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Акад. ВОЛОДИМИР ЛЕВИТСЬКИЙ.

До питання про структуру історії економічного
побуту України.

(З приводу праці акад. М. Є. Слабченка, Матеріали до
економічно-соціальної історії України XIX етолітта,

т. І і II, 1925 р.) *).

Акад. Слабченко в своїх «Матеріалах» виходить далеко за рамці
соціально-економічної історії. Його книги становлять цілу низку нарисів, що
охоплюють культурну історію України з найрізнородніших боків її. В цих
нарисах перед читачем проходить соціально-економічне життя народу,
побут його, наука й право, література, історіографія України, політичні
напрямки, народні рухи; над всім цим спиняється автор, але увагу його
найбільше звернуто на економічний бік побуту України. Саму назву
книш «Матеріали до економічно-соціальної історії України» треба
розуміти в певнім умовнім значінню. В своїх нарисах автор виявляє себе
не як звичайного собі збирача матеріалів. На всім протязі своєї книги він
робить характеристики окремих історичних явищ, в спірних питаннях
він обстоює свої думки й погляди, протиставляючи їх гадкам та
міркуванням інших авторів, отже по суті пише історію окремих граней
економічного й культурного життя України XIX століття. Я не історик з фаху
й тут зовсім не маю на думці робити критичний перегляд джерел, на
підставі яких автор приходить до тих чи інших висновків та гадок. Це
завдання, в свій час, по виході книги проф. Слабченка в світ, виконали
історики-архівісти. З свого боку я вважаю, що автор проробив велику
роботу, в його нарисах порушено й розглянуто історію господарського
побуту України у всіх напрямках. І я хотів би насамперед спинитися на
властивостях методи історичного дослідження, що її автор поклав у основу
«Матеріялів до економічно-соціяльної історії України» та на деяких
висновках, що повстають з пристосування цієї методи до вивчення соціяль-
но-економічних явищ.

Особливість методи, що її акад. Слабченко поклав у основу свого
викладу «Матеріялів» полягає в тім, що автор кожну грань історії
культурного життя України розглядає окремо, ізольовано від інших, у
вертикальнім розрізі, себто в процесі історичного розвитку, без зв язку з усім
життям, хоч про цей зв язок авторові й доводиться часом згадувати.
Метода, що її вжив автор, нагадує працю анатома, коли він у людськім
організмі окремо препарує м язи, зв язки, сухожилля, нерви тощо й нарешті
відділює окремі кістки й самий кістяк. Коли цю методу прикласти до
історії, вона має свої вартості, які виявляються в тім, що дослідувач зосе-
редковує всю свою увагу на пильнім, детальнім вивченню окремих явищ

*) Працю акад. Слабченка видано порівнюючи давно. Але лише недавно я дістав
пропозицію від акад. М. С. Грушевського висловити з приводу цієї праці свій погляд
на структуру соціяльно-економічної історії України. Хоч я не історик-спеціяліст,
проте я, яко економіст, у своїх працях багато уваги присвячував морфології соціяльно-
економічних явищ та економічних режимів. Це дає мені певний підхід до історії
економічного побуту України й я наважуюся висловити декілька своїх міркувань
з приводу того відповідального питання, з яким до мене звернулися.
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культурного життя народу в процесі історичного розвитку. Метода ця
залишається доцільною в певних межах, але часом виявляє і свої
негативні риси. Це буває тоді, коли історичні явища, що їх досліджується
ізольовано, занадто «подроблені», розпорошені таж, що зв язки, що
з єднують їх із життям країни даного історичного періоду, становляться
обірваними. Тоді історичні явища, вихоплені з їх соціального оточення, будуть
незрозумілі й якісь випадкові. Із зазначеними дефектами методи
ізольованого вивчення окремих категорій явищ економічної історії України
читачеві доводиться (цілий час) зустрічатися в праці акад. Олабченка.

Майже кожний розділ у двохтомовім його творі присвячений
характеристиці якогось окремого явища з історії соціяльно-економічного життя
України й всю історію господарського побуту країни розпорошено на
89 уривчастих розділів або уривчастих нарисів. Автор, що взявся б на
підставі матері ялів акад. Олабченка писати історію соціяльно-економіч-
ного побуту України, мусів би зв язати їх у суцільні образи для даної
доби, в статистичнім та динамічнім відношенню, встановити наступність,
спадковість між окремими історичними моментами і в результаті
намалювати процес історичного розвитку господарського побуту України. Але,
розпорошивши свої матеріали, акад. Олабченко тим самим утворив великі
труднощі для кожного, хто взявся б за таку працю. Працю історика, що
взявся б писати про господарський побут України на підставі цих
матеріалів, можна б порівняти з працею біолога, якому було б дано завдання
з розтрощених на гамуз кісток мамута скласти його кістяк. Щоб пояснити
невигоди засобу ізольованого вивчення окремих категорій явищ гоподар-
ської історії, я спинюся на однім прикладі. В розділах XVI та XVIII
автор описує повинності та зобов язання, які лежали на селянах під час
кріпацтва й особливо докладно спиняється на поділі всіх селян щодо
виконання цих. зобов язань на «тяглих» та «піших». Тяглі виходять на
панщину з своєю робочою худобою та хліборобським знаряддям, а ніші
відбували свої повинності лише особистою працею. Тяглі до того ж своєю
худобою й на своїх волах відбували дуже утяжливу возову повиннність
приставляти продукти на ринок та в міста. Тому що оповідається про
повинності кріпаків без зв язку з становищем поміщицького
господарства, походження тяглих та піших селян-кріпаків залишається
незрозумілим. Але коли б ці форми повинностей поставити поруч із структурою
поміщицького господарства того часу, то характеристика виступила б
дуже яскраво.

Походження тяглих стосується до того початкового періоду
поміщицького господарства, коли воно зовсім не запроваджувало власного
сільськогосподарського інвентаря, а задовольнялося робочою худобою та
хліборобським  певна річ зовсім примітивним знаряддям заможнішої частини
закріпаченого селянства, і ці селяни опинилися в становищі тяглих.
Звідси стає зрозумілим, чому поміщики були так зацікавлені в
збереженні деякої сили, достатку тяглих. Вони давали їм більший 
порівнюючи з іншими  наділ землі, щоб забезпечити їм можливість утримувати
упряжку волів для плуга, мати коней. Зрозумілою стає й заборона
продавати упряжну худобу без дозволу поміщика, бо в данім випадку ходило
про цілість живого інвентаря, що обслуговував поміщицьке господарство.
Всі ці досить докладні дані про повинності кріпаків, стали б перед
читачем у належнім освітленні, якби їх було поставлено поруч із усім ладом
поміщицького господарства, тоді було б видко, як відмінювався їх
характер та форми разом з усією структурою господарства. Саме з таким
трактуванням питання про повинності селян-кріпаків ми зустрічаємося
в працях пізніших  акад. К. Г. Воблою, «Опит историн свеклосахарной
промышленности О.О.С.Р.», що дав на небагатьох сторінках дуже яскраву
картину кріпацького господарства на Україні та в невеличкій, але дуже
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цікавій праці 0. Барановича про магнатське господарство на Волині
наприкінці XVIII століття.

В зв язку з працею шановного акад. Слабченка я дозволю собі
висловити декілька думок з приводу питання про структуру історії соціяльно-
економічного побуту України. З таким підходом, маючи на меті
відзначити деякі риси в процесі економічної еволюції нашої країни, я спинюся
на таких темах: 1) насамперед на питанні про те, на якій стадії
економічного розвитку перебувала Україна на протязі XIX ст.  чи жила вона за
умов натурального господарства, чи її вже захопив капіталізм, 2) про
типові форми поміщицького кріпацького господарства на Україні й 3) про
історичний розвиток містечок та міст на Україні. Переходжу до першої
теми.

Для того щоб орієнтуватися в матеріалах з історії господарського
побуту України XIX століття, треба вирішити питання, на тлі якої
економічної формації позначаються й виступають наведені факти, або, іншими
словами, в якій стадії економічного розвитку перебувала Україна на
протязі XIX ст.: чи жила вона в умовах натурального господарства, чи
перебувала в стадії переходу до капіталістичного режиму, й до якої міри
заглибився в порядок економічних відношень країни капіталізм. Акад.
Слабченко в передмові до першого тому катеґорично заповнює, що вже
в дореформний період країна переходила «на шлях капіталістичних
відносин, для яких кріпацьке господарство становило пута, від яких
відмовлялися комерційні дідичі України». Він абсолютно не погоджується з
думками Рожкова та Струве з приводу цього питання, які гадають, що,
навпаки, саме право кріпацьке до реформи не розгорнулося в своїх фор
мах і процес його розвитку не закінчився. З свого боку я гадаю що обидва
названі автори ближче стояли до правильного орієнтування в цім
питанні. Я дозволю собі твердити, що в дореформний період Україна,
а надто українське село, перебували в умовах натурального господарства.
Село в цей період само ще виробляє для себе полотна, сукна,
сільськогосподарське знаряддя, вози все у нього було саморобне. Селяни
одягаються в свитки, плахти, кожухи, матеріял для яких селянство діставало
від своїх овець; прядиво з льону, коноплі, вовни напрядалося протягом
довгих зимових вечорів. Полотна й сукна ткав сільський ткач, плахту
шила сама господиня, а свитки та кожухи  сільські кравці. Село мало
серед своїх односільчан, у своїм окруженій, власних шевців, лимарів,
кравців, і, певна річ,  ковалів. Ця типова картина натурального
господарства яскраво відбилася в творах Тверитияова й Шафонського. ПІафон-
ський про ці часи пише: «Деньги селянину нужны на рыбу, соль, на
желѣзныя орудія... Все остальное давала ему земля и скотъ». В сусіднім
містечку селянин купував сіль, шкіру, залізні вироби, косу, серп, лемеші
для плуга; багато чого для нього робив сільський коваль. До того ж свої ж
таки чумаки привозили в село сіль та солону рибу. Селянин тоді майже
не знав мануфактури та перкалів. На основі цього самовиробництва
утворився й характерний український костюм із домотканних тканин.

Організація ремесла до 60-их років на Україні виказує надзвичайно
характерні риси до-капіталістичних форм обробної промисловости.
Ремісники звичайно виконували замовлення в домах замовників і з їхнім ма-
теріялом. Це було звичайним явищем у селян, численних поміщицьких
офіціянтів, сільського духівництва та дрібних поміщиків. Як живий
свідок часів, я ясно пам ятаю, як це все робилося. Коли в родині була
потреба у взутті, верхнім чи спіднім одягу, то запрошувалося aft)
сільського майстра, або Єврея ремісника з сусіднього містечка. Він оселявся
в родині тих, хто потребував його праці; його годували, й він залишався
тут стільки часу ,скільки було треба, щоб пошити все те взуття чи одяг,
які були потрібні, для родини. Це як раз ті форми ремесла (робота в гос-
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йоді замовника і з його матерія лів), які в Західній Европі існували перед
тим, як виникли місто й цехова організація обробної промисловосте ).
Щоб задовольните попит на деякі речі, що становлять оздобу жіночого
одягу (стрічки, намисто) та таких речей, як голки, кешенькові ножі,
ножиці,  для села було досить періодичних відвідувань мандрівних
купців, «коробейників», що приходили як із Росії, так і з-за кордону 
Угорців та Словаків. Довгими осінніми та зимовими вечорами освітлювала
хату скалка чи скипка («лучина»), світлець на баранячім лою чи
каганець, у кращім випадку лойові свічки, які в багатьох родинах
заможніших селян вироблювано у себе вдома. Ці лойові свічки були двох
Гатунків: формові (для привилейованих) і каганці. В так освітлених сільських
хатах вечорами крутили мотузи, пряли льон, коноплю та вовну для того,
щоб у сільських ткачів виготовити різного роду полотно, ряднину, сукно.
Таким чином село становило таку господарську одиницю, яка сама себе
задовольняла й користувалася з продуктів власного виробництва.
Основний продукт села збіжжя споживалося на місці; в невеличкій частині
збувалося воно на сторону, і селянин звертався до ринку за дуже
обмеженою кількістю предметів.

Тісніші зв'язки з ринком, містечками й містом нав язувалися в
поміщицьких, особливо великих, господарствах, які збували збіжжя й всяку
іншу сільсько-господарську сировину, як, напр..- льняне насіння,
конопляне прядиво, вовну, сало та інший ринковий крам, попит на який був
не тільки в містах у середині країни, але які доходили й до Лондону та
Антверпену. Через те поміщицькі родини мали гроші, були споживачами
міських продуктів; за посередництвом портів та міст до них доходили
вироби чужоземної промисловосте й у великій кількості «предмети
розкоші»: англійські сукна, шовкові тканини, ювелірські вироби, стельові
меблі, тощо. За цих часів переважування ще натурального господарства
існували зв язки, що в язали поміщицькі господарства з пунктами
торговельно-промислового обороту. Цю властивість їх яскраво зазначає акад.
К. Г. Воблнй в своїй новій праці, де він каже, що поміщицьке кріпацьке
господарство, противно селянському, не стояло ізольовано від
національного й навіть світового господарства2).

Одним із покажчиків панування на Україні в першій половині XIX ст.
натурального господарства є надзвичайно низькі ціни на
сільсько-господарчі продукти; ці низькі ціни свідчать про те. що в селах не було помітно
впливу національного, а надто закордонного ринку. У мене під руками
цікавий документ, що стосується до 1834 та 1848 року  «Опись движимому
и недвижимому имуществу, оставшемуся по смерти священника села Педо-
совъ Бердичевского уѣзда Романа Кудрицкаго» із зазначенням цій на
продукте, худобу, коні, сільсько-господарчий інвентар, тощо. Беру на
приклад ціни різних речей. Троє робочих коней було оцінено в 60 крб.
асигнаціями (Ю, 25, 25),  продало за 17 крб. серебром (З, 7, 7). Пару робочих
старих волів оцінено в 40 крб. асигнаціями, продано за 15 крб. серебром.
Три корови,  дві з них із телятами,  оцінено в 48 крб. асигнаціями,
продано за 22 крб. серебром. Шістнадцять овець оцінено в 16 крб. асигн.,
продано за 16 крб. серебром. Сорок корців жита продано за 27 крб.
серебром, себто по 25 ЗО коп. за пуд. Проса 15 корців продано за 15 крб.
серебр. Вісім шкірок ягнячих та одну шкірку назимка продано за 1 крб.
оеребр. Двадцять фунтів сала свинячого продано за 1 крб. серебром. Плуг
із залізним лемешем, 2 рала та 2 борони продано за З крб. серебром.
З цього ж таки опису видко, що за пошиття 2-х пар чобіт платилося
25 КОП; серебром.

Див. Зомбарт, Современный капитализм, с. 72; Бюхер, Возникновение народного
хозяйства.

-) Опыт истории свеклосахарной промышленности СССР, М., 1928, с. 13.
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Натуральному господарству, що задовольнялося споживанням і
вживанням продуктів переважно місцевого виробництва, відповідали й
тодішні форми транспорту. В середині країни український каравановий
транспорт із різних пунктів України до портів обслуговували чумаки на
волах і мав він своїм об єктом довіз двох продуктів  солі та солоної риби.
Величезні валки чумаків прямували з різних кінців України до
чорноморських та приозівських портів із вантажем пшениці, а то й
порожняком, привозячи звідти ці два продукти  сіль та солону рибу. Чумаки 
це були, так би мовити, транспортери-кустарі. Чумак, як не був сам
вільний, відкупався від поміщика, платячи йому чинш, і маючи дві-три пари
волів із мазками, провадив свою справу на свою відповідальність.
Привезений крам або продавалося огулом в містечку, або в роздріб своїм же
односельчанам. Рівночасно йшла транзитна перевозка краму через
Україну за кордон і назад, що її провадили російські візники в напрямку від
Москви до Варшави, Кракова, Відня та Липська (Лайпціґу). Величезні
валки російських візників, звичайно трійкою коней, тягнулися через
Київ до західніх кордонів із вантажем різнорідньої сировини (шкіра, сало,
конопля, прядиво), а звідти привозили різний закордонний крам  кваси
для технічного виробництва, фабричні вироби, «предмети розкоші». Іноді
на верху воза у такого візника стояла залізна клітка з папугою.

Наявність значно розвиненого возового транспорту на Україні не
тільки не е нротипокажчиком панування натурального господарства,
навпаки, його треба вважати за характерний для цеї господарської
формації, оскільки мова йде про довіз у країну речей «найпершої потреби»,
яких вона, ця країна, через свої фізично-географічні умовили, не має
(сіль, солона риба, що її здобувалося в устях річок у приморських
берегів), або коли довозиться «предмети розкоші». В період патріярхального
господарства в стародавній Вавілонії широко розвинувся був отгакий
транспорт аравійських купців, які зі своїми караванами верблюдів
перетинами величезні східні імперії Західньої Азії, міняючи золото та пахощі
в бгипті та Вавілонії на пшеницю, якої їх країна не родила. Така ж
торгівля провадилася і в часи Гомера, як ми знаємо з Іліяди та Одісеї.
Нарешті, як доказ факту, що на Україні до реформи 1861 р. панувало
натуральне господарство, я дозволю собі послатися на українські пісні того
часу. Можливо тут буде до речі пригадати, як високо ставив геніяльний
Гоголь українську пісню, як історичний документ:

Онѣ говорить він про українські пісні надгробный памятникъ былого, болѣе
нежели надгробный памятникъ; камень съ краснорѣчивымъ рельефомъ, съ
историческою надписью  ничто противъ этой живой, говорящей, звучащей о прошедшемъ
лѣтописи. Въ этомъ отношеніи пѣсни для Малороссіи все: и поэзія, и исторія, и
отцовская могила; кто не проникнулъ въ нихъ глубоко,  тотъ ничего не узнаетъ о
прошедшемъ бытЬ этой цвѣтущей части Россіи. Историкъ не долженъ искать въ нихъ
показаній дня и числа битвъ или точного объясненія мѣста, вѣрной реляціи; въ этомъ
отношеніи и не многія пѣсни помогутъ ему. Но когда онъ захочетъ узнать стихіи
характеръ, всѣ изгибы и оттѣнки чувствъ, волненій, страданій, веселій изображаѳмого
народа, когда захочетъ выпытать духъ минувшаго вѣка, общій
характеръ всего цѣлаго и порознь каждаго частнаго, тогда
онъ будетъ удовлетворенъ вполнѣ: исторія народа
разоблачится передъ НИМЪ ВЪ ЯСНОМЪ величіи1)

Українські пісні як історичний матѳріяд для історії господарського
побуту це завдання, яке вимагало б спеціяльного розгляду. Тут же я
спробую з деяких відомих мені пісень витягти окремі риси, що
висвітлюють господарський уклад життя народа. Насамперед ці пісні перейняті
глибоким родинним почуттям і ніжним прив язанням до своєї родини, до
рідного краю, до рідної домівки. В яких ніжних тонах трактується в них
мати, батько, сестра, брат, старий дідусь, наречена, кохана, рідний край,
рідне село. Родинний побут, або, висловлюючись грецьким терміном 

1) Гоголь, Сочиненія: О малороссійскихъ пѣсняхъ.
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ойкосний, хатній побут, що спочивав «а базі натурального
господарства, ввесь обвіяний поезією нашого великого поета Тараса Шевченка.
Виключне прив язання до близьких у наших піснях з єднується з
неохотою до перебування в чужих краях із побоювання одірватися від рідної
України, рідного села. На декількох прикладах нагадаю, як про це
співається в українських піснях: «Ой, у полі річка, через річку кладка, не
покидай, козаченьку, рідненького батька. Бо як, батька покинеш, то і сам
загинеш, річенькою бистренькою в чужий край залинеш. Бодай тая річка
куширом заросла,  вона ж мене молодого в чужий край занесла». У
відомій лісні «Огоїть явір над водою», з тихим сумом оповідається про
козака, що поїхав у Московщину й «свою рідну Україну навіки покинув».
У пісні «Ой, галочка сизокрилая моя, а чи була ти у моїй стороні»,
«батько плаче, мати плаче, сестра плаче», а вся біда в тім, що їх син та браг
опинився в чужім краю, де з ним  треба додати  нічого злого не
трапилося. А як суто економічний сюжет у пісні «Тече вода берегами, тече вода
лугом, чом до мене не заходиш, як ідеш із плугом», яка свідчить про те,
яке дешеве було життя в дореформний період. В цій пісні кохана
дівчина з убогої родини виявляє свої сумніви, кажучи парубкові: «а як же ми
поберемось, що ж ми будем їсти». Він її заспокоює таким арґументом,
вважаючи його слушним: «а я буду молотити, а ти будеш прясти, тай буде з
нас того хліба і в голови класти». Коли пригадати, що в 50-их рокахЧ
минулого століття працю прялі оплачувалося десятьма копійками на день, а
молотильника п ятнадцятьма на харчах господаря, то за спільну суму
денного заробітку майбутнього подружжя в 25 коп., про який
оповідається в пісні, тоді можна було купити не менш пуда жита. Всі ці пісні
переносять нас в атмосферу патріархального хатнього побуту, характерного
для натурального господарства, в якім існували вже і наймана праця
й гроші.

Який же хронологічний момент треба вважати гранню переходу від
натурального господарства до капіталістичного в історії України? Мені
здається такою гостро виявленою гранню ліквідації натурального
господарства й впровадження капіталізму треба визнати 60-ті та 80-ті роки
минулого століття. Фактом величезного значіння, що прокладав шлях
капіталізму, була селянська реформа 1861 року. Права, що їх дала селянам
реформа 1861 р., а саме право особистої волі, право гласности на рухоме та
нерухоме майно, право складання договорів й інші,  з явилися на
Україні, як це було у всіх європейських країнах при ліквідації кріпацтва,
юридичною базою для дальшого розвитку капіталістичного режиму, з
найманою працею, кредитовими відносинами, все більшим та більшим
вклинюванням в селянське господарство ролі ринку. В цей же час, особливо
з 70-их років, у Росії швидким темпом іде розвиток текстильної індустрії
й Україну заповнюється силою дешевих фабрикатів, російські й почасти
лодзинські бавовняні тканини витісняють з хатнього вжитку полотно
власного виробу, селянин поширює в своїй обіхідці вживання заліза,
мануфактури, шкіри та інших риночних продуктів і сам усе частіш виступає
на ринку яко продавець своїх сільсько-господарських виробів. Велике
значіння в процесі розкладу патріархального ладу життя українського
селянина, з його натуральним господарством, мала ще загальна військова
повинність. Заведена у слід за франко-пруською війною, вона напрямову-
вала країну на шлях мілітаризму, зв язаного із збільшенням тягару
оподаткування із соціальними наслідками. Через воєнну службу значні
шари людности відривалися тепер від домівки, а з переходом від старої
системи розміщення військ по селах до поселення їх у міських касарнях,

Див. вище наведені дані про ціни на продукти в ЗО 40-их роках на
Правобережній Україні.
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селяни, які побували в армії, знайомилися з міським життям, засвоювали
деякі міські звичаї, вважаючи їх покажчиками вищої культури. Разом із
тим починається помітне зростання міської людности за кошт
впровадження сільської людности.

В зв язку з зазначеними фактами., на протязі якогось двадцятиліття
(я маю на думці 80-ті та 90-ті роки минулого століття) в складі
економічного побуту України відбулися великі зміни в бік розвитку економічного
обороту. Через десять років по реформі позначився процес мобілізації
селянської земельної гласности, отже й розшарування селянства, що
виявилося в продажу та скуповуванні дрібних селянських наділів, для чого
відома 65 стаття «Положенія» про викупну операцію відкривала великі
простори. Уряд побачив в цім велику небезпеку обезземелення селян
і 1893 року видав окремий закон про невідчуждення селянських наділів.
До кінця століття змінюється економічний лад, змінюється,
висловлюючись словами Маркса, і його надбудова,  зникає, стирається
національний одяг і селяни як чоловіки, так і жінки,  одягаються в фабричну
білизну, фабричний одяг. Міняється й народня психологія; все більш
забуваються прегарні українські пісні, перейняті патріархальним колоритом,
які зберегли нам старі збірники Лисенка, Ніщинського, Завадського та
інших. З запровадженням елементів капіталізму, в новій соціяльно-еконо-
мічній обстанові, народ співає і нові українські пісні упереміж із
фабричними, міськими.та салдацькими. Так принаймні справа йшла до революції.

Кріпацький режим у господарськім відношенню найповніше освітлено
в «Матеріалах» акад. Слабченка. Маючи на думці відзначити етапи в
розвитку типових форм кріпацького господарства, я обмежуся лише
корінною Правобережною та Лівобережною Україною, виключаючи з нашого
огляду райони, що їх колонізували Українці в пізніші часи Слобідську
Україну й полудневі степи.

Вихідним моментом зародження кріпацьких відносин була
організація військової оборони сільської людности воєначальниками магнатами
підчас нападів чужоземців, переважно від Татар. На цій базі склалися
залежні відносини до панського двору, до господарського замку, біля якого
концентрувалося населення, шукаючи оборони від ворога. З часом всю
людність, що жила навколо замку було притягнуто до панського
господарства, до панського двору, як підневільну робочу силу. Селянські двори,
які провадили власне «полеводство» й домашнє господарство, поволі
увійшли в штат поміщицького господарства, обслуговуючи його своєю
даровою працею та своїм живим інвентарем (себто робочою худобою та
сільсько-господарським знаряддям). Тягота, характер повинностей і форми
евсплоатації кріпацької праці визначилися структурою поміщицького
господарства. Кріпацькі поміщицькі господарства були трьох типів.
В одних маєтках господарство провадилося не тільки даровою працею
кріпаків, але також і живим та мертвим інвентарем, що належав цим
кріпакам. В інших маєтках було заведено власний інвентар, а експлуатувалося
лише працю кріпаків. Нарешті багато маєтків здавано в оренду разом із
обов язковою працею кріпаків-селян застосованих до маєтку. В цім
останнім випадку повинності, що лежали на кріпаках, ніби також поміщик
віддавав у посесію арендаторові маєтку. В міру розвитку чужоземної
торгівлі збіжжям, особливо по скасуванню в 40-их роках законів про збіжжя
в Англії, куди головним чином ішло, через Одесу й чорноморські порти,
збіжжя з України, багато поміщицьких господарств старалися поліпшити
й поширити своє рільництво, а одним із засобів поліпшення було
заведення власного сільсько-господарського інвентаря, у вигляді більш
удосконаленого знаряддя й дужчої робочої худоби, аніж та, з якою з явля
лись на працю селяни. Найтяжче експлоатація кріпацької праці
провадилася в поміщицьких маєтках, що їх здавалося в аренду посесорам. Те
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саме, як відомо, спостерігалося і в старовиннім Римі, коли здавано в
ореаду рабів (familia rustika).

Особливо підвищена експлоатація кріпацької праці мала місце в
сорокових роках минулого століття. Визначало її те, що в поміщицьких
господарствах у зв язку із зростанням закордонного експорту, поширювалася
засівна площа й було зроблено деякі почини в напрямку інтенсифікації
сільського господарства, запроваджено було в сівооборот посіви льону,
цукрового буряка. На цей же час припадає розвиток ґуралень, броварень та
цукроварень, сукняних фабрик, свічних і салотопних заводів тощо, що їх
обслуговувала все та ж таки праця кріпаків. Іноді до цих комерційних
основ експлоатації кріпаків домішувалася проста зажерливість, як про це
свідчить винахід такої форми обложення, яку селяни дотепно називали
«безлуска гречка», себто гречка без луски. Річ у тім, що разом із
іншими повинностями, які селяни повинні були виконувати у себе вдома, в
деяких маєтках доручалося селянському дворові переробити певну міру
гречки на крупу, але при цім двір повинен був приставити в економію,
вагою чи мірою, ту кількість гречаної крупи, яку йому було дано у
вигляді необробленої ще гречки це й була так звана «безлуска гречка».
На цей час збільшеної експлуатації кріпацької праці й розвитку різних
поборів з боку поміщиків і припадає видання відомих інвентарних
правил, що мали своїм завданням звести в певні принципи всю суму
повинностей селян; за межі яких поміщики не мали права поширювати свої
вимоги. Заведення «інвентарних правил» треба вважати найважнішим
актом втручання держави у взаємовідносин кріпаків до поміщиків до
реформи 19 лютого 1861 року.

Які ж мотиви спонукали уряд до видання інвентарних правил? Певна
річ, тут не доводиться говорити про гуманітарні мотиви. В уряду був
реальний економічний інтерес, який вимагав у більшій мірі притягти
селянство до послугування наростаючим державним потребам, тим часом
як кріпацьке право віддавало селянство зо всім його господарством у
повне розпорядження поміщиків. Державі треба було піднести селянство з
його господарством, як платіжну силу для того, щоб воно несло державні
податки та повинності. Звідси випливала конечна потреба обмежити
експлуатацію кріпаків, що її провадили поміщики. Що відбиралося від
поміщиків, те повинно було збільшувати ресурси держави. Характерне
було те, що за контрольора й доглядача за виконанням інвентарних
правил було приставлено пануючу православну церкву. Інвентарні правила
переховувалося в церквах і дзвін з сільської дзвінниці оповіщав людність
про церковні та державні свята, в які її звільнювано від праці в
поміщицькім господарстві.

Великий поміщицький і магнатський двір, що стояв на чолі
управління великої лятифундії, був у той же час центром, з якого виходили
нові соціальні утворення, формування нових хліборобських кляс. Маючи
великий штат офіціантів, управителів, посесорів, економів, усякого вида
службовців та велику двірню, магнат-поміщик, яко заплату за їх службу,
давав їм землю. На сій суто-феодальній основі виникали такі категорії
власників, як чиншовики, вільні хлібороби, особи, що на своїй дільниці
землі користувалися правом довічного чи доживотнього володіння  «до
поживоця», власники «на панській милості» (beneficii) тощо.
Найважливішим зформуванням, що вийшло із магнатського двору, було заснування
міст, як центрів торгівлі та обробної промисловості!, на базі надання
певним залюдненим містам маґдебурзького права і зв язаних із цим правом
привилеїв.

В «Матеріалах» акад. Олабченка наведено характерний епізод
перевірки прав на дворянство в 1840 1845 роках. В результаті цеї перевірки
виявилося, що кількість дворян на Правобережжі сягала до величезної
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цифри, що в кілька разів перевищувала склад дворянської кляси
Лівобережжя; з них правдивими дворянами можна, було визнати лише 581
чоловіка1), а викинуто було з дворянських реєстрів 81.121 чоловіка. Факт
цей наведено в «Матеріяліах» без усяких пояснень. А пояснюється це
тим, що всі ці широкі кадри дрібних землевласників, що претендували
на дворянство, утворилися переважно з чиншової шляхти та різних
двірських офіціялістів; вони виводили своє дворянство від «милости» того чи
іншого магната, власника лятифундії. Звідси й з явилася така колосальна
кількість дрібного дворянства в колишнім «юго-заладнім» краю, що
утворилася на основі феодальних відносин, що були зв язані зі впливом
польсько-литовського права на цю частину України.

Питанню про історію міст та містечок на Україні «Матеріяли»
присвячують мало уваги. Наявість великої кількостей містечок, поруч із
містами це характерна властивість України значно раніш XIX ст. За
даними, що їх навів акад. Слабченко, одно містечко на Волині припадало
на 22 села, на Київщині на 17 сіл, на Поділлю навіть на 13 сіл, а
пересічно на всій Україні одно містечко припадало на 25 сіл. Ці містечка,
як і міста, надзвичайно характерне явище в економічній історії України.
Містечка  це, так би мовити, міста другого порядку. Як і міста, містечка
становлять центри ремісницької промисловости й торгівлі. Дев ятнадцяте
століття дістало їх від попередніх століть. Вони виникли й виросли на
базі магдебурзького права та міських вольностей, що прийшли на
Україну разом із західньо-европейським феодалізмом через Польщу й Литву.
Процес зформування їх ховається далеко за обрієм XIX століття,  в
глибині XV  XVI століть. Він, цей процес, змальований в клясичній
розвідці незабутнього В. Б. Антоновича зо всією точністю та гостротою
історичної аналізи, властивої його школі. В «Матеріялах» акад. Слабченко
зібрав цікаві дані, що характеризують ролю вищої краєвої адміністрації в
будівництві та впорядкуванню міст, як адміністративних центрів, але
зовсім не зачепив економічних факторів, що спонукували великих
землевласників ще в початку XIX ст. надавати своїм маєткам, що були
торговельними пунктами, різні привилеї для заведення торгівлі й промислів,
і таж повертати їх у містечка. Автор цілковито іґнорує історичну
традицію містечок в будівництві міста, що веде свій початок з
польсько-литовського періоду української історії і що в ослаблених, зменшених формах
знову відроджується наприкінці XVIII та на початку XIX століття.
Взагалі при вивченню історії міст та містечок на Україні не можна забувати
тої історичної формації, з нетрів якої вони виникли. З пережитками
феодальних елементів у соціяльно-економічнім ладу українських міст та
містечок історикові доводиться мати справу в губерніях колишнього «юго-
западнаго края» до дев яностих років минулого століття й тільки на той
час їх ліквідував опеціяльним законодавством російський уряд. До 1882
року в цім краю існувало 8 приватновласницьких міст, і серед них такі,
як Бердичів із 60-ти тисячною людністю. Територія цих міст уважалася
приватною власністю декількох магнатів, а населення їх користувалося
забудованими і незабудованими ґрунтами (участками) на чиншевім
праві. Чиншеве населення власницьких міст, крім обов язкових чиншів,
платило ще силу посередніх податків на користь власників міст. Податки ці
були надзвичайно різноманітні та численні. В Бердичеві вони мали
28 назв. Так, напр., тут стягалося на користь власника міста податки
з убою товару, з продажу закордонного вина, дріжджів, дьогтю та живіші
(.смоли), з цегелень, з виробництв крупи на домашніх заводах для
дрібного продажу, з шинків, «лядове» та «торгове» з різного краму, що
привозився до міста. Незалежно від цього податки стягувано з кожного коня

9 Див. Матеріали", т. І, с. 51.
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й вола, що їх запряжено під крам, а також із продавця та покупця при
продажу краму з возів, з шкла, з бондарського та ганчарського посуду, з
ґонти, вугілля, що їх привозилося на ринок, із усіх гандлярів ча
баришників взагалі, чим би вони не промишляли. В інших містах існували ще
й інші побори, напр., мостове, гатне, копитове, кам яне, дишлове, в їздне
(з упряжної худоби та возів селян, що приїздили на ринок)J).

Крім цього всього власники міст мали лривилей на торгівлю
спиртовими напоями й міська людність могла лише у них купувати ці напої або
у тих осіб, яким власники відступали цей привилей. М. Бердичів і низка,
інших міст колишнього «юго-западнаго края», з своїм чиншевим правом,
системою оподаткування і в тім числі й сільсько-господарських
продуктів, що привозилися до міста, з силою різних податків, обмежень та
привилеїв, ще в 70-их роках минулого століття нагадували західньо-европей-
ські міста давнього середньовіччя, до того ж не маючи прав та вольностей,,
якими користувалися мешканці 'Середньовічних західньо-европейських
міст і які було зформульовано у відомім принципі Der Stadttuft macht
frei". На чиншевім праві базувалося також землеволодіння людности в-
торгових місточках, проте чиншеві оплати були тут значно нижчі в
порівнянні з містами.

На сільській території в Київській, Подільській та Волинській губер-
нях існувала окрема кляса чиншевих власників селян. 1879 р. кількість
господарств, що володіли землею на чиншевім праві, доходила до 276.006
і вони посідали, загалом беручи, коло 4 % колишньої поміщицької землі.

При дослідженню історії економічного побуту північної та північно-
західньої України історик постійно наражається на вклинювання у со-
ціяльно-економічний устрій країни західньо-европейського впливу, з
елементами західньо-европейського феодалізму та міського устрою давнього
середньовіччя. Тому без ґрунтовного обзнайомлення з аграрним устроєм
Західньої Европи періода феодалізму та з побутом середнєвічних міст
історик не знайде потрібного підходу, щоб тлумачити ті соціяльно-економічні
відносини, які існували в північно-західній Україні з XIV століття, а в
своїх пережитках, як ми бачили, збереглися майже до кінця минулого
століття. Саме таким підходом до вивчення історії соціяльного побуту
«западной и юго-западной Россіи» характеризується досліди В. Б.
Антоновича в його класичних монографіях з цього питання* 2).

В історії України елементи самобутности, оригинальности постійно'
змішуються з елементами чужоземної культури,  тому й структура
історії господарського побуту України має свої особливості, порівнюючи з
історією значніших західньо-европейських народів. А саме історія
Англії, Франції, Німеччини, Італії, так би мовити, органічно виросла
з основного расового коріння кожного з цих народів та самобутніх
елементів їх культури. У всіх цих народів історія соціяльно-економічного побуту
виллялася в соціальні формації, що наступно міняли одна одну:
патріархальний режим, феодалізм, період повстання й розвитку міст, яко центрів
промисловости, торгівлі... Так поступово йшов розвиток культурного
життя, підготувавши капіталістичний лад, з правовою державою та
парламентаризмом. Всі ці народи зазнавали на собі один від одного обопільних
культурних впливів, по них проходили великі зрушення (сдвиги),
історичні рухи, христіанство, відродження науки та мистецтва, реформація,
в їх життю прокладала свої шляхи техніка, в нові часи вони жили де
того ж в умовах своєї національної незалежної державности.

Зовсім противно органічному развитку історії цих народів, що йому

>) В. Ф. Левитский, Вопроо о чиншевом владении, .Русская Мысль*, 1886 р., кн. 8.
Див. також праці з цього питання проф. В. Незабитоіккого та І. П. Новицького.

2) В. Б. Антоновичъ, Монографіи по исторіи западной и юго-западной Россіи, т. I,
Кіевъ, 1885.
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яадано певного характеру моноліти ост и  історія господарського
побуту України має характер, так мовити, мозаїчности; в ній дуже
багато вставок із чужоземної культури, вставок, хцо їх їй було накинуто.
Україна мала своє самостійне буття хіба лише в Київський період своєї
історії, потім перебувала під зверхністю чужої державности Монголів,
.Литви та Польщі й, нарешті, Росії, й всі вони, в період свого панування,
залишали свої нашарування на українській економіці та суспільності.
Монголи, що не виносили одного навіть вигляду міських мурів, завертали
Україну до примітивних форм натурального господарства. Литва та
Польща внесли багато елементів феодального устрою; під їх вагою складалися
на Україні форми кріпацького господарства. Через Литву й Польщу
перейшло до України магдебурзьке право, з яким зв язано будівництво міст
та містечок. В зв язку з цим Україна пережила міський період, але, в
порівнянню з чужоземним взірцем у значно слабіших формах, що своєрідно
переломилися в умовах національного її побуту.

Ці впливи різних типів державиости  монгольської, литовської,
польської та російської, що послідовно заступали одне одного, залишили свої
сліди на ході історії господарського побуту України, надаючи їй того
особливого характеру, який ми назвали «мозаїчністю». Живучи на протязі
своєї історії в умовах панування чужої державности, не зважаючи на всі
несприятливі умови, український нарід здолав виробити свій
національний тип, національну психологію й культуру. В історії України були
інтервали, коли країну було залишено саму собі, жити на власну руку
(в періоди Хмельниччини, козаччини). Ці інтервали відзначені
виключним піднесенням національної самосвідомости українського народу й
відсвіт його ми знаходимо в народніх переказах і в народніх піснях.
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ВОЛОДИМИР ДАНИЛОВ.

Другий збірник українських пісень М. 0.
Максимовича з 1834 року.

Передмову до «Украинскихъ народныхъ пѣсенъ», виданих 1834 року,
Максимович ще до виходу в світ самої книжки надрукував без підпису
в «Сѣверной Пчелѣ» Булгарина (№ 69, 1834 р., 27 березня) у відділі
«Новыя книги». Цією заміткою розпочинається не лише літературна
історія другого збірника пісень Максимовича, але, так би мовити, найплід-
ніша доба його науково-літературної діяльности, коли він з «травника»,
як назвав його проф. С. П. Шевирьов, офіційно перетворився на історика
російської літератури та неофіційно на українського історика, археолога
га етнографа, тому що «Украинскія народныя пѣсни» були останньою
книжкою, що видав він за доби свого московського професорування.

Для історика української етнографії мають чималий інтерес питання:
в якій залежності від попереднього збирання українського фолькльору
знаходяться «Укр. нар. пѣсни», який кількісно новий матеріял дають
вони етнографії, який якісний матеріял вони вносили До
науково-літературного вжитку та як прийнято було збірник цей в тогочасній літературі.

В передмові до «Укр. нар. пѣсенъ», надрукованій в самій книжці
(цього немає в часопионій статті), Максимович на першому місці вказує
на князя Н. А. Цертелева Ц, як на особу, якій він зобов язаний
«настоящимъ богатствомъ», бо той ще 1827 р.2) подав йому свої записи. Але щодо
збірника 1834 року, то участь у ньому Цертелева не треба очевидно
розуміти так, що Цертелів дав для нього нові тексти; очевидно тут малося на
увазі згоду Цертелева на передрук у Максимовича всього «Опыта
собиранія старинныхъ малороссійскихъ пѣсней», якими, як зазначав сам
Максимович, він «вполне воспользовался».

Позичаючи тексти Цертелева, Максимович редагував їх щодо мови та
правопису, бо Цертелев не мав певних уявлень ні про перше ні про друге.
Так написання Цертелева в тексті думи про Івана Коновченка: «Фило-
ненко, Панова молодця, есаулы, до Господа»,  Максимович виправляє на
«Хвылоненко, панове, осаулы, до господа». Подібно виправлено й інніі
думи» позичені у Цертелева.

З його текстів, ще до передруку в «Укр. нар. пѣсняхъ», були
надруковані: дума про Федора Безрідного в «Запорожской Старинѣ» Срезнев-
ського, про похід Хмельницького до Молдавії та «Від їзд козака» в
«Малороссійскихъ пѣсняхъ» 1827 року. В перерві між «Опытомъ» Цертелева
та «Укр. нар. пѣснями» з явилися варіанти опублікованих Цертелевим
дум: про втечу трьох братів з Азова та про бурю на Чорному морі  в
«Украинскомъ Альманахѣ» 1831 року та про Палія й Мазепу в
«Московскомъ Телеграфѣ», 1831 р., ч. 38, № 5, сс. 32 33, в тій частині, що
починається з слів «Ой не знав, не знав проклятий Мазепа, як Палія за-

J) Максимович помилково подає його ініціали: П. П. 2) Максимович про це каже
в Малороссійскихъ пѣсняхъ  та в Украинскихъ письмахъ къ П. А. Кулишу ,
Русокая Бесѣда , 1857 р., № 1.
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звати» ). В тій частині, за списком Цертелева, Максимович зробив «неко-
торня поправки по списку Ходаковскаго».

Зі всіх текстів найбільшій редакційній обробці Максимович піддав
думу про втечу трьох братів з Азова, де він зробив «пополненіе» за
списком Шпигоцького, як називає Максимович текст думи надрукований в
«Украинскомъ Альманахѣ» 1831 р., який видав Шпигоцький, але в
примітці, що відноситься до вміщених там дум, зазначено: «доставлены
II. И. Срезневскимъ».

Уявлення про редакційну роботу Максимовича можна мати
порівнявши окремі тексти думи за списком- Цертелева й Срезневського з відомим
текстом Максимовича.

1. Цертелев:
Изъ города изъ Азова не велыкіе туманы ветавалы,
Три брата ридненькихъ изъ города изъ Азова утикалы:

Два кинныхъ, третій пишій за ними подбигаѳ,
Кровью слиды залывае,
Словамы промовляє.

Срезневський:
Ой, то не сыви туманы ветавалы,

То еъ города Азова три брата съ тяжкой неволи Турецькои втикалы;
То браты етарши ридни

Обидва кинни,
А найменьшій братъ пишій пихотою
За кинными братами уганяє,

На сыри корпнья,
На били каминъ я,

И и ж к и свои козацькій носика е,
Кровью слиды заливає,
До кинныхъ бративъ добигае,
За стремена хватає,
Дрибными елезамы обливає,
Словами промовляє.

Максимович:
Изъ города изъ Азова не великій туманы вставали,
Три брата родненькихъ зъ тяжкой неволи втекали.
Два кбнныхъ; третій пѣшій за ними пбдбѣгаѳ,

На сыре коренья, на бѣле каменья
Нбжки свои козацькій посѣкае, кровью слиды заливає,
До кбнныхъ братбвъ добѣга е, словами промовляє.

2. Цертелев:
Та якъ ставъ пишеходець съ тернивъ выходыты,

Ставъ червону китайку находыты:
Не дурно, промовляє,

Червона китайка на шляху валяє*.
Срезневський:
Ставъ съ тернивъ, съ байракивъ выбигаты,
Ставъ жовти та червони китайци съ иидъ каптана нахожати,
Въ руки хватає, дрибными слезами облевае,

Словами промовляє.
Максимович:
То якъ ставъ пѣшеходець зъ терновъ виходити,
Ставъ червону китайку находити:
У руки хватає, дрббными слезами обливає:
Не дурно, промовляє, червона китайка по шляху валяє*.

Це приклади зведення текстів. Далі йдуть приклади їхньої зміни:
1. Цертелев:

Середульшій братъ милосердіе має,
Терновы виткы рубає.

Срезневський:
Лучше будемъ, брате, тернами та байраками гуляти,
Будемъ тоби верховитья у тернивъ стинати.

0 В цьому числі Московского Телеграфа" під заголовком Малороссійскія думы
й пѣсни'* надруковано: 1. Ой, не знав проклятий Мазепа... 2. Ой, полети, полети, да
норная галко... 3. А у гордого теща, а у пишной тещи... 4. Ой по морю, да по тихому
Дунаєві... 5. Мржи облаками летить камень мурмурови... 6. Межи двома горонками...
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Максимович:

Середульшій братъ милосердіе має:
Верховѣтья у терновъ зтинае.

2. Цертелев:
Бративъ моихъ догоняла.
Срезневський:
Моихъ винныхъ бративъ доганяла,
На три штуки рубала...
Максимович:

Братовъ моихъ догоняла, отреляла, рубала.
3. Срезневський:
Якъ будемъ мы, брате, до свого отца, до мати дохожати,
Якъ будуть вони насъ пытати,
То що, брате ридный, мы станемъ казаты?
То старшій братъ къ середульше му промовляє.
Максимович:

Якъ будемо, брате, до отця й матери прибувати?
Якъ будутъ воны насъ пытати, то що станемо казати?
То старшій братъ теє задуває,
До середульшого словами промовляє.

Іншим джерелом «Укр. нар. пѣсенъ» була «Запорожская Старина»
Срезневського, відки позичені такі твори:

1. Дума «Возстаніе Наливайки», що названа в «Запорожской
Старинѣ» «Битвой Чигиринской».

2. Дума «Походъ на Поляковъ».
3. Пісні про Свірговського: «Ой у городі у Черкасі сурми

засурмили»;  «Ой пан пишний, пан Свирговскій»;  «Плакала стара баба
Гріцыха».

З цих пісень Максимович скомпонував пісні з іншим розташуванням
рядків аніж у Срезневського.

4. Пісня про Серпяту: «Ой і сила, сила, сила силу подоліла».
5. Пісня про Наливайка: «Ой у городі Мотилеві димом потягнуло»;

«Славна стала та Кравчина, як на Польшу стала».
Максимович вніс до пісень ритмічно-стилістичні зміни.
6. Пісня про Лободу: «Ой в городі Батурині дзвони задзвонили».
7. Пісня про Саву Чалого: «Ой був в Січі старий козак, прозваніем

Чалий».
В «Запорожской Старинѣ» текст писні звідний, складений, за словами

Срезневського, з чотирьох списків, в число яких увійшов і текст
Максимовича з його «Малороссійскихъ пѣсенъ». Цей звідний текст
Максимович з свого боку піддав обробці, при чому перевагу віддавав свому
текстові 1827 року. Поправки Максимовича мають на меті надати пісні
більшої ритмічности, напр.:
Ср. Та й не думає й не віда о своїй

горьковій біді.
М-ч. І не знає, не відає о своєї біді.

Бував невдала конъектура, що
Ср. Подай, хлопку, подай Хомку, свого

вороного:
Собі сідлай, собі чухрай старого

гнідого.

Ср. Сава листи пише, Сава думку дбає
М-ч. Сидить Сава листи пише, Сава

думку дбає.
вносить великорусизм:

М-ч. Сідлай, хлопку, сідлай, малий,
коня вороного,

Поїдемо ми до дому, хоча нас
немного.

Закінчення в редакції Срезневського, де говориться про помилування
Сави козаками та про те, що останні звернули свою зброю проти Поляків,
Максимович відкинув.

8. Пісня про Чурая: «Орлику, сизий орлику, молодий Чураю».
Третім друкованим джерелом «Укр. нар. пѣсенъ» був 36ipHHKWacława

2 Oleska: Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego", 1833 p. В передмові
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до свого збірника Максимович говорить: «Въ Лембергѣ издано Вацлавомъ
«Собраніе галицкихъ пѣоенъ», коего, однако жъ, къ сожалѣнію, я не
полупилъ еще». З листів Гоголя до Максимовича довідуємось, що останній,
готуючи видання «Укр. нар. пѣсенъ», просив Гоголя надіслати йому пісні
Вацлава Залєського, але Гоголь не надіслав, мотивуючи це тим, що хтось
в приятелів узяв у нього це видання й не повернув. Це стверджує факт
відсутности збірника Залєського в руках Максимовича в часи підгою-
влеиня видання «Укр. нар. пѣсенъ», але тут знаходимо очевидні сліди
запозичень з названого збірника. Відти Максимович взяв такі пісні,
відзначені як галицькі: 1. «Ой сів козак їсти, ідуть к йому вісти», с. 145,

10; Wacław, с. 76, № 14. 2. «Чорна роля заорана гей, гей», с. 154,
№ 18; Wacław, с. 79, № 19. 3. «А що у тій Черногорі за вороні коні!»,
с. 173, № 42; Wacław, с. 81, № 2.

В першій пісні слово «козак» поставив Максимович замість слова
«улан», та у всіх трьох піснях зробив він звичайні в його виданні
стилістичні поправки. Для порівнання наводжу тексти третьої пісні:

Максимович: В а ц л а в.

А що у тій Чорногорі за вороні коні!
Ходім, брате, в гайдамаки, чуємо

червоні.
Ой і чуємо червоні в пана молодого,..
Ой як би їх да ужити з двора головного?
Ой я знаю, пане-брате, як то їх ужити:
Молодого того пана до стіни прибити!
Ой прибити руки, ноги, ще межи

плечима,
Да щоб на нас він дивився чорними

очима!

А що у ті Черногорі за вороні коні;
Ходім, брате, в гайдамахи, чуєм за

червоні.
Ой і чуєм за червоні в пана молодого,
Та як би їх та ужити з двора головного,

Ой я знаю, пане брате, як би їх ужити,
Молодого того пана до стіни прибити.
Ой прибити рукі, ноги, ще межи плечима.
Щоби він се на нас дивив чорнима

очими.

Можна гадати, що збірник Вацлава попав до Максимовича під час
друкування «Укр. нар. пѣсенъ», або що деякі пісні були переписані для
нього.

Четвертим джерелом «Укр. нар. пѣсенъ» були власні «Малороссійскія
пѣсни» Максимовича, 1827 року, відки він передрукував такі пісні:
і) «Ой на горі да женці жнуть». 2) «Ой біда, біда чайці небозі». 3) «У
Глухові у городі у всі дзвони дзвонють». 4) «Ой на морі, морі
синенькім». 5) «Ой спав пугач на могилі». 6) «Гомін, гомін по дуброві».
7) «По-над морем Дунаєм». 8) «Засвістали козаченьки». 9) «їхав козак
за Дунай». 10) «Ой у лузі калина весь луг іскрасила». 11) «Стоїть явор
над водою». 12) «Відкіль їдеш? Од Дунаю». 13) «Вітер іуде, трава
шумить». 14) «Ой у полі сніжок порошить». 15) «Летить орел по-над
морем по високой високості». 16) «Ой не спав я нічку темненькую».
17) «Ой, чумаче, чумаче, в тебе личко козаче». 18) «Да іде чумак да
дорогою». 19) «У полі криниченька, холодаю, водиченька».

Порівнюючи з виданням 1827 року до текстів внесено поправки, що
підкреслив уже Ф. Савченко («Україна», 1927 р., кн. 6).

Далі йдуть окремі передруки:
З журналу «Русскій Зритель», 1830 р., ч. VI, 20 22, що його

видавали Погодін та Калайдович, передруковано з виправками дві пісні:
і. «Гей з устні Дніпра да до вершини», що її Максимович назвав «Піснею
Богуславцу». 2. «Збіралися коміосари під царськи палати».

Подібно як у «Русскомъ Зрителѣ», обидві пісні надруковано
правописом Максимовича, і це дає підставу гадати, що він же вмістив їх там, яко
ілюстрацію до надрукованої, в тій же частині VI «Русскаго Зрителя»
своєї статті: «Мнѣніе о малороссійскомъ языкѣ и правописаніи онаго».

3 «Сѣвернаго Архива», 1822 р., ч. I, 277 278 запозичено пісню: «Чи
не тій то хміль, що коло тичини вьеться?» з виправками мови.

З «Отечественныхъ Записокъ» П. П. Овіньіна, 1830 р., ч. 42, травень,

»Україна , жовтень листопад 2.
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№ 121, о. 253, взято пісню «Запорозці небожата! пшениця не пожата», що
її Максимович назвав піснею про Гордієнка1).

Оте 47 дум і пісень увійшло до збірника 1834 року з друкованого
матеріалу, та 60 пісень були новим придбанням; якщо порахувати вірші,
то більшу частину.віршів 1676 взято з друкованого матеріалу, та 1202,
включаючи сюди й всі фрагменти, та варіанти, були новими (себто 58%
передруку та 42% нових текстів).

Подяку, що її Максимович висловлює в передмові і. І. Орезневському
та О. Г. Шпигоцькому, треба розуміти очевидно так само, як і подяку
Цертелеву за використання їхніх видань: «Запорожской Старины» та
«Украинскаго Альманаха». Але з листів Срезневського бачимо, що він
двічі надсилав до Максимовича пісні, причому, другого разу в кількості
21 нумера.

Поза тим Максимович дякує М. Гоголеві, «почтенному» І.
Крамаренкові та 0. Бодянському.

Листи М. Гоголя до Максимовича в справі видання українських
пісень, що підтверджують передачу Максимовичеві пісенних матеріялів
Гоголя, цитувалися різними авторами не раз; докладно розглянув їх
Г. Георгієвський в статті, присвяченій виданню збірника пісень, що
його склав М. Гоголь* 2). Але навіть маючи цього збірника, неможливо ви:
значити певно, в якій мірі значною була допомога Гоголя бо, за
спостереженням Георгієвського, Гоголь вже не вважав за свої ті пісні, що він
надіслав до когонебудь та виключав їх зі своєї збірки3). Все ж таки щодо
однієї пісні в збірнику Максимовича, що є винятковою в українському
фолькльорі та що утворилася в добу занепаду чумацтва, можна з
певністю сказати, що вона походить зі збірки Гоголя, але, як звичайно, її
виправив Максимович. Подаю її в редакції останнього з різночитанням зі
збірки Гоголя:

Зацвіла калина у лузі да (та) попустила квіти,
Не один (един) чумак кида (покидає) жинку і дрібненькії діти.
Добре було д а (та) чумакувати, поки всюди (всюду) було рівно,
А то вже (теперь) через тії билети дай ходити (годити) не вільно.
Гей в степу глубока криниця, тільки (только) вода блищится.
Гей пійшов би я до жинки, дітей не маю, чім розплатиться.

(«Укр. нар. п.», с. 174, № 46; зб. Гоголя, с. 139, № 13).

Щодо матеріялу, який Максимович здобув від І. В. Крамаренка, можна
лише відзначити його географічну приналежність.

Іван Васильович Крамаренко був священиком; цим і пояснюється
епітет «почтенный», яким відзначив його Максимович серед названих в
передмові осіб. Він народився в родині священика 1801 року, в містечку
Великі Вудищі Зіньківського повіту. Після закінчення 1823 року
полтавської семінарії, що тоді перебувала в Переяславі, де знаходилася
єпископська катедра, Крамаренко був до 1829 р. навчителем грецької мови в
переяславській духовній школі; 1829 року його було висвячено на
священика та призначено до села Глинського,'Зіньківського повіту. В 1830 році
переведено його до Переяславської катедри, а 1834 року призначено до
Переяславської Троїцької церкви, де він відправляв службу аж до
глибокої старости. Помер Крамаренко 1 серпня 1883 року.

ł) Є підстави гадати, що пісшо Свіньіну надіслав М. Гоголь, виступившії в
«Отечественныхъ Запискахъ» з «Вечеромъ наканунѣ Ивана Купала». Докладніше
про це в моїй статті «Н. В. Гоголь и П. П. Свиньинъ» в «Русскомъ Филологическомъ
Вѣстникѣ», № 1, cc. 35 41.

2) «Памяти В. А. Жуковскаго и Н. В. Гоголя», випуск другий, С. П. Б., 1908 р.
вид. Академії Наук («Пѣсни собранныя II. В. Гоголемъ. Изданы Г. П.
Георгіевскимъ»),

3) Очевидно тому й акад. М. Сперанському по пощастило виявити, що дав
Гоголь для збірки П. В. Кіреєвському. Сперанскій, «П. В. Кирѣевскій и его собраніе
пѣсенъ», вступна стаття до видання «новой серіи» пісень Кіреєвського.
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Крамаренко був незвичайною людиною, мав нахил до науково-літера-
-гуриої діяльности; його перу належить «Историко-статистическое
описаніе Переяславскихъ церквей», також описи життя та діяльности деяких
переяславських єпископів. Він мав велику ерудицію та любив оповідати
про минулі роки; кохався дуже у музиці, грав на скрипці, добре співав,
довгий час дириґував церковним хором..

Цілком зрозуміло, що при таких нахилах Крамаренко, з дитинства
зв'язаний з народньою стихією, міг цікавитися піснею та знати її краще
аніж звичайні українські клірики; отже Максимович довідався про нього,
при чому відбувалося це, очевидно, не без участи Бодянського; останній
повинен був добре знати Крамаренка, бо закінчував вчення в полтавській
семінарії в Переяславі, коли там вчителював (пізніше був за священика)
Крамаренко ); він міг надіслати пісні чи то з Зіньківського, чи то з
Переяславського повітів.

О. М. Бодянський, за його власним свідченням, володів величезною
збіркою українських пісень. 1837 року в маґістерській дисертації «О
народной поэзіи славянскихъ племенъ» він зазначив, що в нього їх вісім тисяч,
при чому всі вони зібрані лише в Полтавській губ. П. І. Шафарик в
Bibliograiicky prShled sbirek !Slovanskych narodnich pisni*, 1838 p.,
містив серед рукописних збірників і збірку Бодянського з поміткою: «дуже
багата збірка, що виникла почасти з старих збірок». Очевидно, що особи
типу Крамаренка були не одиницями в Полт. іуб. посеред духовенства,
бо лише з духовенством міг мати зв язок Бодянський, що походив сам,
як він висловлювався, з «левитскаго» звання та що тільки відти й міг
здобути ті старі збірки. 1848 р. Бодянський повідомив Максимовича, що
до його збірника «прибыло страшное количество всякаго рода пѣсенъ».'
Дивно, що ця монументальна збірка не залишила жадного сліду в
рукописній спадщині Бодянського.

Очевидно, що з Полтавської губ. мають походити й ті пісві, які
Бодянський передав Максимовичеві дія збірника 1834 року, при чому звичкою
Максимовича не відзначати від кого він дістав ту чи іншу пісню
Бодянський залишився невдоволений. Про це свідчать докірливі слова його в
листі до Максимовича, де Бодянський висловлював побажання розпочати
видання своїх пісень: «ни одной пѣсни, писав він 1848 року, не
напечатаю, не означивши имени сообщившаго ее, по сколько то въ силахъ моихъ:
всякому свое».

Нарешті рукописним джерелом збірника 1834 р. була ще збірка Зо-
ріяна Доленги-Ходаковського.

Ф. Равита-Гавронський (,,Z. D.  Chodakowski, jego życie і praca",
1879 р.) вважав, що спосіб і час придбання рукописної збірки пісень
Ходаковського були таємницею Максимовича й у поясненні цієї
таємниці він був нещирий. Максимович не придбав цю збірку від удови
Ходаковського, як він казав, а просто привласнив її, діставши її на
перегляд близько перед смертю Ходаковського, що сталася 1825 року;
це дало Максимовичу можливість через два роки «виступити зі
збірником «Малороссійскія пѣсни».

В. Доманицький заперечував це, наводячи різні міркування2). До
них ще можна додати той факт, що в кінці 1833 року до Максимовича
звертався М. І. Топильський, що пізніше був директором департаменту
міністерства юстиції та сенатором, з проханням від імені удови
Ходаковського, яка, здається, була неписьменою, сплатити їй 150 крб. за
рукописну збірку пісень її покійного чоловіка, придбану Максимовичем.

*) Про Крамаренка «Полтавскія Епархіальныя Вѣдомости», 1883 р., частина
неофіційна, А» 17, сс. 845 847; № 20, СС. 981 989.

2) Піонер української етнографії". Записки Наукового Т-ва ім Шевченка*,
. 1905 р., III В., с. 37.
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Неправдиві відомості про час надбання збірки Ходаковського та про
користування цією збіркою при виданні пісень 1827 року^виникли ще за
життя Максимовича, але їх спростовувано. 1842 року в Casopis Ceskeho
Museum ** було надруковано біографію Ходаковського, яку написав Карло
Запн1); там зазначено: «з його (Ходаковського) надзвичайно багатих
збірок походять ті прекрасні українські думи і пісні, збірником яких
Максимович в Києві в 1827 році так приємно вразив друзів словесної музи; а
Осип Бодянський дістав від шановного власника ппядацини
Ходаковського * 2) останню невидану частину зібраних пісень та мотивів, щоб
умістити їх у наміченому до видання зібранні російських народніх пісень».

0. М. Бодянський, що на той час був у науковому відрядженні за
кордоном та мав листування з редактором Ćasopis-y  П. Шафариком,
заперечував це повідомлення Заппа про Максимовича й Шафарик відповів
у листі від ЗО квітня (за нов. ст.) 1842 р. Бодянському так: «Про
Максимовича в Часопис у Музеума виправлю пізніше: до того ж коли й
трапилася помилка, в ній немає для нього нічого образливого. Невже злодііі
кожний, хто випускає в світ чужі речі? Ходаковський помер, а видавати
його спадщину це заслуга. В зібрання Максимовича могли потрапити
копії з інших збірок, про які він і сам не міг знати, відки вони
походять» 3). В послідовно видрукованому проф. В. Францевим листуванні
Бодянського з Шафариком немає заперечення першого на статтю Заппа, що
викликало наведені слова Шафарика. Може виникнути думка, що листа
з цим запереченням згублено, бо взагалі з листів Бодянського до
Шафарика збереглося дуже небагато. Але це міркування відпадає, коли взяти
до уваги дати листів, що наближаються в часі до листа Шафарика від
ЗО квітня. 13 квітня (за нов. ст.) Шафарик надіслав Бодянському коректу
популярної книжки Slowansky Narodopis", вид. 1842 р.4) з проханням
виправити помилки. Повертаючи коректу, Бодянський відповів на це
великим листом від 21 квітня з Фрейвальде, де про Максимовича є лише
такі рядки: «Я вычеркнулъ изъ ряду писателей малорусскихъ г.г.
Павловскаго, Максимовича и Срезневскаго, такъ какъ они никогда ничего,
сколько извѣстно, не написали на родномъ малорусскомъ языкѣ. Мѣсто
ихъ въ ряду издателей пѣсенъ» 4). Цитований вище лист Шафарика від
ЗО квітня є безпосередньою відповіддю на цей останній листь Бодянського:

Дякую за коректу, пише вій, на жаль вона надійшла на кілька годин пізніше.
До біса вашу фрейвальдську пошту! З Парижу й Лондону пошта прибуває скорше!
Найважливіші помилки я виправив у складні: решту буде виправлено пізніше...
Моя робота для тих, хто ледве знає назву Українців, а для них там сказано
досить. Я навожу наймення тих, хто або сам писав або принаймні що-небудь
видав по українському...

Далі йде вищенаведена цитата про Максимовича та про збірник
Ходаковського, про що в листі Бодянського .зовсім не згадується. Очевидно
про це Бодянський зауважив Шафарикові на коректі книжки.

З відповіді Шафарика можна здогадуватися про зміст заперечень
Бодянського: поперше, «Малороссійскія пѣсни» видано не в Києві, а в

!) В .Літературі до біографії Ходаковського**, що її додав Доманицькнй до
своєї розвідки про нього, статтю Заппа пропущено. Повний її заголовок: Zorian-
Doluha Chodakowsky**. Nastin jeho iiwota a wedeckeho snaźeni. Od Karla Wla-
dislawa Zappa. Casopis Ceskćho Museum**, 16-ty rocnik, 1842 r., cc. 2&i 252.

2) Мова йде про проф. М. П. Погодіна.
3) Листи Шафарика до Бодянського видруковано в Чтеніяхъ въ Обществѣ

Исторіи и Древностей**, 1896 р., кн. 2; чеський текст cit. 31 сс., російський переклад
145 сс. (тут і далі листи цитуємо в українському перекладі). Листування Шафарика
та Бодянського перевидав В. Фращіев у прекрасному виданні Чеської Академії
Наук: Korespondence Раѵіа Josefa Śafażika, 1927 p., де наведено цитату на 59 с.

4) Ця книжка, що її р. 1843 перевидав Бодянський, викликала такі вірші
Шевченка: Слава ж тобі, Шафарику, Бо віки, і віки, Що звів еси в одно море
Слов янськії ріки**.

4) Дивно, що Бодянський зарахував сюди й Павловського.
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Москві, подруге, збіркою Ходаковського Максимович користався не 1827
року, а 1834. На жаль відповідної виправки в «Часопис у» я не знайшов1).

На підставі всіх відомостей та міркувань можна з певністю казати
про те, що вперше Максимович скористався збіркою Ходаковського для
видання 1834 року, де зазначено точно лише одну, взяту відти пісню
про Байду, та ще підкреслено, що в думі про Палія й Мазепу зроблено'
виправки за списком Ходаковського. Пізніше в «Украинскихъ письмахъ
къ П. А. Кулишу» («Русская Бесѣда», 1857 р., № 1) Максимович
повідомив, що від Ходаковського взято фраґмент пісні про Венщеслава.

Як свідчить В. Доманицький, що порівнював рукопис Ходаковського
зі збірником 1834 року, Максимович узяв з нього 26 пісень, але яких саме,
Доманицький не зазначив. На підставі поданого ним переліку деяких
пісень зі збірки Ходаковського, можна відзначити такі пісні, що їх взяв
Максимович: дві пісні про Морозенка, пісню про Богдана («Ой, Богдане,
Богдане, запорізький гетьмане»), дві пісні про Нечая, пісню:
«Зажурилась Україна, що нігді ся діти», пісню про Мазепу («Мазепо гетьмане,
ізрадливий пане!»).  «Ой мала вдова сина сокола», «Максим козак
Желізняк з славного Запорізья», «Да стояв, стояв сотник Гонта в степу
три неділі», пісню про Гонту («Збунтовалась Україна, попи- і дяки»),
«Да встань, Харьку, да встань, батьку»,  «Ой, Оербияе, Сербине, покінь
сербовати»,  «Ой, кінь біжить, трава шумить»,  «Ой, галочки чорнень-
киї круту гору вкрили» 2).

В. Доманицький вважав, що придбання рукописної збірки
Ходаковського дало привід Максимовичу видавати «Укр. нар. пѣсни»: «Набувши
їх (себто, пісні Ходаковського) в році 1833, він зараз і заходився до
нового видання пісень»,  каже Доманицький. Але ми бачимо, що

*) Виправка Бодянського щодо Павловського, Максимовича та Срезневського в книзі
Słovansky Narodopis", з якою не погодився Шафарик, відноситься до цього місця в

виданні 1842 року: Останніми часами деякі аматори рідного наріччя почали писати та
друкувати вірші, повісті та інші цікаві твори простою, чистою, мелодійною
українською мовою, і це, як особливість, що не шкодить своєю винятковістю одності
літератури, мав завжди свою вартість. Початок зробив Котляревський своею
перелицьованою Енеїдою (1798, 1809), за ним пішли Павловський (1818), Максимович
(1827), Срезневський (1833)...  Нижче ще зазначено; Гарні збірки прекрасних
українських пісень видали князь Цертелів (1819), Максимович (1827, 1834), Залєський
(1833), Срезневський (1833), Паулі (1839), Маркевич (1840) та інші". Цікаво відзан-
чити що Бодянський не спростував ані твердження Шафарика в його Biblipgra-
fickemu pfehledu sbirek Slovanskych narodnich pisni", де сказано про збірку
Ходаковського, що рештки цієї збірки здобув Бодянський, а ні такого ж
повідомлення в статті Заппа. Вказівку Шафарика на долю збірки Ходаковського
спростував сам Максимович в листі до нього від 23 квітня 1840 р.: пѣсни Ходаковскаго
я купилъ у его жены и онѣ находятся у меня и теперь, потому Вамъ кто-то объ
нихъ сообщилъ несправедливое извѣстіе". Korespondence Safarika", с. I, с. 432.

2) Ще перед тим невідома особа видрукувала в «Вѣстникѣ Европы» (1829 р., ч. 165,
сс. 244 210) «Нѣсколько народныхъ пѣсенъ, извѣстныхъ за Днѣпромъ и въ
Галиціи изъ собранныхъ покойнымъ Ходаковскимъ». Пісні такі: 1. «Хто ж тебе білив,
білая лебедонька?» (Сороки, під Львовим). 2) «За сіньми, сіньми соловейко щебече»
(Дорогобуж над Горинню). 3) «Час нам, перезвянки, до дому» (Під Берестям).
4) «Вітайте, бояре, вітайте» (Під Львовим). 5) «Злетів сокіл, злетів з висока»
(Синява). 6) «Ой, рано, рано кури запіли». 7) «У мене курок много». 8) «Пішов би я
танцювати». 9) «Ладо моя, що з на тим короваі» ? 10) «Ходить Даронька по
двору». 11) «Мати зятя вітає». 12) «Вивернула мати овчину». 13) «Ми були в
Кракові». 14) «Що то мылы за гости ѣдуць» (Гомель). 45) «За горы за далины»
(Гомель). Останні дві пісні білоруські. Передрук не належить Максимовичеві, на
що вказує «слобожанський» правопис пісень, як називає він фонетичний правопис,
відрізняючи його від свого.

В «Литературѣ украинскаго фольклора» Грінченка не зазначено такі частини
«Вѣстника Европы» за той же 1829 р., де очевидно та ж сама особа з того ж
джерела надрукувала українські пісні: ч. 166, листопад, № 21, 62 66; № 22,
153 155; ч. 168, жовтень, 303 305 1) «Да мала птичка невеличка». 2) «Тихий
Дунай воду попимае». 3) «У дівчини хата на помості». 4) «Дівчинонька по гріби
ходила». 5) «Ой, горе, горе да не кошене поле». 6) «Малая нічка Петрівочка».
7) «Горлиця». 8) «Метелиця». 9) «Журавль». 10) «Гарбуз». 11) «Дудочка».
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передруки вже виданих пісень займають у збірнику Максимовича
більше місця, аніж нові тексти, а запозичення від Ходаковського
не такі вже численні. Отже видання 1834 р. розпочате було не
з метою публікації саме його пісень. Питання треба поставити по-іншому:
Максимович тому й придбав збірку Ходаковського, що вирішив розпочати
видання збірника пісень, бо на підставі листа Гоголя від 12 грудня 1832
року, де Гоголь пише про національну віньєтку до наміченого Макси-
мовичевого видання «нашихъ пѣсенъ» (Гоголь, Письма, І, с. 230), стає
зрозумілим, що думка про це видання з явилася у Максимовича ще до
набуття збірки Ходаковського, яке сталося, за всіма відомостями, в кінці
1833 року. Ця думка дістала міцну підтримку, коли з ясувалася
можливість зайняти Максимовичу катедру російської словесности в Києві та
видання українських пісень з історичними коментарями в очах
Максимовича стало науковим арґументом на користь призначення. Тому в листі
до управителя міністерством народньої освіти С. О. Уварова від 14 березня
1834 року він зазначає, що в Києві він «могъ бы докончить удачнѣе
Малороссійскій Словарь и продолжать успѣшнѣе Собраніе
Украинскихъ Пѣсенъ предпріятія, удостоившіяся одобренія» Уварова.

«Укр. нар. пѣсни» 1834 року складом і своїм завданням становлять
інше явище в історії нашої етнографії, аніж «Малороссійскія пѣсни»
1827 року. «Мал. пѣсни» були публікацією майже невідомого в літературі
матеріялу і щодо цього відповідали літературним смакам свого часу.
Збірник 1834 року це перша спроба дати corpus укр. пісень, що відбивають
події історії України чи певні моменти її культурно-історичного життя,
спроба, що на цілі 40 років випередила «Историческія пѣсни
малорусскаго народа» Антоновича та Драгоманова. Мета видання й пояснює
перевагу в ньому вже публікованих пісень над непублікованими.

Зібрана, в одній книзі історична поезія українського народу зробила
в літературних колах не менш яскраве вражіння, аніж пісні видані
Максимовичем року 1827. «Опытъ» князя Цертелева, що з явився 15 років
перед тим, вже забули; Гоголь, наприклад, діставши від Максимовича
перший аркуш коректи збірника., де вміщено було як раз передруки з
«Опыта», писав Максимовичу: «Я съ радостію ребенка держу въ рукахъ твой
первый листъ и говорю: вотъ все, что осталось отъ прежнихъ думъ, отъ
прежнихъ лѣтъ! какъ выразился Дельвигъ». Він повідомляє, що
збирається показати цей аркуш Жуковському та похвалитися ним перед
Пушкіним («Письма», І, сс' 291, 292). Коли після виходу в світ «Укр. нар.
пѣсенъ» з ними познайомився Жуковський, за словами Гоголя, вони
«произвели эффектъ».  «Многія понравились наслѣднику»  повідомляв
Гоголь, звичайно зі слів Жуковського («Письма», І, с. 312).

Особливо цікавий відзив видавця «Отечественныхъ Записокъ» А. А.
Краєвського, що написав з приводу збірника 1834 року листа, який
говорить більше аніж звичайна ввічливість:

Благодарность, полную глубокую благодарность, писав Краевський
Максимовичу, приношу вамъ за то наслажденіе, которое чувствовалъ я, читая и перечи-

12) «Свинка с вовком танцевала.». 13) «У середу родилася». 14) «Шевцо-сердце».
В 168 ч. зроблено примітку щодо правопису Максимовича, який правопис видавець
приймає, але з обмеженнями; так. Максимович пише прийменник съ «по-польськи»
з ъ, «что совершенно неправильно». Тому видавець пише: дѣвчинонька, нбчка.

Щоб доповнити покажчик Гріичепка, відзначу ще такі видання з українськими
піснями, що вийшли перед 1834 роком:

«Венера или собраніе стихотвореній разныхъ авторовъ. Иждивеніемъ
московскаго купца Осипа Иванова Хрусталева», М  1831 р., ч. II: 1) «Іде козак в
Україну» підписано: М. Максимовичъ (с. 70). 2) «Ой чій же то двір? Приточив би
свій» інший варіянт аніж в «Украинскомъ Альманахѣ» 1831 р. 3) «їхав козак за
Дунай» (с, 129) 4) «Засвістали козаченьки» (с. 139).

«Молва», 1832 р., № 82, під заголовком «Галиційская краснорусская пѣсня»:
«Уж три дня і три неділі, Як мого мужа комари з іли». № 89, під заголовком
«Краснорусская пѣсня»: «Я ти любиш Парашку, з мене чиниш іграшку».
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тывая ваши украинскія народныя пѣсни. Звуки поэтической Украины
всегда были пріятны моему сердцу, въ нихъ всегда вѣяло для меня что-то родное,
что-то близкое къ русско-идеальному. Но въ изданныхъ вами думахъ и пѣсняхъ,
изъ коихъ но болѣе двухъ-трехъ мнѣ были прежде извѣстны, я нашелъ цѣлое
море новыхъ наслажденій: это живая книга бытія Малороссіи, поэтическая
лѣтопись въ отрывкахъ, гдѣ каждое слово дышитъ жизнію, гдѣ цѣлый народъ поэтъ-
историкъ. Удивительно, какъ до сего времени люди, принимавшіеся писать
исторію Украйны, не обратились къ этой богатой сокровищницѣ, не попытались
реставрировать цѣлаго зданія малороссійской исторіи по этим живымъ, 'говорящимъ,
не изувѣченнымъ еще обломкамъ.

В цих словах відчувається вилив статті Гоголя «О малороссійскихъ
пѣсняхъ», яку Гоголь написав нишком від Максимовича, поки той
видавав свій збірник, але далі Краєвський висловлює оригінальну та дуже
сміливу для свого часу думку, коли культурні можливості України лише
то накреслювалися:

Вы трудитесь для многихъ и надолго былая Малороссія важна не только
для насъ, связанныхъ съ нею узами кровными и политическими, но и для всего
образованного міра: Европа скоро захочетъ узнать поближе Востокъ свой,
разгадать эту Славянщину, которая, глухо, темно, издавна работала сама надъ собою
независимо отъ Запада, и теперь является страшнымъ дѣйствователемъ, вносить
новую идею въ человѣчество. Тогда безъ исторіи Малороссіи не узнаютъ
Европейцы важной стороны славянскаго духа1).

В пресі «Укр. нар. пѣсни» викликали статті I. Срезневського, Юрія
Венеліна та в польській літературі Михайла Ґрабовського.

Срезневський надрукував статтю, під заголовком «Взглядъ на
памятники украинской народной словесности. Письмо къ профессору И. М. Сне-
гиреву», з епіграфом «Раиса paucis» 2). Стаття відбиває романтику Гримів-
ської школи, і з цього погляду Срезневський; підходить до освітлення
українських пісень: воли нагадують «преданія старины глубокой, старины,
о которой мы не имѣемъ почти никакого понятія, перенося васъ на какое-
нибудь древнее городище, вЪ'ТОлпу поклонниковъ Свѣтовида-Одина, Ку-
иальщицы-Фреи и Перуна-Тора, или на берегъ Дуная съ вѣнкомъ въ
рукѣ, или къ священному огню, или въ таинственный мракъ лѣса,
обитаемою нечистою силою, или въ ея подземные чертоги». Правда,
нічого навіть приблизно подібного немає не тільки в «Укр. нар. пѣсняхъ»,
але й в жадній українській пісні, та такий був стан самих фолькльорних
дослідів і на ґрунті їх нереальних передумов стає зрозумілим поява в той
час псевдо-народніх дум. Але коли для науково-історичного освітлення
виданого Максимовичем збірника у Срезневського не знайшлось ближчих
до української пісні порівнянь, як скандинавська мітологія, то він проте
освітив з іншого погляду збірник  з боку мови, поставивши питання про
його літературне майбутнє, питання, що на той час вже було питанням
полеміки.

Въ настоящее время,  пише Срезневський,  кажется, уже не для чего
доказывать, что языкъ украинскій (или, какъ угодно называть другимъ,
малороссійскій) есть языкъ, а не нарѣчіе русскаго или польскаго, какъ доказываютъ
нѣкоторые; и многіе увѣрены, что этотъ языкъ есть одинъ изъ богатѣйшихъ языковъ
славянскихъ; что онъ едва ли уступитъ, напр., богемскому въ обиліи словъ и
выраженій, польскому въ живописности, сербскому въ пріятности; что- это языкъ,
который, будучи еще не обработанъ, можетъ уже сравниться съ языками
образованными, по гибкости и богатству синтаксическому языкъ поэтическій,
музыкальный, живописный.

Но можетъ ли, долженъ ли онъ въ настоящихъ обстоятельствахъ продолжатъ
свое развитіе и сдѣлаться языкомъ литературы, а потомъ и общества, какъ было
отчасти прежде, или же его удѣлъ остаться навсегда языкомъ простого народа,
безпрерывно искажаться, мало-по-малу вянуть, глохнуть среди терній другихъ
языковъ и наконецъ исчезнуть съ лица земли, не оставивши по себѣ ни слѣда
ни воспоминаній?

Нѣтъ! какая бы участь пи ожидала его, что бы ни дѣлало съ нимъ
легкомысліе и случай, онъ не исчезнетъ, и если бы даже онъ не имѣлъ надежды на

х) «Записки Українського Наукового Тов. в Києві», 1908 р., VI, 46.
2) Небагато для небагатьох. В «Ученыхъ Запискахъ Московскаго Универси¬

тета». Рік другий, ч. VI, 1834 р. Смѣсь.



2-і Володимир Данилов

славу литературную, онъ оставитъ свои пѣсни и думы, и долго будетъ памятенъ,
подобно языку труверовъ и скальдовъ. Если бы онъ не имѣлъ надежды на славу
литературную, сказалъ я; но онъ имѣетъ и сію надежду, хотя и слабую, хотя
еще и въ зародышѣ, но имѣетъ. И почему же глубокомысленный Сковорода,
простодушный Котляревскій, богатый фантазіею Артемовскій, всегда игривый, всегда
увлекательный Основьяненко, и еще нѣсколько другихъ, польстившихъ
обѣщаніями и надеждой выждать отъ нихъ что нибудь достойное Украины почему
должны они остаться одни въ доселѣ дикой пустынѣ украинской литературы?

Огаття Срезневського викладає думки з приводу збірника
Максимовича, але самого пісенного матеріялу не розглядає. Але з листів його до
Максимовича довідуємося, що він написав докладніший розгляд збірника.
1834 року: «Статья моя, писав він, не критика, не судъ, а мнѣніе о кое-
чемъ въ вашей книгѣ, что показалось мнѣ не такъ». Срезневський
збирався післати її до «Сына Отечества» Греча,  «какъ вдругъ, пише віп,.
опомнился: можетъ бытъ, эта статья будетъ Вамъ хоть нѣсколько
непріятна; можетъ быть, вы будете за нее на меня недовольны нѣть, лучше
дать вамъ знать о ней и просить вашего совѣта: посылать или нѣтъ».
В листі від 29 квітня 1838 року Срезневський пише, що він не дістав згода
Максимовича на опублікування своєї статті, але з того ж листа не видно,
щоб цю статтю було надіслано Максимовичу, а останній поставився до неї
неґативно. Просто, здається, Максимович не відповів на питання
Срезневського, що пояснюється тодішніми умовами служби Максимовича: це
були перші місяці його ректорування в Університеті св. Володимира, коли
віл був «истомленъ служебными дѣлами, кипѣвшими подъ барабанною
поспѣшностью фонъ-Брадке» (куратора шкільної округи)1).

Статтю Юрія Венеліна, в заголовку якої стоїть назва книги
Максимовича, було надруковано в «Телескопѣ»2).

Венелін романтично захоплено вітав появу збірника Максимовича:
«Нельзя перелистывать этой книги безъ истиннаго удовольствія; нельзя
писать на нее и критики; тексты старины священны, не упрекаемы, какъ
завѣщательный вопль и вздохъ умирающаго страдальца». Українські
пісні Венелін розглядає з трьох боків. Поперше він характеризує їх з боку
«пѣоенности», себто кількісного ступеня творчости в українськім
фолькльорі, визначаючи чирло пісень в ньому до п яти тисяч: «Подобнаго
народнаго богатства не представляетъ ни одно изъ европейськихъ племенъ».
Подруге Венелін розглядає українську пісню щодо сили й глибини
почувань: «Пѣсня, говорить він, нерѣдко растрогаетъ южанина до слезъ;
сѣверянинъ отъ пѣсни своей никогда не заплачетъ. Южанинъ любитъ
совсѣмъ предаться своему ощущенію, сѣверяаШнъ не позволитъ своей
пѣснѣ взять надъ собою верхъ... Такимъ образомъ, въ дѣйствіи пѣсни,
производимомъ на человѣка, видна сила ея»... Нарешті, третій бік пісні
музичність: «Въ напѣвѣ сѣверянина, какъ и въ его жизни, главная черта
есть движеніе. Пѣснь южанина болѣе adagio, сѣверянина andante или
allegro. Музыкальный стихъ перваго простъ, немногосложенъ, коротокъ,
послѣдняго  длиннѣе, во всякомъ тактѣ больше нотъ, болѣе переливовъ.
Чтобы дать болѣе напряженія груднымъ мышцамъ, сѣверянинъ любитъ
опирать голову на руку. Пѣніе это во все горло не комнатное, оно степное,
свѣжо-воздушное, открыто-вольное, внѣшнее, игривое. Арія южанина
противоположна, тиха, протяжна... Сѣверянинъ воспѣваетъ свою волю,
южанинъ долю (судьбу)»... Далі Венелін справедливо віддає перевагу більш
емоціональній українській пісні перед великоруською: «Народная поэзія
Южной Руси, говорить він, заключаетъ въ себѣ болѣе глубокихъ чувствъ,
чѣмъ сѣверная».

Огаття Венеліна дає багато загальних міркувань щодо психології

1) «Письма о Кіевѣ», с. 10.
3) «Телескопъ», 1834 р., ч. ХХП, № XX, відділ критики, сс. 430 444; № ХХІѴ7

сс. 506 526; № ХХѴПІ, сс. 553 574.
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лісні, з-за яких він забуває основне питання: «Но обратимся къ
Украинскимъ пѣснямъ г. Максимовича...»  «Но обратимся къ народнымъ пѣс-
ням Южной Руси...» цими реченнями переривається виклад Венеліна.
Вважати цю статтю історично-літературною ще не можна.

Ближче попередніх авторів підійшов до історичного освітлення
українських пісень польський критик і історик літератури Михайло Ґрабов-
ський, якого Куліш в останні роки своєї літературної діяльности,
науковою вартістю історичних поглядів, ставив вище Максимовича. Ґрабов-
ський, за його словами, читав з жадобою «Укр. нар. пѣсни», і присвятив
їм велику статтю О pieśniach ukraińskich *) де подає докладний
історичний вступ до української усної поезії.

Ґрабовський розглядає українські пісні з історичного та художнього
боку. Хто шукає в них, каже він, явищ історичної традиції, або бажає
зрозуміти природу народньої поезії, для того не існує ані такої пісеньки
ані такого дрібного уривку, які не могли б його чому-небудь навчити
(с. 72). З естетичного боку деякі твори усної поезії так довершені, що їх
можна визнати за шедевр і Вони є цікаві самі по 'собі, без усяких
сторонніх розумовань. Такими високо-художніми зразками і є думи про бурю
на Чорному морі, про Івана Коновченка, про Федора Безрідного, про втечу
трьох братів із Азова, що їх Ґрабовський подає читачам в польському
перекладі віршами. Раніш українську поезію знали з чуток. Переказували,
що на Україні є думи, пісні про Наливайка, про Дорошенка, що на
правому березі Дніпра жиють лірники, на лівому бандуристи, але проте
все це знали невиразно й ніхто не розумів, які скарби зникають щоденно
зі смертю старих співців, з утратою стародавніх сільських звичаїв та
пам яті про минуле.  «Можна було побоюватися, каже Ґрабовський далі,
що з плином часу ця багата поезія серед самого народа' буде так мало
згадуватися, як мало ми самі до цього часу знали про неї. Дістатися до цих
народніх скарбів зовсім не було легко. Найприступніші вони були для тих,
хто власне не вмів та не міг зрозуміти їх. Тому треба визвати, що лише
тепер праця п. Максимовича надає форми й тіла тому, що раніш ми.
бачили в імлі та невиразних сутінках. Приєднавши цей збірник української
поезії до галицького збірника, до чеських і сербських пісень, до Крале-
дворського рукопису, до пісні про Ігоря, можна сказати, що є вже на чому
вчитися духові природньої слов янщини» (сс. 35 36). Такий є в цілому
погляд Ґрабовського на українську усну поезію, що виник в наслідок
появи збірника 1834 року. Між іншим він порушив важливе питання про
походження деяких дум, звернувши увагу на стиль та загальний характер
дум  про повстання Наливайка та про похід на Поляків (за
Максимовичем дами четверта й п ята).

Я не гадаю, пише Ґрабовський, щоб перша з названих дум виникла в наслідок
творчости якого небудь звичайного бандуриста. При наявності барв простої на-
родрьої поезії в ній видно деяку умілість і не простонародній спосіб трактувати
події Мені здається, що вона є плід творчости когонебудь з служителів Східньої
Церкви на Україні, що були найупертіші вороги замірів польського уряду
поєднати два релігійні вигнання та, разом із тим, раніш за інших були
поінформовані про це. Дума п ята також не народня змістом і на мій погляд належить до
того ж автора що й попередня. Не має в ній зовсім простоти та плястиЧности
народньої поезії, ані пісенної плавности ані повістярської послідовности. Це поезія
дифірамбічна, байронівська. Вона складається з частин без зв язку, подібно до
«Гяура».

Отже Ґрабовський перший відокремив думи, що їх пізніша історична
критика визнала за фальсифікати. Але він заперечував лише народне
їх походження, а не одночасність з подіями, що в них виображені.
Питання про підроблені думи на всю широчінь поставив М. Костомаров у
статті «Историческая поэзія и новые ея матеріалы»* 2). Поява в фолькльор-

) Literatura i kritica. Pisma M. Gr.*, 1837 p., т. І., ч. II, cc. 37 92.
2) «Вѣстникъ Европы», 1874 p., грудень.
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них збірниках пісенних фальсифікатів він зв язував з перебільшеними
уявленнями про усну поезію, якої трималася Гримівська школа, та з не-
розвиненим станом філологічної критики. Справді коли Срезневський,
навіть супроти матеріялу, що був під руками, населив пісенний світ
вигаданими божествами, то таке відношення до фолькльору було зручним,
для несерйозних фальсифікаторів, яким був, наприклад, член
харківського гуртка Срезневського  Хіджеу, що підробляв українські пісні1).

Костомаров зазначав, що «наиболѣе вводившіе въ заблужденіе» щодо
фальсифікаторові являлися «Запорожская Старина» та збірники
Максимовича. В «Украинскихъ нар. пѣсняхъ» він відзначив декілька
підроблених пісень та дум: чорноморський похід Серпяги, про вбивство
Наливайка, про Лободу, про Чурая, думу про похід на Поляків. В. Б.
Антонович и М. П. Драгоманов збільшили цей список, додавши сюда пісню
про Венцеслава, про отамана Случая, пісні: «Ох і сила, сила, сила силу
подоліла» та «По долині воли ревуть». Сам Максимович пізніше зрозумів
свої помилки. Антонович і Драгоманов відзначають, що дума про похід на
Поляків не була видрукована в «Сборникѣ украинскихъ пѣсенъ» 1849
року, «несмотря на похвалы, которыя снискала эта дума». За
оповіданням Костомарова, коли Максимович 1872 року був в Петербурзі та
вислухав його зауваження про підроблені думи, він остаточно зрозумів свої
помилки та пояснював їх тим, що, проживши довго в Москві, «былъ
недостаточно знакомъ съ духомъ малорусской поэзіи».

Включаючи фальсифікати в свій збірник, Максимович був лише
жертвою наукової непорядности інших осіб. Менше можна виправдати, з
погляду пізніших наукових вимог, постійне стремління Максимовича
коректувати тексти, щоб надати їм більшої ритмичности, художньости та
народности. Але коли взяти до уваги, що перша справжня наукова стаття
про українську народню поезію, написана на підставі збірників
Максимовича,  «Объ эпическихъ выраженіяхъ украинской поэзіи» Ф. И. Бусла
«ва, з являється лише в 1850 році, неможна поставити в вину
Максимовичеві, що він, захоплений нарівні з іншими романтичним ставленням
до старовини, хотів бачити її такою, якою відповідала вона його художнім
уявленням.

Але важливішим від текстуальної точности пісень, якими вони були
записані від того чи іншого їх носія в селянській масі, було те завдання,
що поставив собі Максимович: дати corpus історичних та
історично-побутових пісень українського народу, як матеріял для знайомства з минулим
України та її поезією. І в цьому Максимович мав великі досягнення, тому
що «Укр. нар. пѣсни» були зустрінуті з інтересом не тільки людьми, що
були заняті етнографічними дослідами. «Сѣверная Пчела» Булгарина,
часопис урядовців та купців, зустріла книгу Максимовича з таким же
вітанням, як і етнографи. Автор рецензії на «Укр. нар. пѣсни» Р. Р.
(себто редактор) писав з приводу книги: «Какъ жаль, что большая

) В. И. Срезневський, Про збирачів українських пісень, «Записки історично-
філологічного відділу УАП», XIII XIV, J927 р. Сам Ізм. Ів. Срезневський дає
протилежні повідомлення про джерела думи «Повстання Наливайка». В
«Запорожской Старинѣ», кн. І, с. 125, він каже про неї: «Списана мною со словъ бандуриста».
Але в кн. Ш, с. 78, говориться про інше джерело тої ж думи: вона «есть отрывокъ
изъ думы о подвигѣ Наливайки и Лободы. Списокъ сей думы существуетъ у
одного собирателя малороссійскихъ пѣсенъ и когда-нибудь будетъ напечатанъ».
Не кажучи про непримиренне протиріччя обох повідомлень, виникає питання,
чому тут же в «Запорожской Старинѣ», не було опубліковано цього повного
списку, і не зазначено прізвища збірача? Ми не наважуємося називати якунебудь
певну особу українським Макферсоном та лишаємо питання про фальзарії дум в
«Запорожской Старинѣ» відкритим. Молена лише сказати, що фальзарій, без
сумніву людина талановита, не цілком добре знав народню українську мову,
переходив на великоруську мову й добре був знайомий зі «Словом о полку Игореви»
та «Задонщиной».
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часть русскихъ не могутъ понимать украинскихъ пѣсенъ, полныхъ
неподдѣльнаго чувства и поэзіи!.. Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ- другихъ
частей этой книги» 1). '

Але «неугомонный рокъ, як говорить про Максимовича лроф.
А. А. Котляревський, преслѣдовалъ трудъ этого даровитаго писателя и
истиннаго знатока малорусской народности: выйдетъ первая часть,
тѣмъ дѣло и кончится».

«Неугомонный рокъ» припинив «Украинскія народныя пѣсни» також
на першій частині.

Додаток. Харківські листи І. І. Срезневського до Максимовича про
видання українських пісень.

1. Милостивый государь, Михайлъ Александровичъ! Случай, увлекшій меня
въ глушь степей Днѣпровскихъ въ 1832, лишилъ меня сладостнаго удовольствія
свидѣться съ Вами еще разъ, и заставилъ отложить па время исполненіе данного
мною Вамъ обѣщанія, сколь ни было оно для меня лестно и пріятно; другой
случай даетъ мнѣ возможность приступить къ исполненію сего обѣщанія. Забравшись
въ степи, я продолжалъ трудиться надъ собираніемъ памятниковъ народной
поэзіи украинской, имѣя всегда въ виду Васъ, желаніе служить Вамъ, надежду быть
хоть чѣмъ-нибудь Вамъ полезнымъ, будучи всегда увѣренъ, что взаимная
помощь въ подобныхъ трудахъ есть единственное средство ихъ совершенствования.
Нынѣ, прочитавши въ С. П.* 2) о вашемъ намѣреніи издать полное собраніе пѣсенъ
украинскихъ, я первомъ долгомъ почелъ предложить Вамъ свои услуги,
подѣлиться съ Вами сокровищами скрыни моей. Счастливымъ сочту себя, если мое
усердіе удостоится вниманія Вашего, будетъ хотя къ чему-нибудь для Васъ
пригодно.

Начинаю съ первой части Вашего собранія. Я уже отобралъ для оной
нѣсколько десятковъ пѣсенъ, изъ коихъ нѣкоторыя очень любопытны и, можетъ быть,
доселѣ не были у Васъ подъ руками. Начало переписки сдѣлано,  прилагается
при семъ письмѣ: продолженіемъ не замедлю. Всякую пѣсню или думу я буду
сообщать Вамъ въ лучшемъ изъ списковъ, у меня находящихся. Я списалъ для
Васъ еще немного; болѣе не успѣлъ, а мнѣ хотѣлось увѣдомить Васъ, какъ
можно скорѣе. Кажется что дюжинъ до семи, а, можетъ быть, и 8 пѣсенъ и думъ
у меня наберется для первой части, не включая тѣхъ, кои будутъ помѣщены
в 4 книжкѣ Запорожской Старины. Кстати о сей Старинѣ. Свидѣтельствую мою
искреннюю благодарность за ваше вниманіе къ ней и за лестный о ней отзывъ3).
Жаль только, простите откровенности-, что Вы поскупились на слова, и по
снисходительности оставили безъ замѣчанія многія погрѣшности. Могу ли надѣяться,
что Вы будете строже къ слѣдующимъ книжкамъ, если только онѣ удостоятся
Вашего вниманія И еще простите смѣлости могу ли надѣяться, что Вы
примите участіе въ моей нуждѣ, и сообщите мнѣ всѣ историческія пѣсни и думы,
какія есть у Васъ относительно лицъ и событій, начиная съ Богдана, т. е., кои
могутъ быть помѣщены въ 4-й книжкѣ Запор. Старины. Мнѣ нужны онѣ не для
того, чтобы сдѣлать богаче свое изданіе, а именно, чтобы имѣть болѣе
возможности раскрыть важность поэзіи Запорожья въ отношеніи историческомъ и
этнографическомъ, что составляетъ главную цѣль моего изданія Запор. Старины. Въ
замѣнъ сего одолженія я, съ своей стороны, обѣщаю доставить Вамъ все что есть
любопытнаго въ моей скрынѣ, сдѣлать все, что могу въ пользу Вашего изданія.
Еще повторяю: простите смѣлости. Впрочемъ, пусть просьба моя и не будетъ
осчастливлена Вашимъ вниманіемъ, я не перестану попрежнему трудится для
Вашего изданія, и счастливъ буду однимъ Вашимъ благорасположеніемъ.

13. апр. 183'4.
'

Измаилъ Срезневскій.

1L 1834, мая 12. Харьковъ.
Свидѣтельствую Вамъ мою искреннюю благодарность за присылку пѣсни о

Даніилѣ Нечаѣ и за обѣщаніе сообщить листы печатные прочихъ историческихъ пѣ-
сень. Вполнѣ чувствую Ваше доброе расположеніе, и постараюсь по возможности.

J) Сѣверная Пчела*, 1834 р., № 179. С. Пономарев в біографії Максимовича, окр.
відбитка, 1872 р., с. 22, повідомляє з приводу Укр. нар. п.: ІІІафарикъ въ
Часописи" отозвался, что сборникъ Максимовича лучшее изданіе народныхъ пѣсенъ®.

Зважають тут на відзив Шафарика в роботі, Bibliograficky', prehled sbirek Blowans-
kych n&rodnich pisni" 1 Casopis Ceskeho Museum", 1838 p.,,c. 551, де сказано:
Найкраща покищо збірка українських пісень".

2) Себто в «Сѣверной Пчелѣ».
3) «Молва», 1834 р., № 6.
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съ своей стороны содѣйствовать къ увеличенію Вашего архива украинскихъ пѣ-
сень. На сей разъ, правда, я остаюсь почти при одномъ обѣщаніи. Посылка, при
семъ прилагаемая, довольно тоща, причина право, недостатокъ времени.
Впрочемъ, можетъ быть, нѣкоторыя изъ сихъ пѣсенъ (21)
Остальныя, принадлежащія къ первой кгіигѣ, едва ли успѣю переписать къ слѣд.
почтѣ, и потому перешлю въ Кіевъ.

Прилагаю при семъ экземпляръ Запор. Старины. При прошломъ письмѣ я
не приложилъ по вѣтренности, за которую прошу извиненія. Вы меня очень
обяжете, если удостоите замѣтить мнѣ всѣ погрѣшности и ошибки, какія только
случилось Вамъ встрѣтить въ Запор. Старинѣ. Вы находите, что я погрѣшилъ въ
2 книжкѣ краткостію замѣчаній, и больше говорилъ вообще объ Украинѣ. Конечно,
Ваша правда; но могъ ли я поступить иначе? 1. Мнѣ желалось не повторять
извѣстнаго уже всѣмъ по Исторіи Б. Каменскаго. 2. Краткость лѣтописцевъ мѣшала
мнѣ распространиться въ объясненіи пѣсенъ, а преданій о томъ далекомъ времени
почти нѣтъ. 3. Предположивъ своимъ изданіемъ показать важность вообще
народныхъ матеріаловъ для исторіи Украины и въ особенности памятниковъ
изустной народ, словесности, я долженъ былъ дать общія объясненія касательно
Украины въ историческомъ отношеніи; тѣмъ болѣе періодъ, о коемъ говорится во
2 книжкѣ, не былъ еще описанъ какъ слѣдуетъ. Противорѣчій и лжи пропасть.
Вѣрятъ обыкновенно Конисскому, а онъ... прости Господи, въ мирѣ почившему
рабу твоему! Сказанія Боплана, чрезвычайно важныя, также оставались безъ
поясненія. Впрочемъ, въ 3-й книжкѣ я поступилъ иначе не знаю, лучше ли!
И пользуясь вашимъ замѣчаніемъ, постараюсь говорить сколько возможно
подробнѣе. Мнѣ бы хотѣлось удовлетворить и литератору, и этнографу, и
историку, но что дѣлать, если недостаетъ силъ. Сдѣлаю, что смогу. Во всякомъ
случаѣ, я долженъ дорожить совѣтами и наставленіями и' буду слѣдовать имъ.
сколько сумѣю. Я сначала хотѣлъ было слѣдовать плану Валтерскота (Popular
Songs of the South border of Scotland); но увидѣлъ, что, по малоизвѣстности
исторіи и этнографіи украинской, это рѣшительно невозможно.

Обращаюсь къ Вашему изданію укр. пѣс. Желательно, чтобы оно было сколько
можно богаче думками, тѣми quasi историческими пѣснями, коих?> обращики
Вы представили въ изд. мал. пѣс. подъ N XLV и XLVI *). Ихъ очень много. Я даже
хотѣлъ было издать ихъ отдѣльною книжкой со всѣми принадлежащими къ нимъ
преданіями. Однихъ преданій о старостѣ Каневскомъ Потоцкомъ было бы
достаточно для цѣлой книжки. Переселившись въ Кіевъ, Вы будете имѣть возможность
собрать большое количество какъ думокъ, такъ и преданій... Если позволите, я
сообщу Вамъ свое мнѣніе о планѣ изданія оныхъ современемъ. По сему плану
у меня написана статья о Шкандыбенкѣ.

Получивши отъ Васъ кіевскій вашъ адресъ, я по слѣд. же почтѣ гряну
посылкой, а до того времени буду заряжать гармату, чтобы выстрѣлъ былъ
достоинъ хоть сколько-нибудь Вашего вниманія, которымъ столько гордится Васъ
почитающій Измаилъ Срезневскій.

III. Милостивый государь, Михаилъ Александровичъ! Имѣю чецть поздравить
Васъ съ новосельемъ. Теперь можно надѣяться, что Ваше драгоцѣнное собраніе
пѣсень и думъ украинскихъ сдѣлается несравненно богаче. Кстати о немъ. Я по
немногу готовлю Вамъ посылку для второй части Вашего изданія, по немногу,
ибо не имѣя времени, я принужденъ медлить; а, можетъ быть, мой лептъ будетъ
для нее не безполезенъ и удостоится Вашей благосклонности, а я желалъ бы,
чтобы эта часть печаталась не такъ скоро. Что касается до первой части, за
присылку которой свидѣтельствую мою благодарность, она чрезвычайно богата,
особенно 2-я книга. Первая и еще болѣе 3-я могли бы, кажется, быть очень богаче,
если бы я зналъ прежде о Вашемъ намѣреніи издавать украин. пѣсни. Нынѣ при
пересмотрѣ думъ и пѣсень битовыхъ для приведенія ихъ въ порядокъ я
сосчиталъ ихъ, и число вышло четное 114. Есть много любопытного. Я съ радостью
подѣлился бы съ Вами этимъ богатствомъ, и теперь, когда уже время ушло,
крѣпко досадую. Не припишите это, почтеннѣйшій Михаилъ Александровичъ,
моему себялюбію. Нѣтъ! Когда дѣло идетъ о народной словесности и вообще о
народностях, мое себялюбіе уходитъ на Лысую гору. Я страстно люблю
народность, и радуюсь, какъ ребенокъ, когда нахожу другого любителя, которому
понятна моя любовь, радуюсь тѣмъ болѣе, что мнѣ не вѣрится вашему увѣренію,
будто пришло уже время, когда познаютъ истинную цѣну народности.
Народностями оолыпѳю частію презираютъ, и что того хуже играютъ, какъ куклой.

Разсматривая 1-ю часть укр. нар. пѣс., я по своему обычаю дѣлалъ отмѣтки,
потомъ написалъ по нимъ замѣчанія, потомъ составилъ статейку, и завтра
хотѣлъ было отсылать къ Гречу, какъ вдругъ опомнился: можетъ быть, эта статья
будетъ Вамъ хоть нѣсколько непріятна; можетъ быть, Вы будете за нее на меня
педовольны нѣтъ, лучше дать Вамъ знать о ней, и просить Вашего совѣта: по-

Ч ХЬѴ пісня про Лимерівну; XLVI пісня про Бондарівну.
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сылать или нѣтъ. Статья моя не критика, не судъ, а мнѣніе о кое-чемъ въ Вашей
книгѣ, что показалось мнѣ не такъ. Ее отправить я хотѣлъ единственно съ тою
цѣлью, что можетъ кто-нибудь откликнется на нее и скажетъ что-нибудь доброе.
Вотъ ея содержаніе: Приступъ. Кн. 1. Думы.- Подробное опроверженіе Вашего
мнѣнія о составѣ думъ. Мое мнѣніе Вамъ извѣстно. Здѣсь я доказалъ его кажется
безъ натяжки. Въ числѣ Л 2 думъ 3 пѣсни. Обозрѣніе остальныхъ 9. На Ваши
замѣчанія къ 1. 5. 6. 7. 8. краткія замѣчанія contra. Книга
2. Обозрѣніе. Замѣчанія contra на пѣсни: 7. 10. 17. 18 (я приписываю ихъ другимъ лицамъ, и о 17. 18.
говорю, кажется, отчетливо: по моему то не Данило ІІечай, а гетманъ Нечай,
преемникъ Сагайдачнаго). 31 (не къ 1731, а 1789). Финалъ. Между прочимъ:
«смѣю надѣяться, что Мих. Алек. удостоитъ эти страницы своей
благосклонностью, и глядя на нихъ не какъ на судъ знатока, а какъ на мнѣніе любителя
извинитъ ошибки, если они созкользнутъ съ пера протігвъ воли моей». Ожидаю
Вашей воли.

Г. Ф. Квитка говорилъ мнѣ, что пишетъ замѣчанія на Ваше правописаніе. А Вы,
Михаилъ Александровичъ, и забыли свое обѣщаніе молвить слово о моемъ
правописаніи въ предисловіи къ укр. пѣснямъ. Я ожидалъ его съ нетерпѣніемъ.

Третья кішга Зап. Стар. печатается, и мучить менц медленностью выхода
своего. Я старался въ ней, сколько могъ, воспользоваться Вашими совѣтами.

Накопленіе матеріаловъ заставило меня измѣнить нѣсколько прежній планъ:
изъ второй части будетъ 2: 2-я и 3-я. И вмѣсто дополнитель. тетрадей числомъ
<N° 20, издамъ 6 книжекъ дополненій и 2 части собранія литературно-историческихъ
статей, въ родѣ Альманаха: У к рай нс кая Денница. Содержаніе: Историческіе
и этнографическіе разсказы объ Украинѣ. Повѣсти украин. Путевыя записки объ
Украинѣ. Стихотворенія укр. Прошу вкладу, и надѣюсь, что Вы не откажете
тому, кто будетъ гордиться этимъ вкладомъ, какъ и Вашею благосклонностью.

1834, авг. 4, Харьковъ. И. Срезневскій.

IV. Харьковъ, апр. 29, 1838.

Примите, Михаилъ Александровичъ, мою искреннюю благодарность за память
обо мпѣ, за присылку Вашихъ новыхъ произведеній, за случай познакомиться
съ г. Корженевскимъх), за все, за все. На первый разъ отвѣчаю коротко, въ
надеждѣ отвѣчать нѣсколько разъ и письменно и печатно (?), какъ только
освобожусь нѣсколько отъ ежедневныхъ хлопотъ, заставлявшихъ меня можетъ быть,
болѣе чѣмъ Васъ забывать объ Украинѣ. Считаю напраснымъ увѣрять Васъ,
Михаилъ Александровичъ, въ моемъ чистосердечномъ уважепіи Вашихъ истинно
русскихъ трудовъ, Вашей истинно русской дѣятельности, которую остается мнѣ
имѣть ооразцемъ и рычагомъ для своего посильнаго трудолюбія, не желая ничего
болѣе. Не вините меня, если моя возможность не будетъ соотвѣтствовать Вашимъ
-ожиданіямъ: она предстанетъ предъ Вами вся, какова есть, безъ маски, безъ
утайки. На первый разъ только проспектъ шлю, что надѣюсь сдѣлать въ
будущемъ.

1) Что касается до 1-й части Вашего изданія украинскихъ пѣсень, то прежде
всего рѣшаюсь просить у Васъ экземпляра себѣ: Артемовскій взялъ у меня, 
и вотъ 3 года, какъ читаетъ. Я посылалъ за нимъ въ Москву, и вмѣсто украин.
пѣсень получилъ Стецька Материнку* 2). Безъ украин же пѣсень не могу Вамъ
сообщить никакихъ почти дѣльныхъ замѣчаній о нихъ, потому что черновой
экземпляръ моихъ замѣчаній (я не посылалъ ихъ для напечатанія, потому что
не получилъ отъ Васъ Вашего согласія на ихъ напечатаніе) указываетъ на
страницы и для самого меня теперь не понятенъ. Въ числѣ же замѣчаній дѣлалось
два: а) о думахъ, Ь) о Нечаѣ. Вы знаете мое мнѣніе о думахъ, которыя, мнѣ
кажеться, не слѣдуетъ писать стихами; оно тамъ доказано. Пѣсни о Нечаѣ я отношу
не къ 1651, а къ 1628 24, на что также есть тамъ кое-какія доказательства.
Остальныя замѣчанія мелочны. Признаюсь откровенно, мнѣ бы хотѣлось напечатать эти
замѣчанія: теперь бы и кстати, когда Вы думаете уже о новомъ изданіи этой
книги. Буду ждать экземпляра и Вашего мнѣнія.

2) Въ отношеніи ко 2-й части Вашихъ украин. пѣсенъ, я осмѣливаюсь сказать
тоже, что говорилъ за 3 что ли года прежде: если Вы находите, что мои
замѣчанія будутъ небезполезныя, то побезпокойтесь переслать Вашу рукопись ко
мпѣ, и недѣли въ три я приготовлю все, что могу. Я бы съ удовольствіемъ
переслалъ Вамъ и вскорѣ мои матеріалы; но это невозможно, потому что въ такомъ
случаѣ я бы долженъ былъ послать Вамъ всѣ мои тетради и всю переписку. Мнѣ
хочется привести въ порядокъ этотъ сумбуръ всякой всячины обо всемъ, что
когда-нибудь меня занимало; но- не знаю, успѣю ли. Кстати о раздѣленіи Вашемъ
второй части: оно вѣроятно удолѳтворитѳльпо (хотя я его и не совершенно по-

*) Корженевський Осип Викеитьєвич професор київського улив, і польський
письменник.

2) «Наськи українськії казки запорозьця Іська Матиринки» Бодянського.
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нимаю); но хорошо ли названіе балладъ для укр. пѣсень, и притомъ мнѣ
странно показалось, что 4, 6и 7 книгу вы называете по лицамъ поющимъ, а
5 (дуэтъ коз.-дѣв.) и 8 (баллады-повѣствоват.) по формѣ. Вспомните Ваше дѣ
леніе въ 1-й части (думы, пѣсни былевыя и пѣсни бытовыя): развѣ оно не
годится для второй части? Даже можетъ быть можно и проїде раздѣлить на 2 только
отдѣла по содержанію: I. Думы и пѣсни былевыя, И. Думы и пѣсни бытовыя.
Въ каждомъ отдѣлѣ /можно сдѣлать подраздѣленія по формѣ или по лицамъ
поющимъ. Впрочемъ, я легко могу ошибаться, и вы примите мое мелочное
замѣчаніе за то, чего оно стоитъ: мнѣ хотѣлось понять Вашу мысль, и замѣчаніе
мое не противъ нее, а за, если только я понялъ Васъ.

3) Пѣсней Игоря я очень недавно сталъ заниматься, и то для сравненія съ
Краледворскою Рукописью. Боже мой, въ какомъ жалкомъ спискѣ дошло до насъ
эта драгоц. пѣснопѣніе Вояново! Вы счастливы, Михаилъ Александровичъ,
объяснивши себѣ его, кромѣ нѣкоторыхъ словъ, хотя впрочемъ осмѣлюсь не
умолчать о томъ, что будь все объяснено, все найдется еще многое для?? и новыхъ
объясненій. И тутъ одно изъ лучшихъ доказательствъ подлинности Слова.
Въ Очеркахъ Россіи (издаваемыхъ В. В. Пассѳкомъ) Вы прочтете мои Замѣчанія
на Слово, простите меня за их?> ничтожность, и конечно съ удовольствіемъ узнаете,,
что Ііассекъ готовитъ обильныя примѣчанія къ Слову. Что касается до папорзи,
то, кажется, они безъ сомнѣнія суть подвязки йодъ шлемы п о п р у з и, хотя
и можетъ быть у Чеховъ ze żeleza lita poprsy, żelezna poprsj какого-нибудь
великаго человѣка, и хотя это poprsi можетъ итти тутъ къ дѣлу не въ смыслѣ бюста, а
въ смыслѣ лица, по едва ли такое толкованіе не будетъ слишкомъ самовольно и
анахронично: Hanka переводитъ popruzi (popruh), Strikusy по Ганкѣ особый родъ
nostrogfi walefcnych ровно какъ и шѳреширы О Тльковинахъ Ганка такъ пишетъ:
ne ponimam jinace neż: pohanskychwykładu(powerfciwychhadani) welikau perlu;
а по нѣм. altheidnische Sherspruche, und eine grosse Perle. .1).

Позвольте пожелать Вамъ успѣховъ, Михаилъ Александровичъ, и надѣяться
на Ваше доброе расположеніе. Преданнѣйшій Вам Изм. Срезневскій.

6-ю книжку Старины послалъ въ цензуру: жду, ц печатаю. Поѣду ли, не знаю
еще, и это невѣдѣніе много меня разочаровываетъ. Если поѣду, то за счастіе почзу
передъ поѣздкой увидѣться съ Вами и воспользоваться Вашими совѣтами.

*) Цитата з книги Вячеслава Ганки: Jgor Swatoslawić, Hrdinsky zpiewo ta-
zenj proti Polowcfinr, 1821 r., cc. 54-69.



аГАПій шамрай.

До початків романтизму.
І. Літературний гурток I. Срезневського.

6 тому причини, що українська романтична, школа не має ще своїх
дослідників, що період 20  60-х років XIX в., час розвитку
романтичних смаків, репрезентується покищо монументальною постаттю Шевченка,
коло творів якого фатально зав язли дослідники, що працюють над цим
періодом. Сяєвом СВОГО ГЄНІЯ) він ніби потьмарює сузір я досить числепних
поетів, переважно Харківців, що писали перед ним і після нього.
Літературна діяльність цих поетів, особливо попередників Шевченка, не завжди
показна і імпозантна, в цілому дає досить цікавий і складний образ
літературної школи і погоджувати, чи забувати за них, було б історичною
несправедливістю. їх творчість  ніби невеличкі струмочки, що однак
вторували шлях буйному потокові Шевченкової поезії, і з цього погляду
вивчення їх є річчю історично погрібною.

Дві власне причини, на нашу думку, стали на перешкоді до
окреслювання розвитку харківської романтики в цілому бідність на виразно
означені літературні постаті (за виїмком Щоголева) і нескомплікованість
їхньої діяльности в часі. Справді, не важко помітити, що серед поетів
цього часу ми бачимо або постаті, що подають тільки кращі надії, але
через тяжкі обставини надіям цим не пощастило справдитися, бо
письменників, що виступали на літературному полі принагідно, не почуваючи в
собі врождених нахилів до літературної творчости. До таких, наприклад,
можна однести М. Костомарова, О. Бодянського та І. Срезневського, що,
готуючись до наукових студій, пробували виступати спорадично і як
поети, хоч і з меншим успіхом, ніж в науці. Але тут же виступають і
поети безперечно обдаровані, що при інших обставинах могли б вирости
на значні сили, але, мовляв, лиха доля стала їм на дорозі. Таким є Он.
Шпигоцький, перекладач Міцкевичевих сонетів і талановитий, але
нещасливий Левко Боровиковський, обидва з походження Полтавці, але
наукою і літературними інтересами органічно зв язані з Харковом,  люди,
буквально «гонимые судьбой», одірвані від національного ґрунту,
віддалені од Харкова. «Застала моя муза в холодной неприветной Кацан-
щине  скаржиться в листі до Срезневського з Курська Боровиковський
1830-го року  одела московские лапти и уже не запоет так, как певала
в старину...» В такому ж тоні, іще навіть більшим розпачем перейнято
листи Шпигоцького, що поневірявся в той час у Москві на непоказній
посаді в одній із московських друкарень. Не краще склалися обставини
і для молодшого покоління харківських романтиків,, що виступило в один
час із Шевченком і навіть після нього. Досить відома літературна кар єра
талановитого Щоголева, цього «непривітаного співця»,  «самотнього
лебедя», що, почавши писати ще в 40-х роках, після різкої рецензії Бєлін-

'.ського, «сломал перо» і взявся за нього лише в 70  80-х роках,
виступивши як поет «в минувшем веке запоздалый» і тому чужий молодому
поколінню, що виховувалось під чаром поезії Некрасова і його
українських наслідувачів. Що ми можемо сказати, нарешті, про таких поетів,
як М. Петренко, що їх твори в значній мірі невідомі, та й не- знаємо, чи
лишилося щось від них крім опублікованого?
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Отже як бачимо, українській романтиці не пощастило. 20  ЗО роки
ХІХ-го століття, час розквіту романтизму в літературах польській та
російській, час бурхливих змагань між клясиками і романтиками, що
надавали літературному життю такої громадської показовости і привертали
до літератури увагу широкої публіки час досить тихий в українському
письменстві. Найвидатнішою постаттю цього часу уважається у нас
Артемовський-Гулак, письменник з цілком вже означеними і дозрілими
уподобаннями, вихованими на традиціях попередньої літератури і тому в
цілому чужий новим літературним тенденціям. Артемовський-Гулак, як
і попередник його Котляревський, пише свої пародійні оди, що корінням
своїм сягають до традицій ХѴІІІ-го століття бурлеск, «комико-ирони-
ческая поэма», і т. ін. Одинокі спроби його в романтичному стилі все ж не
говорять однак за психологічне, так би мовити, сприняття нової
літературної школи. Епікуреєць казенного маштабу, якому найбільше пасувала
врівноважена мудрість Горація, він був органічно чужий патосу нової
школи.

Але вже в кінці 20-х років народжуються в Харкові гуртки молоді з
виразними симпатіями до нової літературної школи. І першим таким
гуртком, об єднаним на спільності літературних інтересів, був гурток Ізмаїла
Срезневського, пізніше відомого академіка-славіста, в кінці 20-х і на
початку 30-х років. З організації цього гуртка і треба починати, на нашу
думку, історію українського романтизму. Коло молодого талановитого
Срезневського гуртуються його'колеґи по університету, ііерейняті
цікавістю до української старовини, до української історії, захоплені в рівній
мірі й новими літературними ідеями, що йшли з Польщі й Росії. Ядро
гуртка складали імена маловідомі в українському письменстві  Іван
Розковшенко, брати Федір та Орест Євецькі, згаданий вже Опанас Шпи-
гоцький і ще кілька. Л. Боровиковський тільки формально був зв язаний
з роботою гуртка, коли почалася його видавнича діяльність і ближчої
участи в ньому не брав. З друкованими працями виступають вони вже на
початку 30-х років, особливо після виходу у світ «Українського
Альманаха» (1831), але ж з листування, в більшості своїй ще неопублікова-
ного, що переховується зараз в рукописному відділі Академії Наук,
можна бачити, що союз на і'рунті літературних інтересів утворився вже в
20-х роках ще в часи студенські. Це переважно молоді студенти, що з
ентузіязмом відгукувались на нові ідеї, але ж пізніше, за винятком Шпи-
гоцького, одійшли від українських літературних інтересів. Безперечно, для
більшости з них захоплення українською літературою було тільки
епізодом в молоді літа і матеріялом для приємних спогадів на схилі життя.
Відома досить кар єра Ізмаїла Срезневського, що, перебравшись в 40-х
роках на професорування до Петербургу і пізніше обраний на академіка,
не тільки одійшов, але навіть і почував себе чужим до українських
літературних справ1).

Те саме треба сказати в тій чи іншій мірі і про інших учасників
гуртка. Ів. Розковшенко, син поміщика з Лебединського пов. на Харківщині
(нар. 1809 р.), після закінчення харківського університету подався до
Петербургу на посаду в міністерстві юстиції, потім кілька разів міняв
посаду, діставши, нарешті, місце помічника редактора «ЖМНІГ». З 1839-го
року залишив Петербург і був призначений за директора тифліської
гімназії, а в 50-х роках займав посади директора гімназії на Поділлі і Волині.
У відомих спогадах А. Салтановського постать директора Розковшенка
виступає в дуже несимпатичному світлі, як хабарника, одвертого
кар єриста і взагалі «казенного мундира», що так мало нагадує ентузіаста роман-

) Про життя і діяльність І. І. Срезневського маємо низку статтів в різних
наукових виданнях. Чимало матеріялу дають збірки на честь небіжчика (див.
Збірник Памяти Изм. Ив. Срезневского, II. 1916).
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тика 20  30-х років1). Закінчив він свою кар єру «блискуче» на
посаді голови московського цензурного комітету, помер 1889-го року. Його
літературні спроби тільки в 30-х роках зв язані були з українською
тематикою; перебравшись до російських центрів, він виступав у непоказній
ролі другорядного віршописця, одзначивши лише літературну свою
діяльність перекладами трагедій Шекспіра, під якими підписувався  Ів. Мей-
стер.

Євецький Орест по закінченні університету дістав посаду службовця
для особливих доручень при катеринославському губернаторі. Потім
перейшов до Тифліса на таку ж посаду, а з 1834-го службовцем для
особливих доручень при канцелярії намісника Царства Польського Паскевича.
Потім він був віце-директором в канцелярії намісника і керівничим
митного відділу. При переїзді до Варшави під впливом П. Дубровського, ви
давця «Денницы», захоплення Україною змінилось у нього на панславі-
стичні тенденції. В 30-х роках надрукував кілька статтів на укр. теми:
Замечания на статью Хиждеу: Григорий-Варсава Сковорода («Моліва»,
1835, ч. X); Несколько украинеких народник загадок («Молва», 1835);
Универсал гетмана Богдана Хмельницкого («Московский Наблюдатель»,
1835, т. І); Русинская летопись («Телескоп», 1835, ч. 29), і т. ін.

Опанас Шпигоцький, з походження син дрібного дідича Зіньківського
повіту на Полтавщині, після закінчення університету мусив виїхати до
Москви, де обняв посаду коректора в університетській друкарні; потім
з 1843-го по 1851-й рік він служив у Петербурзі в департаменті
зовнішньої торгівлі міністерства, фінансів. Про життя його в цілому не маємо
відомостів.

Можна мабуть згодитися з автором розвідки «Из первых лет научной
и литературной деятелъности И. И. Срезневского» В. Срезневським, що
визначав скалу українського патріотизму кожного члена гуртка. I.
Срезневського, на його думку,  «...не могли не привлекать к себе поэтические
думы и музыкальные песни, и малоисследованная, полная интереса, исто-
рия Малороссии, и богатство сохранившейся в народе живой старины, но
он относился ко всему этому, как наблюдатель исследователь, а не как
латриот Уираинец»* 2 3 * *). Врати Євецькі, на думку Срезневського, мали
бодай теоретичну цікавість до України, а «И. В. Розковшенко из всего
кружка друзей И. И. Срезневского был наиболее холоден к Украине, хотя
вообще был романтик в полном смысле слова...» За одним тільки Шпигоць-
ким визнає Срезневський органічне почування свого національного
походження  «Шпигоцкий Малоросе по рождению, более всех членов кружка
увлекался своей родиной»8).

У всякім разі, хоч для більшости з них захоплення 'українськими
культурними і літературними справами було епізодом, але епізодом, що
залишив по собі тривкі сліди в українському письменстві, поклав початок
народженню у нас романтичних смаків і уподобань. Року 1826-го всі вони
вступили на «эфико-политическое отделение», себто на юридичний
факультет харківського університету, який закінчили 1829-го року. Тут, на
шкільній лаві, ці «юристы по образованито, но не по призванню», як каже
В. Срезневський, заприязнились і на ґрунті особистих стосунків
утворили гурток з певними літературними інтересами. Гуртки, як своєрідні
літературні осередки, особливо поширились в добу зародження
романтизму і були дуже типовим явищем в російській літературі на початку

*) «Україна», 1925, кн. 5, сс. 107 131.
5) В. И. Срезнѳвский, Йз первых лет научно-литературной деятелъности

И. И. Срезневского, Йтб., 1898, cc. 4 6 (В колишньому університетському архіві
переховуються студенські справи членів гуртка).

3) В. И. Срезнѳвский, Из первых лет научно-литературной деятелъности
И. И. Срезневского, cc. 4 5.

,Україна , жовтень листопад 3.
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ХІХ-го століття (згадати хоча б ліцейський гурток Пушкіна та інші).
Цілком зрозуміло, що університет, власне факультет, на якому здобували
вони науку, ледве чи сприяв розвитку їх літературних інтересів. Ясно, що.
діяли тут впливи і віяння позашкільні і в першу чергу літературні
впливи з тодішніх російських центрів. Приглядаючись до листування між
собою друзів Срезневського, можемо напевне сказати, що це у значній мірі
типовий провінціяльний гурток, що не творить нової літературної теорії,,
не вносить нових свіжих ідей безпосередньо, а популяризує впливи
навіяні, так би мовити, в «отображенному» читацькому сприйнятті, ділиться
вражінням від прочитаного, переживає з великою емоціональністю новини
літературні і т. і. У всякім разі, цього гуртка не можна ставити нарівні
хоча б з знаменитим «обществом любомудров» 20-х років у Москві, що за
проводом Веневітінова студіювало твори німецьких філософів ідеалістів
(Фіхте, Шелінга та інших) і намагалось на ґрунті принципів цієї
філософії створити теорію нової літературної школи; чи петербурзькі гуртки,
де виступав земляк вихованець харківського університету Ор. Сомов
з цікавими і на той час дуже змістовними статтями про романтизм.
Ставлення до нової літератури  це типове читацьке сприймання, де
літературний матеріял усвідомлюється не як певний стиль, чи певний
напрямок, а переживається, як певне об явлення, що впливає на
світовідчування читача, на його, емоції, тощо. Улюблений образ, сентенція,
афоризми стають невід ємною властивістю захопленого читача в його
способах думання, висловлювання і т. і. З цього погляду листування членів
гуртка Срезневського має значний істориво-літературний інтерес. Листи,
як певна літературна форма, розвинулись ще в традиціях сентиментальної
школи. Не менш популярні були вони в традиціях романтизму,  тому
то їх важливо вивчати, як перший ступінь підготовки до літературних
виступів, де ми знайомимось не тільки з читацькими вражіннями, але й з
спробами стилістичних вправ у новій літературній манері.

Кінець ківцем ми мало знаємо про роботу піонерів нашого романтизму
в шкільні роки, бо ні протоколів, ні звітів засідань звичайно не було
1 тільки в емоціональних спогадах Срезневського зустрічаємо згадки про
ідилічні збіговиська друзів. «Ты может быть вспомнишь,  писав
Срезневський до Розковшенка 1883-го року  наши заседания іп 4: Theodore
(Ф. бвецький), Joseph (Джунковський, однокурсник Срезневського і
приятель), Jean (Розковшенко), Ismail и только. Незабвенное время:
Theodore о конфетой в зубах, Joseph  с Кантом на устах, Jean  с трубкой
во рту, Ismail  с глупостью на языке. Прекрасный 4-ог»*). Листування
між ними починається з 1830-го року, коли друзі мусили роз їхатися
хоч і не всі, але підтримували вони, так би мовити, тісні організаційні
зв язки  Розковшенко в батьківському маєтку на Лебединщині,
бвецький  в Катеринославі, Шпигоцький з 1831-го року аж у Москві, живуть
однак мріями в Харкові, ллянують видання альманахів, діляться
літературними плинами тощо. Найцікавіші, може, листи Розковшенка, цього,
на думку В. Срезневського, «ярого романтика», що показують портрет
лровінціяльного ідеаліста, закоханого в модну літературу, що формує свої
уподобання під вражінням першої прочитаної книжки і живе в мріях про
свою прийдешню літературну кар єру. Сама форма листів цікава і
свідчить про те, якої ваги надавали романтики листуванню. Це величезні
«послання», датовані дуже часто кількома датами, як напр. «11 час. утра,
2 час. дня» і т. д., що говорять про те, якої ваги надавав листуванню цей
молодий панич, спочиваючи в батьківській оселі перед виїздом на
службу. Йайкраще всього виявляють це його власні зізнання  «ТьфуГ
пропасть! Только что успел сочинить тебе послание и переписать да пере-

*) В. Срезневский, Ор. cit., с. б.
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читать первую часть «Кавказскою пленника»  и уже вечер» (лист від
6-го грудня 1830-го року). Становлять собою листи цікавий конґломерат
з уваг до свіжопрочитаних творів, виписок з них, віршів власного виробу
і, нарешті, українських пісень, записуваних в рідній ПІтеповці на Лебе-
динщині. Лектура і симпатії молодою Розковшенка виразно виступає
майже у всіх йою листах.

Я читаю прозу Батюшкова, когда расстроена душа и грусть обливается около
сердца. Батюшков и Вѳневитинов доставляют бальзам для ран сердечных. О л у ч-
тих свойствах сердца и нечто о морали, основанной на
религи и философи и, внесли в мою душу что то сладостное. Как прелестна сле-
дующая его мысль: человек луч божества, заключенный в прах (362), и если меня
спросят: кто таков Батюшков? Я буду отвѳчать: на земле воплощенный ангел.
Мечтатель Батюшков питает душу чем то нѳземным...

У визнаннях про власні переживання, у спробах давати пейзажі
рідної місцевости, раз-у-раз відчуваємо типову манеру романтичного стилю,
ніби справді Розковшенко в листуванні випробовує сили на майбутні
літературні виступи.

Сегодня поутру я ездил с сестрою в Межирич на именинны к Рубановой;
он расположен на Псле у подошвы крупнейших гор. Бо всю дорогу туман
скрывая предметы от наших глаз, но когда мы начали доезжать, то солнце уже
разгоняло туманы и меня поразила картина самая очаровательная. Что я видел прежде
в картинах, изображающих места Швейцарии и Италии, то было у меня перед
глазами. Отдаленные горы казались нам облаками. Псел и рукава, образовавшие
озера, горели серебром...

Навіяністю літературною, мотивами «мировой скорби», відгонить од
признання Розковшенка в листі від 3-ю грудня 1830-го року.

Скажи мне, любезный друг, отчего бывает грустно? Ты может быть будешь
смѳяться, но увѳряю тебя, что с некоторых пор меня ничто не утѳшает. Мнѳ
чрезвычайно как грустно! На что я не гляжу, все мнѳ кажется печаль превращает
г. мрачное и унылое. Я не чувствую ничего отрадною, мнѳ грустно, ах, как мне
грустно. Одна мысль превращает в прах все мои мечты и все надежды, которыми
я золотил мою будущность. Где бы я ни был, что бы я не делал, я предаюсь моим
страшный мѳчтам. Я часто читаю стихи Веневитинова и «Череп» (из Невскою
альманаха) они мнѳ отрадны.

Кончины памятник безгробной
Скиталѳц череп! возвести
В отраду сердцу, ты повержен на пути
Или уму загадкой злобной?
Не ты ли мост, не ты ли первый след
По океану правды зыбкой?...

І так далі. І відповідна ідеологічна спрямованість листів і лексичний та
стилістичний кольорит їх говорить явно про навіяність певного ґатунку,
лектури, що так популярна була в певних етапах розвитку романтичної
школи, що її характеризує так 0. Веселовський:

Так создалось литературное движѳниѳ, вызвавшее к бытию груды чѳрепов
и скелетов, сонмы призраков и мыслей на кладбище, все это закутанное ночью
или освещенноѳ задумчивою луною... Слезы и мысли о смерти, безотчетное уны-
ние стали литературной манерой, в мѳланхолию играли... у чувствительников
явился свой этикет, наслаждѳние своим сѳрдцем, нормированое рассудком, и
новый флаг нерѳдко прикрывал вождѳлѳниѳ старой чувствительной эклоги *)
І справді, такі вирази, як «печаль превращает все в мрачноеи
унылое», «мысль превращает в прах все мои мечты», «где бы я ни был,
что бы я не делал, я предаюсь своим мрачным мечтам»  є
типові кліше літературною стилю а особливо останній вираз варіяція з
відомою вірнґу Пушкіна «Хожу ли я вдоль улиц шумных, Сижу ль меж
юношей безумних, Я предаюсь своим мечтам». Свідчить про цю
захопленість стилем і любування ефектною фразою
Батюшкова «человек, луч божества заключенный в прах...»

В меншій мірі, але ж виразною літературною насиченістю,
позначаються листи молодою Срезневського до матері в період від 1829-го по

Ч А. Весѳловский, Жуковский, поэзия чувства и сердечного воображения,
ПТБ, 1911, с. 36.
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1833-й рік, листи писані з Катеринославщини, де в цей час Срезневський
жив в маєтку поміщиків Подольських над Дніпром за домашнього
учителя. Листи до матері, що їй молодий Срезневський одкривався у всіх
своїх таємницях і переживаннях, мало чим різняться в тоні від
приятельського листування, як тематикою, так і стилістичним оформленням. Ось
зразок пейзажу:

На эти пожары любо смотреть ночью. Небо играет заревем, пламя и дым
вьются клубами, Днепр горит, и волны, переливающиеся через пороги, сияют
мрачною радугою. И все тихо и все глухо, как в могиле, только изредка вой
волка пробудит спящих собак или порыв ветра прервет тихий ропот порогов,
и пороги взбурлять и вспенятся волны... (3 листа 1833 року 27 лютого) *).

Чи з другого «листа:
Но какой вихрь! Часа в два пополудни показалось на противоположном

берегу Днѳпра сизовато-пыльное облако. Пороги примолкли. Ветер завыл, и облако
понеслось с быстротою молнии поперек Днепра, будто великая Иопталѳймский
ндет по вздымающимся волнам и давит их могучей пятой своей, вот ближе, ближе
и рассыпалось в дребезги, ступивши на наш береп и взрывает крыши с хат,
хлещет снопами соломы, свистит песчаным дождем, и рвется и крутится! (3 листа
1833-го року, квітня 27).
В моді і звичаях тої плідної на вірші доби були неодмінні виписки в
листах з нових віршів, як це ми бачимо в листах Розковшенка, і природня
потреба слідом за укоханими поетами подавати власні свої спроби,
призначені покищо тільки для адресата, як підлеьа до листовної прози 
Розковшенко пише вірші Орезневському, Срезневський Розковшенкові,
брати Євецькі знову таки до Срезневського і т. ін. Цей «отображенный»
в читачівській практиці літературний матеріял ще виразніше, ніж листи,
показує на літературні традиції, за* якими молоді представники Харків 
ського гуртка виховували свої літературні уподобання. Ізмаїл
Срезневський пише вірша «Забвение», що його піддає жорстокій критиці
Розковшенко в листі 1830-го року, 10 грудня:

Нечто о твоем «Забвении». Что это такое: быстро бурное с т р е м-
ление? Не лучше ли, смею спросить, выбросить бурное.

ст. 4. Исчезну в бездне я кипучей
Средь яростных его вершин.

Забвению неприлично, мие кажется, кипеть, и его валы должны быть тпхие, но
не яростные, в доказательство посмотри па рѳку забвения Лету».
Закидаючи своєму приятелеві пересади і недоречне іноді уживання
романтичної фразеології, Розковшенко проте відповідає своїм віршем з не-
меншим натиском на романтичні стилеві штампи в листі від 6-го грудня
1830-го року:

...Тебе ответ на твоє «Забвение» у меня готов, читай:
Не верь забвению, друг милый,
Оно сынов поэзии бежит,
И дышет вкруг холодною могилой,
И глас его в моих ушах гремит
Печальнеє, чем друга глас прощальный,
Страшнеє песни погребальной...
В его об ятьях дышет хлад
И пылкая душа немеет,
Лишь бросит помертвелый хлад
А сердце в страхе цѳпенет...

Поворот уваги гуртка до захоплення студіями української народньої
поезії був стадією літературного зростання, коли з читачів члени гуртка
перетворювалися на письменників. Ініціятива в цьому захопленні
українським фолькльором безперечно належить Орезневському, що захопив
і інших своїх приятелів і кореспондентів, спонукаючи їх збирати пісні
і думи, вже віддавна упорядковуючи свою, так звану, «українську
скриню». Але це загальне захоплення, що вилилось пізніше в цікаве видання
«Запорожской Огарины», не було тим, з чого починалася нова ера в укра¬

*) В. Срезневский, Из переписки И. И.. Срезневского, К., 1901, fi. 38 (відбитка
з «Киев. Стар.»).
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їнській літературі загально відомі факти, про які сказано вже було
в передмові  збірки Цертелева, Максимовича, попередили цю роботу.
Оправивши таке величезне вражіння на романтиків російських і
польських, збільшивши інтерес, що був вже до того до української тематики,
не могли вони не захопити в своє річище і представників харківського
гуртка, органічно пов язаних з культурним центром «волшебной
Малороссии», і були тою історичною передумовою, що на ній розквітли
інтереси Срезневського та його поплічників до української пісні та історії.
Очевидно, збірка Максимовича зробила найбільше вражіння на членів
гуртка, бо ім я його було прапором, під яким вони йшли до праці. Енту-
зіястично настроєний О. Шпигоцький в листі від 9-го травня 1832-го року
пише до Срезневського під вражінням відомостів про підготування
першого випуску «Запорожской Старины»  «Порадуйся случаю,
воспользуйся случаем вот перед тобою Максимович: довольно одного слова,
одного имени...» Чи це захоплення у Срезневського справді має якесь
глибше коріння, мимо літературного інтересу, чи справді свідчить про
зростання національної свідомосте? Немає сумніву, що інтерес цей мав
чисто літературний ґрунт і ледве чи випливав із свідомосте про
українську народність, як одиницю національну. Треба погодитеся з думкою
В. Срезневського, який у названій вже статті висловлює здогад про те, що
і в молодих роках Срезневський виразно почував своє великоруське
походження, про що говорять його листи до матері за час подорожі до
Москви 1829-го року:

Вы знаете, маменька, как я люблю слушать рассказы Ваши и Ивана
Николаевича о милой моей родинѳ и Русских; я желал подобно птичкѳ полуденной,
вскормленной на чужой стороне, полететь на свою невиданную родину; и полетѳл
н чем далѳе еду, тем более знакомлюсь с нею. Представьте, маменька, как.должно
биться мое ретивое. Мы уже в Курске. Вокруг меня все русское, все меня зани-
мает... Я не в силах выразить чувств своих1).

В моє завдання не входить оцінювати методи і способи фолькльорних
студій харківського гуртка завдання етнографічне (про це є спеціальна
стаття В. І. Срезневського), мені важливо одзначите тут форми
літературного інтересу до українського фолькльору, як одного з чинників в
побудуванні романтичного стилю і романтичних тем в українському
письменстві, виявите психо-ідеологічні стимули цього інтересу до
«народносте», як явища світового маштабу в зародженні романтичної школи.

Під аспектом наведених уявлень відбуває свою подорож молодий Оре-
зневський до Варварівки на Дніпрі на учителювання і в листах до матері
нотує свої вражіння від перших зустрічів «с народом». «Только что у
меня был мой хозяин. Молодчина. Лет 60-ти, статный, величественный,
так бы гетманскую булаву, да на коня; этакого Украинца я еще не видал.
Но более всего понравился он мне готовностью служить мне, как
собирателю всего украинскою. Bo-первых он мне наговорил пропасть преданий
о Оамаре. У меня сердце билось крепко, когда он мне их рассказывал,
потом продиктовал песню про реку Самару, наконец, думу. Обещает еще»
(з листа до матері з Новомосковського). Вражіння від українського
селянства, від зустрічі з представниками народу укладається в молодою
Срезневського в форми історично-архаїчні, він шукає в сучасному
колоритного і ефектного минулого, підпорядковуючи свої вражіння уявлго-
ваним за книжками історичним образам.

Оселившись на березі Дніпра недалеко від порогів, гомін яких
нагадує йому образ козацького загону, він поринає в фолькльорві студії. «Цок
копыт конских, храпение, говор всадников, крик повелительный началъ-
ников  все это вместе и вы будете иметь небольшое понятие о порогах».
Він захоплено пише матері: «Не знаю, каково мне будет жить, но что я

В. Срезнѳвский, ор. cit., сс. 8 9.
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накоплю целую пропасть для своей украинской скрыни, то это так же
верно, как дважды два четыре» (з листа від 5-го квітня). Тут на
історичних руїнах давнього Запоріжжя захоплення Срезневського народньою
поезією доходить свого апогею. Тут підготовляється до друку два випуски
«Запорожской Старины», готуються статті на історичні теми, до фольк-
льорної роботи притягається весь гурток і широке коло знайомих
молодого Срезневського, хоч трохи зацікавлених українською поезією.
Листування його приятелів цього часу виразно свідчить про інтенсивність
збирання фолькльорного матеріялу, рідко який лист Розковшенка чи братів
Євецьких не супроводиться текстами свіжо-списаних пісень, загадок,
уривків з перекладів, як щедра данина до «скрыни» Срезневського.

Знайомство з «Історією Руссов», викликає загальне захоплення гуртка
і бажання розшукувати нові літописи. «Едва я начал рассматривать
«Паризину» (Байрона. А. Ш.)  пише Розковшенко  как посланный мой
к Яковлеву привез «Историю Малой России»; я в сторону эротические и
взялся за рукопись. С жадностью пробежал я страницы и имена гетма-
нов... Завтра что нибудь тебе выпишу...» І далі в листах раз-у-раз ми
зустрічаємо звертання до окремих сторінок цього улюбленого рукопису.
Захоплений можливістю розшукати іще щось подібне Ор. бвецький в
листі з 1831-го року пише: «Проживая летом 1831-го года в имении моего
дяди, я расспрашивал об оной (про рукопис. А. Ш.) дядиньку и тетиньку.
Дядинька сказал, что летопись отдана Маркову, а тетинька прибавила,
что в дядинькином кабинете в шкафе есть много старой бумаги. Давай
рыться  нашел из этой, кажется, летописи только к сожалению без
всякой связи несколько листов и отрывки из неизвестной рукописи  на
заглавной листе- «Сказание о казаках». Ці захоплення фолькльором,
головним чином історичними козацькими літописами, стали нібито за ґрунт,
на якому стоячи, молоді романтики віднайшли той національний
матеріял, що відповідав уподобанням і тенденціям, навіяним європейською
романтичною школою. «Если бы явился между Малороссиянами гений,
подобный Вальтер-Окотту, то я утвердительно говорю, что Малороссия есть
неисчерпаемый источник для ройанов исторических. Ни Шотландця и
никакая другая страна не может представить таких разительных картин,
как Малороссия, особенно с ХѴІ-го века». Так пише Розковшенко в листі
від 11-го грудня 1830-го року, висловлюючи, очевидно, думку гуртка.
Бо як видно з листів, захоплення це зразу ж реалізується в ряді
літературних спроб. Кожний намагається написати повість чи поему в «духе
Вальтер-Скотта». Невтомний Розковшенко хоче вибрати із рукопису
предмет для повісти, згадує про написання «полглавы из повести», де
головним персонажем є син «известного гетмана Ивана Подковы», згадує про
думу на «смерть гетмана Полтора Кожуха», обмірковує плян поеми
«о гетмане Перевязке», 0. бвецький пише повість «на оснований лето-
писи» про Морозенка, Срезневський  оповідання «Хмельниченко»,
нарешті, Шпигоцький в листі від 1831-го року згадує про свою повість
«Українка».

Ці всі спроби в більшості не побачили друку, але вони свідчать про
інтересні тенденції, про «заражение» романтичними ідеями, а крім того
є ключем для вияснення фальшованих дум в «Запорожской Старине».
Але про це далі.

Отже, «гордая постать» українського гетьмана, як героя вальтер-ско-
тівського роману і український кобзар, як титанічний образ північного
скальда от та платформа літературна, на якій став іурток
Срезневського, конкретизуючи впливи нової романтичної літератури і української
місцевої традиції. Робота гуртка виявилась конкретно у виданні «Укра-
инского Альманаха», «Запорожской Старины» і становить безперечно
першу спробу організації літературної школи. В 30-х роках гурток розпався,
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поступившись перед новими літературними організаціями, але, звичайно,
йому першому належить ініціатива і так повинно сприймати його
діяльність в історичній перспективі. Як дивилися, кожен зокрема, члени гуртка
на роботу Срезневського і свою, важко сказати про всіх, але безперечно,
іцо для найбільш органічного Українця в ньому, 0. Шпигоцького, робота
гуртка усвідомлювалася, як факт великої національної ваги, про що він
ентузіястично пише Срезневському, почувши про вихід українського
альманаха:

Поздравляю, душевно поздравляю тебя, юный литературный орленок, с первый
порывом крыл твоих, смелым размахом своим сулящим многое многое со временем.
Но с нстерпением жду, жду и не дождуся твоего милого дитяти -родного мне
альманаха украинского... Милый Измаил! В каком я восторге! На постылой
Московщннѳ мне добрая доля сулила увидеть Украинца. Как все воспоминания
Харькова слились в нѳм одной, моем ненаглядом. Какиѳ надежды он, чаровник,
вселил в грудь мою, как сладко мечтать душой о славѳ нашей Украины, родной
матери моей! О друг, ревнуй, ревнуй о пробуждешиі малороссийского гѳния и
верь мне: твои труды будут оценены.

ІІ. «Запорожская Старина» I. Срезневського, як істо-
рико-літературний факт.

Крім видання «Украинского Альманаха» захоплення гуртка
Срезневського фолькльором і козацькою старовиною вилилося у виданні
збірників «Запорожской Старины», що почала виходити з 1833-го року. Всіх
збірників було аж 6 (виходили до 1838-го року) і містили вони в собі
різноманітний матеріал пісень історичних, дум, козащ>ких літописів,
уривків з «Истории Русов» і таке інше. Нам цікаві не всі збірники
«Запорожской Старины», а тільки ті, де містилися віршові твори  отже випуск
перший, що мав у собі пісні й думи до Хмельниччини і випуск другий,
де находимо пісні й думи з часів Хмельниччини і Гетьманщини. В першій
частині (1833-го року) міститься надзвичайно цікавий матеріал з погляду
тематичного; це пісні про події мало навіть висвітлені в історичних
пам ятках. Зміст першої частини складається з «несень и дум». До перших
належать: і) Надгробная песня Свирговскому, 2) Вторая надгробная
песня Свирговскому, 3) Убиение Серпяги, 4) Надгробная песнь Серпягн,
5) Сожжение Могилева, 6) Убиение Наливайка, 7) Отступник Тетеренко,
8) Убиение Тетеренка, 9) Подвиги Лободы, 10) Поход Сагайдачного,
її) Подвиги Савы Чалого, 12) Надгробная песнь Чураю. До дум належать.
1) Дары Батория, Смерть Богданка, 2) Татарский поход Серпяги, з)
Битва. Чигринская, 4) Смерть Федора Безродного, 5) Побег трех братьев из
Азова, 6) Поход на Поляков.

У другій частині містяться такі думи і пісні: 1) Хмельницкий и Бара-
баш, 2) Битва на Желтых Водах, з. 4.»5) Морозенко, 6. 7) Поход на Пиляву,
8) Битва Слуцкая, 10) Поход в Молдавию, 11) Яссы, 12) Взятие Бендер,
13. 14) Битва Жванецкая, 15. 16) Смерть Хмельницкого, 17) Путач,
18. 19) Пушкарь и Выговский, 20. 21) Юрий Хмельниченко, 22. 23) Смерть
Морозенка, 24) Палий в темнице, 25) Палий в Сибири, 26) Гордиеяко,
27) Битва Полтавская, 28) Палий под Полтавой, 29) Мазепа, ЗО) Смерть
Мазепы.

З попереднього видно, що склалися ці збірки за час перебування
Срезневського домашнім учителем у дідичів Подольських зараз же по
закінченню університету. В примітках до першої части, як і до другої, ми раз-
у-раз зустрічаємо імена Розковшенка, братів Євецьких і інших
представників гуртка,-що їх згадує видавець, як ретельних підсобників по
розшукуванню і збиранню пісень. З листів до матері досить докладно
висвітлено, як пильно і ретельно працював Срезневський, готуючи до друку
перші випуски «Запорожской Старины». Видавець не мав сумніву в
успіхові своїх книжок і в листі до матері 1833-го року 15 березня пише про
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це з певністю:  «Труд мой цочти 7-летний не должен остаться без окон-
чания или без пользы»,  а в листі від 14-го червня з певністю заявляє, 
«зто издание мне не принесет убытку». Інтересно звучить в устах 22-літ-
нього Срезневського заява про «7-летний труд», що є ніщо інше, як
романтична гіпербола, але ж пророкування про успіх видання справдилися.
«Запорожская Старина» справді викликала певну сенсацію і в рецензіях
Максимовича та інших, і в листах до видавця відомих діячів
письменства і науки, близьких до українських літературних справ. Гоголь, що
захоплювався так само в зо-х роках українською старовиною, з захватом
запитував у видавця в листі від 6-го березня 1834-го року: «Где Вы
выкопали столько сокровищ? Все думы и особенно повести бандуристов осле-
пительно хороши. Из них только 5 были известны мне прежде, а прочне
для меня новость»1), а відому його статтю, перейняту ентузіязмом, «О ма-
лороссийских песнях», написано було під вражінням від прочитаного
матеріялу, вміщеного у перших збірках Срезневського. Про це він говорить
в листі до Максимовича. «Недавно О. С. (Уваров) получил от
Срезневского экземпляр песен и адресовался ко мне с желанием видегь мое мне-
ние о них в журнале «Просвещение», также, как и о бывших до него изда-
ниях  твоем и Цертелева. Что ж я сделал? Я написал статью, только
самого главного позабыл: ни о тебе, ни о Срезневском, ни о Цертелеве»
(Соч. и письма, вид. Куліша, V, 212). І такі визнання далеко не одинокі;
молодше покоління харківських романтиків, що виступило в кінці ЗО
років, як Костомаров, Метлинський і інші, захоплювалися збірками
Срезневського, про що свідчить хоча б визнання Костомарова, який
пригадує, що «Запорожская Старина» збудила в ньому «стремление к изуче-
нию малорусской народности» (Автобіографія), а вплив її на літературу
ЗО  40-х років був може ще показніший і виразніший, ніж наведені
визнання. Але про це далі. Сучасна дослідниця козацьких дум, Катерина
Грушевська, характеризуючи «Запорожскую Старину», як «найзамітніше
явище 10-тиліття», мала повну рацію так говорити, коли зважити на
популярність збірок в 30-х роках. Та інакше і не могло бути, зважаючи на
ті цікаві теми з козацької старовини, які подав Срезневський, нібито з
«народніх уст». В 30-х роках, як каже Пипін, нікому не спадало на думку
провіряти автентичність матеріялу в збірках Срезневського. «В первое
время не было никакой мысли о возможности подделок. Думы из книги
Срезневского переходили в сборники других авторитетних собирателей;
так Максимович во втором сборнике своих песень, виходивших вслед за
первыми книжками «Запорожской Старины», воспользовался ее мате-
риалом; она цитировалась учеными, содействуя славѳ малоруського
народного эпоса» * 2).

Але з появою інших збірників пісень, з сумлінними методами запису
і збирання матеріялу, особливо з часів «Основи», починають чутися
голоси скептицизму і недовір я до автентичности дум і пісень, вміщених в.
збірниках Срезневського. І найгостріше починають критикувати
«Запорожскую Старину» старі почитувані і прихильники молодих праць
Срезневського, що на світанку своєї літературної роботи зазнали великого
впливу «Запорожской Старины». М. Костомаров, різко оцінюючи хиби
етнографічних збірок Срезневського, разом з тим, мусив критикувати і
свої молоді літературні спроби, свої «заблуждения юности», навіяні
впливом «Запорожской Старины». В листі до Корсуна від 10-го лютого 1880 р
критикуючи свою драму «Переяславська ніч» за фальшивість історичну,
висловлює він запізнені жалі на своє нерозважне довір я до
етнографічних праць Срезневського:

*) В. Срезневский, Николай Васильєвим Гоголь в пѳрепискѳ с Измаилом
Ивановичей Срезневским.

2) А. Н. Пыпин, История русской этнографии, 1891, т. ІН-й, сс. 100 101.
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Фальшивость эта произошла от того что я тогда находился под зловредный
(в паучиом отношеіши) влиянием таких псевдоисторий, как История Русов,
приписываемая никогда не сочинявшему ее Конискому, и таких сборников псевдо-
народных произведений, ісак «Запорожская Старина» Срезневского. Много вреда
наделал малорусской историн и этнографии этот человек, прости ему более (он
теперь при смерти); он, конечно, сам сознает грех свой и удаляется не только от
повторення его, но даже избегает разговоров и упоминаній о его «Запорожской
Старине», однако мужества и честности у него не хватает, чтобы решиться во имя
истины, публично сознаваться (sic!) в том, что все выдававшееся им за
историческую и этнографическую правду, была ложьі Мой Богдан Хмельницкий
очищался, очищался от этого навоза, попавшею туда в изобилии, благодаря доверию
к добросовестности и учености Срезневского, и все таки до сих пор совершенно
не очистился. Срезнѳвский не только печатая фальшивые стихи, выдавая их за
народные песни и думы, но даже подставлял и сообщая фальшивые летописные
повествования (3 листа від 10-го лютого 1880 р.)1).

Але ще раніше, до цих емоціональних виступів, 1874-го року у своєму
відомому виданні «Исторические песни малоруського народа» Антонович
і Драгоманов зробили спробу науково довести фальшованість більшости
матеріалу в «Запорожской Старине», тільки на жаль, не подали усього
матеріалу, яким вони користувалися при аналізі2). У докладній рецензії
на цю збірку в «Русской Мысли» М. Костомаров, погоджуючись з
основними твердженнями видавців, додає ще й свої вже не емоціональні, а
наукові міркування про підробку окремих дум3). В наш час погляд цей не
змінився і дослідниця козацьких дум К. Грущевська в своїй уже
згадуваній розвідці, уважає за можливе цілі випуски «Запорожской Старины»
визнати за одну «грандіозну містифікацію» \с. XXXV).
! Основні твердження, що дали привід закинути Срезневському
фальшування усних зразків, зводяться в основному до таких положень: 1) в
пізніших публікаціях і записах дум та пісень не зустрічаємо таких, як
у Срезневського; 2) велика подібність цих ненайдених дум з такими
матеріалами, як «История Русов»; 3) не досить штучно зроблена контамінація
окремих дум, що становлять собою просто уривки з різних записів народ-
ніх; 4) нарешті уже пізніше, в роботі К. Грушевської, бачимо перші цікаві
спроби дати стилістичну аналізу фальсифікації, підкреслити різницю їх
від стилю народніх дум. Але треба сказати, що тут зроблено дуже мало,
і «Запорожская Старина», з цього погляду, жде ще свого дослідувача.
Мусимо признатись, що критика текстів Срезневського ішла покищо по
лінії найменшого опору, натрапляючи просто на хлоп ячі помилки проти
народнього стилю, що впадають в око навіть мало підготовленому
дослідникові, особливо гріхи проти української мови, яких густо знаходимо
у текстах Срезневського.

Нас цікавлять ці фальсифікації не тільки своїми промахами, чи мало-
цінністю науковою (з погляду етнографічного), але тими тенденціями
літературними, що виявилися в них, тими стилістичними особливостями,
що позначаються в цих фальсифікаціях  одно слово цікавлять нас, як
факт літературний, як типове явище в розвитку перш за все романтичної
школи, з її особливими тенденціями і психоідеологією. З погляду
історично-літературного ці явища в історичній перспективі набирають іншої
ваги і, поставивши проблему в такому пляні, можливо що нам доведеться
пристати до ентузіязму Костомарова, принаймні зрозуміти його, як і
інших сучасників, захоплених «Запорожской Опариной» і не погодитися
з обуренням поважного історика і етнографа, що на схилі літ картав себе
за «грехи молодости».

) Оригінал листа переховується в Пушкінеькому Будинкові в архіві 0. Кор-
суна.

- ) Антонович и Драгоманов, Исторические песни малорусского народа. К., 1874,
т. І, cc. XVIII XXXII- сс. 159 163, т. П, 1875, cc, VII ѴП.

s) М. Костомаров, Историческая поэзия и новые ее материалы, «Вестиик
Европы», 1874, грудень.
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Бо вже факт виключного успіху «Запорожской Огарины» і її ще не
зваженого впливу на стиль і тематику наших молодих романтиків змушує
нас пильніше приглянутися до прикмет цих збірок, і, перш за все, до
літературної їх стійности. Метода історико-літературного досліду тут
радикально розходиться із завданнями аналізи етнографічної, ставлячи,
очевидно, своїм завданням не так зважати на самий факт фальшування
народніх дум, як на стилістичну типовість цих пам яток, на відповідність
ЇХ ДО приписів романтичної поетики це перше, І друге 'ВИЯСНИТИ ті
літературні стимули вимог літературної теорії, що до неї доводилося
підтягати зразки «народньої творчости». Тільки Даючи освітлення фактів в
такому пляні, ми зможемо усвідомити собі причину безсумнівного
впливу «Запорожской Старины» на тематику і стиль наших поетів-романтиків
30-х і 40-х років.

Але перш ніж перейти до детальної аналізи матеріялу, доцільно буде
спинитися на принципіяльних питаннях зв язаних з фальшуванням
народньої творчости, кинути погляд на цей безперечно типовий факт в
ширшому, навіть світовому маштабі. Як відомо, факти фальсифікації пісень
і взагалі народньої творчости були явищем органічним в розвитку
всесвітньої літератури наприкінці XVIII і на початку XIX століття. І мало
того, не тільки поширені були, але позначалися на тенденціях цілої
літературної школи, викликали цілу гору критичних розвідок, підносили
низку нових тем і форм, що ставали зразками для наслідування,
стилізації і т. д. За прикладами, очевидно, не доведеться ходити, згадавши хоча б
Макферсонового «Осіяна» в Англії, знаменитий «Краледворський рукопис»
та «Суд Любуші» в Чехії, збірник «Гусля» Мериме і той потужний
інтерес, що зростав коло них у всесвітній літературі.

Історико-літературна доля цих пам яток нагадує дуже проречисто
історію нашої «Запорожской Старины»  спочатку загальне захоплення,
далеко сильніше ніж від пам яток справді народніх, далі, після довгого
іноді панування на літературній арені, несміливі скептичні голоси і,
кінець кінцем, «разоблачение», виявлення фальсифікату і, головним чином
тоді, як ці збірки виконали свою ролю, запліднили літературу новими
темами і стилістичними елементами, коли вони уже вичерпали себе до
кінця. З невеличкої літератури російською мовою про фальсифікацію
пісень слід навести дуже влучні думки 0. М. Питна в розвідці «Под-
делки рукописей и народних песен» про історико-літературну
зумовленість фальсифікатів.
. Была эпоха смутних исканий нового литературной) содержащія: среди

господства известной школы с определѳнными сухими и, в концѳ концов,
неудовлетворительными формами, каков был в данном случаѳ
псевдо-классицизм, чувствовалась потребность в свежей поэзии, стремление дать право тому оригинальному
преданию, которого отголоски еще хранились в народной памяти; старина уже
привлекала внимание археологов, но когда этот инстинкт захватывая действи-
тельпого поэта, в результате являлись песни Осиана, и хотя уже вскоре
подлинность этих песен была подвергнута сомнению, они составили епоху в развитии
европейской литературы.
В такому ж тоні говориться і про літературну вагу «Краледворського
рукопису» і про «Суд Любуші».

В обоих случаях цель очевидна: было платоническое стремление послужить
возникавшему тогда национальному возрождѳнию чешского народа, поднять
народное чувство напоминаниями о славной прошедшем, и для этого последнего
могли в особенности действовать какие нибудь поэтические произведения этой
старины но их не было и они созданы были фальсификацией... Но если Любушин
суд и Краледворская рукопись не были произведениями древности, они были
очень любопытный произведением чешской поэзии 2-го 10-летия нашего века и
вместе отражѳнием тѳх понятий о поэтической старине, какие тогда
господствовали *).

*) А. Н. Пыпин, Цодделки рукописей и народных песен. (Памятники древней
письменности, СХХѴІІ), 1898, сс. 18 19.
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Ця влучна характеристика, перш за все історико-літературного
характеру, особливо підкреслює такі положення: і) історичну зумовленість
появи таких фальсифікацій, що відповідають змаганням тої літературної
школи, що на своєму прапорі піднесла гасло народности, 2) цікавість цих
пам яток, як типових явищ літературних того часу, коли вони виникли,
3) виразний вплив цих пам яток на літературу оригінальну. Це підказує
і нам методу аналізи матеріялу «Запороясской Стариньт» в її
фальсифікованій частині.

Попереду вже говорилося про фолькльорні захоплення гуртка
Срезневського і в першу чергу самого Ізмаїла Івановича особливо історичною
пісенпіспо. З листування членів цього гуртка можна виразно бачити,
що ентузіазм молодих романтиків від свіжо записаної думи, чи від
прочитання невідомого ще уривка «Истории Руссов» створював інший тон.
ніж інтерес ученого етнографа, коли знаходилися нові пам ятки усної
творчости. Захоплення це мало, безперечно, естетично-літературний
характер, впливало, перш за все, на фантазію поета і поривало його до нової
творчости, до нових тем. «Если бы явился между Малороссиянами гений.
подобный Валътер-Скотту, то я утвердительно говорю, что Малороссил
есть неисчерпаемый источник для романов исторических».

От формула, з наведеної вже цитати, яка найбільше відповідає чи
пояснює ставлення наших романтиків до народньої творчости. Це
невичерпане джерело для творчости, перш за все, матеріал для реалізації
на національному ґрунті філософії і теорії романтизму про скарби
«національного духу», що криються в глибинах народніх, що говорять про
героїку національної давнини, про її чарівний і такий несхожий з
сучасністю кольорит. Ми вже казали, що літературна робота наших піонерів
романтизму виходила з двох джерел із впливу європейської літератури
і національного фолькльору, що змішувались в практиці поетів, надаючи
Першим літературним спробам той стилізований народній кольорит, але
ускладнений сторонніми літературними традиціями. Непоказна постать
лірника ХІХ-го століття, цього, за термінологією романтиків, «носія
національних святощів», у сприйнятті екзальтованої фантазії підноситься
до величної постаті давнього скальда, віщого співця, в якому не важко
помітити типові прикмети англійського Осіяна. В передмові до першого
випуску «Старины» І. Срезневський дає такий стилізований портрет
козацького кобзаря:

То думы старца: убеленная летами голова его покоится на изголовьи могилы,
готовой принять его в свои недра; его надежды исчезли будто дым сновидений:
но его душе осталась еще одна услада то воспоминание минувшего, то звуки
бандуры, их возбуждающіе; и взоры его, прежде пылавшие буйным пламенем
воинственности', теперь померкшие, испепелившиеся, блистают слезой печали
о мипувшем; и голое его, уже увядший, тихий, едва внятный, оживляется, му-
жает, повторяя в унылых напевах предания своего времени, своего поколения...1).

Не важко пізнати в цьому образі не етнографічно правдивого кобзаря,
а романтичну фіґуру, так відому у польських поетів 20-х років (Б.
Залєський, О. Гощинський, Т. Падура і ін.) і пізніше так спопуляризовану
в українських поетів (Шевченків «Перебендя», кобзар у Метлинського,
у Руданського, Щоголева, Куліша і. ін.).

Репертуар цих «свідків слави дідівщини» має звичайно відповідний
характер, що задовольняв усталеним і сприйнятим органічно стильовим
ознакам романтичних уявлень про старовину:

В песнях и думах запорожеких вы не найдете ни чопорного сладкогласпя.
ни изнеженности чувств, ни роскоши вираженая. Нет! В них все дико, подобно
дубровам и степям, воспринявпшм их на лоно своє при рождении,  все
порывисто, подобно полету урагана степного, под глухне завыванья которого они
взлелеяны, все бурно, подобно минувшей жизни Запорожья2).

*) «Запорожская Старина», изд. Измаила Срезневского, X. 1833, ч. I, сс. 12 18.
-) «Запорожская Старина», с. 11.
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3 такими апріорними уявленнями підходили наші романтики до
народньої творчости і, зрозуміло, що в багатьох пунктах здобуті матеріали
не могли задовольнити їх, про що, між іншим, сповіщає кілька раз
Срезневський в листах до матері, розчаровуючись тими відомостями, що він
їх здобував від живих і реальних кобзарів. Найбільше, звичайно,
розчаровувала відсутність спогадів про найпоетичнішу добу козацтва перед
Хмельниччиною в XVI столітті і вражала бідність відомостів поруч
фальсифікації Гр. Полетики, поруч «Истории Русов», що в героїчних тонах
і дуже докладно розповідали про найдавніші події козацького лицарства,
чим так захопився гурток Срезневського, як це видно з листування.
Немає сумніву, що Срезневський і його приятелі вірили в автентичність
«Истории Руссов» і тому були переконані в існуванні дум і пісень про
найдавніші часи Запорозької Січі.

Тому то у тісному зв язку зі змістом «Истории Русов» з являються
в першій частині «Запорожской Старины» «думи» чи «пісні» про напів-
фантастичні події XVI століття, як «Надгробная песнь Свирговскому»,
«Убиение Серпяги», «Дары Батория» і т. і., все теми, матеріял для яких
можна було здобути або з «Истории Русов», або з польських хронік, або
з літописів, що їх, безперечно, знав Срезневський і інші його приятелі.
Потреба підживити «сухиѳ летописи» була цілком зрозумілою в
романтичних традиціях: «Я к вашим летописям охладел,  писав Гоголь до
Срезневського напрасно силясь отыскать в них то, что хотел бы в них
отыскать... И потому то каждый звук песни мне говорит живеє о
прошедшем, нежели вялые и короткие летописи, если можно назвать летопи-
сями несовременные записки, но поздние выпуски, начавшиеся уже
тогда, когда память уступила место забвению» *)  В'такому ж тоні
висловлюється в передмові до першої частини «Запорожской Старины»
І. Срезневський:

Летописи украинскиѳ повеетвуют только о подвигах всего парода,
касаясь очень редко до внутр ѳнней жизни его, и самые даже подвиги
описывают иногда кратко, иногда неверно, сбивчиво, часто противореча одна
одной... Эта бедность историк Занорожцев в источниках письменних, заставляет
наблюдателей искать других источников  и он находит для своих исследованнй
богатый, нѳисчѳриываемый рудник в преданиях народных ).

Оця потреба висвітлити «внутреннюю жизнь», потреба, що спонукала
приятелів Срезневського та його самого під свіжим вражінням від читання
літописів плянувати поеми, романи, повісті про героїчних козаків, ця
потреба, очевидно, спонукала авторів і до фальсифікації народніх дум.

Цікавість до тем XVI століття, крім привабливости давнини, про що
писав і Гоголь, в цитованому вже листі, могла бути навіяною ще й
сторонньою польською літературною традицією. Поети, типу Б. Залєського,
Т. Падури і інші, з національного патріотизму виключну увагу віддавали
темам козацьким до повстання Хмельницького, звертаючись найохотніше
до леґендарних часів мирного співжиття козаків з польським
шляхетством, коли за словами Падури

Одна мата, одні хата,
Разом в полі ставав кіш;
З Ляхом билось, з Ляхом жилось,
В однім горшку прів куліш.

(«Запорожець»).
В 20-х роках Б. Залєський опублікував ряд історичних віршів, дум

і пісень з темами близькими до «Запорожской Огарины», як напр.:
«Виправа Хотінська», «З могили Оавур» (про першого гетьмана
запорозького), «Люлі немовляті Івоні», «Чайки» (Опів Запорожців при
повороті з виправи морської Конашевича) і т. і. Самі назви і форми, як «Пісня

*) В. Срезневский, Николай Васильевич Гоголь в переписке fi Измаилом
Ивановичей Срезневским, ор. cit., сс. 756 757.

2) Там само, с. 6.
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Запорожців» у Залєського відповідають номенклатурі в «Запорожской
Огарине», так званим, «песням», як напр. «Надгробная песнь Овиргов-
скому», «Надгробная несня Серпяги», що їх Орезневський відрізняє від
своїх дум, та які і взагалі своїми жанровими прикметами не мають
аналогії в усній традиції.

Залежність їх, як і дум, від «йстории Русов» з погляду тематичного
очевидна. Як у гуртку ознайомлення з цим фальсифікатом надихало
писати твори, де головними персонажами є імена напівфантастичних
гетьманів, як Півторакожуха, так само і тут напівфантастичні епізоди
з «Истории Русов» переповідаються в стилізованих формах чи пісні, чи
думи, при чому стислий зміст якогось абзацу з книжки Полетики
оздоблюється тут формами народньої пісенної стилістики. В коментарях і
примітках до текстів сам видавець іноді наводить відповідні розділи
з «Истории Русов» чи з козацьких хронік, що нібито становлять прості
аналогії до народньої пісенної традиції, а по суті стають за матеріал,
за яким побудовано пісню.

Наведемо для ілюстрації текст із «Истории Русов» про війну з
Поляками Наливайка і думи в першій частині «Запорожской Старины»
«Убиение Наливайка» і «Битва Чигиринская».

Но скоро за сим приходили к гетманУ*известия с городов и поветов, что
посланные от него чиновники и товариство поруганы, прогнаны, а многиѳ и
побиты Поляками, и что войска польские собираются к Черкассам и Белой Церкви
в полной вооружѳнии. Посему гетмаи Наливайко принужденный нашелся собрать
и свои войска к Чигирину и стал обозом прн реке Тясминѳ, где укрепнвши стан
свой окопами и артиллериею, ожидал начинаыия от Поляков. Они скоро
появились в число мяожествеином под начальством коронного гетмана Жолкевского.
Наливайко сначала выставил против них, на возвышенном месте, три белые
хрещатые хоругви, т. е. знамена с хрестами, на них вышитыми, и с подписью
или девизом: «Мир християнству, а на начинщиков бог и его крест». Поляки
насупротив знамен, мир возвещающих, выставили на шибенице трех малороссий-
ских чиновников, Богуна, Войновича и Сутыгу, от гетмана в город посланных
и тогда ввиду обоих войск повешеиных е надписью: «кара бунтовцом»1).

Немає сумніву, що епізод цей ліг в основу думи «Битва
Чигиринская»:

То не хмари по небу громом святим вигрімляють, то не святих вони до бога
провожаютъ;  то ляхи у бубни вдаряють, усе військо своє до купи у громаду
скликають, щоб ішли усі до громади на послушаннє, слухати гетьмана Жол-
кевського оповідання... А перешедши огороди та шанці робили, ув окіп гармати
становили, а поперед гарматами три хрести у землю вколотили. А що первий
хрест, то Сомко висить... а що другий хрест, то Богун висить; то Богун висить,
шаблюкою лопотить-а що третий хрест, то порожній стоїть; усіх інших
козаків до себе піджидає, козаків оглядає... а козаки гляділи, ув очі вбачали, проміж
себе бурковали; три хоругви на зобачення Ляхам становили, на хоругвах уговор
рядну писали: «Вірному православному хрестянству миром мир; а Ляхам ворогам
пекельний пир. Кого хрест на того й хрест» (сс. 88, 89, 90).

Так само й епізод смерти Наливайка використано знову ж таки за
«йсториею Русов», тільки в більш загальній епічній формі, бо «Убиение
Наливайка» побудовано в жанрі історичної пісні і стилізатор мусив
зважати па метричні й ритмічні рямці цього типу пісні і тому не міг
передати теми так докладно, як це він робить в думах, не обмежуючи
себе якимись ритмічними формами. В «Истории Русов» читаємо:

По приѳздѳ гетмана и депутатов в Варшаву, в первую ночь взяты они на
квартирах под караул и повержены тогда же в подземную темницу, а по двух
днях без всяких опросов и суждений, вывели гетмана и с ним Лободу, Мазепу
и Кизима на площадь, и об явив им вину гонителей на веру христову, посадили
экивых в медного быка, и жгли быка того.малым огнем несколько часов, пока
вопль и стой страдальцев был слыпген, а наконец тела замученных в том быку
сожжены в пепѳл2).

У пісні це показано значно епічніше і загальніше, але зв язок
тематичний, безперечно, між ними є.

Ч История Русов*, соч. Георгия Кониского, M. 1846, сс. 36 37.
2) «История Русов», ор. cit, с. 39.
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А в Варшаві, та на Раді, Присудили Наливайка
Та судді судили; Та ляхи спалити,

Та в волу спалити Присудили козаченьки
Наливайка присудили. Ляхам відомстити. (І, 41 42).

Користування такими творами, як «История Русов» зумовлювало не
тільки вибір певних тем, але й відбивалися, в деякому відношенні, і
на стилі фальсифікації. Вдягаючи тексти, напоєні ідеологією і
патріотичними емоціями українського шляхтича, в форми стилізованої пісні
та думи, фальсифікатор уводив поетичні формули і символи, які не
зустрічаються в автентичних українських думах. І ця, перш за все,
ідеологічна окресленісіь, відрізняє фальсифікати від дум. Звернімо,
наприклад, увагу на термін «Україна», в якому значенні він уживається
в фальсифікаціях. Тут насамперед відтіняється поняття «України», як
політичного цілого, як національного організму:
А із низу хмара стягала, Та на Раді присуди

Що воргів ключа набігала, Вкраїну єднати...
По Україні тумани клала: (Подвиги Лободы І, с. 53).

А Україна сумувала,
Ой Україна сумувала, Як Вкраїну тії Ляхи

Свого гетьмана оплакала... (І,с.32). До себе єднали;.
Ой, у Раді тарядили, Тоді наші з паном Йваном

Як на Польщу стати, В похід виступали... (І, с. 57).
...то не хан татарський на Україну військо своє насилає, щоб воно Україну,

рідну мати нашу, безневинно пліндрувало» (Дары Батория, І, с. 77).

Різниця між автентичними думами і стилізаціями виступає дуже
виразно. В думах оригінальних «Україна» уживається, як географічне
означення, і може тільки у виїмкових випадках переходячи до натяку
на означення краю, як напр.:

Зажурилась Україна; що ніде прожити,
Рей витоптала орда кіньми маленькі діти...1).

Найчастіше зустрічається термін «Україна» (особливо в думах про
Хмельниччину) в значінні географічному, як певна територія з
постійними стабільними епітетами «на славну Україну прибувайте», «тоді
Хмельницький на славну Україну прибував...», «Що тепер у вас, на
славній Україні слишно...»

В тих же випадках, де про Україну мовиться, як про національну
або політичну одиницю, там виступають в народніх думах інші гасла,
як напр. «Віри христіянської на поталу не дайте», або «козакам
козацьких порядків подавати, за віру христіянську достойно праведно стати».
Різниця між обсягом політичного світогляду в фальсифікаціях і
оригінальних думах виступає особливо в думі про смерть Богдана
Хмельницького, власне, у його заповіті, що він оголошує перед старшиною.
У підробленій думі читаємо таке:

Богові звісно, тай люди знають, яв я Вкраїну вправляв, як з під
кормиги лядськой свобожав... Тільки прошу вас, панове молодці, спочинку
на Україні не рушати, розумом себе управляти, та усим у одно стояти
(П, с. 42).

В думі оригінальній читаємо щось інше:
«Прошу я вас добре дбайте:
Собі гетьмана настановляйте...
Вже ж од часу хорію,
Міждо вами гетьмановати не здолію;
То велю я вам между собою
Козака на гетьманство обрати,
Буде междо вами гетьманувати,
Вам козацькі порядки давати...»

Цей приклад ідеологізації ориґігнальних дум заведенням формул, що
могли б вирости в обстановці XVIII і початку ХІХ-го століття, є не оди-

) Антонович и Драгомаиов, т. II, се. 119 120.
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ноким чи випадковим явищем, а типовою рисою подібного роду
фальсифікацій. Ще можемо навести, як приклад такої модернізації
оригінальних дум, формули про козацьке вільнолюбство, про козаків, як
незалежний нарід, що свободу цінує над усе. Ця формула витворила цілу
низку епітетів, що мали означати таку незалежність козака. В
уявленнях автора «Истории Русов» і поетів початку ХІХ-го століття слово
«козак» становить синонім свободи. Ця тенденція особливо підкреслена
і в думах «Запорожской Старины». У фальсифікованій думі «Дари
Богданка» король Баторій засилав козакам клейноди, застерігаючи їх
слухати його наказів і йти на Турка, загрожуючи, в противному разі,
наслати на них страшну хворобу, а козаки ніби відповідають йому так:

Оце ж нам король Польщі великий подарок дар дарує, а пе послужим ми
йому вірою і правдою, то й хоробою, бач, якоюсь порадує. Якою ж би то хоро-
бою? Чи не слободою? Та як би вже оттою хоробою, що слободою, то усим би
нам, товаришам козакам, інших дарів і не треба (І, с. 80).

Зрозуміло, що таке абстраговане лицарське розуміння «свободи», не
зв язаної з конкретними козацькими інтересами, річ. зовсім не властива
оригінальним думам, а є наслідком того зромантизовання козацтва, що
так опукло змальоване, з цього погляду, в «Истории Русов».

Переходячи тепер до чисто літературних ознак фальсифікацій, до
того, в який спосіб модернізували творці їх усну літературну традицію,
мусимо звернути перш за все увагу на стилістичні трафарети, що
найчастіше зустрічаються в фальсифікатах. Стилізаторські тенденції,
стилізації завжди різняться від оригінальних підкресленістю певних,
найбільше вдатних, на смак стилізатора, літературних особливостів
оригіналу, різняться нахилом утрирувати стилізовані прикмети народный
пісні, чи думи. І в цьому можна вбачати певну творчу ініціативу
авторів суґестуючи, згущаючи типові риси пісні, роблячи їх стабільними,
вони, разом з тим, уводять ці тенденції в широкий літературний обіг чи
ужиток і, таким чином, вносять свою данину в розвиток певного стилю..
Розглядаючи такі стилістичні трафарети в «Запорожской Старине»,
помічаємо тенденцію використовувати символіку історичної пісні, саме
в тій частині, де вона відповідає романтичним уявленням про героїчну,
епоху козацтва, До таких улюблених символів і ефектних разом належить
образок гри на сурмах і іржання коней, що стають в «Запорожской
Старіше» правдивими loci communi, майже усіх дум і пісень.

Ой у городі, у Черкасі 3 його глумували... (1, о. 32).
Сурми засурмили... А за ним йдуть мало-мало не три
Ой у городі, у Черкасі тисяча,

Бубни забубнили... (1 с. 27). Усі хоробрі товариші Запорожці,
Ой голову йому рубали, На кониках вигравають,
Та на бунчук вішали, Шабельками блистаютъ,
Та в сурми награвали У бубни вдаряють... (І, о. 107).

Другий улюблений трафарет в фальсифікаціях  це громи гармат,,
батальний образ, що так само відповідав тенеденціям романтичного
стилю.

Ой у городі Могилеві Католиків звучи.
Димом потягнуло, А Ляхи й почули,
Як те військо запорозьке Ув одвіт ревнули;
З гармат та ревнуло... (1, 37). Бодай же їм тяжко важко,
Привертали козаченьки Що вони ревнули.
Порані до Случі Що вони ревнули,
Га з гармати густовали, Біду провіщали... (1, 41).

Типовою особливістю фальшованих дум і пісень є орнаментування
епічного викладу народный думи, що в дуже рідких випадках одбігає-
од суворої фактичної переповіді змісту, ефектними образами, пейзажами,
закроєними в чисто романтичному стилі. Мотив бурі на морі з думи
про «Олексія Поповича» використовується в тих чи інших сполученнях
мало не в усіх думах «Запорожской Старины». «Із за гори хмара висту-
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пає, виступає вихожає, до Чигирина громом вигримляє, на українську
землю блискавицею блискав» (І, 87). «А злая! буря все більш виступала",
та все зліш громом по небу тарахкотала, а блискавка між хмарами
блискала...» (І, 82).

З найпоширеніших епітетів і образів усної традиції найбільшою
увагою користаються героїчні образи «орел» (сизим орликом літав), «явір»,
«ворон» і т. д.

Виразний нахил до повторювання певних кліше, до естетичного
підбору найулюбленіших образів, зумовлює і характерні прикмети цілого
побудування фальсифікацій. Окремі «пісні», кінець кінцем, складаються
з певних стабілізованих формул, що іноді досить механічно зліплені одна
до одної без великої уваги до конкретности змісту. Візьмемо для
прикладу першу в збірці «Надгробную песнь Свирговскому»:

ft І.

Ой у городі у Черкасі
Сурми засурмили;
Як ляшські комісари
До гетьмана приходили.

II.
Ой у городі у Черкасі
Бубни заорали,
Як ті ляшські комісари
До гетьмана прибували.

IIL
Ой, пан питний, пан Свирговський,
А що другий пан Зборовський,

IV.
А ще третій Морозенко,
А четвертий пан Горленко.

V.
Що із Волохами Турок дереться,

А із Татарами Волох б ється.
VL

Та Волоські землі руйнують,
Плюндрують, ще й не милують.

ѴП.
Ой заржали коні, копі
Та під гору ідучи;
Заголосили бусурмани,

Та до Килії ідучи.
ѴІП.

От як пан Свирговський
До Килії прибував,
Усіх козаків ообирав,
Та на Раді прохав.

IX.
Сизим орликом літав,
Явороньком гнувся,
Десь то я, мої милі браття,
Тай сподінуся.

X.
Сподінувся пан Свирговський,
У сирій могилі,
Як козаки біля його
Та загомонілії.

XI.
Плакала стара баба Грициха,
Мов перепелиха, мов перепелиха;

ХП.
Молода сестра сон-траву ірвала,
Старую питала, старую питала:

XIIL
Чи той сон-трава козацькая сила?
Чи той сон-трава  козацька могила?

XIV.
Ой той сон-трава, голубонько,
Зростився у полі,
Та піймала ту траву недоля,
Та дала моїй доні.

XV.
Ой, доня ж, доня, моя доня,
Годі сумовати;
Що нашого молодого Йвана
В могилі тукати,

XVI.
У- глибокій могилі,
Біля города, біля Килії... і т. ін.

(І, сс. 27 29).

Чи ж не ясно, що більша частина цієї «надгробної пісні»
складається з окремих незалежних формул, ремінісценцій різних пісень, або
просто уривків з пісень без змін, як напр., строфи XI, XII, XIII, та й
інші. Історію «пана Свнрговського» скомпоновано з окремих мотивів
і тому вона, виразно різниться від оригінальної історичної пісні, що не
зважаючи на свою епічну простоту, тримається послідовного
переповідання фактів і логічного розвитку теми. Сам видавець почував
еклектичність і формалістичність, так би мовити, цієї «надгробної пісні» і в
примітках робить застереження: «Эта несня хЗамечательна разнообразием
размеров, что меня и заставляет предполагать, что она состоит из отрыв-
ков различных песней. Кроме размеров, доказательством сему предпо-
ложению может быть и различие голосов, на которые она поется»
<1, СС. 110 111).
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Але з таким же правом міг видавець робити застереження і до інших
своїх «песен и дум», в яіких ця строкатість, еклектичність, може в меншій
мірі, алеж е одною з основних прикмет. 1 не дивно, що сучасна
дослідниця історичного фолькльору К. Грушевська, вказуючи на комбінування
різних варіянтів дум, або утворення цілої думи з зібраних з звідусіль
нитат, як приклад наводить думу про Серпягу, що склалася з тексту7
думи про Олексія Поповича і окремих цитат з інших дум *).

Закінчуючи огляд стилістичних прикмет фальсифікацій, треба ще
спинитися на особливостях синтаксичного побудування, що різниться, так
само, від пісенної форми. Одною із особливостів синтаксичних
фальсифікацій е ускладнення простого епічного речення тавтологічними
повторення, напр.:

Тільки ж ворон, ворон
Прилетить до тебе... (І, с. 47).

або:
«Орлику, сизий, сизий орлику,
Молодий Чураю...» (І, с. 47) і т. д.,

де виразно виявляється тенденція до збільшення емоціональности мови.
На інші особливості лексичні і синтаксичні, що дають докази
нетрадиційного походження дум, але ж які не мають певної естетичної
функції, а є наслідком непідготованости фальсифікаторів, як напр.,
невиправдані русизми, неправильно пододавані фрази, огріхи проти
української словоскладні звертав увагу вже М. Драгоманов і тепер К.
Грушевська. Для нашого завдання важно вияснити естетичну та історико-літе-
ратурну тенденцію фальсифікацій, і тому маємо підстави обмежувати
аналізу цими темами. К. Грушевська, в згадуваній своїй розвідці,
констатуючи великий успіх «Запорожской Огарины», влучно говорить, що
цьому успіхові сприяла метода роботи фальсифікаторів  «тому
свавільному толкуванню народньої твоочости і тій безцеремонності в
обходженні з записами народніх творів...»

Справді, поводження було «безцеремонне», але в цьому, сказати б,
ініціативному поводженню з текстами автентичними не все можна
покладати на карб легковажности збирачів і видавців, а є дещо і від навіяння
«духу часу», що впливало через «Запорожскую Старину» на тематику
і стилістику творчости наших поетів-романтиків. В наше завдання
не входить зараз показати цей вплив у всьому маштабі, як на окремих
поетів, так і на окремі твори, важливо ліпне підкреслити типовість
тематичну і стилістичну «Запорожской Старины» іпринципіяльну
можливість її впливу, як одної із перших хронологічно пам яток
романтичного стилю.

Що «Запорожская Старина» впливала не тільки на пізніші видання
пісень, як зазначив О. Пипін, що вона лишала сліди і в літературі, про
те свідчать епіграфи з окремих дум і пісень, що їх зустрічаємо не тільки
в творах 40-х років, але ж і в 50-х роках Куліш в своїй ранній поемі
40-х років «Україна» наводить кілька цитат з «песен», вміщених в
першій частині «Запорожской Старины»:

Як того пана Йвана, Та на бунчук вішали,
Що Свирговського гетьмана, Та у сурми вигравали
Та як бусурмани піймали, 3 його глумовали (3 Запорожской Ст. .
Та голову йому рубали, І, сс. 31 32),

В романі 0. Сгороженка «Братья близнецы» (1857), до одного розділу
взято за епіграф уривок з думы про «Поход на Поляков» з заголовком
«Песня ХѴІ-го столетия»:

Закряче ворон степом летючи, Та все по своїх братах,
Заплаче зозуля степом скачучи, По буйних товаришах козаках...
Закуркують кречети сизі, (3 «Запорожск. Ст.», І, с. 104).

9 К. Грушевоька, Ор. cit., с. XXXVII.
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А в своїй відомій поемі «Марко Проклятий», перелічуючи репертуар
кобзарів, що співали козакам хмельничанам, Стороженко орієнтується на.
зміст збірок «Запорожской Старины». І таких слідів безпосереднього
використання текстів «Запорожской Старины» можемо найти чимало, але це,
звичайно, явища другорядні і не так цікаві. Ще Гоголь в наведених
вже листах до Срезневського скаржився на те, що в козацьких літописах
дуже мало відомостів про найбільш героїчну добу козацтва про XVI
століття. Ця доба, де козацтво виступає справді найбільше в своїй
лицарській суті (походи на море, боротьба з Ляхами і т. д.) повинна була
цікавити найбільше поетів романтиків. «История Русов», як
найпоширеніший документ, потім відомі праці М. Маркевича, Бантиш-Каменського
давали матеріял для поетичних задумів і справді в творах Шевченка,
Руданського, Куліша, Сгороженка дослідники раз-у-раз находять сліди
лектури цих популярних тоді пам яток. Але прозові тексти, як би вони
були і емоціонально написані, дають дуже мало для деталів художнього
змалювання історичної події у вірші чи поемі. Суто-фактичне
мотивування в літопису не дає матеріалу- для змалювання докладного, у.
художніх засобах викінченого, поетичного задуму. Найчастіше про зв язок
того чи іншого художнього твору з історичним текстом можна говорити,
як про матеріял, що дав авторові схему теми, яку він має розробити з
власної ініціятиви. «Запорожская Старина», навпаки, є спроба
художнього відтворювання цих історичних подій, та ще під маркою народньої
творчости і тому мала всю перевагу перед історичними працями
можливостями впливати на художні задуми цього роду. Коли звернемось,
наприклад, до історичних віршів Шевченка  «Іван Підкова», «Тарасова
ніч», «У неділеньку пресвятую», чи до віршів, присвячених темам з
історії гетьманщини  «Чернець», «Іржавець» і інш., ми зможемо одразу,
навіть не поглибляючись в матеріял, занотувати ряд аналогій тематичних,
стилістичних. Вірш «У неділеньку у святую», розповідаючи про обрання
Наливайка на гетьманство після того, як його зрікся Лобода,
починається з типових і історично культурних деталів, що їх находимо і в
«Запорожской Старине»:

У неділеньку у святую, Задзвонили в усі дзвони,
У досвітнюю годину, 3 гармати стріляли,
У славному преславному , Превелебную громаду
Місті Чигирині, До купи скликали..;

В «Запорожской Старине», в пісні «Подвиги Лободы», маємо такий же
приблизно початок:

Ой у городі у Батурині Ой у Рада та рядили,

?,звони задзвонили: Як на Польщу стати,
о козаки гайдамаки Та на Раді присудили

У Раді рядили. Вкраїну єднати...

і далі подається картина зборів козацьких у обох віршах. Безперечному
впливу «Запорожской Старины», саме пісні «Палей в Сибири» з другої
частини, підпав знаменитий вірш Шевченка «Чернець», в якому подано
історію останніх років життя Семена Палія, що збігається в деяких
уступах навіть текстуально. В «Запорожской Старине» маємо такий початок:

Високо сонце сходить,
Низенько ложиться;
Ой десь то там,
Тепера журиться...

«Запор. Ст.» П, 68.

Високо сонце сходить,
Низенько заходить;

Ой десь то там, пан Палій, Семен,
По Сибіру бродить...

У Шевченка:

Ой високо сонце сходить, В довгій рясі по келії
Низенько заходить, Старий чернець ходить».

Далі в обох віршах виступає мотив зречення Палія від турбот суєтного
світу, але разом з тим і велика туга за минулим бурхливим життям.
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«Запорожск. Стар.», II, 28  29.
Ой чуро, мій чуро, Зледащів я понурий,
Мій вірний Стоусю! Стареньким здаюся...
Ой ходімо до каплиці, Пішов пан Палій Семен
Богу помолюся. Богові молиться,
Ой, богу я помолюся, Не то богові молиться,

Святим поклонюся, А не то журиться...
У Шевченка:

Іде чернець у келію Великій дзвін, чернець мій встав,
Між стіни німії, Надів клубук, взяв патерицю,

Та згадує літа свої, Перехрестився, чітки взяв...
Літа молодії... І за Україну молитись

До утрені завив з дзвіниці Святий чернець пошкавдибав... (1847).
Так само, виразні текстуальні збіги находимо між віршами «Гордієнко»
із «Запорожской Старины» і першою частиною вірша «Іржавець»
Шевченка:

Гордієнко, «Зап. Ст.», Н, сс. 71  72.
Запорожці небожата! Хвалилися: Запорожці

Пшениця не жата. Полтави дістати.
Ой пойдіте, оглядіте, Що Полтави не дістали,

Пшеницю зажніте, А вже Швед іздався,
Ой хоч підемо оглядати, На бідную головоньку

Не будемо жати! Кошовий зостався...

Шевченків «Іржавець»:
Наробили колись Шведи Веде своїх недобитків,

Великої слави: Та плаче ведучи. 
Утікали з Мазепою Того плаче, що поради

В Бендери з Полтави. Не подала мати,
А за ними Гордієнко Як пшениченьку пожати

Кошовий із Січи, Полтаву дістати.

Історичні твори Куліша, особливо раннього періоду, відбивають в собі
вплив так само «Запорожской Старины». Добра третина його поеми
«Україна» є просто переказ «дум» і «пісень» із «Запорожской
Старины». А деякі розділи просто перенесено з «Запорожской .Старины»,
як 3, 4, 5, б, 9, 12. Зрівняти, наприклад, початок розділу 5 з, думою'
«Дары Батория»:

То не вітер буйний по степах виє завиває, то не хан татарський на Україну
своє військо насилає, щоб воно Україну, рідну матір нашу, безневинно пліндрувало,
жінок та дівок, та добро наше у полон забирало... ( 3. С . 1 с.).

У Куліша цей текст, як і інші, передається майже без усяких змін:
То не вітер буйний по степах виє, завиває,
То не хан татарський на Україну своє військо насилає,

Щоб воно Україну, рідну матір нашу... і т. д.1).
Ці приклади при бажанні можна б було збільшити, навівши тексти

з творів Костомарова і інших, але цікавіше виявити місце «Запорожской
Старили» не в зв язку з окремими творами, а в основних літературних
тенденціях цілої романтичної школи. Приглядаючись до того, в який
спосіб наші поеіи-романтики модернізували традиції усної творчости, в
яких формах відбувалася стилізація фолькльорного стилю в її
літературній практиці, ми найдемо далеко важливіші принципіяльні точки
збігу із «Запорожской Стариной». Та риса, що її відзначили, як
особливість текстів з «3. От.» супроти народньої творчости ідеологізація усної
символіки і певний естетичний її добір, є властивими рисами і творчости
наших поетів-романтиків. Не маю наміру перелічувати стабільні образи
і символи у наших романтиків, і в першу чергу у Шевченка, що ведуть
свою ґенеалогію від «Запорожской Старины», або становлять аналогії до
неї, але ж немає сумніву, що найхарактерніші словесні утворення мають
те саме «целеустремление», що і в «Запорожской Старине». Наведемо

II.II. Куліш, .Україна*. Дума 5. Твори, 1908, т. І, с. 33.
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кілька перших ліпших прикладів -поетичних формул, що є типовими і
для Шевченка, і для Куліша, і для інших поетів:
Було колись Запорожці
Ревіли гармати*
Було колись  Запорожці

Вміли панувати... (Шевченко).
У Куліша:

Обідрана, сиротою
По над Дніпром плаче... (Шевченко).
Порадимось, як на Турка стати...

(Шевченко).

Ой у Гадячі середь ринку
Ревнули гармати...

. Не нам, шляхто моя вірна,
Від хлопства втікати!

Ой лискає в чорних хмарах
Зубчаста грімниця;

Хто ж то в ється між димами,
Як біла орлиця? (Великі проводи).

Особливо часто повторювані такі формули в «Запорожской Отарине», як
«Із за гори чорна хмара наступав...», «Ішли Ляхи на три шляхи, а
козаки на чотири» і інші, стали в творах наших романтиків правдивими
трафаретами. Найбільш ефектні формули «Запорожской Старины»
поширилися і в російській літературі, як наприклад, прекрасне місце в
«Тарасі Бульбі» Гоголя «И пойдет дыбом о них слава по всему миру...»
взято із того ж джерела, як і стисла лаконічна формула, що її кілька
раз повторював Куліш в своїх творах: «Тим то повстала козацька
страшенная сила, що в нас, панове, була воля і думка єдина...» і т. і. До
того ж не треба забувати, що «Запорожская Старина» починає ряд
стилізацій під козацькі думи, де підроблюється синтаксичні і ритмічні
особливості цього роду творчости, находячи своє продовження в
творчості Куліша, Шевченка, Руданського, навіть прозаїків, як О.
Стороженко, що в своїй повісті «Сотник Петро Серп» дає стилізацію
козацької думи.

Ціла низка явищ лексичного, образового одбору з певними
тенденціями ідеологічними і естетичними, чим позначається робота наших
поетів-романтиків, була почата видавцями «Запорожской Старины», що
зрештою призводили до руйнування фабульности епічної поезії,
натомість заводила безсюжетну історичну лірику, де стрижінь теми густо
повивається патріотичними формулами про Україну, про її боротьбу за
свободу і т. і. Такими є історичні поеми Шевченка і ще в більшій мірі
твори Куліша, як «Великі проводи», «Настуся», «Оолониця», і інші, де
стилізаторські нахили покривають, як і в «Запорожской Старине»,
конкретність змісту, і найбільше відчутні бувають окремі закінчення
формули Іосі сотпінпі, а не зміст, як напр., початок «Дунайської думи»:

«Тихо, Дунай, тихо
Несе чисту воду;
Задивилися діброви
На свою уроду.
Тихо Дунай, тихо

Жовті піски миє,
Погляну я по берегах,
Моє серце ниє:
Де, думаю, батьку,
Твої рідні діти...» і. т. д. *).

Зрозуміло, що вірш з окремих образів епічних повторювань ніяк не
може сприяти розвитку теми. Потребу стилізації, свідомого
підроблювання під народній стиль Куліш пояснював так в передньому слові до
своєї поеми «Україна»:

Думалось то так, щоб познаходить думи про всіх нашіх гетьманів та й
зложить з них таку книжку, як Гомерова Іліяда. Де вже я не виїздив по Україні,
кого вже не розпитував; але ні, нема пісень про всіх гетьманів: позабували вже
деякі самі й бандурники Отож я, поміркувавши сам з собою добре, як би добавить
тії пропуски, згадав усе, що. чув про козаків от самих бандурників і
старосвітських людей; згадав усю старовину, що позаписувано в літописах, як що коли
діялося на Україні; та згадавши усе те, та зібравши всі гадки і думки свої до
купи, зложив оце старими словеси новії думи про тих забутих гетьманів,
та й попритулював їх до кобзарських думок усюдщ де вже діди не пам ятають
як співати2).

В цих словах висловлено те, що говорив пізніше 0. ІІипін з наведе-

г) Куліш, ор. cit., сс. 89 90.
2) Куліш, ор. cit., с. 14,
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цої вже його праці. Потреба творити новий стиль, висловити нові ідеї
в формах пісні і думи, проблеми стилізації, встали як першорядної ваш
завдання для покоління, що борючись з Котляревщиною, пробувало стати
на нові шляхи і «Запорожская Старина» е один із перших виявів цієї
потреби. Не маючи видатних талантів літературних, творці фальшованих
дуги і пісень не спромоглися на більше, як дати окремі стилізовані
формули, іноді механічно і нелогічно з єднані між собою, але в цих формулах
виявилися тенденції стильові і ідеологічні того часу, і тому то ці тексти
стали за матеріял, з якого виходили поети органічні, творячи не тільки
форми, але й новий зміст. В цьому і треба вбачати історико-літературну
виправданість поетичної частини випусків «Запорожской Старины».

Звичайно, цими зауваженнями далеко не вичерпуються всі питання,
зв язані з проблемою фальшування пісень. І перш за все немає відповіді
на питання етичного, так би мовити, характеру. Чому саме видавцям
«Запорожской Старины» треба було критися за спини якихось
фантастичних бандуристів, а не поставити справу так, як це зробив в своїй
передмові Куліш, одверто кажучи про свої стилізаторські тенденції.
Делікатне це питання, що ми його могли б обійти, має знову таки свою
історико-літературну традицію, упираючись в проблему псевдонімности,
що має свої дуже давні традиції. Спеціяльне етнографічне дослідження
доведе, в якій мірі використано у фальсифікатах автентичні думи це
не входило в наші завдання. Автори дум в «Запорожской Старине» не
спромоглися на викінчені твори і не могли, як справді казати, назвати
себе уповні авторами. Щождо того, хто саме з гуртка займався
фальсифікаціями то на це почасти дає відповідь упорядник. В примітках до
текстів більшість фальшованих, а не взятих з інших збірників пісень
і дум, має нотку «Списано со слов бандуриста», і часто додається
«Вариянт доставлен І. В. Розковшенком».

Таким чином упорядник покладав у більшості відповідальність на
себе, не обвинувачуючи інших, бо посилання на бандуриста єніщо інше,
як літературний спосіб і нагадує ще І. Розковшенка. А коли пригадати
наміри Розковшенка писати «думи» «о гетмане Перевязке, о гетмане Пол-
торакожуха» і т. д., то треба пошкодувати тільки, що ми не маємо під
руками рукописів цих поем. Можна напевне сказати, що вони і стали
матеріалом для дум «списаних у бандуриста». Цікавий приклад
співробітництва приятелів подає перша цитована вже у нас «Надгробная песня
Свирговскому». В нотатці упорядник одзначає, що дістав її від
Розковшенка в не повному списку, а тому доповнив її куплетами, записаними
у бандуристів «В первом списке недоставало куплетов: І, VII, VIII,
XI і XII». Коли ми поглянемо на куплет, що їх увів Срезневський, то
побачимо, що вони не тільки конкретзують зміст пісні, а навпаки
роблять його більш механічним, більш формальним.



БОРИС ВАРНЕКЕ.

Композиція Назара Стодолі" Шевченка.
Аг. Шамрай свою передмову до нового видання «Назара Стодолі»,

Шевченка в серії Інститута Тараса Шевченка (ДВУ, 1927 р.) починає
з вказівки на явну суперечність між її сценічною долею й відношенням
до неї критики: п єса ця «така популярна в репертуарі старого
побутового театру, ніколи не користувалася симпатіями української критики».
А тим часом багато з обвинувачень цеї критики вже давно відкинуто,
напр., у промові В. Б. Антоновича1). Сумніви, що їх викликали деякі
сторони її тексту, відкинуто в докладній розвідці В. Ф. Лазурського,
який досить вияснив і історію її видань* 2 3). Дуже до речі наводить він
думку про виконання цієї п єси Кропивницьким, Заньковецькою та Са-
довським, такого знавця театру й вибагливого театрала, яким був
А. С. Суворій8). Я в такім складі артистів сам п єси цієї не бачив, але
в моїй пам яті живий той успіх, який вона мала років сорок тому в
Москві, коли під час великодніх гастролів трупи М. П. Сгарицького в
театрі Шелапутіна вона йшла з участю Боярської, Косиненка та Грицая.
Особливо велике вражіння кожного разу робив на публіку, що
переповнювала театр, Грицай, тим глубоким почуттям, з яким він грав ролю
Назара Стодолі. Пошаною перед генієм Шевченка пояснити цей успіх
неможливо, коли взяти на увагу склад тодішньої московської публіки,
більшість з якої ледве чи знала ім я поета. Отже причина того
величезного успіху в сценічній вартості п єси. Незмінний успіх супроводив
і часті постановки «Назара Стодолі» на Україні, як це можна бачити
з рецензій, що випадково зустрілися мені під час перегляду старих
газет: в Одесі в липні 1881 р. «Назар Стодоля» йшов 3 рази4) (Галя Гро-
минська, Назар Іванов, Стеха Коробова, Хома Соколов). 1882 р. він
ішов у Форкатті в серпні 5)  а потім 29-го серпня у бенефіс М. Л.
Кропивницького *)  В 1883 році, 6 лютого, як треба гадати, «Назара Стодолю»
виставляли аматори (Назар  Олавський, Гнат Котляревський,
Кобзар  Мельников)7). В 1884 р. «Назара Стодолю» виставляла трупа
М. П. Старицького, під режисурою М. Л. Кропивницького, напр., 14 січня
й тоді Галю грала Заньковецька, Назара  Грицай, Хому  Кропивни-
цький, і газета захоплено пише про виконання ними їх ролей8). 22
серпня 1883 року за рік раніш, в Одесі, в такім же самім складі артистів
ішла ця п єса8). Без усякого сумніву трупа М. П. Старицького
виставляла «Назара Стодолю» в інших містах, так, напр., 17 квітня 1884 р.
ішла ця п єса в Новочеркаському10). Це все дає підставу вважати
«Назара Стодолю» одною з найбільш улюблених п єс репертуару кращих
українських труп 80-их років.

Причини такого розходження в оцінці одної й тої самої п єси тих,
хто знає її лише в читанню, і тих, хто оцінює п єсу під вражанням вико-

ł) О В0СНр0НЗВЄДЄНИИ исторпческих СОбЫТНЙ В П0Э8ИИ Шевченка, Чтения Об.
Неетора Лет.*, т. 11, 1888 р.. сс. 145-149.

2) Ученые Записки Выеш. Школы Одессы", І, 1926 р., се. 58-70.
3) Хохлы и хохлушки", СПБ, 1907 р., сс. 4-11. Порівн. П. Рулін, Марія

Заньковецька, Рух", с. 37.
4) Одеський Вестник", 1881 р., №№ 150, 154. 155. 5) Новый Телегр.", 1882 р.,

№ 2255. 6) Ibid, № 2275. 7) Одес. Вести.*, 1883 р., № 30. 8) Ibid, 1884 р., № 18.®) Ibid,
1883 р., № 164. *°) Ibid, 1884 р., 88.
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цання її на сцені, дуже добре вияснив один із найвидатніших режисерів
XIX ст.  Генрих Лявбе на підставі своєї багатої практики у
Віденськім Бурґтеатріх). Одиноку можливість розглянутися об єктивно в
такій суперечності дає спосіб, що його вживають новітні західні
дослідники драми на чолі з Оскаром Вальцелем* 2), спосіб, який він частково
приклав до НІекспіра в розвідці: Shakespear s dramatische Baukunst.
Розвідка ця багато девчому доповнює взірцеву щодо методи працю Рг.
Gundolf: Shakespeare und deutschheGeist (8 вид.,Beri., 1927)3).
Розглянути побудовання «Назара Стодолі», за допомогою цієї методи, це й є
завдання цеї праці.

Побудовання п єси вияснює таблиця виходів для кожного акта, що
ми її подаємо тут:

І дія
1. Стеха
2. Стеха 4-Галя.
3. Стеха 4-Хома
4. Хома.

5. Хома 4-Галя.

6. Хома.
7. Хома+Галя4-свати.
В. Хома 4-Галя 4-свати 4-На-

зар+козаки.

II дія
1. Хазяйка.
2. Хазяйка 4-Назар 4-Гнат.
3. Назар 4-Гнат.
4. Назар 4-Гнат 4-хазяйка.

5. Назар 4-Гнат 4-хазяйка
4-Стеха.

6. Назар+Стеха.
7. Назар 4-Стеха 4-хаз. 4-Гнат.
8. Назар 4- Стеха 4- хазяйка 4- Гнат-|-

козаки 4- дівчата.
9. Стеха 4-хазяйка 4-козаки 4-дівчата.

III дія
1. Стеха.

2. Стеха 4-Назар 4-Галя.
3. Назар+Галя
4. Назар+Галя 4-Хома 4-

4-Стеха.
5. Назар 4-Галя 4-Хома 4-

Стеха4-Гнат.4 5)

Ця таблиця ясно показує побудовання п єси, яке витримано цілком
однаково для кожного акта й цілковиту погодженість розвитку її дії.
Вона завжди починається з присутности на сцені одної дієвої особи, до
якої приходять поступово інші персонажі, наявність їх все
збільшується в міру наближення кожного акта до кінця, а це надає більшу
насиченість дії кожного актаб).

Коли оцінювали фінал кожного акта «Назара Огодолю» з погляду
того, наскільки в ньому посувається наперед розвиток дії, то до нього
можна цілком прикласти слова О. Вальцеля, що у Шекспіра, як він це
доводить аналізою побудовання «Ромео», «Гамлета» та «Антонія»,
закінчення актів це стрілки на годиннику перебігу драматичної діїв). Разом
із тим непереривність розвитку дії, таку конче потрібну для того, щоб
перерви її не розбивали настрою дії, Шевченко добре витримав
завдяки тому, що в середині акта сцена ні на хвилину не залишається
пустою. Що такої непереривности ходу дії драматургові не легко
осягнути, показує порівняння із значно пізнішою п єсою Карпенка
Бондарівна". Її перший акт збудовано так:

Ява 1. Бондарь 4-1 і 2 чоловіки.
2. Монолог Бондаря.
3. Герцель і Мордохай.
4. Мордохай монолог.
5. Тетяна 4-Оксана.

6. Тетяна 4-Денис.
7. Герцель і староста.
8. Герцель монолог.
9. Мордохай.
10. Тарас 4-2 чоловіки.

*) Das Burgtheater, 2 Aufl., Leipz., 1891, с. 274.
2) Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters (Handbuch d. Literaturwissen-

schaft, вступний том), с. 282 і далі.
3) Shakesp. Jahrbuch, 52 (1916), с. І і далі. Російський переклад у Сборнике под

редакцией В. Жирмунского: Проблемы литературной формы, Academia, Лнг., 1928,
cc. 36-69.

4) Коли число виходів у цім акті значно менше, ніж у двох перших, то це
залежить 1) від того, що боротьба челяді з Наваром вимагала більщого часу, 2) перед
ремаркою:  Назар стоїть в задумі", без усякого сумніву щось випущено в тексті, й
через те питання Галі: Чого ж ти зажурився?" висить у повітрі...

5) Див. розділ Aktschluss у Вальцеля, Gehalt und Gestalt, cc. 220-226.
6) Ibid., c. 225.
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Це розбиває акт на низку окремих кусків, що повторюються
одноманітно й що зовсім не звязані один із одним: перша з другою, третя
з четвертою, сьома з восьмою явою. До того ж драматург зовсім не дбав
про те, щоб хоч чимсь виправдати пояіву чи ухід того чи іншого
персонажа: глядач даремно питає себе, що саме привело на сцену в 3 яві
Герцеля та Мордохая, в 5-їй Тетяну та Оксану. Зовсім нічим не
оправданий в 5-ій яві ухід Оксани й прихід Дениса. На цю ваду грішать,
і всі інші акти «Бондарівни». Чому, напр., в 9-ій яві ІІІ-го акту
приходить Герцель, а в 14-ій Денис?

Крім як найбільшої витриманости непереривного розвитку дії по<
окремих явах кожного акта, композиція «Назара Стодолі» визначається
ще й тим, що кожна з тих яв безумовно посуває наперед хід дії й під-
готовлює дальший її етап. Як це потрібно для художньої драми, показав
знову таки Вальцель своєю аналізою схем «Короля Ліра» та «Іфіґенії
в Тавриді» Ґетех). Досить проглянути з цього погляду 1-ий акт «Назара.
Стодолі».

1. Монолог Стехи не тільки дає потрібну експозицію дальшої інтриги,
але й виявляє, чому їй корисно помагати плянам сотника.

2. її розмова з Галею викриває кохання Галі до Назара й тим самим
зазначає розміри тих перепон, з якими доведеться боротися Стесі. Своїм
зауваженням, що вона, клюшниця, не може знати про панські справи,
Стеха хитро відвертає від себе всякі підозріння з боку Галі, чому
допомагає й її іронічна репліка про старого Молочая, нашого полковника.

3. Навпаки розмову Стехи з Хомою скеровано на те, щоб довести
сотникові, як їй тяжко, тому що Галя кохає Назара, здобути її згоду.
Тому як плату за її допомогу, Стеха ставить умовою, щоб сотник
оженився з нею самою. Здобувши його згоду в цім найважливішім для
неї питанню, Стеха через жвавість своєї вдачі випрохує у нього дозвіл
піти на вечерниці «хоч у послідній разочок», а сотникове заздрісне
заперечення вона відбиває натяком на його жарти з молодицями.

4. Дальший монолог сотника надзвичайно потрібний, бо він подає
ту ж таки Стеху як жертву ошуканства сотника. Він зовсім в гадці не
має женитися з нею, як це викриває його увага: «йч ти, мужичка. Куди
кирпу гне». На його думку женитися можна лише з тим, у кого є
«хутори і млини».

5. Розмова Хоми з донькою являє з себе спробу обережно переконати
її, що краще «полковниці, а не якій небудь жінці хорунжого». Галя цілий
час певна, що мова йде про Назара, що то він свататиме її, й тому
згоджується не відмовити тим сватам, про прихід яких її попередив батько.

6. Далі йде коротенький монолог батька Галі. Він висловлює радість
з приводу того, що йому вдалося хоч обдуривши Галю, дійти свого,
примусити її погодитися на шлюб.

7. Дальша сцена з сватами збудована на тій же помилці Галі щодо
особи, яка хочедї сватати й вносить у хід п єси яскраву обрядовість
заручин, так само, як у другім акті малює побутову обстанову вечерниць2).

8. Прихід Назара вносить перелім у настрій Хоми, а коли виявилося
все, то й у настрій Галі, яка дізнається про прикру правду. Переляк
Хоми, розпука Назара й Галі являють діяметральну протилежність
настрою попередньої сцени заручин і ця сцена дає актьорам багатий ма-
теріял для гри. Почування всі розпалюються. Хома й Назар переходять
до явної боротьби. Назар то кляне дітопродавця Юду, то падає навко-
люшки й молить-благає віддати йому Галю, і за це його лає Гнат. До
благань Назара приєднується й Галя і все наростаючи горе й розпука
закоханий закінчується тим, що Галя зомліває, і тут завіса падає. Таке

») Ibid, с. 287.
3) Н. Ф. Сумцов, Киев, Стар. , 1898 р., К» 2, с. 225.
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закінчення акта не може не захопити глядача палким: співчуттям до їх
гіркої долі.

Для того, щоб оцінити технічний бік «Назара Стодолі», треба мати
на увазі, що в нім зовсім немає тих «наївностей в експозиції», які
П. І. Рулін знайшов навіть у «Наталці-Полтавці»: «Возний допіру почав
дізнаватися в Виборного про те, що за люди Наталка та Терпилиха,
хоча й живуть вони в цьому селі вже три роки; такі ж наївно-навмисні
розмови Терпилихи з Наталкою про минуле»1).

Впадає в очі та майстерність, з якою Шевченко зумів вкласти
в рямці драматичної дії потрібні вказівки на обставини, що
попереджували початок дії в п єсі. Яке тяжке це завдання, видко хоча б з того,
що з ним не дав собі ради навіть А. П. Чехов, що так прагнув звільнити
драму від рутинних засобів: його «Три сестри» починаються з цілком
фальшивої, неприродньої сцени, в якій Ольга оповідає своїй рідній
сестрі, що їх батько був генерал і як його ховали, а це ж Ірина повинна,
знати не гірш за саму Ольгу. Ясно, що весь вступний діялог ведеться
лише для глядача. Шевченко на 60 років раніш від Чехова зумів
утриматися від цеї помилки й все потрібне вкласти в рямці діялога там, де
пе було зовсім до речі. Цілком природньо, що обурившися на
невдячність сотника, Назар мав цілковиту підставу нагадати йому, зараз же
по придохі своїм, що «вирвав його з-під ножа гайдамак», і тмоу то
сотник і називав його рідним сином. Не менш природньо й те, що й Галя,
благаючи батька, нагадує йому: «Ви покійній матері, як вона умірала,
біля домовини обіцяли мене видать за Назара».

Ці подробиці потрібні для того, щоб показати глядачеві глибоке
коріння їх кохання. Вони вірили, що щастя можливе, Цазар сподівався,
що сотник із подяки віддасть доню за того, хто його врятував. Тим
більш тепер їх розпука, коли вони побачили, що сотник відступився від
своїх попередніх обіцянок. Чим несподіваніша зміна становища дієвих
осіб, що робить перелім в ході п єси, тим більш повинна вона відбитися
на настрою цих осіб. Ця урочиста обіцянка, та ще коло домовини матері
повинна бути для Галі цілковитим виправданням її втечі з
батьківського дому, тому то вона й зважується на цей крок без особливої
боротьби.

В ІІ-ій дії Гнат згадує, як у Братській школі його одшмагав отець-
ректор за знайдені вірші, де він вихваляв «горілку та жінку», й про те,
як під час втечі їх з Братської школи на Запоріжжя вони «на дорозі
зустріли одну чорнобривеньку». Це з одного боку показує на характер
їх приятелювання, що почалося ще в часи перебування в бурсі, а з
другого на досвід у всяких пригодах; це знов повинно пояснювати чому
Назар так легко погодився на Гнатову пропозицію викрасти Галю.
Згадка про їх утечу на Запоріжжя потрібна ще й для того, щоб глядач
знав, що Назар не дурить Галю, коли в ІІІ-ім акті розповідатиме їй про-
запорізьке місто Кодак.

Правдивість розвитку дії Шевченко приніс у жертву щасливому,
але в той же час сентиментально-солодкому розв язанню п єси.
Спочатку текст п єси кінчався, як відомо* 2), тим, що Гнат вчасно з явившися
на допомогу Назарові, якого захопив був сотник, убиває сотника. Це-
закінчення п єси, що правда, потьмарювало кривавим фіналом щастя
Галі, але за те було позбавлене тої несподіваности, якою з являється
фінальна постанова Хоми піти в монастир. Його вдача, так яскраво
окреслена в І-ім акті, менш усього підготовлює глядача до такого рішення.

Але такі несподівані розв язки псують і значно пізніші драми як,

2) Ів. Котляревський і театр його часу. Збірник Рання Укр. Драма", с. XLV.
2) В. Лаяурський, Ibid, о. 62.
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напр., самогубство Марусі Богу славки в присвяченій їй драмі М. П. Ста-
рицького: глядач менш за все чекає, щоб Маруся, яка щойно призналася
в палкім коханню до Ґірея безмірно втішена врятуванням з пожежі
своїх дітей сама себе заріже. Це потрібно було драматургові лише як
засіб обірвати ланцюг занадто хитро задуманних ним конфліктів дієвих
осіб п єси.

Ролю Галі виконувала багато разів М. К. Заньковецька, і з являлася
в ній в тім самім костюмі, в якім вона грала й Тетяну з «Бондарівни»,
Карпенка-Карого *). І справді, між двома цими ролями немало
спільного: вже не кажучи про спільний мотив викрадання козаком коханої
дівчини, зближує їх і однакова історична віддаленність доби. І як раз
порівняння з Тетяною показує перевагу окреслення цеї ролі в
Шевченка: у нього й сліду немає тих невиправданих і непідготованих пере
ломів у настрою, які ми помічаємо в Тетяни, яка цілком несподівано
в 5-ій яві 1-го акту признається, що кохає Тараса1 2 3). Деяка блідість
всього її образу залежить лише від тої величезної трудности, з якою
зв язане взагалі утворення позитивних жіночих типів драми, що в
більшості випадав набувають неживий, абстрактний характер. Це
потверджують, напр., Ганна з «Богдана Хмельницького» М. П. Старицького,
або Мар яна з «Оборони Буші», що її написано в наслідування ПІілле-
рівській Жанні Д Арк.

Безпосередня участь Шевченка в творчості в царині малярства та
гравюри, глибоке почування пейзажности, повинні були відбитися й на
його п єсі, і справді місце дії в ній переноситься для кожного з трьох її
актів. Сценічне значіння цього засобу вияснюється порівнянням не
тільки з «Наталкою Полтавкою», але и з «Чорноморським Побитом»,
Я. Кухаренка, такого близького в особистих відносинах до Шевченка.
Те, що у всіх актах цеї п єси «кунштація та-ж» безумовно є вада її й
шкодить не тільки сценічності, але й даремно зв язує природний хід
її фабули.

«Збіг протилежностей утворює драму»  каже славний драматург-
режисер Ген. Лявбе8),  боротьба є основа всякої драми й через те сила
окремих сцен все зростає, коли в основу кожної з них також кладеться
окремий епізод цеї боротьби, при чому за ходом дії окремі але лише
другорядні дієві особи переходять іноді з одного табору до другого.
Окремими таблицями це дуже добре показав Вальцель на «Королі Лірі»
та «Антонії»; в цих таблицях вістрям стрілки він завсіди відзначає
ту особу з якою в даній сцені ведеться боротьба. Укладаючи приведену
нижче таблицю для «(Назара Стодолі», я в розвиток його графічних
схем ввожу ще + для визначення спільників у боротьбі. Цею боротьбою
дієвих осіб п єси й заповнено ту композиційну її канву яка, за глибоким
означенням Отто Людвіга4 *) є «внутрішня будова впливів, плян, що за
ним гра почутів конче мусить проходити перед очима глядачів з певною
метою, розрахунок змін їхніх взаємин утворення з дрібніших почуттів
настрою, що підкоряє собі глядача.

Взаємовідносини учасників «Назара Стодолі» виображає от яка
схема: 

1) Див. 8НИМ0К на с. 100 монографії П. І. Руліна з портрета в Укр, Театр
Музею.

2) Де які хиби в композиції Бондарівни" й робленість її характерів
зазначені вже в ранній рецензії Т. Киев. Стар.*, 1887 р., травень, с. 343.

3) Shak. Studien. с. 307
4) Das Burgtheater, Lpz., 1891, e. 321; nop. G- Freytag. Die Technik des Dramas

розділ 2. Otto Ludwig, Shakespeare Studien, cc 127-143.
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I ДІЯ
1. Стеха » Хоми. Стеха > Галі.
2. Стеха > Галі.
3. Стеха Хомі.
4. Стехи <  Хома > Галі.
5. -6. Хома > Галі
7. Свати 4- Хома * Галі
8. Хомі < Галя + Назар 4- Гнат.

II дія

1. Хомі (4- Назара) хазяйка
2. 3. 4. 5. Хомі <=  Назар 4- Гнат.
6. Стеха (są Галю) > Хомі
7. 8. 9. Хомі Назар + Гнат + [хаз+коз.].

Ш дія
1. Стеха *-» Хомі
2. Хоми < Галя 4- Назар
3. Стеха + Хома > Галі 4- Назара
4. Хомі < Гнат 4- Назар

Галя

І і
Хома Назар

і тДСтеха Гнат

і і
Свати [хазяйка, козаки, музики]

Згідно з цим всі дієві особи діляться на два табори до того ж одна
з дієвих осіб «Навара Огодолі», Гали й сама з являється об єктом, з-за
якого провадиться боротьба. Таким чином, коли в центрі боротьби
Шевченко поставив Галю, то розклад дієвих осіб буде такий:
Свати, Стеха, Стеха 4- Хома, Стеха 4- Назар, Хома, Хома + Назар, Хома 4- Стеха,
Галя, Назар, Назар 4- Хома, Гнат, Гнат 4- Хома, [хазяйка, коз. 4- муз.] *),

Перехрещування стрілок показує як змінюється співвідношення сил,
що провадять боротьбу. Цим досягається особлива різнородність
взаємовідносин, чому особливо служить Стеха з її подвійною грою.
Примусивши навіть хазяйку жаліти Назара та злюрадіти над Кичатим,
Шевченко поза цею боротьбою не залишив навіть суто служебних учасників
п єси. Взагалі серед дієвих осіб «Назара Стодолі» нема ні одної зайвої,
хоч як раз сучасна йому історична мелодрама, взірці якої могли
впливати на «Назара Стодолю» * 2), в цім відношенню давала приклади зовсім
іншого роду. Втримався від цього Шевченко не тільки тому, що ті
земляки, які «компонували театр у медицинській академії», і для яких
він, як свідчить про це його лист до Кухаренка-, в першу голову
призначав «Назара Стодолю», навряд чи мали так багато актьорів і Шевченко
повинен був з особливою обережністю вводити в п єсі кожний новий
зайвий персонаж. Дуже цікава от яка його увага в автобіографічнім
його оповіданню «Художник» (мова йде про Озеровського «Вдіпа»):
мне понравилось самое сочиненно его по своей несло ясности. Эдип, Антигона
и вдали Полиник, только три фигуры. В пѳрвых опытах редко встречается подобный
лаконизм; первоначальные опыты всегда многосложны. Молодое воображѳнне не
сжимается, не сосредоточивается в одно много говорящее слово, в одну ноту, в одну
черту, ему нужен простор, оно парпт и в паренин своей (sic) часто закутывается,
падает и разбивается о несокрушимый лаконизм  3).

Ці рядки в оповіданні 1856 р. надзвичайно важні і не тільки тому,

*) Дужки показують що хазяйка, музики та гості на вечерницях являють собою
драматично одне лише розподілене ціле

2) П. Рулін, Шевченко і театр, с. 115.
3) -»Киев. Стар. , 1887 р., № 4, с. 18.
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що показують як проникливо, як метко їх автор орієнтувався якраз,
у питаннях драматичної техніки: «несокрушимый лаконизм» в головна
заслуга композиції й «Назара Стодолі», де немає ні одного зайвого
персонажа, ні одної зайвої сцени. Вся перевага щодо цього «Назара Стодолі»
стає ясною, коли цю п єсу порівняти з «Чорноморцями» Я. Кухаренка,
де фабулу також збудовано на спробі віддати доньку за старого
Кабицю, а ця донька любить молодого Івана. Дієвих осіб у ній не набагато
більше як у «Назарі Стодолі», але троє з них зовсім непотрібні. Це
насамперед брат Івана, Ілько, без якого дуже добре можно було б і
обійтися. Одноманітні уваги його в 2-ім і 3-ім актах з приводу майже
кожної репліки Кабиці, яких до того ж той Кабиця ні одної не чув,
належать до числа особливо яскравих неправдоподобностей, яких повно в
цій зовсім невдало збудованій п єсі Кухаренка. Так само дуже добре
можна б було обійтися й без Цвіркуна та його жінки, спогади якої лише
затягують хід п єси без усякої користи для поглиблення її характерів.

В 2-ім акті в ролі Стехи багато місця відведено її кокетуванню та
її жартам із молодими козаками. Чи не є це даремне відбігання
драматурга в ролі, сценічне значіння якої в допомоганню сотникові, що його
вона сподівається тим самим ще більш спонукати зробити її своєю
шлюбною жінкою. Звичайний собі драматург і обмежився би
в'окресленню її цими рисами, але вже Отто Людвіґ показав, що й Шекспір
ніколи не малює свої характери лише рисами пануючої пристрасти, але
завсіди вводить сцени, де для рівноваги та особа ніби то забуває про
долевою пристрасть. Такою, напр., є сцена Гамлета з актьорами, непотрібна
для безпосереднього ходу фабули, але якраз так «пункти спокою» Шек-
слірівських характерів обумовлюють їх особливу природність,
невимушеність1)- Завдяки цій різноманітності фарб і характер Огехи набуває,
особливої природности. Варто для цього лише порівняти її хоч би з Ки-
линою або Тупицею з «Чорноморців» Кухаренка, що цілком
вичерпуються одною рисою характеру, а через те й залишаються блідими
тінями, а не живими людьми.

Ми просто йшли: у нас нема
Зерна неправды за собою

каже про себе Шевченко й це признання поета цілковито
потверджується, коли починаєш ближче його студіювати: він «был глубоко прав-
див и честен в своем творчестве» А в драмах його ця правдивість,
виявляється в тім, що вони вільні від тих гучних ефектів, на які так
легко могла спокусити історична обстанова драми, де так легко вжити
занадто розповсюджених у романтиків засобів суто-зовнішнього впливу
на глядача. Виявляється це і в окресленню значної частини дієвих осіб:
сотник, Отеха, Гнат і хазяйка вечерницъ це не однобічні фігури
театрального репертуару, а живі люди зо всією різноманітністю їх
почувань, пристрастей та вчинків. Як легко було зробити, напр., з Огехи
лише злочинницю-до-помогачку, що губить безневинну жертву Галю, але
Шевченко малює однаково докладно й її палке бажання стати багатою-
дружиною сотника й бажання пожартувати й повеселитися з молодими
парубками; от для цього й потрібні сцени з Гнатом і козаками в ІІ-ім
акті. Чи залишається Отеха одна, чи навпаки говорить вона з Галею,.
Хомою або з Гнатом та молодими козаками на вечерницях у ІІ-ім акті,
всюди вона в залежності від зміни дієвих осіб виявляє все нові
сторони своєї вдачі і от як раз таким способом і можна осягнути закінченої
різнобічности, а разом із тим і життєвости її образу. Відомо, що і
Шекспір як раз з тою ж самою метою вживав такого ж засобу* 2 3), примушуючи

1) 0. Ludwig, Shakespeare Studien, 2-te Auf., Halle, 1901 p., cc. 8 19 особливо ж.
с. 133.

2) H. Сумцов, Изв. Рус. Яз, и Слов. Акад. Наук*, XVIII, № 4 (1913 р.), с. 354.
3) О. Ludwig, Sh. Studien, с. 338.
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своїх героїв кожному співрозмовникові «обертати нову сторону свого
обличчя».

Звідки ж дістала,цю життьову правдивість більшість дієвих осіб
«Назара Стодолі»? Відповідь на це дає німецька поетика, яка,
починаючи з В. Дільтея, основу справжньої життьовости поетичних образів
бачить у залежності їх від безпосередніх переживань поета. Прийнявши
такий погляд у своїй докладній статті Die Einbiidungskraft des
Dichters ') він далі присвятив їй цілу книжку Das Erlebnis und die
Dichtung (Leipz. 1907), а ще пізніше блискуче формулював його в
невеличкім вступнім нарисі до відділу філософії в збірнику Die
Kultur der Gegenwart2). З його наслідувачів особливо влучно прикладав
цю теорію до цілої низки пам яток світової поезії Оскар Вальцель у
книзі Gehalt und Gestalt im Kunstwerke des Dichters 3) а особливо
Friedrich Gundoli в блискучій розвідці: Shakspeare und der deutscheGeist4 * 6).

Прикладаючи цю теорію до «Назара Стодолі», певна річ найменш
треба запевнювати, що Шевченко або сам був свідком випадку
близького до фабули п єси, або що в його власнім життю було щось тотожне
з переживаннями Назара. Але зате немає ніякого сумніву, що він
безпосередньо знав таких людей, як Хома, Стеха та хазяйка вечерниць.
Інакше у нього вийшли б такі манекени, як Кабиця або Явдоха у
Кухаренка. Глибина ж ліричного почування, що забарвлює всю фабулу
«Назара Стодолі», могла вийти у нього лише в тім випадку, коли його
чутливій душі було близьке й зрозуміле те, з-за чого так мучаться
Назар та Галя. Недурно зк і їх спільника Гната поет примусив
признатися: «і я дурний, колись любив, ридав гарячими сльозами». От із цих
то сліз поета виросла та глибина почування, яким у ролях цієї п єси
колись захоплювали глядача Заньковецька, Грицай та інші.

Надзвичайно цікавий для вияснення засобів творчости Шевченка
запис у його щоденних записках з 19 липня 1857 р. «Есть у меня план
в запасе, основанный на ироисшествии в Оренбургской Сатрапии. Не
присоединить ли его как яркий эпизод з Сатрапу и Дервишу? Не знаю
только, как мне быть с женщинами. На востоке женщины безвольные
рабыни. А в моей поеме они должны играть первые роли. Их нужно
провести, как они и на самом деліе были, немыми, бездушными
рычагами позорного действия» 8).

Отже відпровідною точкою для утворення навіть окремих «епізодів»
для Шевченка є дійсність, але переносячи її в чужу для неї обстанову,
в данім випадку східню, він для художньої правди координує свої
образи з умовинами того побуту, в рямці якого поет уводить їх.

Як образи майстрів Відродження з єднують виображення людини
з пейзажним тлом, так і Шекспір у своїх драмах переживання героїв
міцно з єднує з картинами природи; «Король Лір», «Сон літньої ночі»
служать блискучими доказами такого засобу0). До такого ж засобу
звертається і Шевченко. Не дурно ж примушує він сотника виходити
на сцену з словами: «оце ж яка. хуртовина». Це повинно відповідати тій.
бурі, яку вносить у тихе спокійне життя його рідних замір його віддати
доньку за полковника. Навпаки, коли в 3-ім акті Назар упевнився, що
Галя його кохає, він каже: «а ніч то, ніч! Неначе празникує наше щастя.
Тиха, світла як твої ясні очі!». В цім порівнянню поет сам зв язує
природу, що оточує закоханих, із їх настроями. Той же засіб в 2-ім акті
служить символічною ознакою зміни в настрою Назара як тільки Гнат за¬

0 Philosophische Aufsatze Ed. Zeller gewidmet., 1887, 303-482.
3) Том і, внп. 6-ий, 1907 p., cc. 49-55.
3) Вступний том до Handbuch der Literaturwissenschaft, c. 44, іцо він її видає.
Ц 8-е вид. 1927 р., головним чином с. 176 та passim.
Ц с. 58.
6) Julian Schmidt, Preuss Jahrb. 51j. 1883, cc. 482, 485.
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спокоїв його, намовивши викрасти Галю, хазяйка, що ввійшла до
хати з иадвору каже: «справді погода утихомирилась». Поет не може
широко користуватися цими паралелями з царини природи, коли- йому
самому не властиве глибоке її розуміння, а як цим розумінням володів
Шевченко, вже давно вияснив М". Сумцов. Він зазначив, яке значне
місце займає якраз природа в мотивах поезії Шевченка, постачаючи
йому великий матеріял і для порівнянь1). Особливо добре показав це
той же самий дослідник у своїм глибокім розгляді вірша Шевченка
«Сонце сходить»* 2 *).

Куліш залишив нам свідчення про любов Шевченка до Шекспіра:
«Пушкіна він знав на пам ять, дарма, що писав не його мовою, не його
складом, а Шекспіра возив із собою, куди би не їхав» 8). В звязку з цим
стоїть його прохання до М. Лазаревського купити йому Шекспіра в
перекладі Кетчера й віддати його аби завести в оправу4 5).

Заперечуючи вплив Пушкіна на Шевченка, Н. Дашкевич, видимо, не
припускає й значного впливу на Шевченка Шекспіра. Цей погляд
Дашкевича6) можна було б вважати правдивим тому, що якраз перегляд
питання про вплив Пушкіна на Шевченка привів до неґативного
висновку. Він показав, що навіть у тих окремих випадках, де цей вцлив
поза всяким сумнівом, як, напр., у «Варнаку», все яг таки він слабенький
і незначний 6). Проте треба мати на увазі що з огляду на величезне
віддалення яке відокремлювало особисте життя Шевченка від Пушкіна,
світогляд Пушкіна не міг не бути чуятм Шевченкові, він підходив до
мистецтва зовсім з іншими вимогами та підготовкою. Навпаки Шекспір
був значно ближчий і тому скорше міг послужити багато де в чому
взірцем для Шевченка, бо й Пушкіна він часом ставив безпосереднім взірцем
для своєї творчости. Розповівши в своїм щоденнику про відносини між
безруким Бібіковим, якого поет так ненавидів, чиновником його,
«ренегатом», Миколою Еверестовичем Писаревим та ягінкою Писарева Софією
Гаврилівною, Шевченко додає: «в ожидании утра я на зтом полновес-
ном фундаменте построил каркас позм в роде Анжело Пушкина,
перенеся место действия на восток» 7). Отже, коли в однім випадку особисте
сприймання дійсности Шевченко одягав у східні фарби, то перенесення
дії «Назара Стодолі» в історичне минуле не шкодить припущенню, що
в основі й цеї п єси лежать особисті переживання поета й безпосередні
вражіння від живих людей. Замісць побутової драми з сучасного життя
написати історичну п єсу міг примусити Шевченка не тільки напрямок
сучасного Шевченкові репертуару, який панував тоді, але й те
«романтичне захоплення яскравими фарбами старовини», яке було Шевченкові
в високій мірі властиве8). Так само властивий йому був «культ
героїчної індивідуальности» °), що зближував його з романтиками й що без
усякого сумніву відбився на тім, як змальовано героя п єси, самого
Назара Стодолю. Але як у царині малярства перше почування дійсности
швидко змусило Шевченка вийти з під безпосереднього впливу навіть
К. Брюлова, людини, яку він так палко любив, і змусило його відчути
в конечнім висліді внутрішню фальш та неприродність більшості! його
образів10) «яка шкідливо відбилася на композиції хоч би його «Кате-

) Кнев. Стар", 1898 р., Wś 2 с. 217 і далі; Сб., Харк. Иет. Фнл. Общ. , т. XVI,
1905 р. с. 215.

) Ibid, с. 225 і далі.
) Основа, 1862, № 1, с. 60.
4) Шевченко, Твори, т. II, сс. 421.
5) Розгляд книги Н. Петрова в справозданню про 29 призначення нагород графа

Уварова, 1888 р., о. 294.
6) її. Сумцов. Пушкин и Шевченко, Украин. Жизнь", 1917, № 3 6, сс. 84-87.
) щоденні записки.
8) П. Филипович, Шевченко і романтивм, Зап. Іст. Філ. Відд. ВУАН , 1923 р.

т. 10, с. 11. 9) Ibid. с. 12.,0) К. Ш., Брюлов и Шевченко, Укр. Жизнь", 1913 р., №2,58.
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рини». В цій п єсі романтичний шабльон відчувається в змалюванні
тих характерів, де не підпасти під вплив Брюлова було особливо тяжко.
Такі ролі Назара й Галі, всі ж інші фігури без усяких змін цілковито
укладаються в рямці реальної драми. Такими реальними фігурами
являються всі ті персонажі, що ворожо ставляться до героїв п єси, сотник
і особливо Стеха. Взагалі Стеха складністю та правдивістю накреслення
займа виключне місце в сучасній появі п єси «Назар Стодоля» й зайвий
раз потверджує властиве Шевченкові розуміння характерів, особливо
жіночих.

Від романтичної драми, як її розвинув найбільш талановитий її
представник Віктор Гюґо, «Назар Стодоля» істотно відрізняється. В драмі
Гюґо найсильніші є масові сцени, рух яких і зосереджує в собі вищу
напруженість драматизму, а окремі персонажі у нього не подібні до
живих людейх). Це пояснюється тим, що Гюґо окреслює характер не зо всіх
боків, неповно, а обмежується лише тим, що підкреслює одну рису
його* 2). З другого боку всі його п єси в найвищій мірі перейняті могутнім
соціяльним почуванням3). Тема «Назара Стодолі» давала для цього як
найсприятливіший ґрунт, і поетові було б легко дати волю йому, під час
конфлікту, Назара з багатим сотником, але цей бік їх взаємин поет
зовсім не розвинув ні в словах самого Назара, ні в репліках Гната.
Особливо відчувається це, як порівняти «Назара Стодолю» з «Наталкою
Полтавкою», де, навпаки, соціяльному питанню відведено дуже багато
місця і в мотивуванню дії, і в розмовах окремих персонажів.

Історики західнього мистецтва вже давно встановили1 найтісніший
зв язок Шекспіра як раз із Рембрандтом4). Оскар Вальцель також
у своїм досліді архітектоніки драм НІекспіра прийшов до висновку, що
в будуванню «Короля Ліра» та «Клеопатри» Шекспір показався
глибоко спорідненим Рембрандтові5). Тим часом дослідження' малярських
творів Шевченка також привело до висновку про глибоке споріднення
його творчости з Рембландтом ®), деякі образи якого він пильно
копіював. Отже коли побудовання та засоби оброблення окремих елементів
техніки «Назара Стодолі» приводять до порівняння з таким близьким
Рембрандтові Шекспіром, то це лише встановлює внутрішню
гармонійність та послідовність творчости Шевченка в окремих галузях мистецтва.

П. Рулін у своїй докладній розвідці «Шевченко й театр» з одного
боку зібрав усі дані щодо знайомости поета з столичним театром за
часів першого його перебування в Петербурзі; для цього завдання П. Рулін
цілком слушно використовує головним чином його оповідання
«Художник»; це оповідашнн сміливо можна вважати частиною спогадів
Шевченка лише в белетристичній формі про його молоді роки в
товаристві Брюлюва, які він написав 1856 р. З другого боку Рулін вибирає
з «Щоденника» Шевченка всі його думки з приводу п єс, які йому
доводилося бачити; тут виявляється, що він або бачить явні хиби в п єсах,
якими захоплювалася більшість тодішньої публіки, особливо в Нижнім,
то, якраз, зазначає такі хиби  напр., у п єсах Островського, які
спостерігали лише такі знавці театру, як Писемський. Коли додати до цього
відоме свідчення про те як добре виконав Шевченко ролю Расположен-
ського в умовах надзвичайно несприятливих, то ми маємо в конечнім
висліді досить даних, які дозволяють гадати, що і в царині сценічного
мистецтва Шевченко мав великий смак, значно тонший, ніж у більшости

!) С. Васильєв, Рус. Обзор. , 1891 р., № 4, сс. 855-866.
2) Ф. Батюшков, О Рюи-Блазе. .Пантеон Литературы" 1889 р. № 11 сс. 1-17.
3) Ю. Данилин, Театр Гюго, .Печать и Революция", 1929, № 2 3, сс. 37 50.
4) Ant. Springer, Biider аиз der neuren Kunstgeschichte, II, Bonn, 1886 p., c. 207.
5) Poc. перекл., c. 59. °) H. Ф. Сумцов, Рисунки и картины Шевченка, Сборн.

Харьк. Ист. Фил. Общ.* XVI, 1905, с. 240. Акад. О. П. Новицький .Україна", 1925 р.
№ 2, сс. 122 125. Порівн В. Щавинський, ibid, с. 120.
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його сучасників, та достатнє ознайомлення з ним. От якраз це у високій
мірі властиве Шевченкові від природи почуття сценічности, безпосереднє
природне розуміння правдивих основ майстерности актьора, яке виявив
він у всіх своїх міркуваннях про гру різних актьорів і привело
Шевченка значно в більшій мірі, ніж книжне студіювання текста Шекспіра
до того, що він свою власну п єсу багато де в чім збудував так само, як
будував свої п єси й сам Шекспір. А про Шекспіра Отто Людвіґ
справедливо каже, що їого драматичне мистецтво базувалося на сценічності
і на актьорському мистецтві *)

Це й допомогло Шевченкові крім зазнайомлення з Шекспіром,
надати своїй п єсі ту сценічність, приклади якої наведено вище.

Героя свого надзвичайно цікавого для історика мистецтва
оповідання «Художник», якого так само, як і самого Шевченка було
викуплено з кріпацтва, автор назвав «алмазом в кожухе». Як взяти на
увагу що великий лірик, коли його було докладніш вистудіювано,
показався не тільки значним артистом у царині малярства та гравюри, але
й майстром драматургічної техніки, то й його самого треба' назвати так
само «альмазом у кожусі». Для цього треба тільки розглянути його
пильніш, і він починає блищати, як альмаз, не зважаючи на всю
непоказність своєї зовнішньої оболони.

) Shak. Studien, с. 73; поріва. ос. 92, 95.
*) Літературу вібрано в коментарії до видання Щоденника4, сс. 336 341.



Матеріали з громадського і літературного
життя України XIX і початку XX ст.

Матеріяли до біографії Степана Даниловича Носа.

Згадуючи Степана Даниловича Носа з приводу століття його
народження, що минуло цього року 24 квітня, наводимо деякі матеріяли до
його біографії; вони інтересні як тогочасні документи, що допоможуть
глибше досліджувати цю оригінальну постать.

Взято ці матеріяли з архіву Ол. М. Лазаревського, який близько знав
Ст. Дан. Познайомилися вони ще за молодих років, коли Ст. Дай. був
за члена «черниговского врачебного отделения», а Ол. Матв. за «члена
от правительства» підчас визволення селян від кріпацтва. У Чернігові
вони одночасно прожили тільки коло двох років (1861 1863), але
зв язки між ними залишилися на все життя.

Любов і глибокий інтерес до роботи спільної в обох щодо конечної
мети розвитку української культури зв язали їх симпатіями на все
життя, не зважаючи на різницю їх характерів і на те, що життєві дороги
їх розійшлися, й навряд чи вони ще бачилися коли після Чернігова; та
все ж таки не забували вони один одного й листувалися до смертельної
хороби Ст. Дан., що помер менш як на два роки раніш ніж Ол. Матв. Ст.
Дан. мав хист, що приваблював до нього людей взагалі, а Ол. Матв-ча
особливо; це, як згадує Ол. Матв., уміння співати українських народніх
пісень; О. М. кохався в цих піснях і співи С. Д. робили на нього глибоке
вражіння. С. Д. сам розумів цю свою силу, яку зберіг до старости; на
кінці 80-тих років, мабуть на запитання 0. М-ча, він пише, що досі його
«голос младенческой силы и чистоты», а як приклад впливу своїх співів
на людей наводить випадок, що трапився з ним у Болгарії, коли співи
його врятували його від смерти.

Спільні інтереси між С. Д-чем та 0. М-чем були найбільш літературні.
Знаючи любов С. Д-ча до всякої старини, О. М. прохав у нього старих
ншарґалів, що той йому й присилав, які міг знайти. Пишучи про
Батурина, 0. М. цікавився, що сказала про це місто народня поезія й
запитував С. Д-ча, чи не знає він пісень про Батурин; С. Д. написав йому
початок однієї пісні «оборваной забывчивостью»... Останніми роками О. М.
усі свої друковані роботи посилав С. Д-чу в Городню, де звичайно
неможна було роздобути таких книжок, і С. Д. знайомив з ними
«земляків», що там перебували. Сам С. Д. щиро, майже по-дитячому, радів
цим книжкам і з захопленням вітав О. М-ча в його праці, якої труднощі
він добре розумів.

Звертався до нього О. М. з проханням підшукувати передплатників
на «Кіевскую Старину», яка завжди хворіла на малу кількість їх. Знаючи,
що ця справа дуже боліла О. М-чу, а разом і сам розуміючи вагу цього
часопису для української культури, 0. Д. пише аж до Архангельська, щоб
там придбали зайвого передплатника.

Охоче допомагав С. Д. О. М-чу в його працях, але ясно видно в його
листах сум, що його власна, особиста робота не може з явитися в друку.

.Україна* яговтень-лвстопад б
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А працював він не мало: він пише, що має аж 34 твори, очевидно
белетристичних, писаних по-українському, зовсім готових до друку. Твори
ці, каже він, читали Куліш і Вас. Білозерський і хвалили; а Куліш
навіть сказав, що він, От. Дан., знає українську мову краще за самого
Куліша похвала надзвичайно висока в устах Куліша. Тільки цензура,
на думку От. Дан-ча, не допустить до друку ці твори. Можна гадати,
що справа була не тільки в цензурі: Ол. Мать. називає його власні
«рассуждения слабыми». В листі до Ол. Мат-ча він наводить зміст
одного свого оповідання, який робить вражіння тенденційного й не
художнього...

Заслуга його не в цих белетристичних писаннях, а в записах «из уст
народа»; Ол Матв., не бачивши їх, був певний в їх високій вартості й
звичайно не помилявся. Коли От. Дан. написав Ол. Мать., що він боліє
душею за долю своїх записів, то Ол. Матв. умовив його прислати все до
редакції «Кіевской Старины», завдяки чому вони й збереглися. Це було
зроблено дуже вчасно, бо незабаром От. Дан. захворів і помер.

Матеріали, що тут подаємо, це поперше незакінчені спогади Ол.
Мат-ча про От. Дан-ча, також порівняння Носа з Оимоновим зроблене
теж Лазаревським і теж обірване на півслові. В цих уривках сам Ол.
Матв. обіцяє роз яснити щось про «курень» Носівський, але, на Жаль,
ця обіцянка не виповнена...

Подруге тут подаються листи От. Дан-ча до О. Лазаревського 90-их
років, ті що збереглися. Звертають увагу в листах От. Дан. часті
порівнюючи пропуски літер.

Уривки з спогадів Ол. Лазаревського.

1. Поминки М. Т. Симонова. Годъ назадъ, въ декабрѣ 1900 г., умерли
два «украинофила», т. е. два человѣка, любившіе свою родину Украину. Люди
ие любящіе своей родины вѣроятно представляютъ исключеніе..., но есть разпая
степень любви; людей проявляющихъ въ своей любви особое чувство
привязанности называютъ «филами». Вотъ такими «филами» были покойные М. т.
Симоновъ и С. Д. Носъ. Будучи «украииофилами», Симоновъ и Носъ ни въ чемъ
однакоже не были похожи другъ на друга... С. Д. Носа мы лично хорошо знали, и оиъ
до послѣдней своей болѣзни (параличъ какихъ то мозговыхъ нервовъ) изрѣдка
отзывался къ намъ письмами изъ своей глухой Городни (у. городъ Черниговской
губ.), гдѣ онъ 29 декабря прошлаго года и скончался. Недавно на страницахъ
«Кіевской Старины» появился очеркъ жизни и дѣятельности Носа, написанный
человѣкомъ повидимому не знавшимъ лично покойника1). Поэтому въ этомъ
очеркѣ, основанномъ повидимому на чужихъ свѣдѣніяхъ, есть нѣсколько мѣстъ
очень подчеркнутыхъ. Въ особенности это замѣчаніе касается «куриня»...
Постараемся когда нибудь разсказать наши личныя о С. Д. Носѣ воспоминанія, а
теперь лишь напомнимъ, что послѣ него осталось нѣсколько десятковъ тетрадей,
заключающихъ въ себѣ очень богатый матеріалъ для украинскаго фольклора.
Не смотря на то что въ этихъ тетрадяхъ комментаріи Носа часто подавляютъ
самый матеріалъ, послѣдній отъ этого не страдаетъ, такъ какъ тутъ записаны
иногда драгоцѣнныя черты изъ пережитковъ. Повторимъ («К. Ст.», 1901 г., яив.)
наше пожеланіе, чтобы тетради С. Д. Носа были сохранены.

Матвѣя Терентьевича Симонова лично мы не знали. Лѣтъ десять назадъ онъ
прислалъ намъ въ даръ связку всякой письменной старины. Отсюда возникла
переписка, въ которой М. Т. иногда обращается къ воспоминаніямъ, и тогда его
письма являлись оч. интереснымъ матеріаломъ для исторіи южнорусской
общественности 60-х годовъ* 2). Недавно намъ встрѣтилось газетное сообщеніе (не
помнимъ въ какой именно газетѣ), что южнорусскій журналъ «Основа»,
издававшійся в 1861 62 г.г., прекратился отъ недостатка подписчиковъ. Мы не знаемъ
въ точности, сколько подписчиков имѣла «Основа», но думаемъ, что извѣстіе1
ошибочно. Не говоря о томъ, что у издателя В. М. Бѣлозерскаго...3).

х) Коваленко, Очеркъ жизни и дѣятельности украинского этнографа и
народного врача С. Д. Носа, «Кіев. Ст.», 1901, ЇХ, сс. 363 100,

2) На жаль ці листи загинули.
2) На цьому уриваються спогади О. Лазаревського про Симонова.
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2. 1829  1900 29 дек. Біографіческія данныя умершаго Степана
Даниловича Носа не сложны. Родился он въ 1829 г. с. Понорахъ Конотопскаго уѣзда
я происходилъ изъ такъ называемыхъ «панковъ», т. ѳ. потомковъ второстепенной
сотенной старшины. Учился С .Д. въ гимназіи, должно быть Черниговской, послѣ
чего поступилъ въ университетъ св. Владимира на медицинский факультетъ, по
окончаніи котораго, въ 1864 г., отправился лѣкаремъ служить въ Таганрогъ.
Прослужив на югѣ нѣсколько лѣтъ, С. Д. въ 1860 г. былъ уже членомъ черниговского
врачебного отдѣленія. Здѣсь мы съ нимъ и познакомились въ 1861 г. Хорошо онъ
пѣлъ народныя пѣсни и множество зналъ ихъ голосовъ. Этимъ своимъ дарованіемъ
онъ очень привлекалъ къ себѣ. Очень замѣтно было въ немъ желаніе
опроститься и тѣмъ приблизиться къ народу. Объ этомъ любилъ онъ и говорить, но
теоріи его на эту тему были очень темны.. Весною 1863 г. съ С. Д. Носовымъ
случилось приключеніе, испортившее всю его жизнь. Это было время польскаго возстанія
я всяческихъ подозрѣній, даже и тамъ, гдѣ имъ мѣста совсѣмъ не было. Пріѣхалъ
черниговскій полицмейстеръ произвести обыскъ въ квартиру Носа, у котораго
въ это время проѣздомъ чрезъ Черниговъ жилъ, помнится, землемѣръ
Андрущенко. Носъ никогда ни въ какую политику не мѣшался и поэтому выразилъ
протестъ, при чемъ нанесъ «обиду дѣйствіемъ»... Этотъ случай повелъ къ
переселенію Носа на сѣверъ, кажется сначала въ Новгородъ, а потомъ въ Ярославль.
Тамъ онъ прожилъ среди разнаго рода лишеній до к. 70-хъ годовъ, когда ему'
позволено было переселиться въ Болгарію. Вернувшись изъ Болгаріи, Носъ
поселился въ Черниговѣ «не у дѣлъ», а между тѣмъ у него на рукахъ была семья,
жена и два сына. Какъ практический врачъ, Носъ не пользовался извѣстностью;
тѣмъ болѣе, что и самъ не искалъ практики. Въ это время помогъ ему очень
А. И. Ханенко, пристроившій его на казенное мѣсто врача въ г. Городнѣ
Черниговской губѳніи. Здѣсь С. Д. Носъ добросовѣстно исполнялъ свои обязанности
выѣздами на вскрытіе «мертвыхъ тѣлъ», принятіемъ мѣръ противъ эпидемій
и т. д. Года два назадъ С. Д. былъ пораженъ нервнымъ ударомъ и съ тѣхъ поръ
уже не поправлялся.29 декабря 1900 г. онъ въ Городнѣ и умеръ.

С.Д. Носъ издавна пользовался извѣстностью какъ этнографъ, съ молодыхъ
лѣтъ наблюдавши народную жизнь во всѣхъ ея извилинахъ до мелочей.
Несомнѣнно, что «опрощеніе» С.*Д. дало ему возможность непосредственнаго
наблюденія народной жизни. Больше всего любилъ С. Д Носъ допрашивать старыхъ
людей о всемъ томъ, что они помнили про старину, а у молодежи выспрашивалъ
неизвѣстныя ему еще пѣсни. И то и другое С. Д. тщательно записывалъ и оставилъ
десятки тетрадей такихъ записей. Матеріалъ этотъ двойственнаго характера.
Записи «изъ народныхъ устъ» очень часто представляютъ драгоцѣнныя свѣдѣнія
о тѣхъ или другихъ пережиткахъ. Но поясненія и разсужденія, которыми
обыкновенно С. Д. тутъ же снабжалъ свои записи, представляются слабыми...

Нѣкоторые изъ собранныхъ имъ свѣдѣній о мѣстной старинѣ С. Д. печаталъ
въ «Черниговскихъ Гуо. Вѣдомостяхъ», «Основѣ» и «Кіевской Старинѣ». Едвали
не первымъ напечатаннымъ былъ его очеркъ родного его села Поноръ...

Листи О. Д. Носа до О. М. Лазаревського.

1. Високоповажний добродію Александръ Матвѣевичъ! Умиляясь Вашими
трудами мнѣ не пришлось еще по возвращеніи из походовъ произнести Вам
возношеніе благодарности! Старина задняя нога, только на задней ногѣ упираясь
можно сдѣлать движеніе впередъ послѣдовательное. Без старины не только не
сдѣлаеш правильнаго движенія впередъ, но насъ можно вымести мѣтлой, куда
хочь, и мы не докажем, что принадлежим извѣстной мѣстности, чтобы доказать
право на возвращеніе...

У меня имѣется довольно старины, особенно изъ £ода Харевичей1), тутъ
и схватки ихъ съ Кандибами1), наѣзды и прочія внутреннія оказіи, и сватовства,
и описанія «віна» и проч. и проч. Когда найдется время для разработки ихъ
отозвитесь.

Теперь черезъ Олелька Амфіановича Тишка Тищинського2) посылаю о родѣ
Киселей указаніе селъ начала 17 вѣка и прочее: я получилъ сей актъ отъ Григорія
Яковлев. Стожко5) (село Игнатовка Кролевецк. уѣз.), сосѣда Андрея Мовчала4)
по лѣсничеству. Если годится, то можно оставить для переписки, потому я
долженъ возвратитъ Стожку. Если будете печатать, то упомяните, от кого и через
посредство кого получили; я считаю валеною семейственность во всякомъ дѣлѣ,
будущее скажетъ «чия правда, чия кривда була!» Кромѣ того важно знаніе
всякаго трудящагося лица, потому что у меня за спиною можетъ быть такой же
работникъ какъ и я, и я не буду знать, что мы дѣти единой семьи... он-що!

Я слышалѣ, что Вы похвариваете, а Ваше здоровье наше здоровье, Ваше
нездоровье наше нездоровье. Я считаю необходимымъ выяснить, что у насъ двѣ

*) Конотопські пани. 2) Олекс. Амф. Тищинський громадський діяч в
Чернігові. 5) Столски кролевецькі пани.4) Мовчаии конотопці, родичі Носа по матері.
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системы в леченіи:^ одна нѣмецкая, которая не справляется, что есть на свѣтѣ
русскій человѣк (Хохол) и Рассѣецъ, а смотритъ и ловитъ то что ппшкнетъ.
Нѣмецъ, т. е. послѣднимъ моднымъ развитомъ она, система эта теперь самая
удушающая, не суди, боже, попастись ѳй в руки «тоді прощай, Кузьма ноги
померзли». ІІо кромѣ сего надушеного модного фрака, есть маленькая скромная
система лечѳніе Русскаго по русской скорой и дешевой системѣ и по русской
природѣ, въѣдаясь въ пониманіе русской природы; по сей системѣ я одинъ изъ
ужасныхъ бойцовъ, быощий на повалъ врага жизни, и Суворовъ такъ не билъ
Ляховъ, я легкими болѣзнями и не интересуюсь. опредѣляю время
выздоровленія впередъ и сразу удешевляю леченіе ввожу малоимущимъ народныя
средства. Вотъ сегодня исповѣдывалась жена Щербака (бывшаго редактора «Черниг.
Вѣдом.»), жертва модныхъ рецептовъ, тепер поступаетъ въ мое пользованіе и я
назначаю на леченіе всего 7 дней, одно и небольшѳ двух лекарствъ...

Голосъ у меня младенческой силы и чистоты, когда «Хей дуцы(?)» во время
разъѣздовъ медицинскихъ попали меня въ Балканскихъ перевалахъ и хотѣли
сдѣлать «сѣкнмъ башка», я попросился помолиться богу передъ смертью, изъ нихъ
были нѣкоторые изъ Словянъ и самъ атаманъ, и вмѣсто молитвы запѣлъ «Ой не
пугай пугачѳньку...» Прослушав сію пѣсню они и головы опустили, атаманъ изрекъ:
«Нёкай шё йде!» (пусть ѣдетъ съ богомъ).

Съ пожеланемъ всего лучшего врачъ по волѣ (неоффиціальн.) и на волѣ
Степанъ Оберъ-Носъ.

Городъ Рай-городъ (Чарныгово), онъ дѣйствительно теперь таковъ.
26 марта 1888 годъ.

2. Сердечно благодаренъ Вамъ, дорогой соотечественникъ Александръ
Матвѣевичъ, за присылку «о Батуринѣ». Ваши труды бальзамомъ умащаютъ мое сердце,
никогда бы сословие ц(и)вилизованное или как я называю его конфетная
корпорація не дошла до каррикатурного обезьянства, если бы мало мальски
знала своихъ предковъ и свой край. Лѣтопись исторія это зеркало, кто я и
кто мои предки, куда жъ годится тотъ человѣкъ, когда онъ не видитъ сего
зеркала?...

Я послалъ очеркъ маленькій в «Кіевскую Старину» о Солтановскомъ и о томъ
времени; я еще захватилъ въ университетѣ его.

О распространеній «Кіевской Старины» я ратую, писалъ даже въ Архангельскъ
къ своему тезку по фамиліи Носу, передѣланному въ Носкина; предокъ его, какъ
и многіе предки наши вызванъ Петромъ на полотняные и другіе фабрики; онъ
наводитъ на нѣкоторыя свѣденія, что и предокъ Ломоноса-ова был Русскій
(Украинецъ); я давно по свойству сей фамиліи какбы прочуствовалъ это, а ближайшее
наведеніе дополняется тѣмъ, что по Городнянскому уѣзду Ломоносовъ, Козаковъ,
видимо невидимо. Предокъ Нос-кина вышел тоже изъ Черниговщины.
Замѣчательныя явленія возникаютъ въ душѣ человѣка: предокъ Нос-кина вышелъ еще
за Петра, дальнѣйшій потомокъ его горитъ пламенемъ любви къ своему бывшему
отечеству...

О Батуринѣ была конечно не одна пѣсня; я знаю одну оборванную
забывчивостью и слѣпленную съ другою и голосъ знаю:

Ой Батурине, Батуриночку, Да край села
Славный, главный городочку! Мала вдова дного сына и пр. и прч.
Ой жила вдова

Всѣ Баши присланные труды переплетены и я знакомлю своихъ
соотечественниковъ съ ними.

Будте здоровы и помножи, боже, лѣта Ваши на нашъ отечественный трудъ
Прнхильный Вамъ Степанъ Носъ.

Городня всякого добра преисподня. 1893 г., января 14.
Въ Городнѣ при полицейскомъ управленіи есть складъ архивныхъ древнихъ

дѣлъ: пока мнѣ еще не удалось туда проникнуть до лѣта.
Наші Галичане такій жаркгон создаютъ, що й нашому казенному не в моготу,

велике добро буде мазурикам й брехунцам дурити народ як скаже «я факторъ
органическихъ эволюцій достигающій эвакуаціи кармановъ, компенсаціи
дефектовъ» и пр. и пр. З, скаже, се великій чоловік, йому можно довіриться! А він
прямо каже сам, що я злодій...

Прости йіх, господи, отих Галичан1), не вѣдаютъ бо что творять: и на 3 коп.
не знають живої мови, а (що скаковий пісмовник хотятъ печатать. Хочется
написать йім, щоб разом из часонисью и словарь присилали... Гай, гай, бородаті
діти! Під носом жнива, а на розум щей не сіяно! як мій дід Мовчан казав...

Получ. 26 марта 1896 г.1 2).
3. Дорогой соотечествеітикъ, Александръ Матвеѣвичъ! Не знаю часто ли у Васъ

свербить правая брова? Я с благо(го)вѣніем чествую заявленіе о Вашихъ трудахъ;

1) власті з нашими младенцями (прим, в листі).
2) Ця дата написана рукою Ол. Лазаревського.
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gamo имя украшаетъ не одинъ уѣздъ, но и вою родину разоблаченіе
внутренней жизни Руси-Украины дастъ настоящее свѣденіе о вашихъ предкахъ.

Да прибудетъ мощь и сила Ваша и на будущее!.. У меня большое боевое
дѣло имѣется нашихъ хуторянъ Харевичей съ Гамалѣями за владѣнія. Кромѣ
другихъ родовыхъ свѣденій мѣстно-описательныхъ, и вообще имѣется бытовой
и родовой обликъ, упоминаніе сотниковъ при Мазепѣ и пр. и пр.

Если Вамъ (пригодно), то можно прислать. Вещественныхъ принадлежностей
старины у меня имѣется довольно есть кольчуга отъ побоища Радзивила с 4-ма
полковниками подъ Городнею, я назначилъ къ отправкѣ въ музей при
Черниговской Коммисіи. Есть у меня письменныя сокровища на отечественномъ словѣ,
слишкомъ 30 произведеній моихъ разной величины, уже переписанныхъ, кромѣ
разбросанныхъ въ черновыхъ или въ запискахъ дневника, который ведется мною
съ начала 50 годовъ. Для печати я и не представляю, знаю что или
совсѣмъ не пропускается или пропускается кой либо пустякъ съ непорченымъ
правописаніемъ; я попробовалъ послать одно произведеніе въ цензуру, ни сдова
не отвѣтили и не вернули. О моемъ знаніи родного слова Куліш сказал въ
60 годахъ, что я лучше его знаю родное слово.

Душею болѣешь в случаѣ неожиданной смерти, куда оно дѣнется? Не знаете-
ли куда лучше для будущаго вложитъ? (чтобы сохранить). Посмотришь какія
безтолковыя пожертвованія сотень тысячъ, а чтобы дать капиталъ на изданіе
трудовъ талантовъ или датъ талантамъ возможность денежную показать Россію
впутренюю, и справедливо ли мужика мы называемъ: пьяницею, темнымъ,
варваромъ и проч., и проч. нашимъ поповичамъ, Захарьинымъ, образованнымъ, не
приходитъ въ голову...

Сердечно привѣтствую Васъ и желаю мощно подвизаться на славу Вашего
имяни и Полуденной Руси; и мои труды, если бы были напечатаны, дали бы
нашему уѣзду, как передовому по губерніи въ отѳчественомъ движеніи лучшее
знаменіе по богатству и живописи родного слова. У меня кромѣ прочихъ имѣется
произведеніе, изображающее время цѣлое, взятое изъ панского положенія, як
писля «просипаціи» євреї шарпали йіх, еврей представленъ переносчикомъ на
спинѣ во время грязи, и какъ онъ началъ дальнѣйшую практику въ разныхъ
видоизмѣненіяхъ, восходя до магната, и какъ намѣченный имъ панъ сходилъ внизъ,
доведенный до нищенства, просилъ подаянія, отвергнутый и осмѣянный евреемъ
пошолъ по миру и нашолъ своихъ бывшихъ крестьянъ, которые признали въ немъ
своего панича, рыдали надъ нимъ и пр. и пр. в такомъ родѣ у меня темы.
Хорошо бы переложить и на правительственный языкъ.

Преданный Вамъ Степ. Носъ.
Прйвитаю Вас с пасхальным празником!
Гор. Городня (Чѳрниг. губ.). 1896 г...? 1).

4. Сердечно рад Вашему слову, историческое упованіе наше Александръ
Матвѣевичъ!

Прочитав письмо Ваше, мнѣ пришло въ голову, а какая была бы прелесть, если
бы къ каждой мѣстности, примѣрно повѣта, приложена была карточка того мѣста
в лицѣ какого либо выдающагося «обличья», вотъ она образчикъ тѣхъ, о
которыхъ напечатано! Т. е. освѣщеніе того мѣста хотя одною карточкою. Я на себѣ
испыталъ какъ жадно не только выпрашиваютъ на колѣняхъ, но и  крадутъ
карточки (как это съ моими карточками было).

Вотъ образчикъ побережья р. Ромна! я люблю опредѣлять свою родину рѣкою.
Я бы свою величественную парсуну съ полуаршинными усами прислалъ. Вот онъ
побережникъ рѣки Ромна! Вот онъ побережникъ рѣки Сейма, Десны! Рѣки имѣютъ
большое вліяніе на природу. Шпаркгали я получилъ отъ Харевичей и отъ разныхъ
лицъ, иногда и самъ переписывалъ. Ивана Яремовича Носа и своихъ Носовъ
осталось, и еще другихъ; богатство народовѣденія лѣтъ 40 записывается у меня
въ дневникѣ, всѣ отправленія духовной жизни народа изложены. Бытовая жизнь
Руси-Украины, во что народъ вѣритъ и чего слушается (у него свой міръ).
Большой трудъ. В Академію бы послать? Як би вернули въ случаѣ не по смаку
йімъ. По возвращеніи изъ студеной Московіи я описалъ цѣлую полосу (як)
времени, какъ народъ боролся съ евреями и как Зараховичи* 2) обдѣлывали пановъ.
Для постановки на представленіе. И пр. и проч. Посылаю Вамъ сердечное почтеніе
и уваженіе, соотечествен(икъ) Ст. Носъ.

5. Подвижник и Ратай нашей Отчизны Александръ Матвѣевичъ!
Долго обнюхивалъ я Старину свою, посылать ли все Вамъ или другое совсѣмъ

оставить, кажется безсодержательнымъ, а потомъ подумалъ, кто построилъ зданіе,
тотъ найдетъ мѣсто и щепкѣ. Акты доходятъ до 1606 году, мѣстами чѣмъ древнѣе

*) Дата написана рукою Ол. Лазаревського.
2) Захаровичі Євреї-багачі в Конотопському повіті.
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рѣчь, тѣмъ живописнѣе для словаря слова; Старина богатый матеріалъ! Нашлась
и моя статья: Село Поноры. Хорошую статью написалъ я и пространную про
Красиый-Колядинъ, матеріалъ собранъ отъ многихъ, особенно остроумная
Андріевская, жена діакона. Когда сталъ губернаторомъ1) Андреев(ский), то и*
поставилъ на видъ оживленіе черниговской газеты и ко мнѣ было письмо, я и послалъ
о Красномъ-Колядинѣ, приводя мѣстами прекрасную рѣчь Андріевской. Не
испугались ли они прекрасного украино-русскою слова; так и провалилась. Если,
милый добродѣю, близко знакомы съ нашимъ хорошимъ и разумнымъ
губернаторомъ, можно отъ него получить тетрадь, я на его имя послалъ, то и спросите
его въ качествѣ исторической силы. Черновая есть! Но переписка въ закоулкѣ!
нѣкому дать.

34 произведеній въ разныхъ видахъ литературы (по нашому) уже переписа-
ныхъ мною лежатъ и нѣкому поднять ихъ къ печати, пока не будетъ
издательскою дружества на паяхъ. А сгоритъ такъ! Кулішъ и Бѣлозерскій Василій
читали, отзываются съ похвалою.

У меня вещественной старины довольно: думаю отвезти въ Черниговск. Музей
кольчугу послѣ битвы подъ Городнею Радзивила съ Буйносомъ Худорбаемъ
и др. Спасибо Вамъ за Вишневецкаго, покажу землякамъ Вашъ трудъ!

Привитаго сердечно Васъ, велій Подвижникъ. Я знаю какихъ трудовъ стоитъ
Вамъ Ваша заслуга.

Прихильний и опрятний Носъ. 18 сентябр. Городня.

6. Недавно я мыслилъ что безъ знаній исторіи отечества человѣкъ какъ (ею мор.)
безъ ногъ его можна сдвинуть куда угодно и гдѣ у го дно; это мнѣ представилось,
когда нашелъ я еще кипу старины. Какія богатства были однихъ драюцѣнностей!
Списки идущихъ въ приданое рубинковъ, алмазовъ, кораловъ, листы исписаны,
не говоря объ одѣяніи. Мною бытовой стороны излагается, весь Конотопскій
и за окраины ею видно будетъ «якъ у хаті». Моя пані Войскова поѣхала въ
Кіевъ, я просилъ ея побывать у Васъ.

(Цього листа писано на листівці, поштовий штемпель має дату 28 апр. 1897.
Городня).

Подала Катерина Лазаревська.

Кілька записок М. I. Костомарова з 1869 1870 років * 2).
1. До О. Котляревського3).
Александръ Александровичъ! Необходимо написать статью большую,

ученую, филологическую, гдѣ доказать, что южно-русское нарѣчіе есть самобытный
языкъ, а не неорганическая смѣсь русскаго съ польскимъ. Этонеобходимо:4)
отъ этою зависитъ наше дѣло.

Только Вы, человѣкъ со спеціальною подготовкою, можете сдѣлать это. Я
напечатаю на общественный счетъ и Вамъ деньги заплачу. Только не откладывайте
в долгій ящикъ; пишите какъ можно скорѣе, твердымъ перомъ знанія, летя на
крыльяхъ самой пламенной любви къ Вашему народу и къ Вашему карману.
Вашъ Н. Костомаровъ [1859 1861]5).

2. До М. П. Барсукова.
Милостивый государь Николай Платонович!с). Если я чѣмъ-нибудь могу Вамъ
быть полезнымъ, то прошу Васъ пожаловать ко мнѣ завтра между 8 и 91/» часами
утра; если же почему либо Вамъ такъ рано нельзя, то въ Публичную Библіотеку,
гдѣ я буду съ десяти часовъ утра до сумерекъ; если же и такъ Вамъ нельзя
будетъ, то въ пятницу въ тѣ же утренніе часы ко мнѣ на домъ.

Имѣю честь рекомендоваться Вашему вниманію и просить принять увѣреніе
въ истинномъ моемъ къ Вамъ уваженіи. Вашъ, милостивый государь, покорный
слуга Н. Костомаровъ.

Янва[ря] 17,1861 [года], С.П.Б[ургъ], д. Каринева, IX линія, Васильевскій] Остр[овъ].
Между Набережной и Во л ып [имъ] Проспектомъ].

Ч У Чернігові. .

2) Листи друкуються за оригіналами, що зберегаються в Ленінградській
Державній Публічній Бібліотеці.

3) Котляревський, Олександр Олександрович (1837 1881), славіст, професор
Юр ївського й Київського Університетів.

4) Підкреслено в оригіналі.
5) У цьому листі мова йде певне про статтю 0. 0. Котляревською «Были-ли

Малороссы исконными обитателями Полянской земли или пришли из-за Карпатъ
въ ХГѴ* в.», яку було вміщено в «Основі». Припускаючи це, ми й датували листа
1859 1861 р.

°) Б а р с у к о в, Микола Платонович, історик (1838 1906).
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3. Д о А. Норова.
Милостивый государь, Авраам Сѳргіевичъ!1). Для успѣшнаго и скораго хода

изданія Актовъ, относящихся] къ ист[оріи] Южной Руси необходимо потребовать
изъ Архива Иностранныхъ] Дѣлъ для Археографической] Комм[иссіи]
Малоросе [ійскихъ] Дѣлъ связки: отъ 16 37 включительно; ихъ нужно разсмотрѣть
и немедленно, переписывать; да сверхъ того вмѣстѣ съ ними потребовать Дѣлъ
польскихъ 1607 г. №№ 26 и 27 іп 4° въ переплетѣ.

Обозрѣвши Арх[ивъ] Иностранныхъ] Дѣлъ яснѣе чѣмъ прежде, вижу, что
главное на что надлежитъ обратить вниманіе дѣятелямъ и любителямъ
отечественной исторіи это дѣла Архива Иностранныхъ] Дѣлъ. Здѣсь неисчерпаемая
бездна приказныхъ дѣлъ, относящихся исключительно къ внутренней жизни.
Глаза разбѣгаются при взглядѣ на однѣ заглавія въ каталогѣ. Сколько
неизданныхъ, почти нетронутыхъ сокровищъ! Нельзя жаловаться на бѣдность нашей
исторіи XVI и XVII вѣковъ; слѣдуетъ сожалѣть о томъ, какъ мы лѣнивы. По
крайней мѣрѣ хоть теперь довольно скрывать наши источники подъ 12-ю замками,
а они здѣсь укрываются отъ дерзкихъ взоровъ словно средневѣковая манія. Какъ
не пожалѣть глѣдя на наши глупости. За чѣмъ содержатъ этотъ архивъ? Здравый
смыслъ, кажется, совѣтуетъ поступить такъ: передать всѣ дѣла до XVII в. въ
Археографическую Коммисію; домъ продать и вырученную сумму съ
присовокупленіемъ всего, что употребляется теперь на поддержку Архива, отдать на
изданіе актовъ. Самые акты сдѣлались бы доступны, тогда какъ теперь они
лежатъ въ подвалахъ, а заниматься въ Архивѣ позволяютъ съъеличайшими
ограниченіями только на два, много на три часа въ день, исключая субботъ и
воскресенья да и то при такомъ шумѣ, при которомъ ничего въ голову не входитъ.
Только Соловьевъ* 2) пользуется особымъ правомъ брать дѣла домой. Мы бы
сдѣлали эти сокровища доступными не только въ рукописяхъ для немногихъ, но
въ печати для всѣхъ.

Но пока это мечты, надобно пользоваться дѣйствительностію. У насъ мало
денегъ. Я предлагаю съ своей стороны нѣкую лепту вдовицы. Прошлый годъ
читалъ я публичныя лекціи въ пользу бѣдныхъ студентовъ о Выговскомъ; теперь
желаю читать объ исторіи Малороссіи послѣ Выговскаго, составивъ ихъ по актамъ,
которыхъ доставки прошу3). Эти лекціи назначутся въ пользу изданія актовъ,
на основаніи которыхъ самыя лекціи будутъ составлены. Вѣрно наберемъ на одинъ
томъ актовъ. Такимъ образомъ наши скудныя средства употребятся сами собою
на одинъ изъ томовъ Актовъ, относ[ящихся] къ истор[іи] Южной и Зап[адной]
Руси, да сверхъ того издадимъ еще одинъ томъ. Примите благосклонно мое
предложеніе. Не худо было бы издать еще особо сборникъ источниковъ, касающихся
смутнаго времени-, тѣхъ, по крайней мѣрѣ, которые никогда изданы вновь не были.

Сдѣлайте милость, устройте мнѣ безпрепятственный входъ въ Архивъ
Юстиціи, съ тѣмъ, чтобъ отобранные мною акты были уже безъ особой проволочки
времени, безъ отношеній посылаемы въ коммисію.

Приношу увѣреніе въ чувствахъ моего глубочайшаго уваженія и
совершенной преданности. Вашего высокопревосходительства покорный слуга Николай
Костомаровъ.

Москва. Сент[ября] 7, 1861 [года].
Умоляю поскорѣе вытребовать связки 17 37 и №№ 26 и 27 Польск[ихъ]

Д[ѣлъ]. Въ Архивѣ обѣщали сейчасъ выслать. Чѣмъ скореє, темъ, разумѣется,
удобнѣе сбудется мой проектъ чтенія лекцій въ пользу Коммисіи. Не худо было бы
вытребовать изъ Оинод[альной] Библіотеки дѣло о Никонѣ Патріархѣ въ 12
большихъ свиткахъ и издать въ Дополненіяхъ. Оно въ высшей степени любопытно
и важно. Не заблагоразсудили ли бы Вы вмѣстѣ съ Даниломъ издать Суханова
Проскинитарій. Вещь важная для исторіи богослуженія нашей церкви. Очень
хорошій списокъ Синод[альной] Библіотекѣ].

4. До I. Д. Делянова.
Ваше превосходительство, Иванъ Давидовичъ!4) Пріемлю со смиреніемъ

неожиданное распоряженіе начальства5) и удаляюсь отъ бурь и треволненій житей-

Ч Норов, Авраам Юергієвич (1795 1896), лінгвіст і бібліофіл. З 1850 року
товариш міністра народньої освіти, а 1854 58 рр. міністр народньої освіти; член
Російської Академії Наук. Протягом довгого часу був на чолі Археографічної
Комісії, якої членом був і М. і. Костомаров. В своїй автобіографії М. І. Костомаров
згадує і про Норова.

2) Соловйов, Сергій Михайлович (1820 1879), знаменитий російський
історик, професор Московського Університету.

3) Прохання М. І. Костомарова про висилку з Москви матеріялів до історії
України Археографічна Комісія не виконала.

4) Д є л я н о в, Іван Давидович (1818 1897), 1858 р. по 1866 р. куратор
Оренбурзької учбової округи.

5) М. І. Костомаров має на увазі, очевидно, звільнення від викладання в
Петербурзькому Університеті.
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скихъ къ тихому пристанищу Публичной Библіотеки. Глубоко уважающій Васъ
и душевно преданный Н. Костомаровъ.

Марта 19, 1862 года.

5. До М. В. Гербе ля.
13 января [1870 або 1871 року].
Милостивый государь, Николай Васильевичъ!9- Статья моя готова2). Но я

не согласенъ отдать ѳѳ за гонорарій въ 60 р[ублей] за листъ по слѣдующей
причинѣ: я не получалъ нигдѣ, гдѣ только участвовалъ, менѣе 100 р. и если
сдѣлать для Васъ исключеніе, то мнѣ не будетъ повода не сдѣлать такого-же
исключенія для другого и третьяго; а это ведетъ къ тому, чтобъ такое исключеніе
стало обычаемъ. Но я предлагаю Вамъ, вмѣсто полистного гонорарія, взять мою
статью какъ вещь; за наличныя деньги, по Вашему усмотрѣнію, не принимая
во вниманіе, сколько изъ нея выйдетъ въ печати. Въ такомъ случаѣ, если моя
статья и достанется Вамъ дешевле, чѣмъ бы она досталась другому, то это меня
ни къ чему не будетъ обязывать. Вы можете получить ее въ четвергъ или
пятницу до ХР/г часовъ. Съ глубочайшимъ уваженіемъ остаюсь Валлъ готовый
къ услугамъ Н. Костомаровъ.

6. До О. Котляревського.
Достопочтеннѣйшій Александръ Александровичъ! Опираясь на Ваше слово,

я прошу и умоляю прислать мнѣ обѣщанныя думы. Условие о непечатаніи3 * 5) ихъ
я пошлю. Сдѣлайте любезность не откажите. Вашъ глубокоуважащій Н.
Костомаровъ.

Супругѣ Вашей* л Нестору мой глубочайлгій .поклонъ. 1871 (года),
сент(ября) 21, С. П. Б. [ургъ], IX л., д. 4, кв. 5.

7. До П. І. Савваїтова.
(Помітка П. І. Савваїтова: «Получ. 29 мая 1874 хюда. Отв. 8 іюня»).
Мая 29 [1874 года]. ,

Многоуважаемый Павелъ Ивановичъ!6 7). Будьте добры сообщите мнѣ городскимъ
письмомъ (адресъ мой Петровскій Островъ, дача Якоби, № 15), когда жилъ
Константинопольскій патріархъ Кипріанъ, при которомъ былъ Соборъ, гдѣ было
разсмотрѣно: слѣдуетъ ли перекрещивать или только миромъ помазывать
переходящихъ къ православію лютеранъ и Кальвиновъ и отъ кого поступалъ такой
вопросъ? Глубокоуважающій Васъ Н. Костомаровъ.

8. Д о В. В. Стасова.
Многоуважаемый Владимиръ Васильевичъ! Мордовцевъ8) передавалъ Вамъ

мою просьбу удѣлить время для прослушанія моей повѣсти9) и Вы обязательно-
согласились. Если Вы пожалуете въ среду ровно въ 7 часовъ в(ечера), то
сдѣлаете мнѣ большое одолженіе и удовольствіе. Искренно уважающій Васъ
и преданный Н. Костомаровъ.

Декабря 9, 1874 (года), В. О., IX л., д. 4, кв. 8.

Подав Наум Бухбіндер.

*) Гербель, Микола Васильович (1827 1883), перекладач-поет, видавець і
бібліограф.

*) У вид. М. В. Гербеля: «Поэзія Славянъ» (1871 р.) Костомаров умістив статтю
«Малорусская литература» (сс. 158 163). На цій підставі можна встановити й
дату цього листа: 1870 1871 г.

3) У оригіналі М. І. Костомаров зробив, очевидно, помилку. Певне, повинно
бути «о напечатаніи ихъ».

*) Катерина Семенівна Котляревська.
5) Котляревський, Нестор Олександрович (1863 1926), профессор Олександрів-

ського Ліцею, Петроградських Вищих Жіночих Курсів і Університету по катедрі
історії всесвітньої літератури, член редакційної колегії журнала «Вѣстникъ
Европы».

6) Савва ї то в, Павло Іванович (1815 1895), археолог і історик.
7) Стасов, Володимир Васильович, археолог і художній -критик (народ,

р. 1824).
81 Мордовцев, Данило Лукич (1830 1905), письменник белетрист. Живучи

в Саратові, близько зійшовся з М. І. Костомаровим і один час був його помічником,
коли той займав посаду діловода статистичного комітету.

9) Мова, певне, йде про «Кудеяръ. Истор. хрон. въ трехъ книгахъ», написану
Костомаровим р. 1874 й уміщену в «Вѣстникѣ Европы», за 1875 р. (т. II, кн. 4Г
сс. 461 548, т. III, кн. 5, сс. 5 77 і кн. 6, сс. 465 548). Вийшла окр. вид.
у СПВ. в 1882 р.
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Хуторні плини Куліша в 1870-х роках.

Літні місяці 1872 року Куліш думав присвятити праці друкування
біблії за кордоном. З великим захопленням віддався Куліш цій справі,
виявляючи і тут звичайні риси своєї палкої вдачі. Друк біблії захоплює
його, відсуваючи на якийсь час всі інші нляни літературної та
культурної праці. Надає Куліш українському виданню біблії дуже великого
значіння, зв язує з ним інші пляни надалі. До( друку та поширення
біблії шукає він помічників в Галичині і думає* надалі використати їх
задля інших культурних справ загально-українського значіння на
галицькім ґрунті.

Можна б було думати, що Куліш намітив для себе сталі пляни на
ближчі роки і буде здійснювати їх, вкладаючи в них всю свою енергію
та притягаючи нових учасників з галицької молоді.

І ось сталася рішуча зміна в цих плянах.
Правда, Куліш припускав можливість деяких невеликих змін. У

Берліні йому порадили Наумбург, містечко недалечко від Ляйпціґу, де
друкування коштувало дешевше, і Куліш переїхав сюди. Місто Кулішеві
сподобалося, УМОВИ Друкування, ВИДИМО, буїЛИ СПРИЯТЛИВІ Й КуЛІШ, В ЛИСТІ ДО'
Хильчевського з 1 серпня нов. ст. 1872 р., пише про свої наміри засісти
тут і працювати над біблією, але з тим, щоб припинити це друкування
на якийсь час, коли б йому треба було чомусь повернутися на деякий
час додому задля провадження земельних справ. Отже Куліш припускав
можливість перерви. Коли б ні, Куліш мав на думці викликати до себе
в Наумбург і дружину, Олександру Михайлівну: «безъ этой особы не
могу теперь нигдѣ жить, хоть бы и въ раю», пише він. Натомість сталася
велика зміна. Оправи Куліша з Вас. Білозерським змусили його покинути
Наумбург і повернутися на Україну; від їзд його ще прискорила звістка
про недугу Олекс. Мих. Тоді саме виливалося шрифт для друку.
Порішивши, що друкування біблії почнеться і без нього, а він потім приїде
знову до Наумбургу, Куліш через Варшаву виїхав додому.

Ще в Наумбурзі Куліш одержав листа від брата своєї дружини Ів. Бі-
лозерського з пропозицією взяти в уплату «долгового обязательства»
Оленівку, і відписав йому, що Оленівку він може купити лише цілу, без тих
«вирізок», з якими її продавалося *).

Треба пригадати, що ще перед тим Куліш захоплювався думкою
покинути службу та широку громадську діяльність, яка часом давала
йому занадто багато прикростей та неприємностей, і спокійно доживати
свого віку, не покидаючи проте своєї літературної й наукової праці.

Ще в серпні 1866 р. Куліш пише до Хильчевського в цій справі, і
цей лист дуже цікавий для нас щодо цього, бо докладно малює
матеріальне становище автора його. Тут Куліш пише, скільки саме він дістає
платні (5.062 крб. 50 кой. за директорство й 1.500 за редакторство), а
також про те, що борги свої він уже майже виплатив, залишилося лише
виплатити біля 4.700 крб., які він гадав заплатити грошима за продану
друкарню. Кінчає Куліш свої обчислення так: « з цеї суми, пише він
(6.000 платні) я можу що року відкладати 3.000 крб., а може 3.500 крб.».
І на ці заощаджені лишки він мріє купити будиночок із садком десь у
самих мальовничих околицях Києва, напр., біля Лаври, а як не там, то
десь під Києвом, над Дніпром, і прохає Хильчевського підшукати йому
відповідний ґрунт.

Приіщи мнѣ мѣсто, а домъ мы построимъ сами изъ превосходнаго кіевскаго
кирпича... Лучшаго города на свѣтѣ нѣтъ какъ Кіевъ, особенно для меня,

*) 3 листування Куліша найбільше використано тут листи Хильчевського
(«Кіевская Старина», 1893 р., І), інші менше. Листи до Хильчевського особливо
багато дають задля вияснення тодішніх фінансових розрахунків Куліша.
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кінчає Куліш. Хорошо или худо будетъ въ Кіевѣ, я хочу быть его обитателемъ
въ старости, которая увы! не за горами.

Але настрої та оцінки у Куліша мінялися дуже швидко під тими
чи іншими вражіннями й вже через рік, в липні 1867 р.  Куліш пише
тому ж Хильчевському:

Скажешь: якого жъ гаспида сыдышъ у той Варшави? А дежъ мени дитысь?
На столыци насъ не треба, а на Вкраини дурень на дурнѳви сыдыть та дурнемъ
и поганяє. А що вже Кіевъ, то выбачай наврядъ чи й е на свити дурнищій городъ!

В дальшім листі своїм, того ж таки місяця, Куліш знову виясняє
своє матеріяльне становище. Боргів вже немає, себто «я считаю себя
должнымъ 1.000 крб., а мнѣ должны 25.000». Він сподівається по
закінченню діяиъности «Учредительнаго Комитета» ще два роки діставати
по 4.500, та заощадити до того часу тисячі три, отже він матиме 12 тис.
на хутір, на який затрачено тисячі дві всього тис. 14. І закінчує:
«Не за что уважать себя человѣку, черезъ руки котораго прошло
заработанныхъ денегъ не менѣе ста тысячъ и который способенъ столько
работать, какъ я!»

Наприкінці 1860-их років, як відомо, Куліш укладає пляни своєї
дальшої діяльности вже на території Га,.личини, отже і пляни осісти десь на
землі зв язуються тепер із Галичиною. То була гадка отримати там
викладання в університеті та завести видавничу роботу.
Загально-українська праця на галицькім ґрунті вимагає інших матеріальних комбінацій.

У листі з листопаду 1868 року він пише Хильчевському, що хоче
взяти до своїх рук тамошнє духівництво власне частину його, для
своїх дальших літературних-завдань:

У васъ въ Кіевѣ не понимаютъ, что теперь тамъ вся суть русскаго (курспв
Куліша) вопроса, т. е. кореннаго русскаго, пише він. І додає: землю покупать
мнѣ никакъ не приходится, по нынѣшнимъ моимъ и дальнѣйшимъ работамъ, при
которыхъ съ меня довольно хутора,.. Эта мысль занимала нѣкоторое время;
а теперь я рѣшился жить процентами съ небольшого моего капитала,  это дастъ
свободу и досугъ.

В зв язку з цими плинами Куліш приїхав з-за кордону (виїхав взимку
1868 9) на свій хутір Піддубень лише влітку 1869 р. та й то тому, що
треба було чекати, «чтобы въ одномъ мѣстѣ сдѣлалось то, а въ другомъ
друтое, а безъ того нельзя никакъ устроить своего быта опредѣлителвно».
І додає: «Комбинаціи тутъ чисто денежный. Вели у меня не будетъ
довольно денегъ, то мнѣ лучше зимовать дома».

Знову на хуторі Куліша захопили з одного боку господарські справи,
а з другого тихе спокійне життя. З одного боку треба було йому
добудувати незакінчену хату на хуторі, а з другого опанували й вабили до себе
хуторянська тиша та спокій. «Любе мени вельми життя на хутори:
найкраще воно въ свити» пише Куліш Хильчевському в серпні 1869 року.
Він навіть не може ніяк поїхати до Києва, де нетерпляче чекали на нього
земляки. В той же час він займається і продажею маєтку Василя Вілозер-
ського, який доручив той маєток Кулішеві продати і з одержаних грошей
взяти й ообі частину на рахунок боргу.

Та хоч яке любе було Кулішеві хуторянське тихе життя, справи
змусили його знову виїхати -до Відня; звідти він повернувся на свій хутір,
і тут перезимував. Тепер Куліш ділить свій час між закордоном та
хутором. Виявилось, що налагоджене друкування могло йти і без Куліша,
тим більш, що він знайшов собі помічників у Відні, а життя за кордоном
коштувало дорого: і ось Куліш оселюється на хуторі. А тут хутір та
хуторянське життя де-далі більше захоплюють Куліша, що взагалі був,
натурою ентузіястичною, яку все захоплювало сильно1). Він пробує господа-

) До цього ж періоду життя Куліша стосується ще один плян, про який ми
маємо неясний натяк у листі до Хильчевського, писанім у лютім 1870-го року;
уривок цей характеризує ці постійні кидання Куліша від одного пляна до другого
й захоплення різними комбінаціями. З цього листа ми довідуємося, що Куліш
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ріовати, і з захопленням пише Хильчевськомгу про свої успіхи в цій новій
ДЛіЯ нього сфері ДІЯЛЬНОСТЕ.

Раннюю часть косовицы я окончилъ съ большимъ успѣхомъ, пише він 8-го
червня 1871 р., такъ что пожалѣлъ о сѣнокосахъ, отданныхъ косить съ половины:
слѣдовало косить самому. При всѣхъ издержкахъ, было бы выгоды на 25%.
Въ слѣдующемъ году буду косить все самъ. Произведеннымъ опытомъ
добылъ я много практическихъ свѣдѣній, какъ быть съ рабочими. Я начинаю слыть
хозяиномъ, котораго дѣламъ удивляются; я всегда удивлялся неумѣнью моихъ
сосѣдей хозяйничать. Что сдѣлало изъ меня лучшаго между чиновниками въ
Варшавѣ, то самое сдѣлаетъ и лучшимъ между хозяевами. І далі: Покамѣстъ
я не ошибаюсь. Лѣсъ, купленный мною за 2.000 руб., цѣнятъ уже въ 5.000 руб.,
а за проданный Тарновскому давали мнѣ два года назадъ только 1.300 руб.,
но я не уступилъ даже въ крайности, до которой довелъ меня Иванъ Бѣлозерскій.
Этимъ предъ тобою хвастаю. Пріобрѣтеніе Матреиовки дастъ мнѣ новые законы
дѣйствій. І далі: Добудь денегъ хоть у чорта и пришли 700, а 1.300 храни у себя.

Як бачимо, Куліш вже мріяв про покупку Мотронівки та земельні
поширення; в дальшім листі з 27-го вересня 1871 р. вже з Мотронівки
до того ж Хильчевського, він сердиться, що той викликає його до Києва,
щоб здобути грошей в банку для нього ж, дая Куліша... «У меня
работаетъ 20 человѣкъ солдатъ», пише Куліш. «Въ мое отсутствіе они
работать не могутъ».

Далі він пояснює Хильчѳвському, якого величезного значіння він
надає покупці Мотронівки й взагалі своїм плинам осісти на хуторі. Він
пише: «Я нахожусь въ экспедиціи, отъ которой зависитъ существованіе
новаго міра, моей Америки (курсив наш, Г. Ш.), а ты велишь
мнѣ ѣхать въ Кіевъ для какой то подписки». І кінчає: «И такъ, или
достань денегъ, не требуя меня самого въ Кіевъ, или оставь меня на
произволъ судьбы». З цього ж листа ми довідуємося, що Мотронівку Ку ліні
уже вважає за свою: «Жаль, что ты не могъ быть у меня и осмотрѣть мою
территорію въ томъ видѣ, какъ она мною пріобрѣтена. Посѣтивъ меня
въ другой разъ, ты бы видѣлъ, что здѣсь произошло, какое превращеніе».

Де-далі господарчі пляни та різні реформи в господарстві все більш
захоплюють Куліша, одсовуючи на задній плян інші інтереси та заміри.
В листі з Мотронівки ж з 1 листопада 1871 р. Куліш пише:

Знай, друже Йване, что я съ 25 сентября по вчерашній день находился въ
лѣсу при работахъ съ разсвѣта до ночи, приходя обѣдать на полчаса. Часто я
долженъ былъ навѣдаться и въ хуторъ, где часть солдатъ работала разныя
разности. Рабочихъ у меня было сперва 20, а потомъ 30 человѣкъ. Вчера только я
отпустилъ ихъ, «такъ какъ ихъ потребовано въ полкъ». Ротный командиръ
выпросилъ для меня у полковника только пятерыхъ солдатушекъ, которые придутъ
завтра и которыхъ работа, безъ моего постояннаго присутствія, была бы для меня
вредна, а не полезна. Не знаю еще, на сколько времени отпущены сіи хресто-
любивыѳ воины, но во всякомъ случаѣ прибуду за нѣсколько дней до двадцатого
декабря, да еще, пожалуй, и кису денегъ тебѣ привезу, потому что источники
моихъпріобрѣтенійразверзаются. Чегодобраго,мыивъбанкѣ
денегъ не будемъ имѣть надобности брать (підкреслення наше).
Посмотримъ, что можно сделать, но будь увѣренъ, что я не посажу тебя на леду
къ 20 декабря. Писать больше некогда, спѣшу къ ймшенѳцкому. П. Кулишъ.

Характеризує особливо цю зміну в настроях Куліша другий лист його
до того ж Хильчевського з 4 лютого 1872 р. писаний з Піддубня.
Наводимо дещо з нього:

Приклони ухо твое къ глаголу устъ моихъ. Нѣсколько лѣтъ уже волочусь
я за хуторомъ Матроновкой, который состоитъ изъ усадьбы съ большимъ,
удобнымъ для житья домомъ, и 130 десятинъ; расположенныхъ вокругъ нея въ одномъ
кускѣ. Владѣлецъ его рѣшился наконецъ на продажу. Цѣна дорогая, если
смотрѣть безоотносительно, 9.000 р., но въ сложности съ Оленковою (150 десятинъ),
съ Пиддубномъ (30 десятинъ), съ 30 десятинъ оленовской земли, находящейся
въ нашемъ владѣніи, съ 10 дес. его же усадебно-лѣсной земли въ межу съ Матро-
новкою, также de facto намъ принадлежащей, и съ 20 десят. объявленными тобой

хотів у компанії з якимсь козаком, якому безмежно довіряв, будувати «лавку въ
Плискѣ», коло залізниці. Але компаньйон Куліша номер і він відмовився від цього
пляну.
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въ «Кіевлянинѣ» (и того 370 дес.), стоитъ это имѣніе покупки, тѣмъ болѣе, что на.
первый разъ нужно имѣть въ карманѣ не болѣе 3.000 р., остальные будутъ
разсрочены на 5 лѣтъ...

Далі йдуть розрахунки Куліша, з яких ми довідуємося, що він прохає.
Хильчевського відкласти на деякий час свій замір збудувати будинок у
Києві і відложені для цього гроші дати йому, ще пожичивши десь для
нього 3.400 крб.; в цій сумі Куліш заложить йому Оленівку,

которая во всякомъ случаѣ стоитъ больше. Владѣя 370 десят., я могу
поставлять тебѣ деньги на твою постройку, пише далі Куліш, если ты
распредѣлишь сроки: ибо лѣсовъ щадить не буду, кромѣ ближайшихъ и лучшихъ..
І ще далі: Судьею мнѣ сдѣлаться легко, а живя дома, изъ судейскаго жалованья
можно съэкономить 1.000 руб., т. е. въ трехлѣтіе 3.000 руб.+

Цікаві тут вагання Куліша між двома плянами. З одного боку хутор-
ний рай місце відпочинку від турбот, напруженої діяльности та
захопленої літературної праці. З другого боку плян поширити господарство,
поліпшити його, прикупити землі і мати з нього прибуток на дальші
поліпшення.

Практичні поради давав у цій справі обережний Хильчевський,- і його
зауваження дуже добре підкреслюють захоплення палкого Куліша. Дуже
важно, що Куліш в цих листах висловлюється щиро, без пози, яка так
часто помітна в інших його листах.

Очевидно Хильчевський і тут постарався трохи охолодити запал
Куліша й його рожеві перспективи майбутніх прибутків. Куліш знов
вертається до думки про останній резерв службу. Вражіння Варшави
забуті. Тепер він сподівається по-іншому поставити справу, бо в листі з-
16 лютого з Підцубня пише Хильчевському:

Ты правъ съ твоей точки зрѣнія: ты размышляешь умно и великодушію.
Но часто бываетъ въ жизни, что другой, поступая наперекоръ нашимъ
воззрѣніямъ, достигаетъ наилучшихъ результатовъ... Матроновка будетъ куплена, хотя
вовсе не по финансовымъ разсчетамъ. Для этого я готовъ, на худой конецъ, з а-
прятать себя въ одну изъ петербургскихъ канцелярій
(підкреслення наше), гдѣ при всей враждебности къ моему renommee, дадутъ мнѣ
хорошее жалованье. Къ этому жалованью я въ тотъ же годъ прибавлю другое
такое же своимъ перомъ, пошившись въ переводчики, компиляторы, публицисты
и т. п., на что теперь, изъ-за своей библіи, смотрю съ пренебреженіемъ, равно какъ
и на канцелярскую работу.

І в дальшім листі з 16 березня того ж 1872 р. на дальші заперечення
Хильчевського знову Куліш будує рожеві пляни щодо служби в столиці:

Zapatrywanie się twoje на оплату Оленовки и Матроновки jest mylnym: еслибы-
я долженъ былъ впредь отъ вышѳпиеанйіого числа уплатить 20 тыс. государств.
ассигнаціями, то и тогда для этого нужно бы было не 20, а только 5 лѣтъ. Мнѣ
на первый разъ могутъ дать жалованья minimum 1.500 р. въ годъ. Эти деньги
я проживу. Но находясь въ столицѣ, я заработаю перомъ непремѣнно 2.000 р.
На другой годъ жалованье мое увеличится по меньшей мѣрѣ на 500 рублей, а
жизнь на столько же удешевится: ибо мнѣ не нужно будетъ устраивать квартиры
и приличнаго высшей фешенебельности (я долженъ въ ней вращаться, conditio sme
qua non) гардероба. Въ кассѣ у меня останется 3.000 р., что съ 2.000 р. за первый
годъ составитъ 5.000. Если я въ остальные три года не заработаю по 5.000 р., то
не зови меня Кулишемъ, а квашею. Два первые года будутъ употреблены мною
на составленіе знакомствъ и пріобрѣтеніе чрезъ оныя способовъ къ добыванію
денегъ; въ два года я съумѣю faire ѵаіоіг всѣ тѣ качества, въ которыхъ со мной
способны равняться весьма немногіе изъ смертныхъ.

Далі Куліш згадує варшавську свою службу й каже, що він міг би
служити там і далі на платні 4.600+600 нагородних, і покинув він її лише
тому, що йому «опротивѣли чиновники до блевоты» та для врятування
своєї репутації. В Петербурзі буде не те:

Въ Петербургѣ я изберу иныхъ людей и иную сферу дѣятельности, а пять
лѣтъ невольничества слѣдуетъ принести на жертву для возвращенія Матроновки
изъ рукъ нелѣпыхъ въ руки достойныхъ владъть ею. 'Гутъ особая исторія, а не
разсчетъ. Матроновка стоитъ только 5.000 руб.; четыре же тысячи я даю за
искупленіе ее изъ позорного положенія, въ которомъ она находится.

А) В однім із раніших листів Куліш писав, що він «состоитъ очереднымъ
почетнымъ мировымъ судьею 1-го участка».
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Не залишає Куліш думки і про Оленівку. В тім же листі він пише:
Для посѣщенія ты выбралъ плохое время1). Отложи до вакацій. Утонешь

на нашихъ дорогахъ, а мокрота и дожди не дадутъ тебѣ ничего видѣть въ моемъ
хозяйствѣ. Притомъ же, еще не разрѣшился фактически вопросъ объ Оленовкѣ.
Иванъ* 2) пріѣдетъ весною. Тогда т. е. по совершеніи купчей, намъ будетъ о чемъ
,Съ тобою потолковать относительно земель и угодій.

Як банимо, «горяний Куліш», як називає він себе в однім із листів
до Максимовича, запалився не на жарт думкою про оселення на хуторі.
Ці пляни постійного життя на хуторі в пізніші роки, в старості, не нові.
В них повторюється дещо з попередніх десятиліть: за всяку ціну купити
Мотронівку, хоч би для цього знову провести кілька років в Петербур-
-зьких канцеляріях, але далі осісти на спокійне життя на хуторі, з
погордою думаючи про «городян, що бігають по своїх справах, повисолоплю-
вавши язики».

Спокійне життя на пізніші роки... Про це ми знаємо з того, що він
писав з Варшави тому ж таки Хильчевському (з 11 23 жовтня 1866 р.):

Вотъ почему я служу (з-за бажання «сильной дѣятельности»), да еще
потому, что хочу расплатиться съ долгами. Достигнувъ этой послѣдней цѣли,
д, можетъ быть, выбьюсь изъ силъ и заберусь въ хуторскую свою кануру, чтобы
умереть по-запорожски, т. е. вдали отъ шума. Козаки, если не умирали на войнѣ,
то удалялись въ какую нибудь глушь, даже вдаль отъ семьи. Я понимаю это
чувство и безъ сомнѣнія самъ такъ сдѣлаю.

Але тепер (1872 р.) Куліш думає не про тихе спокійне життя на
схилі літ на хуторі серед улюбленого саду3). Він хоче до того хутора
прикупити околичні: село Оленівку та хутір Мотронівку й заокруглити
маєток; він мріє про маєток у 230 десятин, хоче зробитися господарем,
як то кажуть, на всю губу, самому господарювати й дивувати сусідів своїм
умінням господарювати. Для здійснення своєї мрії Куліш готовий на
жертви: він погоджується їхати до Петербургу й там служити, щоб тільки
зібрати потрібні для купівлі гроші. Куліш прив язує навіть до своєї мрії
певне місіонерство «возвращенія Матроновки изъ рукъ нелѣпыхъ4) въ
руки достойныя владѣть ею»; «четыре тысячи я даю за искупленіе ее
(Матроновки) изъ позорнаго положенія, въ которомъ она находится»...
пише він. Є ще один мотив у Куліша в цій покупці бажання
забезпечити на випадок смерти своєї «кое-кого», хоч «сей кой-кто (дружина
Куліша) и не необезпеченъ въ настоящее время, т. е. не совсѣмъ
остался бы голоднымъ и холоднымъ, если бы foroe et matiere прекратили свое
видимое существованіе».

Можна було б думати, читаючи ці листи та про ці пляни, що вся увага
Куліша скупчена коло придбання грошей на це. І ось ми бачимо, що все
це не перешкоджає думати і про літературні пляни. Видання біблії та
шукання грошей на це не перестає займати уваги Куліша, і серед всяких
нлянів господарських, серед всяких господарських турбот Куліш не
залишає свого заміру надрукувати свій переклад біблії українською мовою,
якому надає великого значіння. В листі від 15-го червня Куліш захоплено
розповідає про красу хуторка свого:

Кругомъ злаки и злаки, переходящіе въ золото полей. Теперь у насъ за
воротами жита, идущія до горизонта на подобіе палевого моря. За ними лѣса и
село Оленовка, утонувшее въ деревьяхъ і т. і.

Разом із тим оповідає і про свої господарські справи та заміри скільки
приніс прибутку ліс і як далі він експлуатуватиме його, за якихось
два тижні, а власне 1 серпня нов. ст. 1872 року, Куліш пише листа
вже з Наумбургу про друкування своєї біблії, листа, з якого ми почали

0 Лист писаний 16-го березня.
) Іван Бѣлозерсысий, власник Оленівки.
3) Про любов Куліша до рослинности дивись в статті Ол. Грушевського,

«Україна», 1927, І, с. 69.
4) Думка про «достойныя руки» і далі зустрічається в листах.
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свою статтю. Інтереси літературні та громадські перемогли в Кулішеві
його замилування красою української природи й захоплення
господарськими справами й турботами, і Куліш виїхав закордон. Оплатити
друкування біблії Куліш думав з грошей, що він їх гадав отримати за
продаж ґрунту:

Хоть медленно, а книга будетъ напечатана, пише Куліш у тім же листі
з Наумбургу до Хильчевського. Ты же мой единственный, никѣмъ
незамѣнимый, усугуби бдительность о выручкѣ денегъ за грунтъ, чтобы было чѣмъ роспла-
титься. У меня деньги только для жизни; а на Библію слѣдуетъ взять 1.000 руб.
изъ тѣхъ, хотя могу получить отъ Имшенецкаго, который намѣренъ расплатиться
съ долгами, заложивъ имѣніе или продавъ часть онаго.
Стільки значіння надає Куліш виданню бібліїЦ, що готовий був за для
цього продати шмат ґрунту.

Але швидко, як ми знаємо, земельні оправи з Вас. Білозерським
примусили Куліша покинути друкування біблії й повернутися на Україну.
Тут він дізнався, що співспадкоємці його дружини Олександри
Михайловки, урожденої Білозерської, роздумали продавати Мотронівку. Це
розбивало всі мрії та пляни Куліша; завалився його проект мати на
Україні маєток, який повинен був забезпечити старість його та його
дружини, і Куліш шукає інших способів забезпечити себе з дружиною.
І ось знов гадки про службу. В ЛИСТІ З 20 серпня 1872 року він пише
Хильчевському:

Сонаслѣдники Алекс. Мих вны вдругъ раздумали продавать Матроновку.
Дѣлать здѣсь больше нечего (підкреслення наше), т. е. такого, что насъ
обезпечивало бы въ староста. А какъ у меня силъ и энергіи еще много, то мы и
рѣшились, пристроивши имѣніе въ аренду, ѣхать въ Петербургъ для
жизни, болѣе намъ соотвѣтствѣннюй. Распродажа скота и проч. и проч. займетъ
насъ до половины сентября. Положимъ, что въ наше отсутствіе испортится и расхи-
тится здѣсь рублей на 200. Это мелочь, которую я скоро вознагражу въ столицѣ.
Распродажа уже началась: 2 лошади проданы; остается еще три, да скотъ и
свинота.

А за два тижні після цього листа, 4-го вересня 1872 р., Куліш пише
про новий проект забезпечення себе в старості, де він знову вертається
до думки про забезпечення таки землею. Ось що лише тут Куліш: «Какъ
я тебѣ писалъ, мы рѣшились немедленно ѣхать въ Петербургъ. Но, не
имѣя въ виду ничего вѣрнаго, не рѣшаюсь рисковать потерями съ одной
стороны въ хозяйствѣ, а оь другой въ деньгахъ, я придумалъ
слѣдующее»... Куліш хоче продати частину бібліотеки за 1.000 крб.; другу
тисячу гадає дістати «изъ суженія хозяйства, котораго не должно держать
въ широкомъ видѣ при неохотѣ здѣшняго народа къ найму». Третю
тисячу, а то й дві, Куліш гадає взяти з лісу через експлуатацію його; до
2.000 з боріу Ів. Білозерського. Ці 5.000 Куліш прохає Хильчевського
«помѣстить въ Кіевѣ на проценты», але так, щоб їх можна було взяти
коли буде треба «во всякое время».

«В. Б ій недолго будетъ въ состояніи удерживать за собою
Матроновку, а можетъ быть и Оленовка будетъ таки мнѣ продана... До тѣхъ поръ
мы будемъ сидѣть въ Пиддубнѣ на суженномъ хозяйствѣ. Между тѣмъ
будутъ устроены мировые судьи. Однимъ изъ мировыхъ судей могутъ
назначить меня. Жалованье будетъ значительное. Тогда я вновь поставлю
ногу въ стремя, ибо на этотъ постъ я смотрю какъ на переходъ
къ высшему. Если же куплю или Оленовку только, или Матроновку
только, то не захочу вовсе служить, а сосредоточу свою дѣятельность на
литературныхъ трудахъ, печатаемыхъ заграницей». Як бачимо, все ті ж
вагання між службою в Петербурзі й спокійним життям, повним
літературної праці, на хуторі; проте домінує над усім все ж таки бажання
купити ще землі й осісти на хуторі. «Если же куплю или Оленовку

0 Дивись в статті Ол. Грушевського, Записки Іст.-Філ. Відд, кн. XX, 1028,
с. 385 і далі.
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только, или Матроновку только, то не захочу вовсе служить», нише
Куліш, і для цієї мрії продав бібліотечку, стягав зусюди гроші, щоб
вони були на поготові, коли б продавалася Мотронівка чи Оленівка.

І Куліш так і просидів зиму в Піддубні, як гадав. Тут як раз виникли
всякі грошові та земельні справи в зв язку з смертю одного з братів Біло-
зерських Віктора. Виникли родинні нелади. Розподіл маєтку поміж
, співспадкоємцями було зроблено неправильно й треба було ділитися
наново. Всі ці заходи закінчилися зовсім несподівано й недобре.
Співспадкоємці умовилися подати прохання про визнання їх прав на спадщину
всі разом і передали всі папери разом із потрібними документами, як
метрики, через Куліша Білозерському. М. Білозерський залишив всі ці
папери в себе, а сам поїхав до Чернігова й там вистарався про увід його
одного у посідання маєтком. Потім він через поліцію став виганяти
сестру, Олекс. Мих., дружину Куліша, з Мотронівки (так принаймні
Куліш писав Хильчевському), і Куліш поїхав 11 'Серпня 1873 року, щоб
«посредствомъ высшихъ вліяній затормозить его (Николая) звѣрства,
пока мы исковымъ порядкомъ... исторгнемъ у него похищенное право
владѣнія 5/6 всего имѣнія».

Не залишав Куліш разом із тим і свого заміру вступити на службу,
щоб заробити грошей, як ми це вже читали в його попередніх листах до
. Хильчевського. Тому рівночасно із заходами припинити домагання
М. Білюзерського виселити з Мотронівки дружину Куліша він шукає собі
й посади. Тут йому відразу пощастило. За порадою приятелів Куліш
удався до «товарища министра путей сообщенія» Оеліфантова, і той
«ухопився обіруч» за Куліша й пообіцяв йому «на почин» службу в
3.000 карбованців. Це додало віри в себе Кулішеві й він пише (в листі від
18 серпня 1873 року):

Ну, вже жъ колы мени, писля хуторянского побывання за копійкою дають
3.000 карбовандівъ, такъ я не зарикаюсь зробить зъ ныхъ того жъ року 6000.
Я жъ бо таки трохи знаю, якъ воно робытьця... Оце жъ найнявъ соби хатыну
за 18 р. у мисяць тай роспочинаю нове житте на заробленіе грошей, а якъ
зароблю багацько, тогда зновъ таки вернуся у хутиръ тай
'зроблюсь паномъ на всю губ у, н ехай нашимъ ворогамъ буде
тяжко (підкреслення наше).

Пообіцяли також Кулішеві, як довідуємося з того ж таки листа,
написати до Чернігова, щоб дружину його не займала поліція.

Так почалася служба Куліша в Петербурзі. Мрії його заробити
«багацько грошей» і зробитися «паном на всю губу» не покидали його увесь
час і ясною зіркою сяло перед ним спокійне, тихе хуторянське життя
надалі. Напружена діяльність і конкретна мета і тепер, як раніш,
захоплюють Куліша. Це змінює апатичну байдужість на енергійне захоплення,
Куліш" пригадує фенікса. Аби тільки заробити більше грошей! І в надії
на велику платню по новім році, коли буде затверджено нові штати,
Куліш зрікається зовсім платні до того часу за свою працю. Взагалі він, як
звичайно, захоплений, і будує найблискучіші перспективи щодо
майбутнього. А мета все ж таки одна -тихе, спокійне життя на хуторі, то
дає такий простір літературній і науковій діяльності. І та ж мрія про
Мотронівку, дорогу з споминів, про посідання нею, червоною ниткою
проходить і через петербурзькі листи Куліша цього періоду до
Хильчевського. Правда, він не так часто згадує про Мотронівку, але ж те, що
саме пише Куліш про неї, характеризує незламне бажання володіти нею
й незламну волю, скеровану на це. От напр. уривок із листа Куліша з
18 лютого 1874 р.:

Ты, братъ, не знаешь, какое важное значеніе въ моей жизни имѣетъ Матро-
новка. Потому-то и слѣдуетъ мнѣ постараться о ея возстановленіи и о собраніи
хоть нѣсколькихъ членовъ семьи воедино, какъ напр., дѣтей Надежды
Михайловны. Пиддубѳнь былъ для меня ничто, хотя бы при немъ находилось и много
земли, но съ водвореніемъ въ Матроновкѣ въ меня вселился духъ ея основателя..
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Вслѣдствіе этого планъ моей жизни принялъ иное строеніе, и это даетъ миь
энергію, которой прежде я не имѣлъ. Прежде я былъ таковъ, какъ изображено
въ слѣд. стихахъ:

Цѣли нѣтъ передо мною,
Сердце спить и празденъ умъ.

Хоть и была нѣкая цѣль, но совсѣмъ иного характера. Да, братъ, человѣкъ -фе.
никсъ, возраждающійся изъ пепла...

Але матеріялъні справи, крім захоплення реальною близькою метою
«хуторним раєм» мали і поганий бік. Вони виявили в людях, часом і
досить близьких, нижчі нахили збагачення та покривдження. В родичах
Білозерських прокидались бажання залишити собі більше, хоч би
покривдивши сестру.

На Великдень 1874 р. Куліш їздив до себе в Мотронівку, а 13 липня
пише знову про неї Хильчевському:

Относительно моего кармана, Матроновка представляетъ нѣчто разбойницкое,
и что еще досаднѣе каждый воображаетъ, что меня облагодѣтѳльствовалъ...
Въ рукахъ каждаго изъ нихъ, не исключая и наиболѣе безумнаго, все имѣніе
было бы дрянью, ч а с т ь ни къ чему негодною дрянью. Оня ВИДЯТЪ, ЧТО ЁЪ МОИХЪ
рукахъ оно дѣлается и можетъ сдѣлаться чѣмъ то и доходнымъ, и пріятнымъ.
Вотъ и воображаютъ, что въ ихъ владѣніи было бы тоже самое или несравненно
лучшее, хотя они не имѣютъ ни денегъ на улучшеніе, ни охоты ихъ тратить,
если бы были, ни умѣнья улучшать. Это мужики, нашедшіе золотые часы. Одинъ,
самый мудрый изъ нихъ, беретъ себѣ цѣпочку, другой футляръ, а третій
дорожить механизмомъ. Эту штуку они уже устроили надъ цѣльнымъ имѣніемъ
батьковскимъ и теперь жалѣютъ, что я не далъ имъ расхитить братнее,
изуродованное уже порядкомъ, имѣніе, а не далъ тѣмъ, что каждому далъ столько денегъ,
сколько кто спросилъ.

Доводиться Кулішеві нарікати на те, що в фінансових справах не все
так робиться, як він думав:

Дѣло въ тохмъ, что деньги мои ушли или иа дурацки потребованные и
дурацки, въ мое отсутствіе», устроенные платежи, или же на потери, бывшіе
слѣдствіемъ Матроновскаго безобразія. Но если бы завтра Матроновка вновь
очутилась чужою и нужно было бы покупать каждое дерево по двойной цѣнѣ противъ
существующихъ, и каждый шагъ земли по самой дурацкой оцѣнкѣ, которая тамъ
не разъ и дѣлалась, то я служилъ бы съ тѣмъ, чтобы купить этотъ лоскутокъ
земли, и ие для того, чтобы онъ оставался въ рукахъ этихъ безобразниковъ.
Это чувство напрасно я сталъ бы изъяснять тебѣ. Ты готовъ дать самъ вмѣсто
Матроновки отличное имѣніе, а я на это отличное имѣніе полѣнился бы даже
посмотрѣть для сравненія.

Як бачимо. Куліш вважав за свою місію зберегти Мотронівку й
допомогти новому з єднанню роду або хоч частині членів його. До цього
долучалася ще постійна думка про забезпечення дружини його, про цей
його обов язок перед нею, про який ми часто зустрічаємо згадки в листах
до Хильчевського. І для цього він готовий служити- й всіма засобами
здобувати гроші.

Але швидко виявились темні сторони служби. Не зважаючи на добре
ставлення до нього начальства де-далі все більш служба ставала
Кулішеві прикрішою й він частіш і частіш згадує про те, що хоче кинути її.
Ось напр. що пише він у листі до Хильчевського з 2-го серпня 1874 р.:

Теперь я опять играю роль молодого начинающаго чиновника, а она
дѣлается мнѣ крайне противна. Лишь только устрою свои финансы на другихъ
основаніяхъ (Гатцуковъ рублевый календарь, книги, изд. черезъ Общ. Пользу,
и т. п.), тотчасъ оставлю службу.

Правда, на якісь намовлення чи заперечення Хильчевського, Куліш
в дальшім листі з 11 серпня того ж 1874 р. пише трохи інакше, а саме:
«Конечно, я не такъ то легко брошу службу, но иногда нужно ее вылаять
и возымѣть мысль бросить: дѣлается легче на свѣтѣ жить». Правда й те,
що Куліша в Петербурзі тримало і друкування його «Исторіи
возсоединенія Россіи».

Тепер у другій половині 1874 р. Куліш все більш та більш нудиться
своєю службою і в листопаді проситься в 11-тимісячний відпуск із
платнею. В листі з 28 падолиста 1874 р. вій пише: «Прошусь въ отпускъ на
11 мѣсяцевъ съ жалованіемъ. Могутъ и отказать. Тогда и буду знать, что
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лѣладъ. Тогда брошу, службу и буду писать въ хуторѣ». І далі: «Не знаю
ще, ни до дому зайиду, чи пани сюды прыйде, такъ повіємось загранкщо».

Починається новий період хуторного життя. Кулішеві дали лише чо-
тирьохмісячну відпуску і без платні й він поїхав не за кордон, а на хутір:
тут мрія про тихе хуторянське життя остаточно захопила його й він
зрікається служби в Петербурзі. 28 січня, мабуть 1875 року (рік не
проставлений), Куліш пише:

Тебѣ пріятно будетъ узнать, что я наконецъ рѣшился не ѣхать въ Петербургъ.
Дуръ ему; Тамъ жизнь трудная, удаленная отъ природы, относительно здоровья
рискованная. Живой оселъ лучше мертваго льва, гласитъ европейская пословица,
добьюсь ли я чего въ Петербургѣ и какою цѣною добьюсь  неизвѣстно, а тутъ
зимою вволю начитаешься, а лѣтомъ налюбуешься зеленью, цвѣтами и
животными. Людей нѣтъ это правда, но много ли ихъ въ столицѣ?

На сцену виступають знову турботи про улюблений хутір:
Як йтымешь мимо, пише Куліш у тім же листі, то купы для мене кныгу:

Краткое наставленіе, къ разведенію лѣсныхъ деревьевъ и лѣсовъ и къ
правильному пользованію лѣсами. Изданіе Кіѳвск. Народа. Календаря, 50 стр. Хоть и
глупая книжонка, а ты таки купи, да разузнай, гдѣ въ Кіевѣ продаются сѣмена
древесныя.

Навіть такі сильні й розвинені у Куліша громадські інтереси
відходять тепер на якийсь час на задній плян. В листах Куліша тепер вже нема
до громадських справ тої енергії, яка так характерна для «гарячого
Куліша». Він все далі відходить від реального життя й з головою входить
в хуторянське спокійне життя:

Заграницу я не поѣду, пише вій 28 лютого 1875 р. Нельзя оставить Ал. Мих.,
а ей нельзя оставить все, что она имѣетъ и безъ чего она, по моей смерти, будетъ
нищею. «Помни каждый ближайшій долгъ свой». Но мой ближайшій долгъ развѣ
состоитъ въ авторствѣ?.. Все таки лучше состоять подъ вѣдомствомъ
министерства. чѣмъ губернатора. Только потому и не выхожу въ отставку.

На хуторі за ці місяці Куліш дуже багато читає і почасти сам пише.
Не пишу къ тебѣ потому, что вся моя жизнь состоитъ изъ чтенія. Такъ о

чѳмъ писать? Напишу ли я что нибудь еще пише він в іншому листі без
дати объ этомъ я такъ думаю, какъ о будущихъ прогулкахъ по лѣсу. Слава богу, что
я могу, ничѣмъ нѳ занимаясь обязательно, читать и читать; этого удовольствія
я яѳ испытывалъ давно, находясь постоянно въ борьбѣ съ житейскими мелочами,
которыя наконецъ научился отъ себя удалять. Нечитанныхъ книгъ у меня горы,
и мнѣ гораздо пріятнѣе быть читателемъ умныхъ людей, нежели писателемъ
для недоумковъ...

Для характеристики настроїв Куліша-хуторянина цих років наводимо
уривки з двох листів його з Мотронівки; один з квітня 29-го, другий з
19 червня 1875 року. Вони ж дуже виразно малюють і ті добрі,
надзвичайно приязні відносини, що були поміж Кулішем та Хильчевським.
Хиль^евський піклується грошовими справами Куліша, позичає йому
гроші й всіма засобами опікає його. І Куліш цінить ці відносини, вважає
його за найщирішого приятеля й ділиться з ним усіма своїми радощами
її неприємностями, плинами та замірами. От ці уривки про хуторське
життя:

Такъ я таки продолжаю занимать твое воображеніе! Да, хуторъ хорошее дѣло
въ эту пору года. Но никогда еще такъ мало не отдавалъ я времени занятіямъ
хозяйствомъ. Встаемъ рано въ 4 и въ 5 часовъ, но просыпаемся непремѣнно въ 4.
Ал. М на встаетъ раньте меня и отдаетъ свои царственныя повелѣнія. Я же,
въ качествѣ туриста, лѣнясь читаю что нибудь въ постелѣ, доколѣ не сдѣлается
совѣстно, что кофе меня ждетъ, послѣ кофе запираюсь въ своей комнатѣ и,
подобно Щербаку, нѣсколько часовъ изумляю міръ моимъ глубокомысліемъ, которое
однакожъ перерываю по временамъ или для того, чтобы накормить журавля, или
для того, чтобы освободиться отъ кошачьихъ просьбъ, или вспомню вдругъ, что
цуцыкъ Бовкунъ еще не позавтракалъ, а иной разъ видя, что Ал. Мих хлопочетъ
въ саду, соблазняюсь сіяніемъ солнца и соловьиными пѣснями, которыя лучше
всякого глубокомыслія. Теперь мы живемъ только вдвоемъ. И брать Ал. Мих.
удалился изъ сихъ странъ въ полтавскую Палестину.

Оці риси спокійного хуторянського життя примиряють Куліша з тим,
що все ж дечого бракує йому. Мимохідь кидає Куліш зауваження, що
дечого зробити незручно.

У країна жовтень-листопад 6.
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Пріѣхалъ бы ты подышать нашимъ воздухомъ и полѣниться вмѣстѣ со мнокд
Но это тебѣ будетъ не дешево стоить, потому что на людей теперь у насѣ bardzo
ciężko  и мы едва-едва имѣемъ возможность пустынножнтельствовать; такъ
высылать на встрѣчу тебѣ лошадей не берусь. Не мѣшало бы иамъ быть съ тобою
побогаче. Но, какъ я рѣшительно пи шагу изъ хутора, то мнѣ такая жизнь
кажется богатою. Читать есть что, писать есть о чемъ. Якого-жъ ище хрипа треба?
Будь у мзѳня деньги, я бы разгуливалъ по всему свѣту и конечно ничего не
дѣлалъ бы, а теперь вмѣсто внѣшняго міра, я вознаграждаю себя внутреннимъ
міросозерцаніемъ, мнѣ такъ же хорошо на свѣтѣ, какъ и любой козявкѣ.

Та що се ты мини за задачу задаешь? Якъ я выйиду тоби на зустричъ, колы
ты выйидѳшъ 27-го числа иа ничъ, а въ Плисци будешь на свитанню? Хочъ бы
я й схотивъ передъ свитомъ йнхаты въ Плиску, такъ кучеръ мій не схоче, бо
теперь наши люде стоять ривно съ пнвночными Американами у ривновази зъ по-
памы, а лннощамы выщо всего свиту. Та й якы мы зъ тобой будемо, недоспавши
ночи? Ни, мій, голубе, колы хочешь зробыты зъ своихъ одвидынъ уткху и для
себе, и для мене, то скажи мени, на яку годыиу мижъ ранкомъ и вечеромъ мушу
я прыстыгнуть до тебе въ Плиску? ІІодывысь у кныжци, колы прыйдѳ туда
пойиздъ, тай напыши. Колыжъ тоби теперь вельми НИКОЛЫ, то я тебе й не СЬІЛО-
ватыму.

Цікаво зазначити тут ще думки Куліша про старість. Не раз
вертається він до міркувань про спокійну бадьору старість. Ось наприклад:

Ты правду сказалъ, что старость хорошее дѣло. Бюффонъ (в статьѣ L homme)
сказалъ это еще лучше тебя Я читалъ это назадъ тому лѣтъ 30, но и тогда
соглашался съ нимъ. Старость есть освобожденіе отъ всяческаго неразумія и
наслажденіе многимъ недоступнымъ для молодости. Чи ці рядки: Радуясь, что Господь
благословилъ твою старость; у Диккенса въ одной повѣсти подъ портретомъ
есть надпись: Боже, сдѣлай жизнь мою молодою. У Гомера также есть
утѣшительный для насъ съ тобою стихъ: зелена Одисеѳва старость.

А ось «Похвала» хуторному життю:
Ты вельми добре описавъ городянъ, що бігають увесь денечки повысолоплю-

вавши языки. Нема въ свита надъ хутиръ! Устанешь никуды не хапаесся,
выйдешь у садъ соловьи тоби щебечуть. До кофе подадутъ тоби слывокъ не
такихъ, якъ оттамъ яка злыдѳнна душа продасть ледачій наймычці. Визьмешъ,
прочитаешь книжку, або самъ перомъ пыснепгъ про старовину. Пописавши, выйдешь
за ворота; тамъ утята съ гусьмы плавають, кахкають, кони пасуться, скотъ поля-
гавъ на трави, мовъ намалеваный, а тутъ ратаи на волыкивъ гукають; а сонце жъ
то, сонце! Що воно виробляє по тому молодому лысту, що мовъ зеленымъ cep-
панкомъ нозапынавъ дерево!

Зазначемо ще рису тодішнього хуторного життя Куліша. Він не
зачиняється від людей у своїй самоті, навпаки охоче думає про побачення з
людьми, що їх вважає за близьких собі світоглядом, думками...

Прыйдѳ до тебе чоловикъ якій, віііъ говорить розумно, не такъ, якъ горо-
дяне: або про дубыну, або про юсычину, чи про енно, и ничего не скаже такъ
пе до речи, якъ отти письменны люде, що абы слово, то вже й дурниця.

Останні рядки мають особливу цікавість коли пригадати те
захоплення народньою мовою, яке ми бачимо в творахъ Ганни Барвінок, а та.
писала під впливом самого Кулішах).

Подала Ганна Шамрай.

Українське шкільництво в Галичині і Рідна Школа".
Австрія, переймаючи Галичину 1772 р. під свою владу, застала її

у дуже невідрадному стані, зруйновану матеріяльно і морально,
особливо, коли мати на оці українське населення. Наше селянство було
темне, закріпощене, прибите, міщанство здебільшого спольщене, а
сільське духівництво бідне й малоосвічене. Для піднесення культури Австрія
почала зараз організовувати народні школи, але в тих школах учителі
мали на меті навчити німецької мови і лише денеде вчили
церковнослов янської грамоти, від якої чимало натерпілися діти. А польській
шляхті, яка боялася, що освічені селяни не схочуть робити панщини,
вдалося видобути від австрійського правительства 1812 р. закон про

*) Про літературну діяльність Ганни Барвінок див. в книзі Ол. Грушевського
«Сучасне українське письменство».
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знесення шкільного примусу і селяни ще й під впливом агітації, що
щволи призначені головно для військової мети, перестали посилати
своїх дітей до неї. З того часу лише деякі священики та дячки вчили
приватньо церковно-слов янської грамоти.

На ґрунт національний станув у Галичині досить свідомо тільки
Іван Могильницький, крилошанин перемиський. Він почав укладати
шкільні книжки й дав привід до заснування в Перемишлі 1816 р.
«общества вчених», себто товариства для поширення народньої освіти. Але
знайшлися противники, поробили на товариство наклепи в Римі, мовляв
воно «схизматичне» і воно заглохло. Той же Могильницький зладив
також записку в обороні культурного значіння та рівноправності!
української мови, яка пізніше була ним перероблена і друкована кілька разів.
А митрополит Михайло Левицький, підо впливом Могильницького,
доказував австрійському правительству 1816 р. потребу зробити
українську мову викладовою в українських сільських школах. Але львівська
губернська влада рішуче спротивилася тому, мотивуючи тим, що
українська мова е тільки «нарічіе», на якому майже нічого не пишеться,
тому й неможна вчити в школі такою мовою. А щоб не заводити
сепаратизму поміж населенням одної країни, австрійська львівська влада
радила Левицькому розважити, чи не краще було б учити в народніх шко
лах тільки польською мовою, яку українські селяни повинні розуміти,
або бодай завести латинську азбуку в українське письмо. На це
відповів Левицький, що ріжниці між тими двома мовами надто великі, що
українські селяни не розуміють польської мови.

Після боротьби й оборони української мови І. Могильницьким та
М. Левицьким, вийшов 1818 р. закон, який позволяв учити дітей
українською мовою тільки у таких школах, куди ходять самі українські діти,
наказуючи одночасно вчити їх читати й писати по-польськи. В школах
мішаних наказував той закон учити тільки по-польськи, зобов язуючи
вчителів наскільки можна дбати, щоб діти «гр.-кат. обряду» навчились
читати й писати також по-українськи. Де були мішані школи, там
громада, коли хотіла мати й українську школу, мусила сама її заснувати
та за неї дбати. З того часу засновувано в Галичині українські паро-
хіяльні двоклясові школи й деякі «тривіяльні», себто триклясові школи.
В 1843 р. було в Галичині парохіяльних шкіл 843, а тривіяльних 27.
Після заведення в Австрії конституції з 21 грудня 1867 р. число
українських шкіл ще більше зросло, ба навіть перевищило число польських
шкіл. З 1867 р. викладовою мовою в галицьких гімназіях замість
німецької мови стала польська (української мови навчано тільки над-
обов язково), з виїмком львівської так званої «академічної» гімназії, де
іце з 1864 р. почали вводити ступнево рік за роком українську мову,
так що через вісім літ ціла гімназія була зукраїнізована. Але дня
22 червня 1867 р. вийшов знов новий шкільний закон, на основі якого
можна було при польських міських школах і гімназіях засновувати
паралельні українські відділи, треба було, щоб того забажали батьки
25 учнів. ІЦоб такі українські міські школи і гімназії могли
постійно існувати, на те треба було санкції сойму. Цим способом, через
заснування при польських школах і гімназіях паралельних кляс,
здобули собі Українці 1886 р. одиноку українську міську школу у Львові
«імені Маркіяна Шашкевича» та паралельні гімназії в Стриї, Тернополі
тощо. Учительські ж семінарії були утраквістичні, себто виклади в них
відбувалися на двох мовах: звичайно педагогічні науки, історію,
географію викладано по-польськи, а інші предмети, як математику, фізику,
рисунки тощо по-українськи.

Як бачимо австрійський уряд не дуже журився культурними
потребами українського народу й не дуже підпирав розвиток українських



84 Матеріяли з громадського і літературного життя України

шкіл загалом. Доводилося випрошувати та боротися за кожний набу.
ток у шкільній справі.

За кожну українську гімназію або семінарію звичайно платилося
якими небудь важкими уступками з інших українських домагань і під.
сумок тих дорого заплачених змагань був звичайно незначний. Фахових
і реальних державних шкіл не мали галицькі Українці за Австрії ні
одної.

Так переконалися галицькі Українці, що нічого не поможуть їм на-
дії на уряд, ні на кого іншого, і що треба їм самим організуватися і
власними руками кувати свою долю, творити нове культурне життя. Серед
таких настроїв повстало 1881 р. у Львові «Руске Педагогічне Товари-,
ство», якого завданням було дбати про потреби українського народу на
полі «виховання публичною і домашнього на основі матерною язика
руского» та підпомогати своїм членам матеріяльно і морально. Для цеї
мети воно мало організувати конференції членів, уладжувати доповіді
з царини шкільництва та видавати педагогічний часопис для вчителів
і книжечки для дітей. Свою діяльність почало товариство 1883 р., а
живішу організаційну діяльність розвинуло тількищо в останніх роках до'
війни. В тому часі воно стало називатися вже не «руским», тільки
«Українським Педагогічним Товариством» (скорочено «У. П. Т»), а
згодом, в 1926 р., як побачимо далі, прийняло назву «Рідна Школа».
Нинішній стан цеї організації такий: членів  26.799, число на 4 міл.
Українців, що живуть у Галичині, як бачимо невелике. Члени товариства
гуртуються у кружках, що засновуються по містах, містечках і селах
Галичини. А кружки певної території лучаться в повітові союзи кружків.
У цьому році е 323 діяльних кружки, з того коло 70 кружків виконує
функції повітових союзів. За допомогою кружків організує «У. П. Т.»
школи, які звичайно й удержуються коштами, що їх збирають кружки
з членських вкладок, добровільних пожертв, записів та прибутків з
концертів, театральних вистав, коляди тощо. Лишки з прибутків кружки
мають відсилати до центрального товариства. Інколи трапляється, що
обставини даної території не дають змоги зібрати потрібних фондів для
утримання шкіл, тоді центральне товариство мусить підпомагати.
Кружки засновують не тільки всякого рода школи, але наскільки
дозволяє влада ще й організують курси для неписьменних та всякі фахові
курси.

Щорічно відбувається у Львові загальний з їзд делеґатів кружків,
які й вибирають на один рік головну управу «У. П. Т.» Та управа
складається з голови, 18 членів й 6 заступників, що вибирають з-поміж себе
президію, якій як менш численній легше зібратись у повному складі
на засідання для поладнання всяких біжучих справ. Таким способом
загальний з їзд, що відбувається рік у рік, є найвищою владою
товариства, а головна управа виконує тільки постанови з їзду. Управа має
не тільки засновувати приватні українські школи та дбати про їхній
розвиток, але має й боронити українське шкільництво перед
несправедливими рішеннями шкільної влади, освідомлювати населення про
вагу рідної ніколи, редаґуівати шкільні підручники та часопис і
адмініструвати майном. Тому, щоб справніше йшла та велика праця, щоб
ввести її у певну систему, щоб дану справу рішали люди свідомі своєї мети,
створено для цього ось такі комісії: а) для народніх шкіл та семінарій,
б) для гімназій, в) для торговельно-промислових шкіл, г) для перебудови
шкільництва (народнього та середнього), ж) для перебудови фахового
шкільництва і д) для оборони шкільництва.

Щоб спопуляризувати товариство серед широких кол українського
громадянства, загальний з їзд у 1926 р. прийняв для товариства нову
назву «Рідна Школа», а щоб поширити права діяльности товариства
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;ва всі українські землі під польською владою, він поставив як першу
точку своєї проірами зміну статуту товариства. Хоча спроба поширити
свою діяльність уже раз не вдалася у 1924 р., з їзд у 1926 р. все ж таки
хотів здійснити думку З ЇЗДУ 1924 р. Щоб уникнути спротиву з боку
влади, він пропонував уступ про мету товариства стилізувати більш
завально, а саме не вичислюючи воевідств, де живе українське населення,
сказати у статуті: «що завданнями товариства е заспокоювати всі
потреби українського народу на полі шкільництва, публічного,
домашнього, передшкільного і позашкільного». Статут з такою зміною львівське
воевідство, що правда, затвердило, але показалося, що й тим способом
не вдалося товариству поширити своїх прав на всі українські землі під
Польщею, бо польська влада на Волині, Підляшппо, Холмщині і
Поліссю й далі не хоче дозволяти «Рідній Школі» поширювати на тих
землях свою діяльність, мотивуючи своє становище тим, що «Рідна
Школа» має право діяльности тільки у львівському воєвідстві. Супроти
такого рішення влади вноситься відклики, але надаремне,, бо супроти
розподілу польської адміністрації на воєвідства, статут «Рідної Школи»
мусив би бути затверджений і дотичними воєвідствами, на які «Рідна
Школа» хотіла би мати поширеною свою діяльність, чи міністерством.

Все ж таки, не зважаючи на труднощі, вдалося заснувати кілька
самостійних, незалежних від «Рідної Школи», українських приватніх
шкіл, між ними навіть три гімназії: в Кремінці, в Рівному і Луцьку та
дві народні школи в Рівному і Берестю!

Галичина, що була можна сказати головною ареною світової війни,
по скінченню її представляла картину великої руїни та спустіння,
великого зубожіння та культурного занепаду. Але як тільки затихли
гармати й закінчилася велика трагедія Европи, то і в цій бідній країні
розбите культурне життя почало пускати нові парості. І «Рідна Школа»
вспіла не тільки відновити всі школи, які були до війни, але ще
зорганізувати нові. До обнови нашого рідного шкільництва чимало
допомогли українські емігранти з Америки. Розуміється, що товариство
почало працю від підвалин загальної освіти, себто від народніх шкіл.

Щоб краще зрозуміти, яке велике й важне завдання має виконати
«Р. Ш.», треба уявити собі ясно теперішній розвиток, чи краще сказати б
занепад нашого державного-народнього шкільництва, треба порівняти
його статистичний стан з останніх літ до війни і після неї. З книжки
Северина' Лєнерта (Lehnert) «Szkolnictwo w Malopolsce», написаної на
основі офіціальної статистики, довідуємося, що в 1911 12 р. було в
цілій Галичині усіх державних народніх шкіл 5.556, з того 2.496
українських, а 3.060 польських.З переходом Галичини під Польщу число
народніх державних шкіл, що правда, зросло, але приріст українських
шкіл стався мінімальним, і так в 1921 22 було в цілій Галичині усіх
державних народніх шкіл 6.710 з того 2.505 українських, 4.205 польських
шкіл, отже за цілих 10 років прибуло українських шкіл тільки 9, а
польських 1.140. До українських шкіл зараховано тут по-над 400
утраквістичних, себто таких шкіл, де всі важніші предмети викладається
польською мовою.

Поки справа приналежности Охідньої Галичини не була остаточно
рішена, себто до 14 березня 1923 р., польська влада старалася по змозі
ставитися ліберально до так званих «національних меншостей», ба
навіть носилася з проектами автономії шкільництва у Галичині. Та після
14 березня 1923 р. всякі рожеві проекти розвіялись, а натомість
прийшов «кресовий закон. З 2.505 державних українських шкіл до 1927/28 р.
лишилося ледве 690. У волинській шкільній окрузі є тільки 4 укр.
школи, а на Поліссю і люблинській окрузі нема ні одної української
школи. І це мале число українських шкіл це більшістю народні школи
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нижчого типу, переважно одно або двоклясові, себто сільські ніколи,
а на 727 міських шкіл, себто більшеклясових у Галичині у 1924 р. було
лише шість українських, а з тих тільки одна семиклясова школа
ім. Шашкевича у Львові.

На основі вище сказаного бачимо, як дуже потрібні є нашому
населенню українські приватні школи, яку живу і невсипущу працю
повинна би розвинути «Рідна Школа» коло будови приватнього
українського шкільництва. Тимчасом через несприятливі умовили розвиток
українських приватніх шкіл іде мляво. Число наших народніх
приватнії шкіл у Галичині дуже мале: у 1922/23 р. було їх 32, а до 1926/27 р.
збільшилося воно дуже незначно, ледви на 10 шкіл, значить було їх
тоді 42, а сьогодні їх всього 45. Деякі з тих шкіл, звичайно міські, «
більшеклясові (7 шкіл семиклясових) і мають права шкіл публічних,
а сільські школи одно або двоклясові звичайно без права публічних
шкіл. До народніх шкіл «Рідної Школи» ходило у 1926/27 рр. 4.030 дітей.

При всіх школах «Рідної Школи» загалом є бібліотеки для дітей,
особливо гарно улаштована бібліотека при школі «Р. Ш.» в Новому Селі,
в Жабю тощо. При 10 народніх школах вдалося зорганізувати пласти
та кооперативи, щадниці та освітні й забавові кружки, що влаштовують
концерти: Франка, Шевченка, свято «Просвіти» та різні прогулянки.

«Рідна Школа» піклується чимало й фізичним здоровлям дітей. Для
тої мети постаралася вона и про шкільних лікарів, які є вже при всіх
її львівських народніх школах, котрих там е 6, та деяких школах на
провінції.

Народні школи в Долині, Золочеві, Клепарові й дівоча у Львові
давали минулими роками дітям незаможніх батьків біезплатно обіди й
снідання. У Львові, роздавано найбіднішим дітям ще й теплу одежу. За
навчання в народніх школах платиться, але бідніші діти вчаться
безплатно. Загалом «Рідна Школа» при допомозі українського
громадянства повинна конче подбати, щоб навчання у всіх народніх школах було
безплатне, як це вже є у народній школі «Рідної Школи» в Бережанах.

Заснування дитяічих садків та захоронок знаходиться тільки що в
початковій стадії. Діточі садки по селах і місточках засновується тільки
літом, на час жнив, коли діти лишаються вдома без догляду. Діточі
садки приносять тоді подвійну користь: вони увільняють батьків від
клопоту та жури про дітей, а діти дістають дбайливу опіку й охорону
від деморалізації. А надто цілоденне перебування дітей під проводом
гарних фахових учительок впливає дуже корисно й на умовий розвиток
дітей. Жалко тільки, що ідея заснування діточих садків ще мало
популярна серед нашого селянства і не завжди добре ставиться до них
адміністрація, через що в цілій Галичині було 1927/28 р. тільки Ю діточих
садків, в яких було 364 дітей.

Небагато більше є захоронок «Рідної Школи» тільки 13. Деякі з тих
захоронок основані і удержувані товариством «Захоронка», що існує
у Львові вже 27 літ (засноване заходом М. Грушевської, Лучаків-
ської, Рудницької, Білецької і Коцовської), але над ними всіма
педагогічний нагляд має «Рідна Школа». Захоронки творять, можна б сказати,
фундамент, підбудову під народне шкільництво. Діти, що в
дошкільному віці були в захоронці, є краще розвинені умово. З того невеликого
числа українських захоронок шість захоронок є у Львові, де вони
справді мають велике значіння, бо не тільки дбають за фізичне й духове
виховання дітей, але й бережуть їх від денаціоналізуючих впливів
міського оточення. Решта, себто 7 захоронок, здебільшого є в
найближчих околицях Львова, та інших провінціяльних містах. Усіх дітей в за-
хоронках у 1928 р. було 496.

Дивним видасться не одному, що Українці у Східній Галичині за ча¬
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сів конституційного австрійського правління не мали ні одної
української державної учительської семінарії. Але так було, бо заснування
такої інколи не дозволяв закон з 12/ѴІ. 1907 р., виданий галицьким ку-
ріяльним соймом. Зате було тоді в Галичині аж 12 учительських
семінарій: 6 польських і б утраквістичних, себто таких, де всі важніші
предмети, як історія, географія та педагогічні науки викладало польською
мовою, і які через те були більш польськими як українськими школами,
та до того ще і не легко було дістатися до них українській молоді.

Щоб прийти в поміч: нашій молоді, стало тоді «Українське Педагогічне
Товариство» засновувати у Львові і на провінції українські приватні
семінарії. Крім семінарій «Українського Педагогічного Товариства» було
ще кілька приватніх семінарій Василіянок. Одначе учениці тих всіх
приватніх семінарій, коли ті не мали ще прав публічних шкіл, мусили
здавати матуру в державних утраквістичних семінаріях.

Польська влада 1919 р. заснувала аж 9 нових семінарій, між тим
навіть 2 українські: коедукаційні семінарійні курси у Львові і семінарію
для дівчат в Перемишлі. А сталося це тому, що попросту польська
молодь після польсько-українських воєнних подій не захотіла сидіти
в школі на одній лавці з українською, і стала не допускати її до школи.
Навчання всіх предметів в обидвох цих семінаріях відбувалося по-
українськи. Але недовго, лише до 1923 р., до офіціального визнання
польської влади в Галичині.

До 1923 р. приватніх семінарій «Українського Педагогічного
Товариства», і то жіночих, було три: в Коломиї, в Самборі і в Стриї. Після ма-
лощо не трьохлітніх старань львівська кураторія позволила відновити
й четвертий український жіночий семінар, оснований ще 1903 р. Окрім
згаданих жіночих семінарій є ще 4 учительські семінарії Василіянок:
у Дрогобичі, в Яворові, у Львові і Станиславові.

Хлопці мали лише приватні семінарійні курси, які нарешті цього
року перемінено у семінарію, отже тепер всіх українських семінарій
«Рідної школи» є вже 5.

Всі ті школи мають, що правда, права шкіл державних, але на ділі
затратили вони малощо не зовсім український характер. За навчання
в українських семінаріях платиться і це переважно вистарчає на їх
удержання. Усіх учениць у тих семінаріях у 1926/27 р. було 728, а уче-
ників 71, разом 799.

При всіх приватніх українських семінаріях існують бібліотеки,
читальні, пласти, кооперативи, щадниці та крамниці зі шкільним'
приладдям. При семінарії в Самборі є навіть історично-географічна секція,
а при семінарії для хлопців у Львові засновано знов
математично-природничу секцію, що веде доволі живу діяльність і придбала вже чимало
лябораторійних приладдів. Загалом тепер проявляється змагання, щоб
в учительських семінаріях покласти в основу навчання фізики та хемії
лябораторійну працю. Дещо з фізики, що не має практичного
пристосування в життю, хочуть пропустити, а за те дати молоді докладні
відомості про найновіші досягнення фізики та техніки, як про промінні тіла,
радіотехніку тощо.
" Не добре стоїть справа і з нашими гімназіями, чи то державними чи
приватніми. Українці у Східній Галичині мають тільки 8 державних
гімназій, з того три у Львові. Українські державні гімназії здобуто з
великими клопотами та жертвами ще в австрійського уряду. Тепер
польський закон дозволяє засновувати тільки польські або утраквістичні
гімназії. Приватніх гімназій «Рідної Школи» є всього 10, а саме: в Горо-
денці, Дрогобичі, Золочеві, Коломиї, Рогатині, Станиславові, Тернополі,
Чорткові, Яворові та у Львові. Усі ті гімназії з виїмком коломийської
і львівської мають права шкіл державних. Крім цих приватніх гімназій,
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е ще приватна гімназія Василіянок у Львові та гімназія Українського
Інституту в Перемишлі. Приватні гімназії в Коломиї, Оганиславові,
Львові і Тернополі це дівочі п ятиклясові гімназії гуманітарного типу,
на підбудові семиклясової народньої школи. Решта гімназії «Р. ПІ.» це
коедукаційні восьмиклясові клясичні гімназії. В усіх українських
приватніх гімназіях у 1926/27 р. було вписаних по-над 2.000 дівчат і
хлопців, а класифіковано 1.856 учениць і учнів. Не всі українські приватні
гімназії мають свої будинки, деякі містяться по домах читальні
«Просвіти» або інших громадських установ. В кожній гімназії е бібліотеки
для учителів та учнів. Найкращі й найбільші бібліотеки для учнів
існують при гімназії в Рогатині (1.588 книжок) і в Яворові (1.347 книжок).
В Яворові в ще дуже гарна і велика (10.025 книжок) бібліотека кружка
«Рідної Школи», що удержує ту гімназію. З неї користають також учні
і учениці гімназії. Ііри гімназіях так само, як при семінаріях, є теж
читальні, пласти, кооперативи й щадниці. При читальнях засновуються
різні наукові та літературні секції. 6 також й спортові клюби. Справді,
деякі гімназії можна б назвати зразковими, от хочби гімназію в
Рогатині, де підо впливом вчителів заснувала гімназійна молодь чимало
наукових та літературних секцій. Гімназії улаштовують також різкі
концерти, театральні вистави та прогулянки. Від березня 1923 р. має «Рідна
Школа» на шляху до свого розвитку чимало важливих перешкод, між
ними й адміністраційної натури, як заведення до наших шкіл польської
мови, як урядової. А особливо великий клопіт має «Рідна Школа» зі
змаганням польської влади втиснути плян навчання в наших приватніх
школах у вузькі рямці своїх державних інтересів, не даючи тим самим
змоги нашій молоді пізнавати свою культуру й історію, а наказуючи
навіть всесвітну історію й географію викладати тільки польською мовою.
Але все ж таки думаємо, що при добрій волі українського
громадянства та його матеріяльній допомозі «Рідна Школа» може розвиватися
і має будучність перед собою. Тим більше, що «Рідна Школа» має за
собою багато добрих прикмет і багато життєвої енергії.

Останніми часами присвячується у нас багато уваги справі
виховання та навчання молоді, загалом реформі школи. Наше галицьке
українське громадянство бажає перш за все мати таку українську приватній
школу, що служила б потребам нації, виховувала сильні характери,
майбутніх керівників чи то народнього чи державного життя. Воно пізнало,
що давня клясична гімназія з її великим вантажем греки й латини,
з її схоластичним способом навчання, мало розвиває оригінальність та
здатність до творчої праці у молоді, нівелюючи спеціальні таланти та
нахили. На жаль мусимо признатись, що у нас малощо не всі гімназії
«Рідної Школи» (ба аж 6 гімназії) та всі українські державі  це
гімназії клясичні.

На сьогорічному з їзді вчителів середніх шкіл «Рідної Школи», що
відбувся 1 і 2 лютого у Львові, справу реформи класичних гімназій
положено в основу праці. Особливу увагу розбудив своєю доповіддю Антів
Крушельницький, гімн, директор, що поставив рішучий постулят
перебудови всіх староклясичних гімназій «Рідної Школи», на п ятиклясові
гуманітарні та реальні математично-природничі, обороняючи своє
жадання тим, що доволі буде нам українських державних клясичних
гімназій. Фундаментом, підбудовою під це нову п ятиклясову гуманістичну
гімназію мало б бути зреформована семиклясова всенародна школа.
Розуміється, не всі члени з їзду погодилися з думкою А. Крушельни-
цького, знайшлося ще багато прихильників старих клясичних
гімназій, старої схоластичної методи навчання й то не тільки відносно старих
мов, але навіть і до навчання української мови й літератури. Коли Антін
Княжинський, гімн, учитель, у. своїй доповіді «Обов язкова і надобо-
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.в'язкова шкільна лектура», з ясував конечність поширення шкільного
й позашкільного читання молоді та покерування тої' праці так, щоб
молодь навчилася сама оцінювати критично те, що читає, та щоб та
лектура стала їй стимулом до творчої праці, якою тільки непомітно
керував би вчитель, прихильники схоластичної методи рішуче
запротестували проти цього домагання. На їх думку, учні «не повинні
вихоплюватися із шкільного варстату праці вчителя» і матеріял лектури повинен
лишитися обмеженим до давніших письменників так званих «клясиків».
На щастя ідея реформи клясичних гімназій має вже прихильників і
посеред самих керівників «Рідної Школи», як це видно було з доповіді
др. Макарушки. В цих гімназіях нового типу покладено буде головну
вагу на живі мови, наукові досліди, загалом на те, щоб молодь привчати
до самостійної праці, а крім цього держати її в контакті з сучасним
життям, навчити її розуміти та дивитися на нього критично.

Щоб створити кадр відповідно підготованих учителів і вчительок до
семиклясових всевародніх шкіл, домагався А. Крушельницький
заснувати, по змозі якнайскоріше, дволітні педагогічні курси, на яких мали
вчитися ті, що скінчили середню школу. Далі той з їзд доручив секції
істориків і географів опрацювати та вислати меморіял до польського
міністерства освіти в справі виділення, як окремий предмет, польської
історії та географії, щоб користуючись законом 1924 р. могти вчити
всесвітню історію та загальну географію по-українськи. Також рішено
домагатись ввести у всіх українських гімназіях навчання історії та
географії України, хоч одну годину в тижні, та усунути з усіх шкіл
підручники історії, які були б у колізії з національними почуваннями
Українців.

Воєнні й післявоєнні роки показали нашій суспільності, як мало
приготована до практичного життя є молодь, що кінчить гімназію.
Коли вона не в змозі закінчити вищу школу, не легко приходиться їй
знайти якунебудь працю для прожитку. Тимчасом молодь, яка
покінчила середню технічну школу, без труду знаходить працю у всіх
галузях промисловосте, в" різних технічних підприємствах. На жаль
Українці в Галичині не мають середніх технічних шкіл, ані державних, ані
приватніх. Від часу до часу появляються, що правда, у галицькій
українській пресі статті, що пропагують ідею оснувати середні та нижчі
технічні школи, але треба признати, що ця ідея не знаходить підхожого
ґрунту, бо ще й тепер ідеалом широких кол нашого громадянства є
державна служба. Отже, як бачимо, в психології нашого суспільства
лежить найбільша перешкода для перебудови нашого народнього життя на
нових економічних основах. Щоб перемогти цю неохоту нашого
громадянства до реальних, практичних наук, щоб розбудити в ньому інтерес
до всякого промислу, до самостійної, незалежної праці, треба впливати
на психіку його науково-популярною технічною літературою, відлигами
та дискусіями на такі теми.

«Рідна Школа» робить щойно перші кроки на полі організації
нашого фахового шкільництва, та в тім їй не мало перешкоджає не тільки
недостача фондів, але й влада, яка особливо нерадо дає дозвіл на
заснування таких шкіл. «Рідна Школа», розуміється, почала свою працю від
нижчих фахових шкіл, і досі заснувала ледви сім таких фахово-допов-
няючих шкіл: дві фахово-доповняючі школи ім. Б. Грінченка у Львові,
по одній фахово-доповняючій школі в Перемишлі, Станиславові,
Коломиї і Тернополі та столярську школу в Косові, яку «Рідна Школа»
властиво перебрала вже зорганізовану від «Гуцульського Мистецтва». На
кінець треба ще згадати ткацьку школу в Борщеві, що дуже добре
розвивається та зорганізувала вже навіть окреме підприємство, спілку
«Повісмо», яка й удержує ту ткацьку школу, а «Рідна Школа» веде тільки
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педагогічний і фаховий нагляд. Крім сього «Рідна Школа» організує ще
'тимчасові фахові курси; кпр. у 1927 р. були такі курси в Радехові.
Судовій Вишні, Галичі, Любачеві, Белзі та Новому Селі. Всі ті курси дають
побіч фахової освіти ще загальне знання. В 1924 р. перебрала «Рідна
Школа» від «Просвіти» українську торговельну школу, що підготовляє
молодь теоретично і практично до праці в наших торговельних, касових,
промислових та кооперативних установах.

Сьогорічний вчительський з їзд рішив, що першим і найважнішим
завданням «Рідної Школи», першим її етапом на дорозі реформ нашого
шкільництва, має бути заснування зараз після літніх вакацій першої
української промислової школи у Львові.

Щоб дати змогу вчитися бідній робітничій і сільській молоді та
зберегти її від денаціоналізації, «Рідна Школа» старається по змозі
засновувати бурси, спільні кватири. Досі зорганізовано тільки сім, з того
одна у Львові, а інші по провінціяльних містах і місточках, головно там,
де існують середні школи.

При головній управі «Рідної Школи» існує видавнича комісія, яка
одначе не виявила досі інтензивної праці, видаючи тільки небагато
підручників та кілька невеликих книжечок для дітей, ілюстрованих Оленою
Кульчицькою, М. Манастирським та ін. артистами. Причиною такої
слабої видавничої праці «Р. Ш.» була не тільки недостача
організаційної енергії у видавничої комісії, але тяжке фінансове положення
товариства, шо не давало можности почати якунебудь більше інтенсивну
працю, яка заспокоїла б бодай попит на шкільні підручники. Щоб
оживити та дати більш зорганізовану форму видавничій праці «Рідної
Школи», товариство вчителів середніх шкіл «Учительська Громада» на
сьогорічному з їзді дало проект розпочати видавництво шкільних
підручників та інших книжок для молоді на спілку з «Рідною Школою».
Для цеї мети треба б зорганізувати відповідні секції: україністів,
істориків, географів, математиків та природознавців. Тим способом
примушено б цілі гурти вчителів взятися до праці над відповідними
підручниками. Але така праця має бути не філянтропійна, тільки оплачувана,
бо .лиш тоді піде скорим кроком вперед.

Така жива видавнича праця дала б «Рідній Школі» теж неабияку
матеріальну користь. Для розпродажі книжок мало було б тільки одної
книгарні «Р. Ш.» у Львові, яка до речі ледви жевріє, а треба б
засновувати нові книгарні по всіх містах і місточках, де є середні школи.
Теперішня книгарня «Рідної Школи», це тднаймлена книгарня
Ставропігійського Інституту у Львові. Вона продає, можна сказати, тільки
підручники, які видають крім «Р. Ш.» інші товариства, як Наукове
Товариство ім. Шевченка, державне видавництво шкільних книжок,
видавництво Матвійчука, Таранька тощо. Коли б справді «Рідній Школі» і
товариству «Учительська Громада» вдалося зосередити в своїх руках майже
всю видавничу працю шкільних книжок, то це дало б «Рідній Школі»
тривалу й сильну матеріальну основу для її дальшого існування.

Для сильнішої пропаганди ідеї «Рідної Школи» серед нашого
громадянства, для інформування його про діяльність товариства та
загалом для створення тіснішого зв язку між громадянством і товариством
почав виходити в половині 1927 р. часопис-місячник «Рідна Школа», але
через недостачу передплатників скоро покінчив він своє коротке життя.

«Рідна Школа» переживає тепер перманентну фінансову крізу.
З того приводу з являються часто у галицькій українській пресі аляр-
муючі статті про матеріальну руїну товариства і заклики рятувати його.

На це наше громадянство різно реагує: одні, рішучі прихильники
«Рідної Школи», з правдивою посвятою ходять, можна сказати, від хати
до хати і збирають пожертви для неї, інші знов ставляться вороже до
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деї, мовляв школи «Рідної Школи» не є рідні школи, бо вони з огляду
на свої права державних шкіл мусять пристосовуватися до плянів і
розпорядків влади. Що правда, можна б тому лихові зарадити: зректися
права державних шкіл, але того знов не бажає собі більшість батьків!
Якби там було, все ж таки школи «Рідної Школи» можна назвати
греблею, що боронить від денаціоналізації нашу молодь особливо селянську
і робітничу, тепер всіх учнів в її школах 10.000, в тому понад 9.000
селянських і робітничих дітей.

Деякі громадяни радять, щоб галицька українська кооперація взяла
па свої плечі бюджетування «Рідної Школи». Але вона ще сама надто
молода і не дуже сильно стоїть на ногах, то й не сила їй підняти такий
тягар. Одиноким виходом з тої біди могли б бути, як я вже згадувала,
видавнича діяльність і власні книгарні. Але та праця, щоб дала
позитивний матеріальний наслідок, потребує цілих років праці, а «Рідну
Школу» треба зараз рятувати, бо дефіцит за попередні роки і за 1927 р.
виносив 66.064,32 зол., а за 1928 р. 43.389,86 зол.

Це фінансова криза «Рідної Школи» найприкріше дається відчувати
його учительству, яке мусить цілком посвячувати себе не тільки
навчанню, але й вихованню нашої молоді, можна сказати без
перебільшення 'Мусить в десятеро більше працювати, як учительство державних
шкіл, а за це дістає тільки 75% їхньої платні. А вже зовсім трагічно
представляється справа вчительства народніх шкіл, у яких шкільної
оплати не вистарчає на його утримання.

В середніх школах, де більші шкільні оплати, економічне положення
вчительства краще. Накінець треба ще згадати, що вчительство
приватніх шкіл не має ніякого правного забезпечення; воно вступає до служби
на основі так званого «декрету іменування», який одначе не дає ніяких
обопільних зобовязань і кожної хвилини може дирекція виповісти
службу вчителеві, або перенести його, а вчитель може знову покинути
приватню школу й перейти до державної. Тому «Учительська Громада»
домагається, щоб головна управа «Рідної Школи» випрацювала на
спілку з нею «прогматику», кол. договір за порозумінням працедавців
і вчительства, щоб нормувати відносини між обидвома сторонами і
запевнити вчительству матеріяльне забезпечення.

Подала Ольга Мочульська.
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ПОКАЖЧИК СКОРОЧЕНЬ В РЕЄСТРІ.

Агіт. й Пр.  Агітація й Пропаганда. Журнал Агітпропу ЦККП(б)У. Двохт. X.
Archeion VI. Areheion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawam archiwalnym.
Арх. Спр.  Архівна Справа. Центральне Архівне Управління УСРР. Журнал.

Харків.
Arch. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
Безв. Безвірник. Популярно-науковий, антирелігійний журнал. Харків.
Бібл. В.  Бібліологічні Вісти. Український Науково-Дослідчий Інститут

Книгознавства. Київ,
Більш. Укр.  Більшовик України. Політ. - економічний журнал ЦК КП(б)У.

Харків.
Б. Р. У.  Будівництво Радянської України. Збірник. Вип. І. За ленінську

національну політику. Харків. ДВУ.
Веч. К. Вечерний Киев. Газета. Киев.
В. і Н.  Віра і Наука. Часопис. Коломия.
Вісн. Куст. Пром. Кооп. У.  Вісник Кустарно-Промислової Кооперації

України. Харків.
Вісн. Стат. Укр.  Вісник Статистики України. Періодичний орган

Статистичного Управління УСРР. Харків.
Вісті.  Вісті. Щоденна газета. Орг. ВУЦВК. Харків.
Всесв.  Всесвіт. Тижневий журнал. Харків.
ВУАН. Всеукраїнська Академія Наук. Київ.
ВУЦВК.  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет./
ВУРПС.  Всеукраїнська Рада Профспілок.
Гарт. Гарт. Літературно-художній та критичний журнал. ВССПП

(Всеукраїнська Спілка Пролетарських Письменників).
Глоб.  Глобус. Двохтижневий журнал. Київ.

Й. В. У. Державне Видавництво України.. Діло. Часопис. Львів.
Зкон. Вест. 'Экономический Вестник. Орган Киев. Окр. Плана. Газета. Киев.
Зк. Ж.  Экономическая Жизнь. Газета. Москва.
Етн. Вісн.  Етнографічний Вісник. У АН. Етнографічна Комісія. Київ.
Ж. й Р.  Життя и Революція. Місячник. Київ.
Ж. і 3.  Життя і Знання. Львів.
Заочн. Ун. Заочний Комуністичний Університет. Періодичний орган

Заочного Комуністичного Університету ім. Артема. Харків.
Зап. Вас.  Записки Чину св. Василія Великого. Львів.
Зап. Іст.-Філ. Від. Записки Історично-Філологічного Відділу ВУАН. Київ.
Зап. Кам. Т.  Записки Кам янець-Йодільського при ВУАЙ Товариства. Кам я-

нець-Подільський.
Зап. Львів.  Записки Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові.
Зап. Майн. Тех.  Записки Майнівськго Сільсько-Господарського Технікума

Н. К. О. Ніжин.
Зап. Од. Т.  Записки Одеського при ВУАН Товариства. Одеса.
Зап. Полт. Т.  Записки Полтавського Наукового при ВУАН Товариства.
За С. Л.  За Сто Літ. Матеріяли з громадського і літературного життя

України XIX і початку XX ст. Комісія Новішої Історії України. Історична Секція
ВУАН. Київ.

36. Вол. М.  Збірник. Волинський Науково-Дослідчий Музей. Житомир.
Зб.  Збірник Іст.-Філ. Відд. ВУАН. Київ.
Зв.  Звезда. Газета Дніпропетровського Окр. Ком. КП(б)У.
Ziem. Ziemia. Часопис. Варшава.
Зоря.  Зоря. Літературно-науковий та політ.-громад. ілюстрований

часопис-місячник. Дніпропетровське.
Изв.  йзвестия. Одеського Округ. Ком. КП(б)У. Щоден. газета. Одеса.
І. У. Н. М.  Інститут Української Наукової Мови при УАН. Київ.
К.  Київ.

*) До складання біжучої бібліографії українознавства тепер береться Все-
народня Бібліотека України, тому «Україна» не буде його вести далі Ред.
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Калєн.-Альм. «Дн.»  Календар-альмаиах «Дніпро» на звич. 1929 р. Львів.
Кан. Фар.  Канадійський Фармер. Вінніпег.
Карп. С.  Карпатскій Свѣтъ. Ужгородъ.
К. и С. Каторга и Ссылка. Ж. Москва.
Ком.  Комуніст. Щоденна газета Орг. ЦК КП(б)У. Харків.
Кооп. Буд.  Кооперативне Будівництво. Двохтижн. журнал Української Спо¬

живчої Кооперації. Харків.
Kos. Kosmos. Rozprawy. Lwów. Nakł. Polskiego Tow. Przyrodników

im. Kopernika. Z zas. Ministerstwa.
Краєзн.  Краєзнавство. Щомісячн. орган Україн. Комітету Краєзнавства.

Харків.
Крит.  Критика. Журнал марксистської критики. Харків.
К. Осв.  Кузня Освіти. Журнал студентів^ професорів та службовців Київ.

Інст. Нар. Освіти.
Л.  Ленінград.
Літ. Г.  Літературна Газета. Двохтижн. орган ВССПП (Всеукр. Спілка Пролет.

Письменників). Київ.
Літ.-Н. Віст.  Літературно-Науковий Вістник. Місячник. Львів.
Літоп. Р. Літопис Революції. Журнал історії КГІ(б)У та Жовти. Револ.

на Україні. Істпарт. ЦК КП(б)У. Харків.
Lud. Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Etnograficznego, wydawany przez Polskie

Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie.
M.  Москва.
H. Воля.  Народня Воля. Часопис. Скрентон. Па.
Нар*. К.  Народній ілюстрований календар «Просвіти» на звич. р. 1929.

Коштом Т-ва «Просвіта» у Львові.
Наук. 3. Київ. Ін.  Наукові Записки Київ. Інституту Народнього Господарства.
Наук. 3. Кат. Геолог.  Наукові Записки Науково-Дослідч. Катедри Геології.

Труди Харків. Товариства Дослідників Природи.
Наук. 36.  Науковий Збірник. Записки Українського Наукового Товариства

(тепер Історич. Секції ВУАН). За рѳд. акад. М. Грушевського. Київ.
Йед.  Неділя. Тижневик. Львів.
II. 3.  Нова Зоря. Часопис. Львів.
Н. Ч.  Новий Час. Часопис. Львів.
O. К.  Ольга Кобилянська. Альманах у пам ятку її сороклітньої письмен

ницьної діяльности (1887 1927). Накладом Ювіл. Комітету в Чернівцях.
Под. Р.  Подкарпатська Русь. Ужгород.
Полт. Сел.  Полтавський Селянин. Сільсько-господ. попул.-наук. двохтиж-

яевик. Полтава.
Posiedź. Posiedzenia Naukowe Państw Instytutu Geologicznego. Warszawa.
Пойт.  Поступ. Журнал Української Христіянської Організації. Львів.
Прап. Мар. Прапор Марксизму. Орган Українського Інституту Марксизму-

Пекінізму. Харків.
Пр. Ком. Звич. Праці Комісії для Виучування Звичаєвого Права України.

Збірник Соціяльно-Екон. Відділу. ВУАН. Київ.
Пр. Ком. Народ. Госп. Праці Комісії для Виучування Народнього Господар¬

ства України. Збірник Соц.-Економ. Відділу. ВУАН.
Пр. Н. Д. Кат. Кооп. Праці Науково-Дослід. Катедри Кооперації при

Київському Кооперативному Інституті.
Прол. Пр.  Пролетарська Правда. Щоденна газета. Орг. Окр. Ком. КП(б)У.

Київ.
P. Ос.  Радянська Освіта. Громад-педаг. місячник. Орган НарКомОс. УСРР.
Р. У. Радянська Україна. Журнал ВУЦВК.
Роб. Газ. Прол.  Робітнича Газета Пролетар. Щод. Орг. Ц. Р. Пр. Оп. Укр.
Розб. Н.  Розбудова Нації. Часопис. Прага.
Sbor. Sbornik ѵёпоѵапу Jaroslavu Bidlovi profesora Кагіоѵу University ksedesa-

tym narozeninam. Praha.
Сб. Отд. P. Яз.  Сборник отделения русского языка и словесности Акад.

Наук С. С. С. Р. Ленинград.
Сб по р. яз.  Сборник по русскому языку и словесности Академии Наук

€. С. С. Р. Лѳнинград.
Св.  Світ. Часопис. Львів.
Своб.  Свобода. Часопис. Джерзи-Ситі.
Сел. Г.  Селянська Газета. Київ.
Slav. Slavia. Casopis pro slovanskou filologii. Praha.
Słovo P. ~SIovo Polskie. Dod. nadzwycz. poświęcony Zjazdom Bibliotekarzy i

Bibliofilów w święto Stulecia Ossolineum we Lwowie. Redakt. Dr. Eustachy Gaberle.
Служ.  Службовець. Орган Всеукр. Коміт. Проф. Спілки РадТоргСлужбовців.

Харків.
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Spraw. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności
dokonane w ciągu roku 1927 oraz materjały do fizjografji kraju. Kraków. Nakł. Akad.
Umiejętności.

Ст. Xp.  Статистична Хроніка. Період, орг. Цен. Стат. Упр. УСРР. Харків.
Студ. С.-Г. Ек.  Студії з сільсько-господарської економії України. Наук.-

Дослідча Катед. С.-Г.-Економії, Київ.
Схід. С. 4 Східній Світ. Орг. Всеукр. Наук. Асоц. Сходознавства. Харків.
Таб. Табор. Воєнно-літературний журнал. Каліш.
Триз.  Тризуб. Часопис. Париж.
Тр. Каб. Кол.  Труди Кабінету Колективізації Сільського Господарства. Пол-

тав. С.-Г. Політехнікум.
Тр. Науч. Иис/г. Сел.  Труды Научного Института Селекции. Сортово-Семон-

ное Управл. Сахаротреста. Всесоюз. Сов. Народ. Хоз.
Україна.  Україна. Науковий двохмісячник українознавства. Орган Істор.

Секції ВУАН (к, Укр. Наук. Товариства в Києві). Під загальн. ред. Голови Секції
акад. М. Грушевського. Київ.

УСРР Українська Соціалістична Радянська Республіка.
Укр. Агр.  Український Агроном. Агрономічний та громадсько-професійний

журнал Україи. Центр, та Харків. Бюрів Агрономіч. Секції Профспілки Сільск.-
Госп. та Ліс. Робітників СРСР. Харків.

Укр. Віст.  Український Вістник. Часопис. Ню-Йорк.
Укр. Г. -- Український Голос. Часопис. Вінніпег.
Укр. Землевп.  Український Землевпорядник. Громад.-проф. та науковий

щомісячник. Харків,
Укр. Мисл.  Український Мисливець та Рибалка. Орг. Всеукр. Спілки

Мисливців та Рибалок. Харків.
Укр. Щ. Віс. Українські Щоденні Вісті. Часопис. Ню-Йорк.
Укр. Ек.  Український Економіст. Неперіодичний збірник. Подєбради.
X.-Харків.
X. Пр.  Харьковский Пролетарий. Газета. Харків.
Хоз. Укр.  Хозяйство Украины. Ежемес. политико-экон. журнал. Харків.
Czas. Geogr. Czasopismo Geograficzne. Kwartalnik Spolączenia Pol. Nauczycieli

Geografli, Towarzystwa Geograf, we Lwowie i Towarzystwa Geograf, w Poznaniu. Red.
E. Pomer. Lwów.-Warszawa.

Черв. Пр.  Червоне Право. Двохт. орган. Народнього Комісаріяту Юстиції
УСРР. Харків.

Черв. НІ.  Червоний Шлях. Громадсько-політич. і літератур.-науковий
журнал. Харків.

Шл. Осв.  Шлях Освіти. Педагогічний журнал. Харків.
Юв. Зб.  Ювілейний Збірник на потану акад. Михайла Сергієвича

Грушевського з нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової
діяльности. УАН. Київ. II.

Нотатки: В описах видань 1928 р. в тексті рік 1928-й не наводиться, бо він
є в загаловку реестра, в описах видань інших років належний рік визначається.

До IX роз. «Персоналія»: Персоналія складено за абетковим порядком прізвищ
осіб, що їх життя подається в творі.

Статтю, що говорить про двох осіб, показано під прізвищем пертої особи.
Так, 1) статтю Ігн. Житецького про Лукашевича і Костомарова  під

прізвищем Лукашевича і 2) статтю А. Кримського про Петрушевича і Огоновського 
під прізвищем Петрушевича.

Соціологія. Ідеологія. Методологія.

Програма комуністичного
Інтернаціоналу. X. ДВУ. 72 ст.

Люнцнер, Н. О программе коммунисти-
ческого интернационала. Итоги VI кон-
греса интернационала. X. «Пролетарий».
47 ст.

Фингерт, Б. и Ширвиндт, М. Кратний
учебник исторического материализма.
Допущено научно-политической секцией
ГУС-а в качестве учебн. пособия для
совпартшкол. М. 241 ст. РЕЦ. Гепнер Ю 
Шл. Осв. № 12. Ст. 270 271.
Тальгеймер. Введение в диалектиче-

ский материализм. [Популярні розмови,
лекції, читані в університеті ім. Сун-Ят-
Сена в Москві 5 лют. 23 травня 1927 р.

Педагогіка. Національне питання.

Переклад з рукол. за ред. Т. Л.
Аксельрода]. М.-Л. ГИЗ. 240 ст. РЕЦ. Глезер-
ман, Г. Більш. Укр. № 21 22. Ст. 142
144.

Бойко, В. Діялектичний матеріялізм.
Ч. І. Філософія марксизму. Курс
конспективний. Дніпропетрівське. ДВУ.
149 ст.

Степанов, И. Диалектический
материализм и деборинская школа М.-Л-
ГИЗ. 160 ст. РЕЦ. В. М й. [До дискусії
між механістами і діялектичними мате-
ріялістами].  Більш. Укр. № 15 16.
Ст. 101 103.
Столяров, А. Диалектический мате-

риализм и механисты. Наши философ-
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гКпе разпогласия. Л. Изд. «Прибой». 231
РЕЦ. Федоров, В. Більш. Укр. Ху20.

(X 131 136.
Кабан, М. Механістичний світогляд і

-ѵчаена фізика в світлі діялектичного
^теріялізму. К. Ос. № 2. Ст. 19 21
/Палі буде).
Дгол, И. Вптализм, механический ма-

Териализм u марксизм. М.-Л. «Моск.
Рабочій!». 221 ст. РЕЦ. Г. Більш. України
де 21 22. Ст. 144 146.

Песталоцці. Вибрані твори. За ред.
я,роф. М. І. Гор ді є в сь кого, проф.
А. І. Г о т а л о в а - Г о т л і б а та В. О.
Пудновцева. Одес. Наук, при УАН
Т-во. Секц. педаг. № 2. Віт. Г. Одеса. 165
ст. РЕЦ. С вич, Черв. III. Ху 12. Ст.
245 6.
Гордієвський, Михайло, проф. Кант і

Песталоцці. Юв. 36. Ст. 444 448.
Федчишин. Естетика Гегеля Гарт,

де 7. Ст. 101 118.
Васильїва, О. Категорія міри в системі

Геґеля та в діялектичному матері ял ізмі.
[Вчення Геґеля. Абстрактний перехід
яко ста та кілько стіг й місце міри в
системі буття. Міра в цілому. Безпосередня
міра. Реальна міра. Вузлова лінія мір.
Безмірне. Перехід до сутносте. Підсумок
про за.кон взаємного переходу кількосте
та якости]. Прап. Мар. № 3. Ст. 23 83.
Бон, В. Геґеліяиство на послугах

фашизму. [Інтерпретація соціо логічних
поглядів і учень Геґеля в творах Мейер-
Моро, Вюлова, Герм. Геллера, Роберта
Міхельса]. Прап. Мар. № 4(5). Ст. 5 28.
Пелех, Петро. Про діялог Сковороди

«Неграмотний Марко». Юв. 36. Ст. 449
154.

Ленін, Н. (В. Ульянов). Твори. Перекл.
з друг. вид. Інституту Леніна при ЦК
ВКП(б) за ред. М. Скрипника. Т. І.
1893 1896. Переклав Євг. Кас яиенко. X.
КП(б)У. Комісія Ц. К. КП(б)У для
редагування укр. перекл. творів Леніна.
508 ст.

Ленін, Н. (В. Ульянов). Що таке «друзі
народу» і як воші воюють проти соціял-
демократів (Відповідь на статті «Рус.
Богатства» проти, марксистів). X. ДВУ.
167 ст.
Скрипник. Ленін як учений. Доповідь

тов. Скрипника в Інституті Марксизму
на зібранні комосередку від 4/11. Прап.
Ма.р.  № 3. Ст. 7 22.
Леи и и с к и й С б о р и и к. ѴП. Под

Ред. И. И. Б у х а р и и а, В. М о л о т о в а,
И. Н. С к в о р ц о в а - С т ѳ и а и о в а. Ин-
ститут Ленина при Ц. К. ВКП(б). РИЗ.
397 ст. РЕЦ. Манілов. В. Літоп. Р. Ху 4.
Ст. 171 177. Ху 5. Ст. 275 276.
Г ильфердинг, Р. Капитализм, социалпзм

и социал-демократия. [Збірник статтей і
промов. Переклад Ф. Капелюша. 3
критичною вступною статтею А. Сліпкова].
,М.-Л. Изд. «Москов. Раб.». 166 ст. РЕЦ.
Глезермаи, Г. Більш. Укр. Ху 18. Ст.

4)0 92.

Глезерман, Г. і Торік, О. Карл Кавт-
ський і марксизм. Ідеологія сучасного
ревізіонізму. Більш. Укр-. Ху 23. Ст.
45 59.

Олексій, Г. Конструктивнії# соціялізм
германської соціялдемократії. [Розгляд
статті теоретика нім. соціяль-демократії
Уигери-Стериберґа «Усуспільнення
промисловосте, як громад.-господарча
форма кім. господарства». Заперечення
думки Стериберґа, що німецьке
господарство иабли/ігається до соціялізму].
Більш. Укр. Ху 14. Ст. 71 88.
Лозовий, О. Проф. М. Туган-Баранов-

ський і ного теорія кооперації.
[«Легальний марксизм» в теорії кооперації].
Прап. Мар. Кн. 4(5). Ст. 48 55.
Майфет, Григорій. Критик цивілізації,

.(Джозеф Коїград. 1857 1927). Ж. й Р.
Кн. VII. Ст. 127 140.
Лозинський, Михайло. Проблема

роззброєння. Ліга Нації! та СРСР. X. Юрид.
Вид-во Наркомюсту УСРР. 72 ст.
Шостаківський, Петро. Дух степів і

традиція. [Публіцистична стаття з
низкою фактів з минулого' України, якими
намагається автор скріпити свою
монархічну ідеологію]. Пост. 4. 7- -8. Ст. 211
226. Ч. 9 10. Ст. 284 290.
Бойко, В. Фриче, як соціолог

мистецтва. Крит. Ху 6. Ст. 50 72.
Полонський, Федір. Соціяльпо-еконо-

мічний зміст теорій проф. О. Філіпов-
ського. [Викривання відступлень Філі-
ПОВСЬКО'ГО від вимог соціялізму] Укр.
Агр. Ху 9. Ст. 23 36.
Філіповський, О. До критики моїх

праць тов. Ф. Г. ГІолоиським. [Відповідь
на статтю Полонського: «До питання
про сучасні дрібнобуржуазні теорії
селянського господар ста а» (Ху 1 і 2 З
«Укр. Агр.»), де визначається
дрібнобуржуазна ідеологія Філитовського]. Укр.
Агр. Ху 9. Ст. 11 12.
Редькіна, І. До питання про

особливості пролетарської революції на Україні.
[Критика статті Сухиио-Хомеико: «З
приводу особливостей пролетарської
революції на Україні» ( Літ. Рев. Ху 4. Ст.
79 122)]. Літоп. Р. X? 6. Ст. 333 350.
Гарін, М. Як не треба писати історій

[Критика на статтю Сухино-Хоменка:
«З приводу особливостей пролетарської
революції на Україні» і Літоп. Р. Ху 4.
Ст. 79 122)]. Літоп. Р. Ху 6. Ст. 321 332.
Демчук. «Войовничий матеріяліст

України». [Про існування з 1927 р. Всеукрїи-
ського Наукового Т-ва «Войовничий
матеріяліст України»]. Ком. Ху 258. Ст. 5.
Кат е дра Маркоизму-Л енініз-

м у. [Підсумки другого року
існування]. Прол. Пр. Ху 160. Ст. 4.
Скрипник, М. О. Про роботу

Українського Інституту Марксизму. (Доповідь
на І всесоюзи. конф. наук. досл. установ
у Москві). Левік. Про роботу Київської
Маркс.-Леніи. Катедри. (Доповідь, там
само). Резолюція па доповідь Україн.
Іист. Маркс', та Київ. Катедри Марксизму
і Ленінізму. Із стенограм І всесоюзної
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конференції наук. досл. установ в
Москві. ЇІрап. Мар. № 3. Ст. 216 229.
Попов, К. А. Марксизм и вюпрос о

крестьянство в пролетарской революцій.
Изд. «Прибой». Л. 132 ст. РЕЦ. Медзин-
ский, В Літоп. Р. № 4. Ст. 184 186.
Мерикг, Р. Воєнная опасность и

задачи пролетариіата. X. «Пролетарий». 62 ст.
The Sociological Review. Vol.

XVII XVIII XIX. 1925-27 рр. Сс. 332+
3+356. РЕЦ. Грушевська, К. Україна.
Кн. 6. Ст. 197 200.

Кравченко, М. Громадська думка на
Україні про систему освіти. Шл. Осв.
№ 12. Ст. 23 49.
Про завдання

культурного будівництва на
Україні. (Резолюція по доповіді тов.
Скрипника на X з їзді КП(б)У). Кам янець-Под.
16 ст.
Левитський, Л. Культурний розвиток

Радянської України. Прол Пр. № 260.
Ст. 5 6.
Лукашенко, П. До уніфікації системи

освіти в радянських республіках Прол.
11р. № 214. Ст. 3.
Харитонов, М. До проблеми уніфікації

системи народньої освіти в СРСР. Пр.
Пр. № 272. Ст. 2.
Авдієнко, М. Народня освіта на

Україні в 1927/28 році. ТТрУДПГколи. Динаміка
трудшкіл, учнів, учителів. Трудшколи в
містах і селах. До загальн. навчання.
Мова навчання в трудшкола. Дошк.
виховання. Інтернатний тип установ. Проф-
освіта. Мова профосв. установ.
Політосвіта.] Р. Ос. № 10. Ст. 15 26.
Арнаутов, В. Про стан шкіл соцвиху

Ком. № 268. Ст. 2.
Ярославенко, С. До питання заочної

педагогічної освіти на Україні. [Історія
заочн. педагог, вищ. школи на Україні.
Аналіза складу вчителів-студентів ЗПВ
першого прийому. Навчальний процес].
Записки Всеукраїнського Заочного
Інституту Народньої Освіти. X. Вид. В. 3.
І. Н. О. Вип. 1 (серпень вересень). Ст.
5 18.
Бурлака, Ф. Хто вчиться по наших

школах. [Історично-публіцистичний
нарис.]. Р. Об. № 9. Ст. 61 67.
Арнаутів, В. Проблеми- загального

початкового навчання на Україні. Шл
Осв. № 8 9. Ст. 10 21.
Трохименко, М. До організації

навчання на окр. держ. курсах
українознавства. Прол. Пр. № 202.
Курси українознавства,
Дніпропетрівські
Державні. Програми курсів підвищеного
та початкового типу. [Програми з мови,
з історії України, з історії української
літератури, & історії місцевого краю.
Покажчик рекомендованої літератури для
слухачів ДержКурсів]. Дніпроп. 57 ст.
Поріцький, Вас. Українська

енциклопедія. [Про потребу укр. енциклопедії.
Прол Пр. № 170. Ст. 4.
Яворський, М. Північно-Кавказька на¬

рада в оправі українізації. Ком. № 288
Ст. 5.

Погрібний, С. Робота клубів і Україні,
зація. Ком. № 265. Ст. 5.
Пшенський, Ол. «На волах, на сонлц.

вих волах» (Українська книжка на Дон.
басі). Ком. № 247. Ст. 5.
Матеріал про стан україїц.

зації по місту Дніпропетроа.
ському. Президія Дніпропетр. Міськ.
Ради. Дніпроп. 22 ст.
Ткачук, И. Об украинизации «Звездьь
Звезда. Дніпроп. № 154. Ст. 2.
Місцевий. Українська книжка в

Одесі. Роб. Газ. Прол. № 240. Ст. 4.
Калініченко, П. Українізація й окру.

говий партактив Кременчуччини. (Йа-
теріяли 27/28 р.). [Про націоналістичні
настрої в Кременчуці. Робота організації
партактиву. Список літератури з
українознавства]. АгітПроп. Кременчуцьк.
ОкрКом. КП(б)У. Кременчук. 32 ст.
Кторов, В. І. Нацмени на Харківщині.

[Нарис культурної роботи серед н-аціон.
меншостей на Харківщині]. Всесв. № 51
Ст. 14 15. 
Скрипченко, П. Марксівська

теоретична робота на місцях. [Хронікальні
відомості]. Прап. Мар. № 3. Ст. 239 243.
Наумов. Попередні підсумки партосві-

ти на Україні. Агіт. й Пр. № 20.
Ст. 38 42.

Михалюк, Н. Політробота, як чинник
перемог червоної армії і запорука її
дальших успіхів.  Політосвіта. Збірник
перший (7).  Упр. Політосвіти НК0.
УСРР. X. Радянський Селянин. Ст. 7 14.

В помощь пропагандисту.
Против уклонов от генеральной
большевистской липни. Сборник матерналов. X.
«Пролетарий». 114 ст.
Полоцький, О. Стан та перспективи

ліквідації неписьменности на Україні.
Ком. № 207. Ст. 5.
Полоцький, О. Стан і перспективи

ВУЗ ів. [На Україні]. Шл. Осв. № 8 9.
Ст. 1 9.
Полоцький, О. Стан і перспективи

ВУЗ ів. Ком. № 192. Ст. 5.

Полоцький, О. Загальне навчання та
ліквідація неписьменности. [Дослід
процесу переведення у життя загального
навчання на Україні. Соціяльно-націо-
иальний бік справи]. Більш. Укр. № 18.
Ст. 59 75.
Іванівський, А, Культурне

обслугований села. [Відомості про поширення
освіти серед дітей. Стан с.-г. освіти].
Більш. Укр. № 24. Ст. 77 83.
П. Р. Українська книжка і періодика в

робітничих районах. (За матеріялами
газет). Червона Преса. Місячник. Вид.
«Радян. Села». X. № 10. Ст. 43' 48.
Робітнича маса без

технічної літератури.  Роб. Газ. ІІрол.
«No 290. Ст. 3.
Жемчужин, Л. Що і як читають члени

миколаївської організації КП(б)У. Аґіт.
и Пр. «N° 19. Ст. 79 85.
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Програми суспільних наук
,ддя соцеквузів. Народ. Комісаріат
ревіти УССР. Держ. Науково-Методоло-
' гіч. Комітет. Сек. проф. освіти. X.
214 ст.
: Кулінич, О., та Грищенко, М. М. На
допомогу суспільствознавцеві

трудшколи. Опрацювало об єднання
суспільствознавців трудшкіл м. Київа. Київ. Окр.
у[от. Комітет. Збірка І. 50 ст.
Гофман, Ф. Суспільствознавство в

трудовій школі. Теорія та практика, викла.-
даігня. К. ДВУ. 238 ст.
Левінсон, І. М. проф. Основи науки

про поведінку. Вид. Дшпропетрівського
ЩО. Рец. Ю. Г.  Український Вісник
Експериментальної Педагогіки та
Рефлексології. Укр. Наук.-Досліди. Інст.
Педагогіки. НКО. УСРР. X. ДВУ. 3(10).
Ст. 217 221.
і К. І. Украинская школа в ІІольше.
Изв. 28 окт. Ст. 2.
Грузинський, О. С. проф. Чи все

гаразд з педагогічною освітою.
(Проблематика якісної підготовки педвузами
своєї продукції). Вісті. № 235. Ст. 3.
№ 237. Ст. 2.
Каган, С., проф. За розвиток

української радянської медичної думки
(«Українські Медичні Вісті»). Прол. Пр. № 154.
Ст. 5.'

Аржанов, М. До теоретико-методологіч-
гшх помилок люксембургіянства, в над.
питанні. [Метафізика та історизм,
абстрактне та. конкретне, Формальний та
діялективний підхід. Економічний
детермінізм. Суб єктивні й об єктивні
моменти в революції та національна про¬

блема. Люсембургіянська методологія].
Прап. Мар. № 4(5). Ст. 188 209.
Аржанов, Мих. До теоретичних засад

люксембургіянства в національному
питанні. [«Імперіалістичний» економізм в
нацональн. питанні].  Більш. Укр.
Лі? 21 22. Ст. 113 130.
Сухино-Хоменко, В. Консолідація

націй за доби диктатури пролетаріату Ком.
Л« 155. Ст. 8 4.

Renó Martę!. La ąuestion d Ukraine. Ех-
trait du Monde Slave . Novembre-Decembre«
1927.Paris. Libraire Felix-Alcan. Рец. M.B.
Прап. Map. № 4<5)- Ст. 251 255.

Вїнтер, П. Проблема' національних
меншостей в буржуазпих державах.
[Українці мають друге місце після
Німців серед меншостей бурж. держав Евро-
пи]. Ком. № 278. Ст. 2. № 280. Ст. 2.
Чаговец, Всеволод. Чернышевский и

Украина. Веч. К. № 271. Ст. 2. [Черни-
шевський і Франко-, Шевченко, Косто-
марів]. № 272. Ст. 2. [Визнання
самостійности української мови у Чернишев-
сьного].
Евтимович, Варфоломій. «За

крашанку (писанка». (Рефлексії з приводу
«Воспоминаній объ Украинѣ» герцога Лѳйх-
тенбѳргського). [Оборона окрѳмішности
українського народу та питомі ознаки
його окремішности від московського
народу]. Каліпг [Відбитка з журналу
«Український Інвалід». Ч. 11 13]. 44 ст.
Лимар, В. «Если откровенно

признаться». Українська книжка, журнал і
газета на Сталінщині.  Вісті. № 231.
Ст. 2.
Канцелярський, П. Нужна ли робочим

украппизация. Звезда. Лі? 273. Ст. 2.

Географія та

Спиридович, Ю. Ф. Політична та
економічна географія. Короткий покажчик
літератури для читача газет та
політичної літератури; та для самонавчання.
Самоосвіта. Орг. Центр. Ком. Доп.
Самоосвіті. X. ДВУ. № 9. Ст. 98 106.
Клупт, В. Украина. (Экоиом. геогр.

( ССР. Под ред. М. В. Вольфа и
Г. А. М е б у с а, СССР по районам). М.-Л.
ГИЗ. 172 ст., о картогр.
Кістяковський, В. В. Нарис географії

УСРР. Вид. 8, стереотипне. [К,]ґ Д. В. У.
г 159+1 неп. ст., 2 мапи.

Кістяковський, В. В. Робоча книжка з
географії. Ч. І. Краєзнавство та
географія УСРР. Вид. З, пѳреробл. [К,]. Д. В. У.
134+1 нен. стор., 2 мапи. [6; вид. і рос.
мовою].
Сухов, А. Економічна географія СРСР

та УСРР. X. «Книгоспілка». 243 ст. РЕЦ.
Піщапин, О. Шл. Ос. № 12. Ст. 275 276.
Економгеографія У. С. Р. Р.

Лекція І. Краєвиди, витворних
факторів районів України. X. (Всеукр. Заоч.
ї-т Нар. Освіти). 22+2 неп. стор., 1 мала.
Анісімов, В. Економічна географія

краєзнавство.

України. За ред. проф. О. Афопіка.
Лекція U. Загальний нарис економічного
розвитку України (до світової війни).
Центральні Заочні Курси
Українознавства. X. 22 ст.
Синявський, А., проф. Методологія і

схематика4 програми економгеографії. 
Студії з Сільсько-Господарської Економії
України. Ред. проф. С. Веселов-
с ь к и й. Наук.-Досл. Катед. С.-Г.
Економії. К. Т. І. Ст. 139 186.
Синявський, А. Методологія

економгеографії і схематичний нарис
програму. К. 1927. РЕЦ. Левитський, Л. (Олин).
Хоз. Укр. № 8 9. Ст. 235 237.
Рудницький, Степан. Досягнення

географії України в десятиріччя Жовтневої
Революції. X. Ст. 273 277. [Відбитка з
жури Вісник Природознавства. № 5 6].
Рудницький, Степан. Завдання

Українського Географічного Інституту й його
видавництв. X. 33 ст. [Відб. з Записок
Укр. Н. Д. Інст. Геогр. та Карт., вин. І].
Кльований, Л. Географічний атлас

України. За ре»д. акад. її. Воіблого,
акад. П. Тутковського, акад. О.
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Ф о м і и а, та за участю II. П і м е и о-
вої та П. В а силенка. Геогр.
номенклатуру ред. акад. А. Кримський.
[Х.1. Д. В. У. 8 неп. ст., 15 кольор. май.
Карты судоходной части р е-

ки Днепра и его прігтоков. К.
Дпепр. Госпароходство. З неп. ст. с
0 карт.
Балицкий, Павел. Путеводитель по

Диепру и его притокам. 64 илл. карты
п расписапия рейсов диепровских паро-
ходов. К. Днепров. Госпароходство.
16 ст. [1-й вып.].
Філянський, М. Від порогів до моря.

(Дорожні етюди). [X.]. Д. В. У. 96+3 пен.
от. З мал.

Дольницький, Мирон. Дещо про
практичне застосування теорії географічного
циклю. X. Ст. 35 53. ЦВідб. з Записок
Укр. Н.-Д. Інст. Геогр. та Карт., вип. 1].
Дубняк, Кость. Стан і завдання

української географічної термінології. X.
Ст. 93 98. [Відб. з Записок Укр. Н.-Д.
Іист. Географії та Картогр. Вип. 1].
Вся Украина и АМССР на 1927/28

год. Год издания третий. Адресная и
-правочиая книга. [Одесса]. Укр. Краси.
Крест. S80 столбц.
Уся К и ї в щ и н а. Довідна книга на

1928 рік. Рік видання третій. К. «Прол.
Пр.». 605+ХХІѴ+3 нен. ст.
Естественные

производительные силы УССР. Сборник очер-
ков под редакцией А. М. Кузнецова
и Оргбюро Всеукраинских Коифереиций
по изучению производительпых сил.
Материалы к построению пятилетиего и
генерального планов. X. Изданію Укр-
госплана, РЕЦ. М. В.  Хоз. Укр. № 10.
Ст. 191 194.
Наукове вивчення п р о д у к-

ційиих сил України. [Праця
Комісії Вивчення Продукційних Сил
України при ВУАН]. ІІрол. Пр. № 167. Ст. 5.
Охорона пам яток природи

на У кр аїні. Збірник II. За ред. проф.
О. Ф е д о р о в сь к о г о та Є. Лавреп-
к а. Україн. Коміт. Охорони Пам яток
Природи. Н. К. О. [Краєзнавчі розвідки].
X. 190 ст. З додатком таблиць.

Труди Українського
Науково-Дослідного Геологічного
Інституту. К. Том II. [Досліди Во-
лин. Полісся та Київщини. Вепринське
польодовикове озеро на Коростенщипі.
Поклад українського «Силексу».
Родовище кременю на Кам янеччині. Загадкові
копальні форми з силурських пісковиків
Поділля. «Карпатська ріпа» у Вінницькій
окрузі. Родовища гіпсу та літогр. каменю
па Кам янеччині. Кристалічні породи
околиці м. Немірова, на Поділлі. Мігма-
тизація на Лівобережній Україні та орти-
товий граніт с. Салтичіна па Маріуиоль-
щині. Бурштини Київщини]. 203 ст.
Bujalski, В. Sprawozdanie ze zdjęć

geologicznych wykonanych w r. 1927. [На
Галицькім Підкарпатті]. Posiedź. № 21. Ст.
5-11.

Tołwiński, K. Sprawozdania z robót wyko*
nanych w r. 1927. (Mapa kopalniana obsz-
borysławskiego. Badania terenowe. Północna
granica występowania iłów solnych і sola,
nek na przedgórzu. Niektóre wyniki robót
górniczo-wiertniczych). Posiedź. № 21. ęT
1 5,
Goblot, H. Sprawozdanie z badań na ar-

kuszach Brzostek i Dynów. Posiedź. 21
Ст. 10-11.
Tranier, L. Sprawozdanie z badań geolo-
icznych, wykonanych w r. 1927 na arkuszu
anok. Posiedź. № 21. Ст. 11 12.
Gaweł, A. Sprawozdanie tymczasowe z ba¬

dań geologicznych wykonanych w lecie 1927 r.
w okolicy Sanoka. Posiedź. №21. Ст. 12 15*

Opolski, Z. Sprawozdanie z badań
geologicznych Lisko i Wola Michowa. Posiedź
№ 21. Ст. 15.

Krajewski, St. Sprawozdanie z badań gen.
logicznych, wykonanych w r. 1927 w okolicy
Zubrzycy (aikusz Turka). Posiedź. №21
Ст. 15-20.

Cizancourt, de M. H. Sprawozdanie z
badań, wykonanych w r. 1927 na arkuszu
Turka. Posiedź. № 21. Ст. 20 21.

Obtułowicz, J. Sprawozdanie z badań
geologicznych, wykonanych w r. 1927 na
arkuszu Jasło. Posiedź. № 21. Ст. 21.

Świdzinski, H. Sprawozdanie z badań,
prowadzonych w lecie r. 1927 na terenach so-
lonośnych arkuszu Bolechów i
Kałusz. Posiedź. № 21. Ст. 22.
Rabowski, F. Sprawozdanie z badań

geologicznych, wykonanych w r. 1927 na
obszarze arkusza Przemyśl. Posiedź. № 21. Ст.
22 24.

Horwitz, L. Sprawozdanie z badań
geologicznych, wykonanych w r. 1927 na arkuszu
Ustrzyki Dolne. Posiedź. № 21. Ст. 24.
Horwitz, L. Rabowski, F. Sprawozdanie

z badań geologicznych, związanych z rewizją
arkuszu Nowy Targ i Szczawnica. Posiedź.
X? 21. Cr. 37-38.
Horwitz, L. Małkowski, S. Wyniki

zdjęcia geologicznego w skali 1 : 10000 góry
Jarmuły pod Szczawnicą. Poziedz. X 21.
Ст. 41-42.

Horwitz, L. Próba ujęcia geologji Jarmuty
pod Szczawnicą. Posiedź. № 21. Ст. 38  39.
Клеопов, Д. Ю. Степи надозівської

кристалічної смуги. X. 9 ст. [Відб. з
Збірн. II. Охорона пам яток природи на
Україні].
Дмитрієв, М. Межа розповсюдження

наметав дніпровського язика екапдина-
во-руської льодовикової поволоки. X.
55 76 ст. [Відб. з Записок Укр. ІІ.-Д.
Інстит. Геогр. та Карт. Вип. 1].

Красівський, Олексам дер, проф. До
геологічного побудовання української
кристалічної вісі на південно-подільському
Побужжі. Секція прикладної геології і
ґрунтознавства Н. Д. К. в Кам янці, на
Поділлю. X таблиць без тексту. Видано
в Кам янці, на Поділлю; друковано в
Києві.

Красівський, Олександер, проф. Д<>
геології Придиістряіпцпни. 1,
Дністрянське кристалічне поле. 2. До геології ко-
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. юних копален Ішм янецької округи.
Секція прикладної геології і пэуитозігав-
rTn;t. И. Д. К. в Кам янці, на Поділлю. К.
рі ст. .
Красівський, О. До питання ґрунто-

ѵтворюіочих пород і новіших відкладів
Поділля. Зап. Кам.-ГІод. Наук, при УАН

рва. Т. І. Ст. 85 90.
Kokoszyńska, В. Sprawozdanie z badań

1)ad cenomanem Podola* Posiedź. № 21. Ст.
44 46.
Zych, Wł. Sprawozdanie z badań nad Old-

pedem Podola, wykonanych w r. 1927.
posiedź. N° 2І. Ст. 44.
Małkowski, St. Sprawozdanie z badań,

wykonanych w r. 1927 na obszarze masywu
krystalicznego
Wołyńsko-Ukraińskiego. Posiedź. № 21. Ст. 35 36.
Małkowski; St. Nowe spostrzeżenia nad

występowaniem bazaltów berestowieckich.
Posiedź. № 19 20. Ст. 11 13.
Radziszewski, P. Skład chemiczny

granitu z Korca i granitu z Ośnicka na
Wołyniu. Posiedź. N° 21. Ст. 34 35.
Mazurek, A. Wyniki badań nad krejdą

wołyńską w r. 1927. Posiedź. N° 19 20. Ст.
13 14.
Більський, C. Геологічні досліди на

Волині 1927 року. Збірник. Волин. И.-Д.
Музей. Т. І. Ст. 5 18.
Дмитрієв, М. Зміна суходолу та моря

па. території Слобідської України. X.
Ст. 77 92, і мана. [Відб. з Записок Укр.
11.-Д. Іист. Геогр. та Карт. Вип. 1].
Фещенко, А. Корсуиські острови та

їхня околиця. [Відомості з геології, фльо-
ри й фавни]. Краєзн. № 4. Ст. 13 19.
Horwitz, L. Karpaty rumuńskie a polskie

parę porównań. Posiedź. Лї> 19 20. Ст. 2 3.
Pawłowski, Stanisław O podziale Karpat

polskich na Wschodnie i
Zachodnie. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. № 3. (za ПІ і IV kwartał). Ст.
61-62-

Pawłowski, Stanisław. O podziale polskich
Karpat Wschodnich. Czas. Geogr. T. VI.
Zesz. 2 3. (og. zb. nr. 21 22). Ст. 77 86.
Kubijowicz, Włodzimierz. Rozmieszczenie

wysokości względnych w Beskidach
Wschodnich Czas. Geogr. T. VI. Zesz. 1. (og. zb.
nr. 20). Ст. 5 11.
Ziemska, H. Próba spostrzeżeń i badań nad

erozją wód płynących Wisłoka. Czas. Geogr.
T. VI. Zesz. 2-3 (og. zb. nr. 21-22). Ст.
102-106.
Рудницький, Степан. Вигаслі вулкапи

українського Закарпаття. Х.2неи.+ 7 18 +
+ 76 92. [Відб. з журн. Вісник
Природознавства. N° і 2].
Makowski, А. О reakcji ługu potasowego

na niektóre węgle polskie. Posiedź. N° 21.
Ст. 32 33.
Kocz wara, M. Z badań pyłkowych nad

torfowiskami Podola. [Торфовища на
Галицькім Поділлі.] Kos. Zesz. 1. Ст. 109 120.
Lublinerówna, Karolina. Przyczynek do

poznania roślinności wysokich torfowisk w
Karpatach Wschodnich. Spraw. Ст. 23 25
Алеисеев, А. К. Геологическое иссле-

дование дачи цементного завода в
г. Рыбнице.  Наукові Записки Н.-Досл.
Кат. Геології. Труди Харк. Т-ва
Дослідників Природи. X. ДВУ. LI. Вип. І.
Ст. 173 189.
Федоровский, А. С. Овражные

глиняные катыши из окрестностей Харькова
и Харьковской губ. Наукові Записки
Науково-Досл. Кат. Геології. Труди
Харк. Т-ва Дослідників Природа. X.
ДВУ. LI. В. 1. Ст. 5-16.
Janczewski, Е. W. Sprawozdanie z badań

grawimetrycznych, wykonanych w r. 1927
w okolicach Kałusza. Posiedź. N 21. Ct.49 50

Устіков, Олександер. Економічне й
кількісне вивчення наземної фавни. [X].
8. ст. [Відб. з журн. Вісник
Природознавства. JSs 2].
Кушніренко, В. та Ніколаєв, М.

Проект програму колективного планового
дослідження рослинного покрову
Полтавської округи. [Краєзнавча робота в
Полтавській окрузі]. Зап. Полт. Т. В. II.
Ст. 97 113.
Іллічевський, С. Гербарій Полтавського

Державного Музею. [Полтава].
Котов, М. і Прянішніков, О.

Рослинність степових ціліш в околицях Красно-
павлівки Лозівського району. X. 13 ст.
[Відб. з Збірн. її. Охорона пам яток
природи на Україні].

Богацький, Д. Матеріяли до флори
Кам яиеччипи. Зап. Кам. Т. Т. І. Ст. 50
84.

Сборник по в о п р о с а м а к к л и-
матизации растений и
животныя. «Югоклимат». Под ред. проф.
Д. К. Третьякова. [Одесса].
Одесское Общество Акклйматизации. 16 ст.

Turowska, Irena. О posługiwaniu się
nazwami miejscowości do wyznaczania zasiągów
geograficznych drzew w Polsce. [Визначення
на основі назв місцевостей простору,
занятого колись буковими, тисовими й
яворовими лісами]. Kos. Zesz. І.Ст. 41 70.

Zaćwilichowski, Jan. Materjały do fauny
o\vadów Pol-ki: Ważki (Odonata) Piwnicznej
w dolinie Popradu. Spraw. Ст. 65 80.

Koczwara. M. Arthrospira leopoliensis Ra-
cib. i formy pokrewne. [Про відкриті M. Pa-
ціборським в потоці Вікні в с. Сердиці
Львівського повіту в Галичині роди синиці
(sinicy)]. Kos. Zesz. І, Ст. 102 108.

Андреев, В. Справочник северо -
кавказскаго хлебароба. Составил агроном
В. Е. А и д р е е в. Ростов на Дону.
Путь Северо - Кавказскою Хлебороба.
ГДПО. 56 ст.
Канарев, Д. Сортоиспытанне

масличного подсолнечника. па Северном
Кавказе. (Результаты оиытов за 1925 и
1926 гг.). Красиодар. 26 ст.
Канарев, Д. Русско-украииские и

иностранные сорта сахарной свеклы па
Кубани. Красиодар. 4S ст.
Новоходский, А. Промысловые рыбы

водоемов Северо-Кавказского края. Ро-
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став на Дону. Сев.-Кавказ. Краев. Союз
Рыбопромысловой Кооперации. Красно-

. 32 ст.

огдан П. Ячмени Крыма. (Из работ
отдела селекции Крымск. обл. с.-х. опыт.-
ной станции). Симферополь. [Отд. семе-
козюдства Наркомзема Крыма]. 46 ст.
Педаєв, Д. К. Покажчик російської

журнальної метеорологічної літератури.
[Покажчик доведено до 1919 року]. К,
Укрмет. 267 ст.
Сенченко, І. Краєзнавча література і

справа вивчення краю. [Бібліогр. огляд].
Ком. № 186. Ст. 5.
Дубняк, Кость. Досягнення української

науки в галузі бібліографії, зокрема
природознавчої. [X]. Огр. 301 305. [Відб.
з Вісника Природознавства. № 3 4].

Kubijowicz, WŁ Rozmieszczenie ludności na
Ukrainie Radzieckiej (U. S. R.
R.). Krakowskie Odczyty Krajoznawcze. № 10. Краків.

31.
Яснопольский,. Л., акад. Новые

явлення в движении населення на У
крайне. Экон. Вест. № 198. Ст. 1.

Хоменко, А. До питання про доплив
населеїтя в Донбас, [Відношення міл;
допливом з України і допливом з інших
частин ССРР]. Вісн. Стат. Укр. Кн. ПІ.
Ст. 100 104.
Хоменко, А. До

національно-культурної характеристики людности
Радянської України. (За переписом 17 грудня
1926 року). Черв. Ш. № 7, Ст. 179 196.
Kuhn, W. Das Deutschtum in der Bielitze

Sprachinselgruppe und in Galizien. Karpa-
tenland". (Reichenberg). Xs 2. Ст. 49 55.
Червоний, C. Культурні прогалини

нового міста. [Кривого Рогу]. Роб. Газ.
Прол. № 245. Ст. 2.
Коваленко, І. П. Заповідники на. Ма-

ріупольщині. З праць Маріун. Музею
Краєзнавства. Україи. Коміт. Охорони
Пам яток Природи Н. К. О. [Відбитка. X.
23 ст.].
Давидов, М. Л. Нарис весело-боковень-

ківського дендрологічного парку. З пе-
родм. проф. ІО. М. Ви соцького.
[Додаток до Трудів з Лісової Досвідної
Справи на Україні]. X. 38+1 нен. ст.; з
плином.

Геринович, Володимир, др. Екскурсант
Кам янеччини. Вид. С. Н. Р. та Окру-
гового Краєзнавчого Комітету в
Кам янці на Поділлю. Ст. 1 74. РЕЦ. Іваниць-
кий, Сергій. Україна. Кн. 6. Ст. 192 197.
І. К. Місто Історія. З світлинами. [З

історії Кам янця, на Поділлю]. Глоб.
19. Ст. 298 300.

Zawistowicz, К. Z Wołynia.  Ziemia"
Варшава. № 1. Ст. 7 11.
Модзелевський, Чеслав. Шляхами

відродження й розвитку. (З приводу трьох-
ліття існування польського району ім.
Мархлевського на Волині). <Прол. Пр.
№ 295. Ст. 5.
Червяк, Корній. Шляхта околишня на

Коростенщині. Коростень. Вид. Коростен.
Окр. Музею Краєзнавства, 20 ст. РЕЦ.

Шевченко, Л. Перв. Гром. Вип. 2-а
Ст. 202 203. Сухино-Хоменко, В. Праї/
Мар. № 4(5). Ст. 257 259; Перетц. ВоЛо;
дамир, акад. Кгн. Вісн. Кн. 7. Ст. 227-^
228.

Boratyński, WŁTucholszczyzna karpacka. .
.Ziemia". Варшава. № 17. Ст. 266 269.
Bolinder, Gustaf. Underliga Folk i Euro-

pas mitt. [Дивний нарід в середній Евроці-
вражіння шведського подорожника з евойо
го побуту на Гуцульщині]. Stockholm.
305 + 1 нен. ст. РЕЦ. Адам Фішер (Adam
Fischer). Lud. Serja И. T. VII. Zesz. І IV
Ст. 155.
Мицюк, О. Винародовлення селянства

на еміграції. [Українські поселенці на
Сибіру і в Америці]. Літ. Н. Віст. Кн. X
Ст. 147 162. Кн. XI. Ст. 248 251.
Гай, К. З життя Українців в РСФРР.

Перша республіканська конференція вчи^
телів-Українців в республіці Німців Над-
волжжя. Вісті. № 170. Ст. 3.
Полканов, А. Судак (Сугдейя Сурож-

Солдайя. Исторический очерк и
путеводитель по ирености и окрестиостям с
ькскурсионной картой. 2-е перераб. и
дополи изд. Симферополь). Крымгосиз-
дат. 79 ст., с илл. и план., [1] вклад,
лист карт.

Лебедев, М. Революционный
Севастополь. Краткая история революцношгого
движения и путеводитель по революци-
онному Севастополю. В 2 частях.
Симферополь. Крымск. Госуд. Изд-во. 80 ст.
Барсамов, Н. Художники Феодосии

И. К. Айвазовский, Л. Ф. Лагорио,
А. И. Фесслер, К. Ф. Богаевский,
М. А. Волошин, М. П. Латрік Феодосия.
Крымполиграфтрест. 53 ст. с илл.
Проф ессиоиально -

техническое образованное в Крыму.
Материалы Крымской конферонции по
профтехническому образованию.
Симферополь. Крымполиграфтрест. 63 ст.
Липкин, Ростислав Н.

Образовательные рабочиѳ экскурсни йо Крыму.
(Путевые заметки). По материалам экскур-
сионного бюро об единеного рабочѳго
клуба гор. Симферополя. Симферополь.
20 ст.

Кузьменко, В. Симеиз и его
окрестности. Симферополь. Крымгосиздат. 32 ст.
с илл. [1] вклад, лист карт.
Сапов, I. Еврейский националыю-тер-

риториальный район. [Підсумки роботи
першого в СРСР євр. адміністрат. - TS
риторіяльиого району на Херсонщині
(високо плато між Дніпром і Інгульцем.
Площа 60.085 гектарів)].  Більш. Укр.
№ 14. Ст. 88 102.
Эпштейн, С. По еврейским поселкам.

Путевые заметки, С прѳдисл. К.
Тараненко. С 10 фотогр. снимками в тексте.
[Полтава]. Укрозет. 60 ст.

Касьпярович, М. Білоруське
краєзнавство. Черв. Ш. № 7. Ст. 160 178.
Horoszkiewicz, Roman. Tradycje ziemi

Pińskiej. Pińsk. Nakł. Oddz. Pińskiego
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f. K. Wydane z zapomogi Rady
Krajoznawczej. Druk. Literacka Brześć. 40 ст.
Кйор, П. Басарабия суб кэлкыю боиреск.

ралта. Едитура ди стат а Молдовий. 85 паж.
Safjan, Henryk, dr. lekarz powiatowy w

Biłgoraju. Stan sanitarny powiatu
biłgorajskiego (dziesięciolecie (1918 1928)
działalności władz sanitarnych na terenie powiatu).
Biłgoraj. Wyd. Wydziału Powiat, w Biłgo-
raju. Druk. Sejmikowa w Zamościu. 44 ct.+
4-4 нен.
pacewiczowa, Z. Z młodego osadnictwa na

polesiu.- Ziemia44. Варшава. X* 5. Ст. 68 71.
Turczański, K. Gęstość dróg bitych w

Polsce. Czas. Geogr. T. VI. Zesz. 2 3 (Og. zb.
nr. 21-22). Ст. 97-101.
Dąbkowski, Przemysław. Zwierciadło

szlacheckie. [Польські шляхетські роди.]
Wschód. Wydawnictwo do dziejów i kultury
Ziem Wschodnich Rzpltej Polskiej. T. I. Lwów.
Nakł. Redakcji Wschodu. Druk. L.
Wiśniewskiego. IV + 214 + 2 неп. ст.
Zaborski, Bogdan. Uwagi metodychne o

mapach wyznaniowych z mapą części
województwa lwowskiego. Przegląd
Geograficzny. T. VIII.
IT з в e c- t и я Краеведтеского

Института и з у ч ѳ н и я ю ж и о-
волжской области при
Саратовской Госуд. У ниворситете.
Саратов. 1926. Т. I. Ст. 1 192. 1927. Т. П.
270 ст. РЕЦ. Камінсысий, Вячее. Ети.
Вісн. Кн. 7. Ст. 223.
И з в е с т и я Крымского Педаг о-

гичоского Института нм. М. В.
Фрунзе. Км I. Симферополь. 1927.
152 ст. РЕЦ. Камінський, В яч.  Егн.
Вісн. Ки. 7. Ст. 223 224.
Бурят-Монгольское Научное

Общество нм. Доржи Банзеро-
ва. «Б у р я то в е д ѳ н и е». Верхне-
удинск. 1926. № 2. 46 ст. № 3 4. 1927.
156 ст. РЕЦ. Камінський, В яч.  Егн.
Вісн. Кн. 7. Ст. 225.
Известия О-вга обсіледова-

ния н из у ч е ни я Аз ер байд жа-
н а. Баку. 1927. 249 ст. РЕЦ. Камінський,
В яч. Ети. Вісн. Кн. 7. Ст. 226 227.
Общество изучения Сибири

и ѳ© производительпых сил.
Первый Сибирский краевой научно-
иссдедовательский с езд. Т. 1-й. 272 ст.
I X. РЕЦ. Камінський, В яч. Ети. Вісн.
Кн. 7. Ст. 227.

Економіка. Статистика. Кооперація. Громадська агрономія.

Андріевський, Дм., інж. Україна в
світовій політиці [Загальний огляд
економічних відносин на. Україні та їхнє
місце в світовій економічній політиці].
Розбудова Нації. Прага. Ч. 9. Ст. 312 319.
Ч. 10 11. Ст. 378 382.

Садовський, В. Становище народнього
господарства на Совітській Україні.
Укр. Ек, І (ч. 1). Подєбради. Ст. 24 41.
Ландесман, А. Кредит та кон юнктура.

[Предмет та метода. Причина
циклічності! капіталістичної системи. Кредит та
капіталістичний цикл]. Хоз. Укр. № 7.
Ст. 85 99. № 8 9. Ст. 63 75.
Ландесман, А. До проблеми

конъюнктуря (з приводу книжки тов. Мендельсона
«Проблема коньюнктури»). Прап. Мар.
№ 4(5). Ст. 233 238.
Бондар. Критика грошовокредитових

теорій коньюнктури. [Пояснення руху
коньюнктури станом нагромадження
грошового капіталу. Грошовий капітал і
зміни коньюнктури. Пояснення
конъюнктуря станом грошової готівки. Властиво
грошові-кредитові ноясненння
коньюнктури, Психологізм у поясненні
конъюнктуря. Межі кредиту. Рух коньюнктури і
процент. Визначення коньюнктури й
підстави циклічности].  Прап. Мар. № 3.
Ст. 113 147.
Паленчук, С. Природа кредиту в

господарстві трансформаційної доби. [Кредит
,в господарстві СРСР].  Наук. 3. Київ.
Ія. Т. IX. Ст. 23 36.
Штейн, Н. В. Товарознавство. X. ДВУ.

РЕЦ. Классен,  Піл. Осв. № 12.
Ст. 271 273.
Акаленко, В. Проблема резервов. (К

постановке вопроса). [Потреба резервів

для безперебійного постачання проми-
словости засобами виробництва для
урівноваження товарового голоду].  Хоз.
Укр. № 10. Ст. 44 66.
Хейфец, А. М. К вопросу о замеие

импортного оборудования внутренним:
производством.  Хоз. Укр. № 10. Ст.
114 126.

Шапошников, В. Г., акад. Задачи ин-
дустриализации и промышленное
образованно. ГДо організації промислової
освіти в Київ. Інст. Народ. Господ.].
Хоз. Укр. № 12. Ст. 49 58.
Марков, П. Н. Проблемы финансовой

боевой готовности и финансирование
войны. Предисл. А. Д. Стан к о-ва,
Одесса. РЕЦ. П. Э-н Хоз. Укр. № 10.
Ст. 196 198.
Михалевич. Вага оподаткування.

[Рівнобіжність зростання розміру
оподаткування з зростанням національного
прибутку]. Хоз. Укр. № 12. Ст. 116 127.
Олексій, Г. Характеристика сучасного

капіталізму на VI конгресі Комінтерну.
[Період імпоріялізму фінансового
капіталізму)]. Більш. Укр. № 18. Ст. 21 35.
Аржанов, М. Колоніальні питання на

VI конгресі Комінтерну. Агіт. й Проп.
№ 25. Ст. 31 38.
Китайгородский, П. Колониальный во-
с на НІ конгресе© Коминтерна. Итоги
конгресса Коминтерна, X. «Пролета¬

рій». 26 ст.
Мінгулін, I. Націокальне-колоніяльнв

питання на VI конгресі Комінтерну.
Більш. Укр. № 17. Ст. 27 36.

Ѵіёек, Ant Budouci kolonie v Rusku.
Praha. 80 ст. + карта.
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Цукерман, А. і. Економічна, політика
радянської влада 8а ред. П. І.
Коломой ц е в а. ДВУ. 330 ст. РЕЦ. Тун, Я.
Хрз. Укр. № 8 9. Ст. 232 233.
Миронов, Б. Единый финансовый план.

(О книг© А. Шмидта, Д. Богорада, П.
Полякова и М. Шафира. «Единый
финансовый план. Материалы к построеиию пя-
тилет. и гелер, плана». Вып. IV. Изд. Ук.р-
'госнлана. X.). Хоз. Укр. № 8 9.
Ст. 217 232.
Нужен ли пересмотр

системы п л а н и р о в а и и я завода
промтоваровъ Заключение
Народного Комиссариата СССР по докладу Эко-
со УССР в СТО. [Наркомторг СРСР
висловився проти позиції ЭКОСО УСРР
змінити систему регулювання збуту
промисловик товарів. Так само Наркомторг
СССР не бачить потреби притягати до
складання плянів розподілу товарів
республіканські ВРНГ]. Эк. Ж. 4. І. X 3.
(2722).

Производственно-финансовые п л а и ы и а 1927 28 гг.

Украинская промышленность в 1927 28 гг. (В
коллегпи ІІЭУ ВСНХ СССР). Эк. Ж, 11.
І. № 9(2728).
Головні підсумки роботи

уряду УСРР. Звітні дані за період від
X Всеукр. З їзду Рад. До перевиборів
Рад 1928-29 р. [X.]. ВУЦВК і РИК.
103+1 нен. ст.
Г уцуляк, С. Економічний розвиток

України за останні роки і контрольні
цифри. на 1928 29 рік. Більш. Укр. № 23.
Ст. 60 71.
Волобуєв, М. Лист до редакції

журналу «Більш. Укр.» [Відмовлення від засад
статті Волобуева: До проблеми
української економіки]. Більш. Укр. № 21 22.
Ст. 147 148.

Волобуєв, М. С. Початки політичної
економії. Підручник для старших груп
шкіл Соцвиху. ДВУ. 194 ст. РЕЦ. Му
шостий, Н. Хоз. Укр. № 10. Ст. 194 6.
Вєрін, Н. та Немировський, В.

Методична Розробка курсу
суспільствознавства. Курс політичної економії.
Додаток. Самоосвіта. Орг. Центр. Ком. Долом.
Самоосвіті. Х.ДВУ. № 11. 42 ст. X 12.
62 ст.

Хименко, Гр. Нариси з історії розвитку
економічішх форм та економічних учень.
Ч. 1. ДВУ. 190 ст. РЕЦ. Мушастий, Н.
Черв. ПІ. № 9 10. Ст. 284 5.
Рікардо, Давід. Экономические

памфлеты. Переклад з англ. За ред. та з пе-
рѳдм. С. Б. Членова. Вид. «Моск, Ра-
бочий». РЕЦ. Ландесман, А. Я. Прап.
Мар. X 3. Ст. 251 253.
Варга, Е. Экономика капитализма в пе-

риод заката после стабилизации. М.
ГИЗ. 135 ст. РЕЦ. Олексин, Г  Прап.
Мар. № 4(5). Ст. 243 245.
Попов, Олександер. Економіка.

Бібліографічний огляд [за 1927 р.]. Україна.
Ки. 5. Ст. 162 175.
Бачинський, М. Головні економічні

течії 30-х 40-х рр. XIX ст. на Степовій

Україні. [Соц.-ек. погляди Стурдзи, До.
моля, Унгери-Штерберґа, Раковина, Мар.
кевича, Шостака, *М. Домбаля, Герсева-
нова]. Зап. Од. Т. X 3. Ст. 5 29.

Оглоблін, Ол., проф. Проблема україи.
ської економіки в науковій і громадській
думці XIX XX в. [Автореферат ширшої
праці на цю тему, доповіді иа пленумі
катедри Історії України Укр. Інст.
Марксизму]. Черв. Ш. № 9 10. Ст. 165 -179

Горнштейн, Т. Микола Іванович 3ібер.-У
Пр. Пр. X 158. Ст. 3.
Клем, І. Палімнсестов, як економіст.

[Погляди, що висловив П. в Записках
Общ. Сельс. Хоз. Юга Россин,
редактором їх він був в 60 р. XIX ст.]. Ван.
Од. Т. № 3. Ст. ЗО 46.
Варнеке, О. Р. В. Орбінськнй.

[Погляди Орбінського, як економіста 60 рп
XIX ст.]. Зап. Од. Т. № 3. Ст. 47-65.
Бровер, І. М. Економічні погляди

Т. Рильського'. [Праці Т. Рильського з
60 90 рр. XIX ст.]. Зал. Од. Т. № 3. Ст.
66 102.
Володимирів, С. Огляд економічної

преси. Укр. Ек. І (ч. 1). Ст. 93 124.
С ч, Ю. Характеристика основної

літератури, що її рекомендовано для
проходження циклу занять з питань
радянського бюджету Самоосвіта. Орг. Цент.
Ком. Доном. Самоосвіті. X. ДВУ. № 10.
Ст. 73 77.
Техыические ню в о с таї.

Бюлетень Научно-Технического Управлення
ВСНХ. УССР. X. X 1. X 9. та Вісн.
Стат. Укр. X і, 2. РЕЦ. Я. Т. Хоз. Укр.
X 10. Ст. 199 202.
Экономическое О б о з р е н и е.

XX 8 10. Изд. газ. «Экономическая
Жизнь». М. РЕЦ. Д. К и. Хоз. Укр.
X 11. Ст. 186 190.
Р е в о л ю ц и я и Культур а. Двух-

пед. журн. Изд. газеты «Правда». № 11
16. «Большевик». Полит.-экон. двухн.
Ц. К. ВКП(б). Изд. газ. «Правда». X 11
15. РЕЦ. Н. Тк, Хоз. Укр. X 8 9.
Ст. 248 250.
Хозяйство Украины. Ежемес.

пол.-экон. жур. ГосПлана УССР. № 1 3.
РЕЦ. Мушастий, Н. Черв. ПІ. X 7. Ст.
268 269.

Н а р к о м о с. Н.-Д. К а т е д р а з П р и-
к л а д н о ї Е к о и о м гіс и. (Харків). ДВУ.
Віт. 1 1927. 147 ст. II. 124 ст. РЕЦ.
Мушастий, Н. Прап. Мар. X 3. Ст. 253 254.
Перед н о в ы м х о з я й с т в. е ii-

ii w м г о д о м. (К контрольный цифрам
иа 1928 29 г). [Основні вимоги
господарства. України]. Хоз. Укр. X 8 9.
Ст. 7 17.
Віткуп, Ари. Умови рівновага

радянської господарської системи. (Закінчення.
Почат. див. X 2. Ст. 59 81).
[Еквівалентний обмін з погляду закону вартости
внутрішнього ринку. Нееквівалентний
обмін з погляду світового закону
вартости. Умови динамічної рівноваги]. 
Прап. Мар. X 3. Ст. 83 112.
Каненгісер, М. Основні шляхи

розвитку товарообігу України. (До контрольних
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па 1928 29 р.). [Причини
затримання товарообігу і засоби його
розвитку]. Більш. Укр. № 21 22. Ст. 36 51.
, Копняев, В., П. Капиталы украинской
промышленности в восстановителыіый и
векоиструктивный период.  Хоз. У кр.

12. Ст. 88 104.
Диманштейн, Я., проф. Пути

строительства украинской промышленности 
Эк. Ж. № 25(2744).
Плановые проблемы

местного хозяйства и бюджета СССР.
Материалы к 1 всесоюзному совещанию
планових органов по вопросам местного
хозяйства и бюджета. РІзд «Планової1
Хозяйство». М. 180 ст. РЕЦ. Тун. К.
Я. Хоз. Укр. 7. Ст. 206 209.
Общественный бюджет и

бюджеты союзных республик на
1927 28 г. [Україна займає друге місце
серед радянських республік, бюджет її
збалансовано в сумі 274.621 тисяча карб,
проти 235.875 тис. карб, минулого року.
Перше місце займав/ РСФРР: бюджет
в сумі 991.766 т. з збільшенням на 137.924 т.
карб. Третє місце займає ЗСФРР:
бюджет 92.396 тис. карб, проти 72.921 тис.
карб, минулого року і т. д.]. Эк. Ж. 25.
І. <№ 21(2740).
Е д и и и й , г о о б ю д ж е т СССР на

1927 28 г. (Пленум бюджетной комиссии
ЦИК-. СССР). Доклад замнаркомфина
СССР. [В дебатах дані щодо України].
Зк. Ж. № 74(2793) [та] Прения по
докладу т. Кузнецова. Эк. Ж. № 75(2794).
Бюджеты союзных ресиуб--

дик. (В президиуме ГосПлана СССР).
Эк. Ж. № 28(2747).
Словінський, Е. Проблема

розрахункового балансу України Укр. Ек. 1 (1). Ст.
42 59.

Полоз. Республиканский бюджет
Украины на 1927 28 г. Эк. Ж. № 73 (2792).
Голуб'ятник, М. Держ. бюджет України

ha. 1928 29 рік. Р. У. № 9. Ст. 38 46.
Кривченко, Г. О. проф. Бюджетові

досліди па Україні за останні роки. Пр.
Ком. Народ. Госп. Вип. 1. Ст. 255 271.
[Тези франц. м.].)
Сиволап, П. Місцевий бюджет України

па 1927 28 рік. Р. У. № 9. Ст. 47 53.
Сиволап, П. С. Местньш бюджет

Украины в 1927 28 г Хоз. Укр. № 8 9. Ст.
оО 45.
Маслеников, М. В. К вопросу о

диспропорціи* экономический показателей и
'Ю емов окружних бюджетов Украины.
Паукх 3. Київ. Ін. Т. IX. Ст. 49 58.
Касьян, Й. Місто та село в витратах

місцевого бюджету України. [Переважно
за 1925 26, 1926 27, 1927 28 рр.]. Хоз.
'кр. № 7. Ст. 168 173.
Введенский, В. Наступающий новый

год и основные проблемы хозяйственно-
[о строительства. [Підсумки 1927 28 р.
Подвійне завдання господарства
Укради: заготовлення "хліба й засів полів.
Націоналізація промисловості!. Потреба
Технічно-економічного піднесення проми-
^щюстп]. Хоз. Укр. № 12. Ст. 3 19.

Минаев, С. К хозяйствешіым итопім
1927 28 года. [Широке розгортання
промислового виробництва па Україні і
відставання сільського господарства]. Хоз.
Укр. № 12. Ст. 20 36.
Тун, Я. Основные моменты текущего

хозяйственного дня и паши ближайшие
задачи. [До господарчого розвитку
України]. Хоз. Укр. <NL> 11. Ст. 1 13.
Георгиевский, Г. К проблеме комму-

пального хозяйства на Украине. Хоз.
Укр. № 11. Ст. 136 145.
Клейнборт, М. Украина па

Нижегородской ярмарке. Экоіі. Вест. № 211. Ст. 3.
Буценко, А. Господарське й культурно

будівництво  серед нацменшостей УСРР.
Р. У. Ку 10 11. Ст. 2S 34. [6 відбитка].
Введенський, В. У процесі великої

роботи. (До складання української
п'ятирічки). Ком. № 189. Ст. 5. № 190. Ст. 2.
Шраг, Мик. Реконструкція української

промисловості! та перспективний план
розвитку народнього господарства
України. Хоз. Укр. № 8 9. Ст. 18 29.
Пути народно - хозяйствеи-

пого развития УССР. Материалы к
построению пятилетнего плана. X. Укр.
ДержПлан. 526 ст. РЕЦ. Дубняк, К.
проф. Черв. Ш. № 12. Ст. 249 250.
Введенський, В. Проблема народпьо-

господарчого розвитку України і
генеральний плай. Більш. Укр. № 24. Ст.
42 52.
Ковалевский, Н. Проблема планового

регулир ования народного хозяйства.
ГИЗ. РСФСР. Б ка жури.
«Комуністична Революція». Підмога для гуртків
поточної політики. РЕЦ. В. Д ін. Більш.
Укр. № 23. Ст. 121 124.
Арсон, С. Народно-хозяйственный план

на 1928/29 год. Контрольные цифры. [X.].
«Пролетаргій». 50+2 нен. ст.
Ефимов-Малтапар, Н. Г. Контуры хо-

зяйствептюго плана на 1928/29 год. (К
построению контрольних цифр). Хоз. Укр.
*\« 7. Ст. 20 36.
Введенский, В. Задачи перспективного

плаиироваїшя и генеральный план. [До
перемоги над господарчими
труднощами]. Хоз. Укр. № 10. Ст. 5 24.

II р е д в а р и т е л ьн ы е
матеріалы по перспективному пяти-
летнему плану хозяйства и
культуры К р ы м а. Популярное
изложенію основних даішых за период
1927/28 1931/32. Симферополь. 51 ст.
Батуров, Д. Що таке індустріялізація

[К.]. Д. В. У. 91+1 нѳн. ст.
ГЇ у т и и и д у с т р и а л и з а ц и и.

Экономический двухн. журн. Орган
Президіума ВСНХ СССР. № 7 8. 9. 10. 11.
12. 13 14. РЕЦ. Я. Т.  Хоз^ Укр. № 8 9.
Ст. 245 247.
Вопросы те ор и и и пр акт и к и

р а ц и о н а л и з а ц и и. Под общей
ред. Я. М у ц е н е к а. К. ОкрСовНОТ. 446
ст. Бібліографія: П а л а м а р е и к о. Би-
блиографня по НОТ. Ст. 427 438. К о с а т-
к и и. Указатель журнальних статей но
вопросам машинописи. Ст. 439 442.
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Крушель, Е. Г. Рационализация,
себестоимость и рабочее мѳсто. [З економіки
й техніки]. Хоз. Укр. № 7. Ст. 100 113.

Адріянов, В. Собівартість промислової
продукції. [Процес зниження
собівартосте: за 1927/8 рік,] Більш. Укр. № 14. Ст.
47 54.
Мінаєв, С. Про еоціяльннй характер

машинопостачання.  Більш. Укр: № 17.
Ст. 77 83.

В сеукраніїека.я пір о ні з вод-
отвенная k о и ф е р е н ц и я раб о-
чих моталлистов югостали.

[X.]. Таганрог. БУК ВСРМ. Вьпт. її.
218 ст.

Адріянов, В. Перспективи розвитку
промисловосте 1928/29 господ, року.
[Прогноз розвитку і ціло-союзної і
республіканської промисловосте]. Агіт. й Проп.
№ 18. Ст. 31 39. і

Гуцуляк, С. Робота української
промисловосте в 1927/28 році. [Помісячна
динаміка гуртової продукції тростевої
промисловосте УСРР в 1927/28 році.
Динаміка зарплати і продуктив. праці].
Більш. Укр. № 15 16. Ст. 34 44.
Виноградский, Н. Н. Перспективы п

задачи иа рынке в 1928/29 году.
[Потреба певної переміни способів і моментів в
практиці організації заготовок, торгового
апарату й регулювання ринку для
подолання ринкових утруднень].  Хоз. Укр.
№ 12. Ст. 37 48.
Н. Сырьевые рынки Правобережной

Украины. (От нашего киевского корр-та.).
Эк. Ж. № 54(2773).
Хартулари, К. Пути развитая

промышленности [на Україні] по переработке
с.-х. сырья. [Трактується про цукрову
промисловість, виробництво олії (з
соняшників), мукомольну, вовняну
промисловосте та консервування садовини й
городини; згадується про текстильну
промисловість]. Эк. Ж. № 73(2792).
Свержін, Л. Приватна промисловість

України. (Капіталістична і
кустарно-реміснича). [Зміни в промисловості за час
з 1924 до 1928 р. Висновки]. Більш. Укр.
№ 18. Ст. 45 58.
Адріянов, В. Нові виробництва в

промисловості України. [Огляд нових
виробництв за останні 10 років]. Біліші.
Укр. № 20. Ст. 84 91.
Бухановский, Л. Сахарная

промышленность и ее роль в реконструкции
народного хозяйства. Экой. Вест. "№ 267. Ст. 2.
Київська Філія Ц у к р отр е-

с т у. Звіт за діяльність Філії 1927 року.
К. 104 ст. [На правах рукопису].
Мохсон, А. К вопросу о кризисе

рудничного хозяйства «Югостали» во II по-
лутодии 1927/28 года. Хоз. Укр. № 12.
Ст. 80 88.

Кириченко, И. П., инж. Проблемы меха-
низации угледобычи. Где строить завод
для производства врубовых машин? [В
Харкові]. Эк. Ж. № 52(2771).
Лурье, К. Капитальные вложения в

каменноугольной промышленности Донба-

са и их еффектавносте. Хоз. Укр. № іі
Ст. 121 128.

Черни, Б. А. Проблемы бурых углей в
СССР. [Особливо иа Україні]. Хоз. Укр
№ 11. Ст. 88 96.

Л л а н з л е к т р о с т р о и т е л ь-
етва на 1927 28 гг. (В президауме
Госплана СССР). [В цьому плані,-що
далі обговорюється, є відомості такозк
про українські електричні станції, як
І Птерівська, Шахтинська,
Новоросійська, Краснодарська, Київська і т.д.].
Эк. Ж, № 15(2734).
Генес, Л. Уроки строительства Щте-

ровской электростанціи!. Эк. Ж. № із
(2732).
Кукель, С. А. О стоимости наших

крупних электростанціи! [і українських].
Эк. Ж. № 27(2746).

II л а п з л с к т р о с т р о и т с л ь-
ства СССР на 1927 28 [і на Україні].
Эк. Ж. № 14(2733). № 44(2763).
Іванов, С. Стан і найближчі

перспективи залізно-рудної промисловосте УСРР.
Більш. Укр. № 17. Ст. 84 88.
Бірман, С. Металургійна промисловість

України-. [Диспропорція між розвитком
чорної металюрґії та інших галузів
промисловосте].  Більш. Укр. № 26. Ст.
44 62.

Федоров, Г. Машинобудівництво на
Україні й перспективи його розвитку.
[Географічне становище України
вимагає розвитку машинобудівництва.
Зростання машинобудівиицтва на Україні].
Більш. Укр. № 21 22. Ст. 21 28.
Трахтер, Б. Пута развитая южной ме-

таллургии. [Шляхи розвитку української
металюрґії]. Хоз. Укр. № 7. Ст. 37 51.
Лагунов, С. Пути развитая местной

металлообрабатывающей
промышленности на У крайне. Хоз. Укр. № 11. Ст.
128 136.

Дайхес, И., инж. Возможна ли цветная
металлургия иа Украяне. Хоз. Укр.
№ 16. Ст. 146 144.
ІО ж н) ы й металлу р гич е ский

трест. Ю госта ль. Итоги деятель-
ности за 1926 27 операц. год. Под ред.
Правлення. X. ХХХІИ-365 ст. [На
правах рукопису].
Бирман, С. П. Что дал иеревод пред-

приятей Югостали іга хозрасчет.
[Позитивні наслідки]. Эк. Ж. № 14(2733).
Диманштейн, Я. Б., проф. Районування

металюргічного виробництва СРСР. 
Пр. Ком. Народ. Росп. Вип. І. Ст. 219 253.
[Тези франц. м.].
Карташев, Д. К вопросу о районирова-

нии с.-х. матиностроения Союза.
[Переважно України]. Хоз. Укр. № 8 9. Ст.
117 128.

Постриганев, В. Г. О районированію
металлургической промышленности. [До
питання про місце й тин будови другого
металюргійного заводу на Україні]. Хоз.
Укр-. № 8 9. Ст. 76 96. № 16. Ст. 96 104.
Миронов, Г. Эффективность рекон-

структивных и раци-онализаторских ие-
роприятай в южной металлургии за
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jp26 27 гг. (Опыт исчислечия по заводу
}(К. тов. Дзержинскаго «Югостали»). [З
ѵмов розвитку української металюргії] 
Хоз. Укр. № 10. Ст. 132 140.
0ЛЗСЄНКО, С. Про селищні, рудничні і

фабрично-заводські рада Донбасу. Біль-
^ов. Укр. № 15 16. Ст. 29 33.
Диманштейн, Я. Б., проф.

Металлургическое производства Закавказья в связи
а условиями развития металлургииі
СССР. ИЗД. ЭКОСО ССР Абхазии. 200

РЕЦ. А. Р р. Хоз. Укр. № 11. Ст.
185 6.
П р о и з в О  д с т в о н н а я К о н-
ференция УкраинЛеса. [Статті,
хатеріяли]. Экой. Вест. № 269. Ст. З 4.
Яснопольский, Л. Н., проф.

Промышленность искусственного волокна на

переломе. Хоз. Укр. Х° 11. Ст. 62 76.
Островский, Е., агрон. Кепаф на

Украине. (Итоги и перспективы). [Техніка й
економіка кенафосіяння на Україні]. 
Хоз. Укр. № 7. Ст. 173 177.
Цирекщиков, А. К вопросу о развитыя,

кирпично - черепичной промышленности
на Киевщине. (По материалам обследо-
наиия Окр. РКИ). Экон. Вест. № 268.
Ст. 2.

Виннокамень, А. Основные вопросы
перспективного плана развития
украинской кожевенной промышленности. 
Хоз. Укр. № 11. Ст. 146 150.
Сборник т р у д о в по М а

хорони» О Й 11 р О М Ы Ш Л е Н III о с т и.
Вып. I. К. Научно-Техн. Совет табачно-
махорочной промышленности Украины.
118 ст.

Горн, М. К вопросу О' сооруженьи на.
Украины. (Итоги и перспективы).  Хоз.
Укр. Ха 8 9. Ст. 148 157.
Горн, М. Консервная промышленность

Украины (итоги и перспективы).  Хоз.
Укр. 8 9. Ст. 148 157.
Свирский, Н. Об украинский: фруктах

и американской рационализации. Экон.
Вест. № 296. Ст. 3.
Лерман, И. Украинское пчеловодство и

перспективы для экспорта его
продукціи! (По материалам Всеукр. Торг.
Музея). Хоз. Укр. № 8 9. Ст. 167 175.
Балинський. Забута галузь. [Вироби

з лози (Харківщина та Наддніпрянщина)
та рогози (Вінничииа та Лубенщина)].
Вісник Куст.-Пром. Кооп. У. X. Х° 11 12.
Ст. 60 63.
Вильнит, И. А. Итоги заготовок

пушнины. Український Мисл. № 11 12.
Ст. 6 10.
Кремянский, Я. Предварительные

итоги пушного экспорта за 1927 28 год. 
Український Мисл. № 11 12. Ст. 11 13.
Б. Ц. Внимание постоянной

промышленной выставке ВСНХ УССР  Экой.
Вест. X 272. Ст. 3.

Хейнман, С. Текучесть рабочею
состава фабрично-заводской
промышленности. [На Україні]. Хоз. Укр. X 7. Ст.
144 160.
Плохотиіков, А. Підсумки переведення

кампанії перескладання колугод і тариф*
ної реформи. [Виявлеїтя істотних хиб у
нормуванні праці]. Агіт. й Пр. № 19.
Ст. 40 48.
Филиповский, А. К. Оргапизацігя

живого шівентаря в хозяйстве. К. Сахаро-
трест СССР. 14 ст. [Отт. из Материалов
основНЫХ лекций для Всесоюзних Агро-
курсов Сахаротреста].
Кузнецов, А. М. Днепрострой, как

новый промышленный комбинат на
Украине. Хоз. Укр. X 10. Ст. 67 90.
Лимар, В. Дніпрельстаїг сьогодні

(грудень).  Всесв. № 54. Ст. 8 9.
Буртман, С. Днепрострой. Первый год.

строительства. [Освітлюється головним
чином фінансова сторона] Эк. Ж. X 25
(2744).
Ломов, Г. Сиабжение Донбаса

электроэнергией. [Автор приходить до висновку,
що «снабжеиие Донбаса электроэнергией
от днепровской гндростанцші не только
нецелесообразно и невыгодно, но даже
рисковано в техническою отлотнении...»].
Эк. Ж. X 44(2763).
Свицын, А. Первый новый

металлургический завод при Дпеирострое. [Автор
висуває проект будування нового мета-
люргійного заводу на Запоріжжі, а не fi
Кривому Розі]. Эк. Ж. № 2(2721).
Диманштейн, Я., проф. Где строить

новый металлургический завод на
Украине. Г [Проти проекту А. А. Свицьша
(Эк. Ж. № 2), що вважає за краще
будувати завод в Запоріжжі, а не в Кривому
Розі]. Эк. Ж. X 34(2753).

Производственно-финансовые планы на 1927 28 г. (В ко-л-
легии ПЭУ ВСНХ СССР). Строительство
электростаиций в 1927 28 г. [Подаються
основні дані з пляну будування
електростанцій в радянських республіках; є
згадки про Дніпробуд]. Эк. Ж, X 4
(2723).
Дцепровская г и д р» о стан-

ц и я и е е потребители. (В
президиуме Госплана СССР). Эк. Ж. X 70
(2789).
Кузнецову В. Народно-хозяйственное

значение Днепростроя.- -Эк. Ж. X 73
(2792).
Степанов. Где строить мосты для

Днепростроя? [На заводі ім. Петровського].
Эк. Ж. X 34(2753).
Михайло. Дніпро чинить опір своїм

переможцям. [Труднощі будування
Дніпре льстану]. Роб. Гав. Прол. X 174.
Ст. 6.
Ротмистров, В., проф. Орошение при

первой очереди Днепростроя. Хоз. Укр.
X 11. Ст. 30 44.
Ротмистров, В., проф. План

управлення исследований Днепростроя.  Хоз.
Укр. X 8 9. Ст. 108 117.
Галевич, В. Ближайшие задачи

украинской кинематографии.  Экон. Вест.
X 215. Ст. 2.
Ятко, Мико. «Голівуд» гуде. [3

приваду початку праці на київській
кінофабриці ВУФКУ]. Прол. Пр; X 298. Ст. 5.
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Вінярський, К. Нові моменти в
економічному становищі Польщі і Західньої
України. [Піднесення торгівлі,
підвищення цін на с.-г. продукти, загроза
кризи промислової, наступ капіталу]. Більш.
Укр. № 14. Ст. 55 70.
Ломов, Г. И. Наши ближайшіе задачи

в Донбасе. [X.]. Донуголь. 41 ст.
Гринько, Г. Ф. Шахтинское дело. [ІИа-

хтянці й інтелігенція. Оборонна легенда
про перелом.. Програма шкідників і її
розвиток та радянська економічна
система]. Хоз. Укр. № 7. Ст. 5 1Q.
Экономическая ко нтр -

революція в Донбассе (Итоги Шах-
тинского дѳла). Статьи и документы.
Под общ. ред Н. В. Крыленко. М.
ІОридич. изд-во НКЮ РСФСР. 306 ст. [8]
вклад, лист. илл. и портр.
Шейк, С. Суд над экономической

коптр-роволюцігей в Донбассе. Заметки
общественное обвинителя. М. Л. ГИЗ.
128 ст.

Генес, Л. Как строится харьковская
районная электростанция. Эк. Ж № 59
(2778).
Эко н о м и к а и хозяйство

Киевщины. [В зв язку з станом
економіки в цілій
республіці. Статті, огляди, матеріяли].  Эк.
Вест. № 260. Ст. 2 8.

Городецкий, С. Е. Хлебное снабжение
Києва до войїпл и в настоящее время.
Хоз. Укр. № 8 9. Ст. 129 142.

Б ю д ж е т г. К тге в а.  Эк. Вест.
№ 291. Ст. 2.
Е. Ц Силуэты будущего Києва. Про-

эктный план Києва и киевские базары.
Экой. Вест. № 179. Ст. 2.
К лев, Б. 90 лет в работе. (Киевский

сахарный завод). - Экой. Вест. № 155.
Ст. 2.

Э к о її о м и к а и х о з я й с т в о
Ч с р и и г о в щ и н ы. [Статті, огляди
матеріяли]  Экой. Вест. № 232. Ст. 3-7.
Матеріяли до 5 - р і ч н о г о

перспективного п л я и у
господарства Ч с р и и г і в-
с ь к о ї 0 К Р у г и. Черігигів. (Черии-
гів. Окрпляп).
Э ко и о ми к а и хозяйство

Г л у х о в с к о г о округа. [Статті,
огляди, матеріяли].  Экон. Вест. № 242.
Ст. 3 6.
И тоги и нерспективьтхо-

зяйственного р а з в и т и я Н е-
ж и и щ и н ьг. [Статті, огляди,
матеріяли]. Экоп. Вест. № 245. Ст. 3 5.
Экономика и хозяйство

Л у б е и щины. [Статті, огляди,
матеріяли]. Ѳкоіг. Вест. N° 280. Ст. 3 6.
Э к о и о м и к а и хозяйство

Роменского о к р у г а. [ Статті,
огляди, матеріяли]. Экон. Вест. № 258.
Ст. З -8.
Закондырин, И. Основные моменты пя-

тилетнего плана, развития хозяйства
Херсонского округа (1927-28 1931 32).
Хоз. Укр. № 10. Ст. 183 190.
Экономика и хозяйство

Т у л ь ч и и с к о г о округа. [Статті
матеріяли]. Экон. Вест. № 219. Ст. 3 7
Экономика и хозяйство

Могилевщины. [Статті, матеріяли
відомості].  Экон. Вест. № 174. 6г
3 6 7.

Шиманович, I., проф. Галичина. Евод.
статист, розвідка. К. ДВУ. 176 ст. РЕЦ
Беизя, П. Ж. й Р. Кн. ѴПІ. Ст. 175 179
Павликовський, Ю. Галичина після вій!

ни 1914 1920. [Економічний занепад].
Кооперативна Республіка. Львів. Ч. з
Ст. 121 127. Ч. 4. Ст. 167 171. Ч. 5
Ст. 220 226. Ч. 6. Ст. 270 276. Ч. 7 8*
Ст. 331 333.
Woźniakowski, М. Huculi і ich

na połoniny.-Kurjer literacko-naukowy. [Kpa.
ків]. 41.

Попов, H. Зовнішня торгівля
Радянської України.  Ком. N° 231. Ст. 2.
Попов, О., проф. З проблеми радянської

зовнішньої торгівлі. Митна політика
Німеччини і український хлібний експорт.
Студії С.-Г. Е. Т. І. Ст. 199 208.
Гольденберг, і. Зовнішня торгівля

України за минулі три роки і наші
завдання. [Загальний оборот. Головні
статті с.-г. експорту. Імпорт. Питома
вага України в зовнішньо-торговельному
обороті Союзу].  Більш. Укр1. № 17. Ст.
64 76.

Экспо рт и хозяйство Пра-
в обережь я. [Статті, матеріяли]. Эк.
Вест. № 286. Ст. 2.
Геншафт, А. Експортні перспективи

України на німецькому ринкові. Ком.
214. Ст. 5.
Кузьминський, О. Світова яєчна

торгівля та участь у цій торгівлі України.
Кооп. Буд. N° 24. Ст. 47 50.

Соловей, Дм. і Лебединський, Ів. Яєчна
торгівля України. X. ЦСУ УСРР. 1927.
128 ст. РЕЦ. Альтермаи, А. Хоз. Укр.
Л° 8 9. Ст. 233 235.

Шмуккер, М. Еще о своевременности
сооружения Волго-Донского канала.
[Визначення недрцілыіости спорудження
каналу]. Хоз. Укр. № 12. Ст. 74 79.
Чевердин, А. К вопросу о целесообраз-

іюсти и своевременности сооружения
Волго-Донского канала. Хоз. Украины
N° 8 9. Ст. 91 103.
Белюстин, Н. Пути дорожного

строительства на Украине. Хоз. Укр. №8 9.
Ст: 103 107.

Мировое хозяйство. С б о р-
іі и к с т а т и с т и ч е с к и х м а
терп ало в за 1913 27 гг. Составлен под
руковод. и ред. С. А. Уманското.
М. Изд. ЦСУ СССР. 745 ст. Основные
вопросы э к о и о м и к и СССР в т а-
б л и ц а х и  д и а г р а м м а х. Составил
Б. А. Гу хм а и под ред. В. Г. Гро-
м а и а. Изд-во Ком. Акад. М. РЕЦ.
Каплан. Д Хоз. Укр. N° 8 9. Ст. 240
215. .
Weltwirtschaftliches Archi w.
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^eitschrift des Instituts fiir Weltwirtschaft
nd Seeverkehr an der Universitat. Kieł. 28

gand. Heft 1. Juli та Heft II. Oktober.
Архів всесвітнього господарства. Журн.
Інституту всесвіт, госп. та мореплавання при
Нільському Університеті. Т. 28. Кн. 1. Ли-
цснь та кн. II. Жовтень. РЕЦ. Каплан, Д.
Хоз. Укр. № 7. Ст. 209 215 та № 10. Ст.
203 207.
Каплан, С. Коицентрационное движе-

н.ие в германской промышленности в
ляфляц. период после войны. [Центра-
л.іація власпости, підприємств.
Буржуазні й лже-марксистські погляди у
характеристиці концентраційного руху,
розлам вертикальних об єднань].  Хоз.
Укр. № 6. Ст. 139 151 та № 7. Ст.
J7S 198.
Каплан, С. Коіщѳнтрационноѳ

движеніе в германской промышленности
после войны. Картели. (Статья вторая). 
Хоз. Укр, № 12. Ст. 159 172.
Ванек, М. Економічні проблеми Чехо-

С.говаччини. Черв. ІЛ. № 8. Ст. 122 131.
Владимиров, В. Внешняя торговля

Польши. Хоз. Укр. № 10. Ст. 168 182.
Смірнов, О. Добувальна промисловість

Туреччини. З маною турецьких копалин
іта додатком до неї. [Стан промислово-
сти в останні роки] Схід. С. Я» 6. Ст.
89 111.
Грушевський, Ол. Торговельні

взаємини України з Близьким Сходом.  Схід.
С. Я® 6. Ст. 61 88.
Шрабштейн, Є. Будівництво Транспер-

ської залізниці.  Схід. С. № 6. Ст.
113 135.
Kershenzew, Р. М. Die staatliche Sfcati-

stik in der Sowjettmion. Osteuropa, Zeit-
schrift fiir die gesammten Fragen des euro-
paischen Ostens, herausgegeben von Otto
Hoetzsch. Berlin  Konigsberg. Pr. Ost-Eu-
ropa-Verlag. Jg. IV. 2 Heft. Ст. 96 106.
Герми M. Про характер роботи окрстат-

бюр. [Бібліографічна замітка].  Біси.
Стат. Укр. Кн. III. Ст. 193 195.

Шамрай, Сергій. Праці М. І. Зібера з
поля статистики. [Вимоги земської
статистики 1870-х рр. Програма Зібера
1875 р.].  Прал. Мар. Я 4(5). Ст. 29 47.
Статистична хроніка

Відділу Статистики. [Робоча, сила й
її використовування. Ринок праці й
безробіття. Соц. страхування. Рух цін і
індекси прожитку. Термінова статистика.
Наймана праця в сільськ. та ліс.
господарстві України (№ 45)]. Праці Центр.
Стат. Управління. Державна Статистика
УСРР. X. Я> 43. 36 ст. Я 44. 22 ст. Я 45.
37 ст. Я® 46. 28 ст. Я® 47. ЗО ст. № 48. 40
ст. Я 49. 36 ст. № 50. 36 ст. Я 51. 32 ст.
Я 52. 44 ст. Я 53. 32 ст. № 54. 26 ст.
 Статистична х р о ніка Ц ен-
трального Статистичного
У п -р а в л і н н я. Державна Статистика
УСРР. X. Я 89. [Відділ стат. фінансів.
Попередні підсумки обслідування
земельних громад 1925 26 р. Відд., демогр.

Рух населення України у січні червні
1927 р. Відд. комунальн. стат. Бюджети
міськ. домоволодінь у 1925 26 р.
Транспорт. відд. 1926 27 р.]. Я 92 [Рух
населення Укр. за лип. вер. 1927 р. Оренда
міськ. зем.]. № 94 [Матеріяли прибутк.
оподаткування 1926 27 р. Ломбарди
України 1920 7 р.]. № 97. [Перепис
населення 1926 р. Комун, господарство окр.
міст.]. №98 [Цензов. промисловість УСРР
за 1926 27 р.]. № 100 [Рух населення Укр.
в жовтні грудні 1927 р. Пояснення до
таблиць: «Комун, господарство округо-
вих міст». Ценз, промисловість України
за І і II кв. 1927 28 р. Облік запасів
хліба та сировини 1 жовтня 1927 р.].
Я 105 [Мережа й штати місцев. установ
в бюджеті 1926 7 рр. Кредит в округах
1-Х 1927 р. Транспорт у січні і лютому
1928 р. Обмін наявних запасів хліба і
сировини 1 квітня 1928 р.]. № 108. [Міські
(ком.) банки України 1926 7 р. Підсумки
обліку житлового будівництва 1927 р.
Рух населення 1927 р.]. Я 114
[Транспорт за 1 6 міс. 1928 р.]. № 116
[Товариства взаєм. кредиту Укр. 1926 7 рр.
Житлов. будівн. 1927 р. Крамообіг за
1925 28 р. Запас хліба і сировини 1 лин.
1928 р.].
К о н ь ю и ктура народ и ого

хозяйства СССР в декабре
[1927 р.]. (Материалы по докладу
Госплана в Совете Труда и Обороны). Сводная
таблица кон юнтурных показателей
народного хозяйства СССР за декабрь
1927 28 хоз. года. Экой. Ж. Я 28(2747).
Статистична хроніка. Конь

юнктура народнього господарства УСРР.
Коныонктуриѳ Бюро ЦСУ УСРР. X.
Я 1/91. [Коныопктура за січень]. 37 ст.
Я 2/93 [ за лютий]. № 3/99 [ за
березень та 1 півріччя 1927 28 рр.]. № 4/102
[ за квітень]. Я 5/104 [ за травень].
Я 6/106 [ за червень та III квартал
1927 28 рр.]. Я 7/111 [ за липень].
Я 8/113 [ за серпень]. № 9/118 [ за
вересень, IV квартал 1927 28 рр., ввесь
1927  28]. № 10/120 [ за жовтень].
Я® 11/121 [ за листопад]. Я® 12/124 [ за
грудень 1928 р. і І квартал 1928 29 р.].
Статистична хроиікаКонь-
юнктурногоБюраЦептр.
Стат. Управління. Державна
Статистика Украйні. X. Я® 9/86. [Копь-
юнктура народнього господарства
України 1926 27 р., жовтень 1927 р.]. Я 10/87
ст. [ за листопад 1927 р.]. Я 11/88 [ за
І квартал 1927 28 р.].

Мінаєв, С. Конъюнктура народнього
господарства України 1927 28 року
Бісн. Стат. Укр. Kir. III. Ст. 3-18.
Конъюнктура народнього

господарства УСРР за 1927 28рік.
[Таблиці]. Біси. Стат. Укр. Кн. ПІ. Ст.
137 192.

Контрольные цифр ы іг а-
родного хозяйства УССР на
1928  29 год. X. Госплаи УССР. 194+79
ст.
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Додаткові таблиці до кон-
т р о л ь н и х цифр У К р а ї п-
ської промдсдовости на
1928 29 рік. X. ВРНГ УСРР. 20 ст.
Статне т и ч о с к и й Б ю л л е-

тень. Всеукр. Совет Профессион. Сою-
зов. Народ. Комиссариат Труда
Украины. [Праця, профрух на Україні 1926
27 р. Культпраця профспілок Укр.
Підсумки перепису безробітніх членів
спілок. Праця й профрух 1927 8 р.
Профспілка залізничників. Апара/г і фінанси
профспілок]. X. «Украинский Рабочий».
X? 1 12.
С т а т и с т л ч іг и й Б ю л е те н ь

В е е у к ір. Комі т. II р о ф. С п і л к и
радянських та т о р г о в е л ь-
н к х службовці в СРСР. [Зужита
в праці робоча сила і члени спілки.
Склад активу. Кол. договори. Зарплата.
Культробота]. X. Вид. ВУКРТС X 1(10)
вересень.

Статистична хроніка.
Відділу Статне т и ки Праці
Центр. Стат. У п р а в л і ні и я.
Державна статистика УСРР. [Норми
робочого часу та організація змін в
промислових закладах України в березні
.1928 р. Робоча сила та її використуван-
ня. гиігок праці й безробіття. Робочий
чає і заробітня плата. Соціяльие
страхування. Рух цін і індекси прожитку.
Термінова статистика. Таблиці]. X.
X» 54(119). 27 ст.
Статистична хроніка.

Державна статистика УСРР. Конъюнктура
народнього господарства УСРР.
[Сільське господарство. Промисловість.
Праця. Обіг вантажів. Внутр. і зови,
торгівля. Кредитово-грошовий ри иок. І ігдекс г і
та ціни. Покажчики по районах. Основні
покажчики коныоиктури народнього
господарства за перші дві декади грудня
1928 та світового господарства]. X.
№ 121(11). Листопад. 32 ст.

Мінаєв, С. До основних підсумків
поголовного перепису населення України.
[Чисельність, національність та
соціальний склад населеїтя України. Націон.
склад соціял. груп і професій.
Письменність населення]. Більш. Укр. № 15 16.
Ст. 51 82.
Kubijowicz, Włodzimierz. Rozmieszczenie

ludności na Ukrainie Radzieckiej (U.S.R.R.)
(Заголовок також в французькій мові).
Kraków. Nakl. ksieg. geogr. Orbis*. З.+І неп.
ст. 1 мапа.

Pierwszy powszechny spis
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
września 1921 r. Wojewodstwo
Tarnopolskie. T. XXIX. Варшава. 288
ст.

Krysiński, A. dr. Liczba i rozmieszczenie
Ukraińców w Polsce.  Sprawy Narodowo-
sciawe. Czasopismo poświęcone badaniu spraw
narodowościowych. Warszawa. R. II. № 6.

Martel, Renć. La ąuestion cPUkraine. (Ex-
trait du Monde Slave. Novembre-Decemhre.
1927). [Останні визвольні змагання Україн¬

ців та статистичні дані про кількість укр
народу у всіх займаніцинах], Paris. Li£
rairie Febix Alcan 36 st.

Гельд, Пауль. Як щезли Українці з
Румунії [Критична замітка про офі>
ційну румунську статистику україи
ського населення]. Прол. Пр. № 2бц
Ст. 1.
Оболенский В. В. (Осинский). Между,

народные и межконтинентальные
миграціи! довоенной России и СССР. М. Изд
ЦСУ СССР. РЕЦ. К, Н. Хоз. Укр. № 7
Ст. 217 219.
Соціяльие страхування

и а У к р а ї н і у 1926 27 р. (Стати-
стичні та фінансові матеріяли). X. Год.
Упр. Соц. Отрах. 144 ст.
Дубинская, И. Н. Бюджеты рабочих

семей на У крайне в 1925 1927 гг. Данные
тѳкущего обследовання. [X.]. ВУСПС
«Украинский Рабочий». 95 ст.
Шендерович, О. Бюджети службовців

по великих містах України на кінець
1927 р1. Вісн. Стат. Укр. Кн. IIL От.
64 '72.

Праця в промислових
заклад а. х У к р а ї нив 1927 році.
X. Центр, стат. упр. УСРР. Ѵ1ІІ+82 ст.
Статистика України. № 144. Cep. X.
Статистика праці. Т. І. Вин. 8.
IV в с е у к р. з  ї з д о в і м е т а-

л і с т і в з в і т в с е у к р. к о м і-
т е т у всесоюз. о н і л іа и р о б і т-
и н к і в металістів. ВУРПС.
«Укр. Робітник». X. 140 ст.
Жданов, М. До підсумків роботи

профспілок Київщини. (Перед НІ з їздом).
Прол. Пр,. № 255. Ст. 2 3.
Десять років радянської

охорони здоров яна Укр а-
ї н і.  Шлях до здоров я. Вид.
«Наукової думки». № 12. 26 ст.
Птуха, М. Смертність у Росії іі на

Україні. X. К. ЦСУ УСРР. 195 ст.
Птуха, М. Смертность 11 народностей

Е. России в коїіцо XIX века. Праці
Демографічного Інституту Укр. Акад. Наук.
Том VI. К. ЦСУ Украины. 57 ст.
Матеріяли до

оподаткування прибутків населення.
Облік 1926 7 року. X. [Центр. Стат. Упр.
УСРР]. ХХІІ+184 ст. Статистика
України. № 146. Серія VI. Статистика
фінансів. Т. IV, вин. 2.
Вологодцев, Іп. Житлові умови міської

людности по соціяльних групах. (За
попередніми даними житлової частини
сімейної картки перепису 1926. р.).  Вісн.
Стат. Укр. Кн. III. Ст. 91 99.
Харчування сільського

населення України восени
1927 р. X. ЦСУ. Статистика України.
Cep. II. Т. VII. В. 3. № 136. ХІХ+39 ст.
Катаєв, Ол. Харчувапня сільської

людности України. [Зміни в харчуванні за
1923 1928 рр.].  Вісн. Стат. Укр. Кн. Ш.
Ст. 43 48.
Капитаковский, Н. Хлебыъгѳ цены за

три года (1925 26, 1927 28 г.). Хоз.
Укр. № 8 9. Ст. 143 148.
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flі ни на продукти сільсько-
Г0еподарського виробництва
Р сільських місцевостях
у к р а ї н и за 1925 1927 рр. X. [Центр.
Стат. Уир. УСРР]. 4 ИЄН.+48 ст.
Статистика України № 145. Cep. II. Сільсько-
господар. Статистика. Т. IV. Вип. 6.
Епштейн, й. Сільсько-господарські та

промислові ціни по Україні 1927 28 с.-г.
року та їх співвідношення. [Піднесення
пін с.-г. продуктів]. Вісн. Стат. Укр.
Кіґ. ЇЙ. Ст. 73 78.
Звоницький, А. До проблеми цінотвор-

чих чинників у торгівлі (Постава та
методи вивчення). [Різпиця між
торговельним цінотворенням в УСРР і взагалі в
ССРР і цінотворення за кордоном].
Вісн. Стат. Укр. Кн. III. Ст. 115 121.
Г. В. Про загибель озимини на

Україні. [Огляд за 1891, 1892, 1897, 1899, 1921,
1922 28 рр.]. Вісн. Стат. Укр. Кн. III.
Ст. 40 42.
Соловей, Д. і Лебединський, Т.

Заготівля та. збут хліба на Україні року
1925 26. Матеріяли до виучування
хлібної торгівлі пореволюційігої доби. X.
ЦСУ. 75 ст.
Цензова промисловість

України у II кварталі 1927
28 р. X. Центр. Стат. Упр. УСРР.

YI+62+1 нен. ст.
Персидський, І. Продукція цензової

промисловости в контрольних цифрах
народнього господарства УСРР на 1928
29 р.  Вісн. Стат. Укр. Кн. III. Ст.

54 59.

Мишкіс, В. Чотири роки відбудовного
періоду на Україні. [Розвиток робочої
сили. Відбудова засобів виробництва.
Відновлення процесу вироби. Зріст
народи. прибутків. Непродукційне
споживання. Репродукція продукційних
відносин]. -Вісн. Стат. Укр. Кн. III. Ст. 19 89.
Нефьодов, С. Промисловість, що

переробляє сільсько-господарську сировину
в 1927 28 році.  Вісн. Стат. Укр. Кн.
Ш. Ст. 60 63.
Залізничний товарообмін

УСРР з інш и м и рано из а. м и С о-
юзу РСР за 1925 26 рік. X. ЦСУ.
Статистика України. Т. V. Вин. 1. Сер. ІА *.
Статистика транспорту й зв язку. VІІІ+
+ 35 ст.
Сіґал, Б. Міжбанківський джіробіг на

Україні. [Чековий обіг виявив розвиток
па Україні і сприяв раціоналізації
грошового обігу].  Вісн-. Стат. Укр. Кн. III.
Ст. 79 86.
Маравинський, М. Обіг зернових

продуктів в селянських господарствах
України 1927 28 р.  Вісн. Стат. Укр. Кн. III.
Ст. 49 53.
Рекітар, І. Розрахунки кредитової

системи з галузями народнього-
господарства. Вісн. Стат. Укр. Кн. III. Ст. 87 90.
Комунальне господарство

міських селищ УСРР за 1925
26 рік. (Матеріяли до

характеристики). X. [ЦСУ]. Статистика України.
Cep. XIV. Т. IV. Вип. І. № 141. LV+73ct.

Бергман, В. Абетковий прикметний
покажчик до Офіційного Бюлетеню НКФ
УСРР за 1927 28 р. X. Укр. Філія Держ.
Фін. Вид-ва СРСР. 200 ст.
Персидский, И. Качественные

показатели производственной работы
промышленности в контрольних цифрах 1928
29 г.  Хоз. Укр. № 11. Ст. 151 158.
Фомин, П., проф. К вопросу об учѳте

эффективности -работы промышленности.
[З даних української промисловости].
Хоз. Укр. № 8 9. Ст. 46 62.
Ко н ю н ктура Правобережья

в августе.  Экой. Вест. № 218. Ст. 2.
№ 266. Ст. 2 [ в октябре]. № 290. Ст. 2.
[ в ноябре].
Статистичний В ю лете н ь.

Київське Окружне Статистичне Бюро.
ЦСУ УСРР. К. Вип. І [Кооперація. Ціни
та індекси. Транспорт. Фінанси]. Вин. II.
[Обслід. Установ Наросвіти Київ. Окр.
і/І. 27 р.]. Вип. III. [Річні бюджети
робітників м. Києва в 1925 1927 рр.]. Вип. IV*.
[Бюджети міських домоволодінь по
м. Києву в 24/25 і 25/26 рр.]. Вип. Vі.
[Селян, бюджети 1926 27 р.]. Вип. VI.
[Бюджети службовців м. Києва 1927 р.].
Вип. VII. [Підсумки с.-г. перепису
1928 р.]. Вип. VIII [Районув. Київщини.
Рух населення. Будівництво].
Бюлетень Вінницького Окр.

Стат. Бюра [Підсумки весняного
вибіркового перепису 1927 р-. Тютюнництво
в Він. окрузі. Комунальна Стат.]. Цент.
Ст. Упр. Укр. Вінниця. № 3 4. Квітень
вересень 1927, 148 ст.
Звіт про роботу

Житомирської Міської Радії 9-го оклику.
Житомир. Міська Рада. 52 ст.
Статистика Полтавщини в

нових її межах. Полт. Окр. Стат.
Бюро. Дер. Стат. УСРР. Полтава. № 17.
[Конъюнктура економіки Полтавщини в
III кварталі 1927 28 госп. року. Цензова
промисловість у І півріччі 1927 28 опер,
року. Кооперація па 1 жовт. 1927 р.].
84 ст. 18. [Сільське господарство за.
відомостями весняного 10% перепису
1928 року]. 81 ст.
П ятирічний н е <р с п е к т и впий

плян господарства Чернигів-
ської округи. Ухвалено Фін-
економсекцією Укрдержпляну
УСРР її 14. VI. Матеріяли до 5-річного
перси, пляну господ. Чорпиг. округи
1927/28 '1931/32 р. [Чериіьгів]. Окрплян.
88 ст.

Бюлетень Лубенського Окр.
Стат. Бюра. ЦСУ УСРР. Лубиі. К«5(9).
№ 4(8). [Підсумки весняного вибіркового
с.-г. перепису 1927 р. Таблиці]. [Кількість
населення на 1 січня 1928 р. Природній
рух населення. Статистика грошових
прибутків села за 1927 р. Урожай хлібів та.
городини. Торгівля. Підсумки
одночасового обліку установ і торговельн.
підприємств на 1 січ. 27 і 28 рр. Рух вантажів.
Рух вартости, ціни].
М. Харків та інші міста й

селища міського типу Харків¬
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ської Округи. Нерухоме майно.
Житлові умовили населення. Населення. X.
Окр. Стат. Бюро. Матеріяли всесоюзного
перепису населеїтя 17 грудня 1926 року.
Статистика І з ю м с ь к о ї

Округи 1927 р. Ізюм. Окр. Стат. Бюро. Х +
110 ст.
Донуголь в цифрах и диа-

граммах. Вып. II. [X]. «Донуголь».
З нен. стор.+34 табл.
Статистика К р е м і и ч у ч ч и й и.

Кремінчуцьке Окр. Стат. Бюро. УСРР.
Кремінчук. Ч. 3. [Демографія. Нар. освіта.
Здоровля. Сільськ. господарство.
Промисловість. Комун, господарство. Праця.
Торгівля. Кооперація. Місц. Фінанси.
Транспорт]. 199 ст.
Статистика Криворіжжя.

Криворізьке Окр. Стат. Бюро. ЦСУ України.
Кривий Ріг. Ч. 6. (Населення. Освіта.
Промисловість. Сільське господарство.
Ком. господарство. Переселення.
Торгівля. Транспорт. Кооперація). Ст. 106.
Матеріяли про роботу Арте-

м і в с ь к о г о Окружного
Виконавчого Комітету. Від IV до VI
пленуму. Артемівське. [Арт. Окр. Викон. Ком].
42+2 нен. ст. %

С з' а т и с т и ч и и й Бюлетень М а-
р і у п о л ь щ и н и. Квартальне видання
іМаріуп. Окр. Стат. Бюра. Маріупіль.
«Ne 3 4(14). Квітень вересень. [Селянські
накоплеиня. Сільськ. господарство.
Заробітня платня в цензовій промисловості
Маріупільщини. Динаміка бюджетового
індексу в м. Маріуполі .Праця. Торгівля.
Фінанси. Територіальні адміністративні
зміни. Демографія. Хроніка].
Материалы к обзору

народного хозяйства О д е с с к о г о
округа. Сельское хозяйство.
Промышленность. Труд. Торговля. Кооперация.
Финансы и кредит. Коммунальное
хозяйство. Одесса. Окр. Стат. Бюро. 71 ст.
С т а т и с т и ч и и й Бю л оте и ь.

Одеська Окр. Рада Проф. Спілок. Одеса. № 3.
[Основні дані щодо профруху та праці
па Одещині за 1926/27 та 1 квар. 1927/28
госп. рр. № 4 [ за І, II і III квартали
1927/28 госп. р.].

Грузооборот одесского
порта за 1926 1927 год. Одесса. [Одес.
Окр. Стат. Бюро]. 72+1 нен. ст.
Чаруин, Е. и Чумак, Е. Указатель насе-

ленных пунктов и почтовой связи
одесского административною округа.
[Одесса]. Од. окр. п. т. контора. 168 ст.
Лозовий, О. Основи кооперації.

[Бібліографія. Ст. 316 319]. [Полтава]. Д. В. У.
319+1 неп. ст.

Налиновський, Я. М. Основні питання
планування кооперації. (Доповідь Фін.
Сек. Н.-Д. Кат. Кооп. 24 берез. 1928 р.)
Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн. II. Ст. 251 274.
Міхновський, О. Українська

кооперативна література. Історії
чиє-статистичний нарис. Зап. ГІолт. Т. В. II. Ст. 77 91.
Міхнівський, О. Українська

кооперативна література в числах. Пр. Н-Д. Кат.

Кооп. Кн. IV. Ст. 43 60. Резюме фраї^
мовою.

В-ий, В. Огляд Літератури з статистику
споживчої кооперації з 1922 до 1926 п
Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн. II. Ст. 368-
372.

Поморський, П. Ооціяльний склад укра.
їнської кооперації. [Перший період (1862-^
1905 р.). Другий період (1906 1914 р.)
Третій (1914 1917). Четвертий (1917
1920). П ятий (1920 21). Шостий (3
1921 р.] Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн. II. Ст.
11 80. Резюме франц. мовою.
Поморський, П., проф. Ооціяльний склад

української кооперації. К. 68 ст. РЕЦ.
Савич, О. ГІ. Прол. Пр. № 266. Ст. 5.
Поморський, П. Робітнича кооперація

України в умовах та в освітленні цар.
ської охранки. (Нарис за даними Укр.
Центр. Архіву Революції). [З 1915 17
рр.] Черв. Ш. № 9 10. Ст. 196 208.
Цекіновський, І. До національного

питання в роботі с.-г. кредитової низівки на
Україні Більш. Укр. № 24. Ст. 53 63.
Височанський, П. Історія Київського

Споживчого Союзу. [Доповідь з нагоди
20-річчя Київ. Спож. Союзу на уроч. зас.
катедри]. 11р. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн. IV .
Ст. 105 114.
Пожарський, П. Початок союзного

будівництва споживчої кооперації на
Україні. [Доба 1906 1914]. Пр. Н.-Д. Кат.
Кооп. Кн. IV*. Ст. 115 176. Резюме франц.
мовою.

Спогади та дебати в
зв язку з доповідями Бисочансько-
го та Пожар ського.
(Стенографічний відчит). [Урочисте засід. Н.-Д
Кат. Кооп. при Київ. Кооп. Інст. з нагоди
20-ти річчя Київ. Спож. Союзу]. Пр. Н.-Д.
Кат. Кооп. Кн. IV. Ст. 177 186.
Дослідження історії україн1

ської кооперації на Н.-Д. К а-
тедрі Кооперації. Пр. Н.-Д. Кат.
Кооп. Кн. IV*. Ст. 215 219.
Нуринов, А. Ближайшие задачи в

области регулирования рынка и
кооперации. Хоз. Укр. № 10. Ст. 126 132.
Вірник, Д. Укрсельцукр па нових

шляхах. Прол. Пр. № 266. Ст. 1.
Вірник, Д. Селянське бурякосіяння в

системі Уіфсельцукру. Пр. Н.-Д. Кат.
Кооп. Кн. ІЙ. Ст. 209 238.
Кудря, Д. Організаційні форми

кооперативної цукрової промисловости.
(«Укрсельцукр»). 11р. Н.-Д. Кат. Кооп. Ки. 1И.
Ст. 33 38.
Воблий, К. Г., акад. Історичний нарис

кооперативної орендної цукробурякової
промисловости на Україні. (Складено
головним чином на підставі надрук.
матеріалів  протоколів, звітів, окремих
записок, тощо). [З 1910-х рр. до сучас.
моменту]. Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн. III. Ст.
1--32. Резюмо франц. мовою.
А., Б та В., інженери. Огляд технічної

роботи кооперативної цукрової
промисловости. [Технічні труднощі 1924 р.
Відбудова цукроварень. Темп роботи.
Досягнення кооп. цукр. промисловосте]. Пр-
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п.Д. Кат. Кооп. Кн. III. Ст. 183 198. Рез.
.hpaim- мовою.
Лівензок, І. С. Фінанси кооперативної

іскрової промисловості!, [За часів
НКІА У]- Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Ки. III. Ст.
267 182. Рез. франц. мовою.
Горкавенко, П. Збут цукру

кооперативного виробництва. [1922 23 і 1923 24 рік.
реалізація 1924/25 р. та 1925/26 р.
Взаємини з Цукротрестом. 1926 1928 рр.] .
ІІр. І1.-Д. Кат. Кооп. Ки. III. Ст. 239 255.
резюме франц. мовою.
Височакський, П. Основні питання

фінансування збутових операцій системи
с-г. кооперації. ІІр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн.
JL Ст. 275 288.
фесенко, С. А. Ефективність с.-г.

кредиту на Україні. Вид. ДержІІляиу УСРР
і С.-Г. Банку Укр. РЕЦ. Туй., Я. Більш.
Укр. № 18. Ст. 109 113. -
Маркин-Конкин, А., Г. Аиализ

хозяйственной деятелыгости Рабкопа и
Райпотребсоюза. І. Товарный кредит. [X.].
Кнпгоспілка. 240 ст.
Виксградский, Н. Работа торгових ор-

ганов на Украине. [Автор знайомить
з своїми спостереженнями і висновками
щодо постачання торговельними
органами споживчої кооперації промислових
товарів населенню]. Эк. Ж. І. № 24 та

25.
Д-ко, А. К вопросу об источпиках

кредитований крестьянского хозяйства на
Украине. [Потреба підсилення
оперативної самодіяльності! кредит, товариств].
Хоз. Укр. № 12. Ст. 134 142.
Лозевич, Л.

Організаційно-господарські оптимуми молочарського
товариства. (В умовах Волинського Полісся).
[1926/1927 р. Цифрові дані]. Пр, Н.-Д.
Кат. Кооп. Ст. 305 328. З фр. тез.
Достижения и задачи Союз-

п р о м к о о п а. [Статті, матеріяли]. Экой.
Вест. № 271. Ст. З 4.
Г ончарко, М. Коньюнктурний огляд

споживкооперації України за листопад
1928 року. Кооп. Буд. № 24. Ст. 51 54.
Логовинский, М. Финансовое

хозяйство промысловой кооперацій! на
Украйно. Хоз. Укр. № 11. Ст. 112 121.
«Свободный труд инвалида».

Работа т-ва за 4 года существования.
[Здобутки праці т-ва. Чубинеиький
вальц. млин. Чубин. свинячий завод].
Приложение к газ. Экон. Вест. № 206.
От. 1 4.
Брук, П. Электрокооперация в киев-

ском округе. Фкон. Вест. № 206. Ст. 2
та № 208. Ст. 2.
Мохор, П. Про вечірні селянські кооп-

іпколи на Київщині. Кооперативна
освітня робота. Вид. «Кооп. Буд.». Ки. 13.
От. 12 18.
Попов, В. М. Кустарі та

промкооперація Лубенщитг. Біси. Куст. Пром. Коогі.
У. № 11 12. Ст. 56 59.
Новополін, Г. Шлях розвитку Дпіпро-

потрівської робітіпггої кооперації [3 60-х
іхжів до сучас. моменту].  Пр. Н.-Д.
Кат. Кооп. [Назви мовами франц., укр.

і рос.]. Кн. IV. Ст. 1 20. Резюме франц.
мовою. Ст. 21 22.
Бутовський, М. Кооперація серед

євреїв за царату. (З нагоди 30-річчя євр.
кооперації на Україні, 1898 1928 рр.]
Гір. Н.-Д. Кат. Кооп. [Назва фран., укр.
і рос, мов.]. Кн. IV*. Ст. 23 42. Резюме
франц. мовою.
Новополін, Г. До історії хліборобських

артілів на Катерігнославщнні. [Доба
1890-х років] Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн. IV*..
Ст. 207 213.
Коробчанський, П. З історії кооперації

на Верхнєдніпрівщииі. [З 1900-х років до
1917 року]. Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн. IV.
Ст. 61 104.
Західно-українська

кооперація в 1926 р. Львів. Накл.
Ревізійного Союзу Кооператив.
Головні статистичні

покажчики закордонної кооперації.
[Таблиці і пояснення до них Манка,
Коцюби Т. /Ц Васильєва М.. та Кирпача А.].
ІІр. Н.-Д. Каг. Кооп. Кн. II. Ст. 331 346;
347 359; 360 361; 362 367.
Шліхтер, 0. Сільське господарство

України в 1928  29 році. (Контрольні
цифри сільського господарства).  Ком.
№ 229. Ст. 3.
Качинський, В. Будівництво

сільського господарства. (Контрольні ліміти та
директиви па 1929 р.).  Більш. Укр.
№ 21 22. Ст. 52 63.
Соловейчик, С. М. Перспективы повы-

іпення урожайности па Украине на
ближайшее пятилетие. Хоз. Укр. № 7. Ст.
52 70.
Чубар, В. Дбаймо за збільшення вро-

жайности. [X.]. «Пролетарий». 46 4- 2
пен. ст.

Лейбман, Я. Проти вигадок про
деградацію сільського господарства. Прол.
Пр. «N2 294. Ст. 2 3.

Качинський, В. Перспективи розвитку
сільського господарства України. (До
проекту с.-г. п ятиріччя). 
Сільсько-господарська освіта. Л2 7. Ст. 3 9.
Соловейчик, В. М. Основные вопросы

5-лѳтігего плана реконструкции сель-
ского хозяйства УСРР. Хоз. Укр. № 10.
Ст. 25 43.
Тумановський, С., проф. Основні

передумови й методи складання лляну
реорганізації сільського господарства Укр..
Агр. № 5 6. Ст. 14 21. № 7 8. Ст. 30
40. № 9. Ст. 19 31.
Войтов-Гарденин. К вопросу о

методах социалистического переустройства
деревин. [До з ясовання перебудови укр.
їнського села]. Хоз. Укр. № 7. Ст.
128 143.

Витяг із матеріалів
дослідження 17 районів України
студентами соміШару
колективізації влітку 1927 р. Тр. Каб.
Кол. Вип. І. Ст. 37 241.
Шліхтер, О. Соціялістична

реконструкція сільського господарства.  Р. У
№ 10 11. Ст. 11 17.

Шлихтер, А. Задачи и формы ко л л окти-
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визации сельского хозяйства [на
Україні].  Зк. Ж. 27. III. № 73(2792).

Чугай, В. Курс колективізації сіл.
господарства. [Визначення курсу]. Тр. Каб.
Кол. В. І .От. 261 278.
Чугай, В., Поржезинсьиий, В.

Колективістичне будівництво сільською
господарства на тлі економіки села. Тр. Каб.
Кол. Вин. 1-й. Ст. 1 36.
Рибалка, Д. К. Шляхи масового

усуспільнення сільського господарства.
Полт. Сел. № 15 16. От. 1 4.
Матюха, С. Колективізація сільського

господарства й підвищення його вро-
жайноети. Полт. Сел Ке 18. Ст. 1 2.
Копелев, 3. Дифиреіщіяція селянських

господарств, питома вага щодо
бурякосіяння окремих груп і поточність
плантаторської маси. (За матеріялами спеці-
яльиих обслідувань в районі заводів за.
1926 та 1927 роки). Хоз. Укр. № 12.
-Ст. 151 158.

Иванушкин, В- Факторы организаціи
крестьянскою хозяйства. К. Правленію
Сахаротреста СССР. 10 ст.
Кузнецов, І. Організація

господарства в сільсько-господарських
колективах. М. X. В-во «Радян. Селянин». 1926.
РЕЦ. П. М-ко. Укр. Агр. № 7 8. Ст;
119 121.
Омельченко, І. Ф. Організація праці

в с.-г. колективах. [Теоретич. дослід].
Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн IL Ст. 125 152.
Щетньов, агр. До питання про органі-,

зацію території за громадських сівозмін.
Ред. О. І. Т у т к е в и ч. Вид. «Полт. Сел.».
РЕЦ. Сьомак, Д. Укр. Землевгг. № 9.
Ст. 58.
Щетньов, М., агрон. Громадська

сівозміна повинна збільшити й зробити ста-
лішим урожай. Полт. . Сел. № 13 14
Ст. З 4.
Крижанівський, Ф. І. Колгоспи та їх

правие становище. (З додатком тексту
найголовніших чинних законів про
колгоспи). [К.]. Книгоспілка. 60 ст.
Крижанівський, Ф. І. Колгоспи та їх

правие становище. [Правне визначення
колгоспів. Істор. огляд законодавства
про колгоспи. Доревол. доба..
Революційна доба. Радян. законодавство до НЕП
і після]. Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн. II.
Ст. 207 250. З тез. фран. м.

Одінцов, О. Будівництво та
обслуговування колгоспів. (На підставі постанов
всесоюзн. та всеукр. з їзду колгоспів).
Більш. Укр. № 14. Ст. 29 46.
Центи лович, К. Радгоспи та їх агри-

культуриа робота Укр-. Агр. № 7 8.
Ст. 71 81.

Хотяїнцев, П. Радгоспи Укрсельцукру.
[Визначення продуктивности радгоспів
Укрсельцукру]. Пр. Н.-Д. Кат. Кооп.
Кн. III. Ст. 199 207. Рез. франц. м.
Ст. 208.
М. К. Культура й побут в

сільськогосподарських колективах. Агіт. й Пр.
21 22. Ст. 88 101.

Рибалка Д. К. Про побут у
колгоспах. Полт. Сел. № 19. Ст. 5 7.

Целларіус, Вікт. Сільсько-господар^
кооператив, індустрія та Укрсельцѵкп
Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн Ш. Ст. ІХ-ІXfv
Діброва, П. Методи та форми організя

ційно-господарського впливу цукпл
варкі на сільське господарство районі
Пр. Н.-Д. Кат. Кооп. Кн. ПІ. Ст. 131 149
Рез. фрак м.
Копелев, 3. Контрольные цифры по ca

харной промышленности и мероприяти»
по коллективизации свеклосеїощих ха
зяйств. [Переважно на Україні]. Х<ь
Укр. № 7. От. 160 168.
Крижановский. Управленію совхозом

в сахарной промышленности. К. Сахаро,
трест СССР. 12 ст. [Оттиск из Материа-
лов основных лекций для Всесоюзны:
Агрокурсов Сахаротреста].
Сташевский, Е. Д. Основные подоясе.

ИИЯ СОЛЬСЮОХОЗЯЙСТВеїПІОЙ ЭКОНОМИИ. К
Сахаротрест СССР. 47 ст. [Оттиск из Ма
териалов основных лекций для Всесоюзн
Агрокурсов Сахаротреста].
Білаш, Т. Дещо про предмет і метоц

сільсько-юсподарської економії. (З при-
воду статті тов. Сліпанською). Прап.
Мар. № 4(5). Ст. 56 63.
Подольський, і. М. Основні питання

з теорії селянського
сільсько-господарського кредиту Пр. Н.-Д. Кат. Кооп.
Кн. II. Ст. 81 104. З тезами франц. м.
Мулярчук, Г. Система сельхозкредога

на Украине, ее деятельность и
очередные задачи в обслуживании сельского
хозяйства. Хоз. Укр. № 11. Ст. 14 29.
Зотів, В. Класові моменти в

законодавстві про сільсько-господарське
оподаткування Укр. Агр. № 7 8. Ст. 21 30.
Обложение сельского

хозяйства на Украине в 1927 28 году.
X. Наркомфин УССР. 59+1 неп. ст. (На
правах рукопису).
Доброгаев, В. Обложение н

доходность селького хозяйства. [РСРР, УСРР.
БСРР]. Хоз. Укр. № 10. Ст. 144 150.
Чорно в, М. Украйна в хлебозаготови-

тельной кампании 1927 28 года.
[Підсумки]. Зк. Ж. 27. III. № 73 (2792).
Шатай, Е. О. Т. и. аграрное

перенаселенно. (К постановко проблемы о перспек-
тивиом плане нар. хоз-ва). Хоз. Укр.

7. Ст. 71 84.
Попов, Ф. Проблема аграрної

перенаселенности та шлях розвитку народнього
господарства УСРР. Більш. Укр. М 21
22. Ст. 64 72. № 24. Ст. 64 76.

Попов. Переселення на Далекий Схід.
Укр. Землевп. № 7. QT> 21 28.
Попов, Ф. В. Борьба с засухой в

украинской степи и расселоние. Хоз. Увр-
№ 8 9. Ст. 157 166.
Білонін, М. та Гаража, М. Характери

етика землевпорядження на Україні.-'
Укр. Землевп. № 7. Ст. 9 21. № 8.
Ст. 8 18.
Нурінов, О. Підсумки хлібозаготівель

1927 28 р. та перспективи
хлібозаготівель і хлібообороту УСРР в 1928 29 р-*
Більш. Укр. № 15 16. Ст. 11 19.
Альтерман, А. Я. Проблема товарности



Бібліографічний реєстр 113

зернового хозяйства Украины с соци-
яльно-экономичесюой точки зрѳния. Хоз.
Ею. № 6. От. 101 110 та № 7. Ст.
514-128.
Альтерман, А. Розвиток хлібного

государства та хлібної торгівлі України.
ІШ- «Гадай. Селянина». 44 ст. РЕЦ. Гру-
ліѳвекий, А. Хоз. Укр. № 7. Ст. 215 217.
Короткевич, М., проф. Хлібні перевозки

України тепер і в минулому. Студ. С.-Г.
jft. Т. І. Ст. 187 196.
Кушніренко, М  доц. Здільщина в

ґІльському господарстві Студ. С.-Г. Ек.
Т. L Ст. 60 92. _
Мойсеевим, Т. Сільсько-господарські

робітники за пертої революції 1905
р)07 р. Перекл. з русые, вид. Комісії
збирання матеріялів і вивчення роб. і проф.
руху сільгосроб. при Центр. Ком. спілки
сільгосроб. СРСР (Істпроф.). X.
«Український Робітник». Б-ка сільського
наймита, 42 ст.
Тумановський, С., проф. Про

організацію Науково-Дослідчого Інституту
економії її організації сільського господарства
України. Сільсько-Господарська Освіта.

7. Ст. 20 24.
Зімбалевський, М. X. За культурну

революцію в сільському господарстві.
Полт. Сел. № 21. Ст. 1 5.
Румянцев, В. Сільсько-господарська

вища освіта іга Україні. Ком. № 213.
Ст. 2.
Петришии, Т. Український Інститут

підвищення кваліфікації спеціялістів
сільського та лісового господарства.
[З ясовання потреби Закладу
Інституту]. Укр. Агр. № 12. Ст. 52 57.
Коротеньке повідомлення

про роботи досвідного ПОЛЯ
станції за 1927 р. Під р е д.
дlipo к т. станції І. М. Ф о м і ч о в а.
'Груди Сумської С.-Г. Досвідної Станції.
Наркомзем. УСРР. Суми. Вип. 23. 72 ст.
Вип. 24 звіт, про колективні досвіди за
1927 рік. 42 СТ.
Результати колективних

дослідів з р, 1927 р, [Селянські досліди
Ііолт., Кременчуцької та Лубен, окр.]
Труди Полт. С.-Г. Досл. Станц. Відд.
рільництва. НКЗС. УСРР. Полтава. № 69.
89 ст.

Лещенко П., Самбикин М. М., Тутке-
вич О. І. Досягнення Полтавської С.-Г.
Досвідної Станції за 10 років Жовтня
н>17 1927. Труди Полт. С.-Г. Досв.
Станції. Полтава. М 65. 43 ст.
Гришко-Лисенко, М. М. Короткі

наслідки роботи навчально-досвідного поля
Майпівського С.-Г. Технікума 1926 та
1927 року. Зап. Майпівського Технікума.
Т. І. Ст. 139 159.
Гришко-Лисенко, М. М. та Лисанський

Ів. ф. студ. Досвід п ятирічної агрикуль-
і Урпої робота Майпівського С.-Г.

Технікума. Зап. Майпівського С.-Г. Технікума.
Т. J. Ст. 273 321.
Труды Алешковской пѳсча>
йо - мелиоративной опытной
стацции. Дели, задачи и основные

Україна, жовтень листопад 8.

элементы програми работ стаиции.
Приложение: Карта нижне-днѳпровских пѳс-
ков. Под. род. ТопчѳвскогоА. В. Цю-
рупинск [Алешки]. Алѳшк. песч.-мел.
опыт. станция. 54 ст. (Опытный отдел
НКЗС УССР). Вып. I.
Матеріяли досліджен.

ґрунтів У к р а ї и и. Вип. II. За редакц.
Душечкіиа О., Махова Г. М. та
ін. К. Центр. Агрохемічиа Лябораторія.
194 ст.

Соколовський, проф. Проблема
врожайносте на Україні та ґрунтознавство.
Ком. № 218. Ст. 2.
Яцута, !в. Ґрунти поля Майпівського

С.-Г. Технікума з характеристикою прп-
родньо-іеторичних умов району
Технікума.  Зап. Майпівського Технікума.
Т. I. Ст. 109 136.
Логвиненко, М. М. Найголовніші

елементи иідсоиия району Майпівського С.-Г.
Технік. [Вобровицький район. Ніжин].
Зап. Майи. Тех. Том I. Ст. 77 105.

Батыренко, В. Г. І Сорт и его значенні1
в сельском хозяйство. ІІ. Изучепие сор-
тов культурних растений в украинской
сортосети. X. Укр. Союз Семейной
Коопераціи. 45 + 1 нен. ст., 2 карты.

С б о р II и к С[о р т о в о д н о]-С[о м е н-
ного] У[пр ав л е ыия] [Сахаро-
троста]. 84 (12). Статьи по сортовод-
иому, сѳмешюму и с.-х. опытному делу.
Под общей род. Управл. С. С. У. А.
К. Лапина. К. С. С. У. Сахаротреста.
191 + нен. ст. Библиография: Издания
С. С. У. Сахаротреста. Ст. 4 + 7 нен.
Травин, И. С. Несколько ііовых фактов,

выявлениых в процессѳ работ по селек-
цші красного клевера на Носовской с.-х.
оп. стаиции (К.). Изд. Носов. с.-х. оп.
стаи. 71 ст. Носовская с.-х. оп. станция.
Отдел полеводства. Вып. 86.
Труди с і л ь с ь к о-г о с п о д а р с ь к.

б о т а п і к и. Наук.-Д. Кат. С.-Г. Ботаніки.
Том II. Вип. І. [З ботаніки
сільськогосподарських рослин України]. 204 ст.
Підгорний, Г. І. Проблема виробництва

сировини та індустріялізація сільського
господарства. X. 34 ст. [Відб. з жури.
Вісп. С.-Г. Науки та Досв. Справи,
ч. 3  4].
Йогансон, М., інж. Сільська

електрифікація на Україні.
[Огляд]. Сільсько-господарська машина. Науково-Техн. Вісп.
Орг. Сек. механізації сільськ. госп. Укр.
Наук. Тех. Т-ва. X. ДВУ. № 1. Ст. 44 45.
Заривайко, П. Сільсько - господарче

машинобудівинцтво та колективізація
села. [Інформаційний нарис].  Більш.
Укр. № 15  16. Ст. 45  50.
Усовский, В. Сельскохозяйственное

машиностроенію в тупике. [Плуги.
Трактори. Молотилки].  Хоз. Укр. № 10.
Ст. 105 114.
Гордиенко, Н. Против таакторных

колони. [З практики на Україні]. Хоз.
Укп. № 11. Ст. 97 102.
Дем яненко, К. Машино - тракторные

стаиции и коллективизация крестьян-
ских хозяйств. (По поводу статьи «Про-
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тив тракторних колоші»). Хоз. Укр.
№ 11. Ст. 102  112.
Кульвановский, Л. Б. и Беркаш, В. С.

'Элеваторное хозяйство и его
перспективы. Матѳриалы к поетроению пятилет-
нѳго и генерального плана. Вып. L X.
УкрГосПлан. 142+2 неп. ст. Труды Го-
сударст. Плановой Комиссии.
Основні пита и ня у к р а. ї и с ь-

к о г о скотарств а. Труди І сесії
Н [ауково]-К[онсультаційної] Ради [при
Н.К.З.С.] 4 7 квітня. X. 1Ѵ+356 ст.
У краЇи с ьке Скотарств о.

Науково-практичний журнал. Всеукраїнське
видавництво «Радянський Селянин».
[Краєві контрольно-зоотехнічні виводи
кінського молодняку на Полтавщині
1927 р. Вівчарство України. Свинарські
товариства. Племінне птахівництво. Ско-
тар.-молочарська кооперація в АМСРР.
Племінна справа. М ясні операції 1927/28
року. Досягнення яєчного ринку.
Українське масло. Велика рогата худоба на
Одещині. Беконна справа. Рисисте
конярство. Укр. масло-заводи]. X. № 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7 8. 9. 10. 11. 12.
Сенин, Г. С. Как строится среднее но

размеру, но передовое но направленню,
крестьянское хозяйство села Шастновкп
Бобровицкого района. Зап. Майи. Техн.
Т. I. Ст. 183 205.
Іванов, М. Ф. Свинарство. Пер er л. й

доповн. укр. видання. [Одеса]. Д. В. У.
216 ст. Бібліографія: Ст. 211 213.
Ярошевич, А. І. З економіки

птахівництва в районі п.-з. залізниці. Пр. Ком.
Народ. Госп. Вин. І. Ст. 5 217. Таблиці,
мани. Резюме фран. мовою.
Устьянцев, В. Кормове питання на

України. X. 25 ст. [Відб. з Трудів І сесії
Наук.-Консульт. Ради НКЗС].
Терпило, П. Технічна переробка

садовини та городини. Вид. «Радян. Селянин».
X. 1927. 159 ст. Техмалюнки РЕЦ. Ши-
мопович, L, проф. Студ. С.-Г. Ек. Т. L
Ст. 211.

Терпило, П., проф. Про українське
шовківництво Студ. С.-Г. Ек. Т. І. Ст. 55 59.
Яснопольський, Л., акад. Лесное

хозяйство Украины и его перспективы 
Эконом. Вест. № 182. Ст. 1.
Алексеев, Е. В. Типы украинское леса.

Правобережье. Изд. 2-е, перераб. и доп. К.
[Йзд. автора). 120 ст.
Український Лісовод. Гром.-

проф. та наук, щомісячник лісової секції
ПУК профен. с.-г. та лісових робітників
СРСР. [Лісовпорядження на Україні.
Лісове господарство, промисловість,
торгівля на Україні. Умови праці та побуту
лісорубів. Лісові товариства.
Бібліографія]. X. № 4(20), № 5 6(21 22), № 7(23),
№ 8 9(24 25), № 10(26), М» 11(27),

12(28). № 1(29, № 2-3(30-31). [За
X XII міс.].
Нарис В о л и к о-А на д о мс ь кої

лісової дачі. X. 24 ст., 25 світл.
1 плян. Маріупольська досвідна лісова
станція. [Довідник для відвідувачів Ком¬

сомольського та Маріупольського лісцц.
цтва].
Митяшев. Блестящиа перспективи ,.

тусклая действительность [Про раці0
пальну експлуатацію чорноморських +
сів] Эк. Ж. 28. І. № 24(2743).

Попов, В. и Симиренко, В. Естественц,,
исторические районы Украины и оснои.
.ные положення построешгя ассортимец.
тов массового распространения. [Природ
иьо-історичні вимоги в справі масового
поширення виробів садівництва, вино,
градиицтва й городництва]. Вісник о-,,
дівігпцтва, Виноградництва та. Городнії,
цтва. X. 8 9. Ст. 325 340.
Попов, Ф. Забуте питання сучасного

сільського господарства. [Закінчення
державної с.-г. мережі в районі і не доста-
вания до села]. Укр. Агр. № 9. Ст. 7- і і.
Дроник. Робота сільських рад ГІроску-

рівщини за 1927 28 рік Р. У. № 7-$
Ст. 82 88.

С. Стан і робота сільських рад на Київ,
щині. [Підсумки роботи рад за перцю
півріччя 1927 28 р.]. Р. У. Лу 7 $
Ст. 71 81.
Міхівський-Постерня, Ю., доц. Паоїц

селянського господарства в смузі м. Кн.
сва. Студ. С.-Г. Ек. Т. І. Ст. 93 138.
Квітко, Данило. Майпівка в минулому

та сучасному. Історичний огляд. [Поча-
ток школи з 1876 р., існування її до 1920
року. Перетворення в Сільсько-Госн. Тем
нікум]. Зан. Майн. Техн. Том. 1. От.
5 72.

Синявський, А., проф. Диіпрельстаи і
сільське господарство.  Студ. С.-Г. Ек.
Т. І. Ст. 36 54.
Конусов. Н. Аренда, и сдача земли в

Днепропотровском округе. Хоз. Укр.
«Ху 8 9. С/г. 206 216.
Сенин, Г. С. Результаты обследоваиии

земледелия и затрат труда в хозяйства^
зомлеустроениого поселка «Плуг»,
Бобровицкого района Зап. Майн. Техн. Т. I.
Ст. 209 242.
ІІІиман, А., проф. Проблема підвищення

врожайно ста в умовах Херсонської
округи. Вісті Хоре. С.-Г. Інституту ім. О. Д.
Цюруїпь Херсон. № 2 3. Ст. 1 15.
Закондирін. Стан сільського

господарства [Херсонської] округи та заходи Д«^
піднесення врожайності!. Тези доповіді
тов. Закондиріна па ѴПІ-й округ, парт,
конференції, що їх затвердило бюро ОПК
9-го гр. Херсон. 28 ст.
Фурман, Л. Сельско-хозяйствешюе

районированію Херсонского округа.
К методико с.-х. районироваиия. Вісті
Херсон. С.-Г. Іігст. ім. О. Д. Цюруїпг.
Херсон. № 2 3. Ст. 72 123.
Косовський. Основні риси селянського

лановодства пригородньої зони
Херсону.  Краєзнавство. Щомісячний орган
Україн. Комітету Краєзнавства. X. М К
Ст. 19 24.
Пожидаев, С. Н. Результаты географи*

ческого обследоваиия с.-х. инвентаия в
Причерноморской степной полосо. [Ол**"
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[Одеська крайова с.-г. досвідна стан-
пія[. 116 ст.
Козловський, Н. В., інженер-земле-

устрїйник. Динаміка економічного стано-
риіца Теліжишщького селянства в
зв язку з землеустроєм с. Теліжинець на Ше-
00ТІВЩИНІ. -Зап. Волин. Землеустріїіиого
Технікуму ім. X. роковин жовтневої
революції. В м. Житомирі. Кн. 4. Ст.
035 310.
Ґородецький, С., проф. Етапи

планування с.-г. дослідної справи на Поділлі.
Студ. С.-Г. Ек. Т. І. Ст. 1 15.
Полонський, Ф. Аграрні реформи в за-

хідпьо-українських землях. У кр. Агр.
& 7 8. Ст. 12 20.
Шимонович, І., проф. Сільсько-госпо-

дарська промисловість на українських

Історія матеріяльної культури.

Pasternak. Jaroslav. Ruskę Karpaty w
archeologii.  Praha. Nakładem Filosoficke
Fakulty Uniwersity Karłowy Prace z Ve-
deckych Ustavu. T. XVIII. (1) + 211 + (1)
er. 4- VIII карт.
Bryk, Jan. Kulturę epoki kamiennej na

wydmach zachodniej części południowego
Wołynia (z 3 rys. w tekście i 9 tabl.)
yrchiwum Towarzystwa Naukowego we
Lwowie. Dział И. T. V. Zesz. 2. Lwów.
Nakł. Tow. Naukewego. Druk. Uniw. Jagiell.
1 нен + 64 ст. + IX табл.
Kozłowski, Leon. Wczesna, starsza i

środkowa epoka bronzu w Polsce w świetle
subborealnego optimum klimatycznego i jego
wpływu na ruchy etniczne i zaludnienie
Polski. (Z 23 mapami i 13 tablicami). Arch.
Dział II. Tom. V. Zesz. 3, Lwów. Nakl. Tow.
Nauk, zasiłkiem M. W. R. i O. P. Druk.
Uniw. Jagiell. 1 нен. + 158 ст.
Левицький, Іван. Бондарівська
неолітична стація майстерня кремінних
виробів. 36. Вол. М. Т. І. Ст. 43 66.
Ходоровський, І. Ольвія. [Розколини

Ольвії 1928 р. на території давнього
міста 33 десятини та великого цвинтаря,
що оточував місто 250 десятин.
Археологічні здобутки розколин.]. Ком. № 235.
Ст. 5.
Шамрай, Сергій. Деревлянські моги^
і і [. Науковий 36. Т. XXVIII. Ст. 3 24.
Федоровський, О., проф. Археологічні

розколини в м. Харкові. Ком. № 151.
Ст. 5.

Наукова експедиція на Диіп-
рельстані та її археологічні
здобутки. Зв. № 222. Ст. 4.
Про Київський Археологіч-

и п й З їзд 1874 р о к у.  Україна. Кн.
4. Ст. 160 162.

Сапухин, П. З досвіду археологічної
роботи школярів. [Археологічні придбання
їпсолярів Великої Писарівки на Харків-
йипгі]. Р. Ос. № 7 8. Ст. 47 53.

північно-західних землях у Польщі.
Студ. С.-Г. Ек. Т. 1. Ст. 16 35.
Макаров, Ів. Ф., проф. Карта земледе

лия СССР. Вид. Всесоюзи. Іист. Прикл.
Ботаніки й Нових Культур. Л. 90 ст.
[З манами районів та загальною ССРР.
Зміст англ, мовою]. РЕЦ. Шимонович, І.,
проф Студ. С.-Г. Ек. Т. І. Ст. 209 210.

Шмаргонь, Олена. Українська
література з питань колективізації сільського
господарства після XV з їзду. [Огляд
праць: її Одинцова, 2) Укрколгосна,
3) Сузименка, 4) Малюш, 5) Крижанів-
ського]. Більш. Укр. № 23. Ст. 114 121.
Дубняк, К. Новини книжкового ринку

для агронома. Укр. Агр. № 7 8. Ст.
123 125. № 10. Ст. 93 4. № 11. Ст. 84.

Археологія. Історія мистецтв.

Иоффе. Культура и стиль. Система и
принципы социологии искусств. Ленингр.
Комун. Университет. Л. Изд. «Прибой».
1927. 358 ст. РЕЦ. Федчишин, С. Крит.

6. Ст. 124  127.

Войнілович, С. Механіка процесу
сприймання творів мистецтва. [До вивчення
біологічних моментів мистецтва).
[Філософська спроба].  Крит. № 11. Ст. 70 
92.

Ігнатюк, Дм. Мистецтво на послугах
релігії за кордоном. [Відродження христі-
янського мистецтва за кордоном в
галузях: архітектури, літератури, співу й
музики, театра й кіно]. Безв. № 15. Ст.
8 20.

Corbau, Simone. L'art Ukrainen.
[Короткий огляд розвитку українського
мистецтва] L/Ukraine Nouvell. Paris. № 1, З,
4, 7 9.
Кочубей, В. Шляхи розвитку

українського малярства  ИЕД. Львів. Ч. 4.
Макаренко, Микола. Чернігівський

Спас. (Археологічні досліди р. 1923).
[З додатком 62 рисун. та XXII табл.].
Зап. Іст.-Філ. Кн. XX. Ст. 1 80.
Свєнціцький, Ілярїон. (Swenzizkyj, І).

Іконопись Галицької України XV д VI в.
Львів. 100 + 84. РЕЦ.  Н. 3. Ч. 4. Ст. 79.
[також в нім. мові].
Брз. Старокостянтинівський замок 

державний заповідник. [Істор.-арх.
відомості]. Всесв. № 26. Ст. 10.
Ткачук, Д. Крехівський сволок XVII в.

Зап. Вас. Т. III. Вип. 1 2. Ст. 247.
Короленко, П. Ризниця запорізької

січової церкви. Нед., Львів. Ч. 15 і 16.
Ернст, Федір. Нові скарби українського

малярства у Всеукраїнськім: Історичнім
Музеї ім. Шевченка. Прол. Пр. № 209.
Ст. 3.
Гиляров- С. О., проф. Виставка

українського малярства. (Всеукраїнський
Історичний Музей ім. Шевченка).  Прол. Пр.
№ 221. Ст. 4.
Ернст, Федір. Виставка українського
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малярства XVII  XX століття у
Всеукраїнськім Історичнім Музеї ім. Тараса
Шевченка.  Прол. Пр. № 270. Ст. 5.

Михайлів, Ю. Сучасна графіка. За
матеріялами виставки «Гравюра й рисунок».
1928 р. в Києві. Бібл. В. № 1. Ст. 109 
113. З фотогр.
Майстрі сучасної гравюри

та графіки. Збірка матеріалів.
Редакція В я ч. П о л о и с ь к о г о. М. Л.
ГИЗ. 416 ст. РЕЦ. Каганов, І.  Черв. Ш.
№ 9 10. Ст. 283 284.
Мастера современной

гравюры и графики. Сборник материа-
лов. Редакция В я ч. П о л о и с к о г о.
ГИЗ. М. Л. 414 ст. РЕЦ. Ернст. Ф.
Бібл. В. № 8. Ст. 139 143.
Врона, Ів. Виставка гравюри й

рисунка. (Київ АРМУ). [Огляд виставлених
праць]. Крит. № 10. Ст. 94  101.
Sekretar, М. Erganzende Bemerkungen

iiber die . Ukraina Bilder-Ausgabe vom
Jahre 1920. Український Філателіст.
Відень. Ч. 6 7. Ст. 7 8. . z

Клименко, Пилип, проф. До українсько-^
го портретозпавства. [Матеріяли].  Зап.
Іст.-Філ. Від. Кн. XIX. Ст. 241.
Remerowa, Krystyna. Książka і grafika

lwowska SIovo P.

Каталог виставки «Гравюра й
рисунок», організованої АРМУ з участю
майстрів АСРР, БСРР, ГСРР, РСФРР,
УСРР. К. Центр. Бюро АРМУ. 62 с.
з іл.+2 неп. стор.
Бурачек, М. проф. Аналіза творчости

С. І. Васильківського (3 нагоди 10-річчя
смерти художника).  Черв. Ш. № 7.
Ст. 205  212.
Лагута, Н. Д. Забытый художник Ру-

фин Гаврилович Судковский. Изд. авт.
Николаев. 40 ст. РЕЦ. Чукии, Дмитро.
Черв. III. № 7. Ст. 264  5.
Кузьмин, Евгек. Юхим Михайлів.

[Характеристика мистецької творчости]. 
Ж, й Р. Ки. XI. Ст. 145 152.

Марголін, С. Анатоль Петрицький.
(Критичний етюд). [Аналіз художньої
творчости]. Черв. НІ, № 9  10. Ст. 221 
225.

Хмурий, Василь. Анатоль Петрицький.
[Характеристика образотворчого
мистецтва].  Ж. й Р. Кн. VII. Ст. 141 160.
Седляр, В. Софія Олександрівна Нале-

иинська-Бойчук. [До графічного мистецг
тва С. О. Налепинської-Бойчук]. Крит.
№ 6. Ст. 111  113.
Седляр, В. Дієго де-Рівера.

[Характеристика фрескової творчости
мексиканського сучасного художника].  Крит.
№ 7. Ст. 116  118.
Бразуль, Степан. Пам ятн. Богданові.

Глоб. № 18. Ст. 276  278.
Mańkowski. Tadeusz. August Moszyński

architekt polski XVIII stulecia. [Розділ, в
якому обговорюється його зносини з
родиною Потоцьких та фундації Йос.
Потоцького для закону домініканів на
Україні]. Umiejętności. Ст. 169 230.

Юрченко, По Заболотний, В. архітекти.

Про українське бароко.  Прол. По
№ 207. Ст. 4.
Сліпко-Москальцев. Конструктивізм у

сучасній архітектурі.  Всесв. . № u
Ст. 6  7.

Холостенко, Є. 11 років радянської архі.
тектури.  Черв. Ш. № 11. Ст. 231  9.
Холостенко, Є. «Зодчество»,

щомісячник архітектури. № 12. 3  4, 5  6, 7  8
Вид. ДВУ. [Рецензія].  Крит. № щ
Ст. 115  125.
Janusz, В. Zabytki monumentalnej

architektury Lwowa. Z 8 tablicami і щ
ilustracjami w tekście. Lwów. 48 ст.
Застирець, Йосиф. Як обновити

митрополичу катедральну церкву св. Юра у
Львові. [Коротка замітка про минуле
й стиль цієї катедри].  Д. Ч. 186 187.
Елїяшевський, М. Дім «Просвіти» у

Львові. Нед. Ч.ч. 10 12.
Sochaniewiczówna. J. Materjał budowlany

wsi polskiej. (Сюди зачисляються й
українські села під Польщею].  Czasopismo
Geograficzne. Kwartalnik społączenia Pol.
Nauczycieli Geografji Towarzystwa
Geograficznego we Lwowie i Towarzystwa
Geograficznego w Poznaniu. Red. E.
Romer. Lwów  Warczawa. T. YI. Zesz.
2 3- (Og. zb. nr. 21 22). Ст. 86 96.
Bachmann. Alfred. Dach w słowiańskiem'

budownictwie ludowem.  Sprawozdania
Towarzystwa Naukowego we Lwowie,
pod red. P. D ą b k o w s k i e g o. R. VIII,
zesz. I. Lwów. Nakł. Tow. Naukowego.
Z. druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich.
Ст. 16-19.
Прибильська, Є. Художньо-кустарна

промисловість УСРР. (Підсумки
московської виставки). Черв. Ш. № 7. Ст. 232
237. 4 ілюстр.
Кузьмин, Євген. Майстерність гончаря

на Україні.  Ж. й Р. Кн. 'X. Ст. 171 177.
Геппенер, М. Жерденівські гончарі. К.
Левитська, Л. Селянський стінний

розпис на Поділлі. К.
Спаська, Е. Гончарські кахлі

Чернігівщини. К. РЕЦ. Кузьмин, Е. Ж. й Р.
Кн. XI. Ст. 205.
К. Гнат. Українське народне

мистецтво в школі. Глоб. № 19. Ст. 300.
Зуммер, В., проф. Мистецтво Турків-

Азері. Історичний парне. [XI, XII, XVI,
XVII, XVIII вв.]. Східн. С. № 6. Ст. 177
193.

Петрунь, Ф., проф. Нове про татарську
старовину Бозько-Дністрянського
степу.  Схід. С. № 6. Ст. 155 175.
Вязьмітіна, Марія. Збірка

інкрустованої ісламської бронзи Музею Мистецтв
Укр. Акад. Наук  Схід. С. № 5.
Ст. 247  249.
Ковалівський, А. Розписи

мусульманського кладовища. [Кладовище коло Нар-
зан-Шагару (себто Кисловодського). До
історії мусульманського мистецтва 1915 -
1922 рр.].  Схід. С. № 6. Ст. 195  212.
11 малюнків.
Гудалова-Кульженко, П. Японська

гравюра на виставці мистецтва Далекого
Сходу. К. Музей мистецтв УАН.
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Скрипник, M. Фото-справа на Україні.
Прол. Пр. № 240. Ст. 2 й 5.
Антонов, Д. Спроба будування музеїв

мистецтва на основі соціяльно-виробни-
чіїх принципів.  Збірн, Вол. М. Т. І.
Ст. 115  134.
Павлик, Остап. Всеукраїнський Істо- V

ричний Музей ім. Т. Шевченка. Прол.
Пр. № 179. Ст. 6.
Управління Науковими

Установами УСРР. Український М у-
з о й. Збірник. К. 1927. ѴІИ+270 ст. РЕЦ.
І аранушенко, проф.  Черв. Ш. № 8.
С-і. 230  211.
Єрофеїв, Ів. Музей Слобідської

України.  Глоб. № 18. Ст. 287.
Павленко/ М. Музей України.

[Відомості про збірку П. Потоцького і
улаштування її*в окремому будинкові Всеукр.
Муз. Городка в Києві].  Всесвіт. № 35.
Ст. 6  7.

В. М. Ніженський Музей ім. М. В.
Гоголя Глоб. № 19. Ст. 303 304.

Вич, О. Музей війни (Одеса).
[Відомості про заснування і розвиток музею
в буд. Червоної Армії в Одесі] Всесв.
№ 48. Ст. 9-11.
Дорошкевич, Ол. Будинок-музей Т.

Шевченка ГІрол. Пр. № 261. Ст. 4.
Лавринович, К. Матронівка -Кулішівка.

(Хата-музей ім. Куліша). (Нарис). Глоб.
№ 17. Ст.. 264 265.
GęberGwicz, Mieczysław. Zbiory

artystyczne Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich. Słowo Pol. Dod. nadzwycz.
poświęcony zjazdowi Bibliotekarzy i Bibljofiłów w
święto stulecia Ossolineum we Lwowie.
26. V. 1928 29. V. Redagował Dr.
Eustachy Gaberle. Lwów. Druk. 8.
Polskiego".
Волинський, І. Музейна освіта. (До

прийому КХІ 1928 1929 акад. року).
Прол. Пр. № 181. Ст. 5.

Філологія та історія літератури. Театр. Музика.

Завадовський, Іван. Основи
мовознавства. Дніпропетровське. 3.1.Н. О. 206+(2)
ст.+[І] вкл. арк. з іл.
Середа, В. Яфетична теорія Н. Я.

Марра й мовознавство.  Схід. С. № 5.
Ст. 211 215. Тези фр. м.
Les langues du monde par un groupe

de linguistes sous la direetion de A. M e-
illet et M. Cohen. Paris. 1924. III
XYI i 805. РЕЦ. Тимченко, Євген. [Про
поділ язиків та характеристику групи
язиків індо-европейських]. Україна. Кн.
6. Ст. 146 147.
Смаль-Стоцький, Степан, акад.

Найближчі завдання славістики і
україністики. ІОв. 36. II. Ст. 117 124.
Огієнко, Іван, проф. Слов янське письмо

перед Костянтином. [Окрем. розділ з
нової праці автора: «Історія
церковно-слов янської мови».] ІОв. 36. II. Ст. 156 165.
Грунський, Микола, проф. Нова теорія

про походження глаголиці. [Ма.теріяли].
Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. XIX. Ст. 266 277.
Jrjinskij, Grzegorz. Etymologje

słowiańskie. [Споріднення польських слів: я
bocian", nadwerężyć", poczwara", sie-
pać , i sumnice* з словами інших
слов янських мов]. Prace Filologiczne, wyd.
przez J. Baudouin a de Courtenay, A. A.
Kryńskiego, Z. Lempickiego. W. Pobrzeziń-
skiego, S. Słońskiego i S. Szobera z zasiłku
M. W. R. i O. P. oraz kasy im.
Mianowskiego.  Instytutu popierania nauki. T.
XIII. Warszawa. Ст. 497 504.
Ekblom, R. Zur Entwicklung der Liąuida-

verbindungen im 81avischen. Г II. (Skrif-
ter utgivna av K. Humanistiska Veten-
skaps-Samfundet i Uppsala 24, 9; 25, 4)
Uppsala Leipzig. 1927, 1928. 50+30 ст.
РЕЦ. Karl. IŁ Meyer.  Slav. R. YII. S. 3
Ст. 621-625.
Русакъ, Юлій. Данныя сравнительной

русской филологіи. [Автор подає руські
слова в мадярській мові та слова, що,
на його думку, доказують близьке
споріднення між карпато-руською та
російською мовою; одначе в дійсності подані
ним слова є ближчі до української
літературної мови ніж до московської, а
деякі навіть уживані в українській
літературній мові]. Карп. С., Ч. 8. Ст. 286
288.

Кримський, А., акад. Калач-малач, кіш-
міш-міш. Лінгвістично - етнографічна
порівняльна студія Розвідки, статті та
замітки. І XXVII. К. УАН. (Укр. Акад.
Наук. 36. № 57). Ст. 139 148.
Бузук, Петро. З приводу рецензій

В. Дем янчука і проф. М. Грунського на
мій нарис історії української мови (Зап.
Кн. XV). Зап Іст.-Філ. Від. Кн. XIX.
Ст. 353 367.

Фалев, И. А. Заметка о 13 словах Гри-
гория Назианзина, рукописи XI века.
Сб. От. Р. Яз. Т. СІ. № 3. Стр. 245 249.
Огієнко, Ів. Ів. Український наголос

в XVI віці. [Аналіза наголосу стародру-
ісованого Острозького Збірника 1588 р.
(За примірн. Націон. Музею у Львові
№ 424), порівнюючи з московськ.
наголосом першодрукован-ого Московського
Апостола 1563 р. по його львівському
виданню 1574 р.] Сб. Отд. Р. Яз. Т. СІ.
№ 3. Стр. 444 451.
Расторгуев, П. А. К характеристико

говора Стародубского полка XVIII века.
Сб. Отд. Р. Яз. [Па підставі актів з
архіва Успенської церкви м. Погара
Стародубського повіту автор подає
матеріяли до характеристики місцевої
говірки.] Т. СІ. № 3. Стр. 157 162.
Лященко, А. И. Украинский

рукописный словарь 1835 года. [Складений в
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1834 Зо році рукописний словник, що
наложить Академії Наук СРСР, має 19
зшитків, 448 сторінок, понад 4.500 слів.
Оглав.: «Словарь украинского нарѣчія».
Має завдання подати «Прибавленне к
Словарю Малороссійскаго нарѣчія,
приложенному к Малороссійский пѣсням,
изд. М. Максимовичем. 1827». A. L
Лященко висловлює *й обґрунтовує думку,
що словника склав О. Л. Метлинський].
Сб. Отд. Р. Яз. Т. СІ. № 3. Стр. 110 114.
Сїкиринський, Т. Деякі особливості

морфології, складні й словника ІІІевчен-
кового Кобзаря (Поезії). Зап. Од. Т. № 1.
Ст. 50 76.
Сулима, Микола. Дієприслівники в

Шевченковому Кобзарі.  Наук. 36.
Т. XXVIII. Ст. 184 198.
Парасукько, Василь. Український

Діалектологічний Збірник. Кн. 1. Київ. 180 ст.
(Праці Діялект. Ком. УАН під гол. ред.
акад. А. Є. Кримського). [Огляд
критичний]. К. Ос, № 2. Ст. 22 26.
Сімович, Василь, проф. Українське «що»

(SCO) Юв. 36. II. Ст. 150 155.
Тимченко, Євген, проф. Рід в

українській мові. Юв. 36. IL Ст. 125 138.
Тимченко, Є. К. К вопросу о рефлексах

нраслов. *ę в северно-украинских
говорах. Сб. Отд. Р. Яз. Т. СІ. № 3.
Стр. 476 478.
Курило, Олена. До питання про укра:

'їнські форми з ненаголошеним а на місці
етимологічного о (багатий, гарячий та
ін.). Юв. 36. II. Ст. 139 149. Mana
Поділля.
Курило, Олена. Спроба пояснити

процес зміни о, е в нових закритих складах
ѵ південній групі українських діалектів.
Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. XIX. Ст. 167 183.
(Далі буде).
Томсон, А. И. О дифтонгизации е, о в

ѵкраииском языка. Сб. Отд. Р. Яз. Т. СІ.
3. Ст. 318 322.

Бескровный, А. М. К вопросу о
природо дифтонгического рефлекса о в/їіере-
ходиых сев.-украинских говорах
Воронежской гѵбершль Сб. Отд. Р. Яз. Т. СІ.
Де 3. Ст. 148 153.
Макарѵшка. Остап, проф. З критські

слова типу «ігъі» Юв. 36. II. Ст. 490
49/.

Панькевич, Іван, проф. Кілька уваг до
вияснення прізвища, боярина і Псреми-
ського воєводи Дмитра Детка [з XIV  ст.].
Юв. 36. II. Ст. 195 196.
Адріянова-Перетц, Варвара, проф.

Стара українська етимологія слова
«горілка». Юв. 36. П. Ст. 197 201.
Бузук, Петро, проф. Уваги з приводу

casus comparationis. Юв. 36. II. Ст. 202
205.

Meillet. A. prof. Lituanien регпаі
[Етимологія литовського слова рёгпаі ]. Юв.
36. її Ст. 185-186.

Чапала. Кінець «кубанській мові». (Про
українську конференцію на Північному
Кавказі). Прол. Пр. № 280. Ст. 1.
Кобилянський, Бронислав. Гуцульський

говір і його відношення до говору
Покуття. [До характеристики гуцульського
говору]. Український Діалектологічний
Збірник, кн. І. 92 ст. РЕЦ. Дем янчук
Василь Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. ХІХ
Ст. 328 349.
Зборовець, В. З матеріялів до

характеристики мови окремих сільських
господарів с. Паневець, Кам янецької
округи. Зап. Кам. Т. Т. І. Ст. 9-12.
Сольчаник, Володимир. Здрібнілі та

пестливі іменники в народніх піснях
Дрогобиччиии. Звідомлення управи прц.
ватньої коєдукаційної гімназії ім. І.
Франка Укр. Пед. Т-ва «Рідна Школа» в
Дрогобичі за шк. р.р. 1918/19 до 1927/8.
Ст. 3 18. РЕЦ. О. М. [негативна
оцінка]. Українська Школа. Львів. Ч.' 2 з.
Ст. 53.
Дурнаво, М. Дыялектолёгічная иаездка

у ГІадкарпацкую Русь улетку 1925 году.
[Спостереження над говірками в
Підкарпатській Русі]. Запіскі аддзелу
гуманітарних навук Інституту Беларускай
Культури. Кіі. 3. Праци клясы філёяё-
гіі. Т. 1. Ст. 220 229.
Наконечний, М. Українська мова. Про-

грама-конспект. [З додатком про повнії
правопис український]. УкрЛікНеп при
УПО НКО УСРР. Бібліотека
українознавства. X. «Рух». Ст. 240+22+[2].
Горецький, П. і Шаля, Ів. Українська

мова. Практично-теоретичний курс. Вид.
6-е (стереотипне) [X]. «Книгоспілка».
Ст. 204+[4]+[1]вкл. арк. з мап.
Загально - приступний курс

української мови. За науково-
методичною редакцією проф. Л. Була-
ховського. X. Центральні Заочні
Курси Українознавства. [Виходить
окремими лекціями]. Лекц. І. Напис.
Левицький В. Вступні уваги. Словотвір. ЗО ст.
Лекц. II. Напис. Левицький, В. Форми
змінні й незмінні. 16 ст. Лекц. III. Напис,
Левицький, В. Деякі характеристичні
Форми словотвору. 32 Лекц. IV. Напис.
Шевченко, Р. Іменники. 24 ст.
Гавриленко, В. Методичний курс

української мови. Самоосвіта. X. ДВУ.
5 6. Ст. 19 39. № 7 8. Ст. 31 60. № 9.
Ст. 31 65.

Ринявець, Володимир. За регабілітацію
Лозинського. До історії введення в нате
і іисьменство латинської азбуки.  Д.
Ч. 169.

Синявський, Олекса. З верховин пової
літературної української мови. (Про мову
І в. Котляревського). Юв. 36. її. Ст. 206
210.

Смеречинський, Сергій. Куди йде
українська мова? (До питання про
предикативний номінатив та «предикат» інстру-
менталь в українській мові). Зап. Іст.-
Філ. Від. Кн. XIX. Ст. 185 203.
Кисілевський, К. Що треба нам знати

про нашу мову. [Чужі слова в
українській мові]. Ж. і 3. Ч. 1(13). Ст. 1 2.
Кисілевський, К. Як дбати про красу і

правильність мови. Ж. й 3. Ч. 3(15).
Ст. 79 81.
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Сулима, М. Українська фраза.
Коротенькі начерки . [X.]. «Рух». 96+[4] ст.
(Укр<ШкНеп при УІЮ НКО УСРР. Б-ка
українознавства).
 Дложевський, С. С. Дещо про природу

речень типу «козаченька вбито»
української літературної мови. Сб. Отд. Р. Яз.

СІ. «Ńś 3. Стр. 285 288. /
Смаль-Стоцький, Степан, акад.

Україніка літературна мова. [Визначення
розуміння літературної Мови. Єдність,
Сііільність, довершена придатність мови,
як форми співжиття. Єдність укр. літер,
мови в історії і в сучасності]. Україна.
](н. 4. Ст. З 13.
Гладкий, Микола. Мова сучасного

українського письменства. Ж. й Р. Кн. XI.
Ст. 128 134. Кн. XII. Ст. 139 156.
Осипів, Микола. Мова фейлетонів

Остапа Вишні. Черв. III. Ач 9 10. Ст. 103
120.
Осипів, Микола. Лексично-синтаксичні

зауваження до мови вчителя. Вид. газ.
«Народній Учитель». X. 59 ст. РЕЦ. Хо-
.тивлянський, Мих Прол. Пр. 290.

Ст. 5.

Кримський, А., акад. Етнологічні й
філологічні ложки дьогтю в бочках, меду 
Розвідки, статті та замітки І. XXVII. К.
,УАЙ. Зміст: І. Слово «воля» й «вільний»
В якутській мові. [З приводу поеми
/І. Українки «Одно слово». Друковано в
+уцп. Нова Громада 1906. Липень. Ст.
105 112]. II. Яка мова в басків? III. Про
 назвище «Мала Русь». 36. X» 57. Ст. 387

Сулима, М., проф. Стилістичні
дрібнички недоломки. [Лексика, семантика, син-
такса. Нормативно-мовна справа]. Р. Ос..
.V 7 8. Ст. 18 25.
Смаль-Стоцький, Степан, акад. Зві-

домления акад. Кримського про право;
писну конференцію. [З приводу статті
Кпимського в «Записках Іст.-Філол.
Відділу УАН. Кн. XII. Ст. 342]. Літ.-Н. Віст.
Ku.  VII VIII. Ст. 270 276.
 Олійник, Ф. До мовного Грунту Літ.

Г. 20. Ст. 6.
Рудницький, Євг. Скарби. [Про

розкопанії покладів українського слова і
збирання українського лексикона ВУАН].
І!рол. Пр. № 298. Ст. 2.
Словник української мови.

Зібрала ред. журнала «Кіевская
Старина». Упорядкував з додатком власного
матеріялу Б о р и с Г р і н ч е н к о. 3-є
видання випр. й доп. За ред. акад. С.
Ефремова. та А. Ніковського т. III. К. «Горно».
ХХ+480 ст. (У. А. Н. Збірник Іст.-Філ.
Від. Ч. 66).
Кисельов, В. Ф. Медичний російсько-

український словник. Редактори: О. І. В о-
ямський, М. М. Заєвлошин,

М. М. Семенів. Медична Секція
Природ. Від. І. У. Н./М. до друку ухвалила.
IX.] ДВУ. 142+[2] ст. Одеське Наукове
ири У. А. Н. Т-во. Секція медична.
Туркало, К. і Фаворський, В. Словник

Технічної термінології. Комунальне
государство. (Проект). [X] ДВУ. 172 стр.

(У. А. Н. І. У. Н. М. Тех. відділ.
Матеріяли до української технічної
термінології. Т. І).
Словник ботанічної

номенклатури. (Проект). [X] ДВУ. ХХХІІ+
+314 ст. (У.А.Н. І. У. Н. М. Матеріяли
до української термінології та
номенклатури. Т. VII).
Щоголів, І. і Паночіні, С. Словник

зоологічної номенклатури. Частина ІП.
Назви безхребетних тварин. (Проект).
Зредагувала Зоолог!чпа Секція
Природничого Відділу І. У. II. М. У. А. Н. [X]
ДВУ. 186+[2] ст. (У. А. И. І. У. Н. М.
Природничий відділ). 
Юрківський, Борис. Рибальська

термінологія. Зал. Од. Т. № 1. Ст. 77 79.
Холодний, Г. Стан та перспективи

наукової роботи І. У. Н. М. К. ВУАН.
12 ст.

Холодний, Гр. Які мають бути
словники І. У. Н. М. Прол. Пр. № 165. Ст. 5.
Сперанский, М. Откуда идут старей-

шие памятники русской писмеиности и
литературы? [Автор доходить до
висновку, що руська література до часу
офіційного христіянства стояла в тіснім
зв язку з західньо-болгарською й
македонською літературою; з зах. Болгарії її
Македонії прийшли на Русь найстаріші
пам ятники нашого письменства]. оіаѵ.
R, УП. г>еа 3. Praha. Ст. 516 535. РЕЦ.-
Н. 3. 1929, ч, 22.
Лавров, Петро, акад. Кирило та Мето-

дій в давньо-слов янському письменстві.
УАИ. (Розвідка). Збірник Іст.-Філ. Від.
ВУАН. № 78. К. 421 ст. 23 фотографії
рукописів.
Лавров, П. Евангелие и псалтырь

«руськими» (роушкими) писмены
писанные, в Житии Константина Философа.
Известия по Русскому Языку и
Словесности. Т. І. Ки. I. Ст. 38 48. РЕЦ. Абрамо-
внч, Дмитро. Україна. Кн. 6. Ст. 148.
Никольский, Н. К. К вопросу о русских

письменах, упоминаемыя в Житии
Константина Философа. Известия по
Русскому Языку и Словесности. Т. І. Кн. I.
Ст. 1 37. РЕЦ. Абрамович, Дмитро 
Україна. Кн. 6. Ст. 147 148.
Ѵап Wijk. N., prof. War Klemens

der Ubersetzer der Nr. 21 des Codex Su-
prasliensis? (Про пам ятник болгарського
письменства І\ст.) Юв. 36.11. Ст. 178 184.
Свенціцкий-Святицький, Іларїон, проф.

Національне і інтернаціональне в
письменстві і мистецтві давньої України.
ІОв. Зо. И. Ст. 435 439.
Никольская, А. «Слово» митр. Киевско-

го Илариона в позднейшей литературной
традиции. Slav. Seś. 3. Praha. Ст. 549
562.

Макаренко, Микола Молитовник
великого князя Володимира й Сукаладзев.
[Спроба довести підробку
молитовника] Сб. Отд. Р. Яз. Т. СІ. № 3. Ст. 484
491.

Шляков, Н. Бояіь Известия по Русе.
Яз. и Словесн. Академігн Наук. СССР. Т. І.
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Кн. 2. Ст. 483 198. [Висвітлюється
питання про походження й звання Вояна на
підставі «Слова о полку Ігоревім» в
зв язку з літописом].
Грунський, Микола, проф. З коментарів

до «Слова о полку Ігоревім». Юв. 36. П.
Ст. 190 194.
Булычев, П. В. К палеографическому

кзучению «Слова о полку Игореве». Сб.
Отд. Р. Яз. Т. СІ. № 3. Ст. 179 181.
Перетц, В. Н., акад. «Слово о полку

Игоревѣ» и исторические библейскиѳ
книги.  Сб. Отд. Р. Яз. Т. СІ. № 3.
Ст. 10 14.
Його ж. 3 приводу статті проф. Грун-

ського (Зап., кн. ХѴІІІ). [Рецензійна
увага]. Зап. Іст.-Філ. Відд. Кн. ХІХ.
Ст. 351.
Лященко, Аркадій. Пояснення одного

місця в «Слове о полку Игореве. Юв.
36. II. Ст. 187 9.
Айналов, Д. В. Сои Святослава в

«Слове о полку Игореве». Известия по Русс.
Яз. и Словесн. Академии Наук. СССР. Л.
Т. I. Кн. 2. Ст. 477 482. [Подає уваги до
темних висловів текста].
Перетц, Володимир, акад. До питання

про літературні джерела давнього
українського літопису. Юв. 36. II. Ст. 213
219.

Сперанський, Михайло, акад.
Болгарская повесть об убиснии Никифора Фоки
в русской старинной литературе. Юв.
36. II. Ст. 220 229.
Покровский, Ф. И. Ярослав «Осмо-

мысл». [З ясовання прізвища «Осмо-
мисл»].  Сб. Отд. Р. Яз. Т. СІ. № 3.
Ст. 198 202.

Miloś Weingart, prof., d-r. Bysantske kro
піку v literaturę сігкеѵпё sloyanske. Pro"
hled a rozbor filologicky. Cast 1: Prehled
bysantskych kronik a jeich zpracovani
slovanska, 1922. Cast. II. Oddil I: Kronika
mnicka Georgia Hamartola. 1923. Cast. 11.
Oddil II: Letoynik, ciii t. zv. srbskaredak-
ce Georgiove kroniky. 1923. V Bratislav6.
В ч. І ст. 246; в ч. И. ст. 577. РЕЦ. Га-
евський, Степан Україна. Кн. 6. Ст.152
158.

Истринъ, В. М. Книгы вроменяыіа и
образньгіа Гежргніа Мниха. Хроника
Георгія Амартола въ древнемъ
славянорусскомъ переводѣ. Текстъ, изслѣдоваг
ніѳ и словарь. Петроградъ. Т. І. Тексті,.
ХѴІІІ+612+111 ст. 1920. Т. II: а)
Греческий текстъ «Продолженія Амартола»;
б)Изслѣдованіе. ХХХІ+454 ст. 1922. РЕЦ.
Степан Гаєвський.  Україна. Кн. 6. Ст.
148 152.

Абрамович, Д. И. Отрывок из хроники
Иоанна Мдлалы в Златоструе XII века.
Сб. Отд. Р. Яз. Р. СІ. № 3. Ст. 19 24.
Гаєвський, Степан. Повість

«Александрія» в українській літературі. До
питання про «Александрію» сербської
редакції. Наук. 36. [К.] Ст. 32 60. [б
відбитка].
Фетісов, Іван. Збірник легенд Агапія

Критянина Арьартсоісоѵ ętOTYjpća* в
українському та московському письменствах

та народній словесності. І. Зап. Іст.-фі»
Від. Кн. ХІХ. Ст. 1 41. (Далі буде).
Матеріяли з історії візай.

тійсько-слов янськрї літера.
тури та мови. Підготовив до друку
проф. А. В. Ристонко. Переднє слово
проф. П. О. Потапова. Одеса. [Центр
Наук. Б-ка м. Одеси]. [Видано грецькі І
слов янські тексти життя Нифонта. В
передньому слові Потапова коротка
характеристика слов янського тексту
життя, писаного в Ростові 1219 р.]. 544 ст.
Перетц, В. Н. К изученшо «Четьи»

1489 года. [Автор подав характеристику
мовних особливостей «Четьи» 1489 р., Іц()
зберігалася колись у Церк.-Археолог.
Музеї Київськ. Дух. Акад., тепер у
Лаврському Музеї в Києві; автор
повертається до висновків О. І. Соболевського.
що це українська пам ятка, може
галицько-волинська в тісному значенні цьоге
терміну]. Сб. по Р. Яз. Т. І. Вып. і.
В. Н. Перетц. Исследования и мате-
риалы старинной украинской
литературы XVI ХѴІІІ веков. Ст. 1 107.
Ржига, Вячеслав, проф. К вопросу о за-

падпом влияиии в русской литературе
первой половины ХѴі века. Юв. 36. II.
Ст. 230 236.

Кузнецова, Ю. Українські та білоруські
видання ХѴІ XVII ст. у бібліотеці Ca-
ратівського Університету. Бібл. В. № 1.
Ст. 33 38.
Копержинський, К. О. «Лекціи

словенскіе Златоустого отъ бесѣдъ еѵангель-
скихъ отъ иерея Наливайка выбраніе».
[В рукописному відділі Всесоюзної
Бібліотеки ім. Леніна, (кол. Румянц. Музей)
в Москві зберігається рукопис № 2616
другої половини XVI ст..Це збірник,
частину якого становлять «Лекції»
Наливайка. «Лекції» подають «изреченія» в
церковнослов янському тексті з
перекладом на західньо-руську мову із свят,
письма та творів отців]. -Сб. Отд. Р. Яз.
Т. СІ. № 3 Ст. 381 385.

Перетц. В. Н. «Просветитель» Иосифа
Санина в украинском переводе нач.
XVII в. Сб. по Р. Яз. Т. І. Вып. І.
В. Н. Перетц. Исследования и мате-
риалы старинной украинской
литературы ХѴІ-ХѴІП в. Ст. 108-167.
Гераклітов, А. Четвероевангелія без

виходу поч. ХѴП ст. [Про місце й час на-
друкованыя]. Бібл. В. № 1. Ст. 17 20.
Маслов, С. И. К истории издаиий киев-

ского «Синопсиса». Сб. Отд. Р. Яз. Т. СІ.
№ 3. Ст. 341 348.
Щеглова, С. А. Декламація Симеона,

Полоцкого. [Декламацію написано
книжною мовою Московської Руси в
московський період життя Симеона Полоцького,
однак на зразок святкових декламацій»
що були поширені в XVII ст. в
українських школах і занесені були до Моск-
виї. Сб. Отд. Р, Яз. Т. СІ. № 3. Ст. 5-Р-

Перетц, В. Н. «Освобожденный Иеруса-
лим» Т. Тассо в украинском переводе
конца XVII  нач. XVIII в.в. [<Ос>о-
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рожденный Иерусалим» є цілком новий
'факт в історії української літератури,
рукопис належить Бібліотеці
Ленінградського Університету. Переклад Українця
залежить од польського перекладу Коха-
довського. В додатку подано уривки па-
палельно з польським оригіналом]. Сб.
по р. Яз. Т. І. Вып. І. В. Н. Перетц.
0сследования и материалы . старинной
украинской литературы ХѴІ-ХѴІП вв.
Ст. 168 234.
Абрамович, Димитрий, проф. Повесть

о Варлаамо и Йоасафе в Четьих Минеях
Димитрия Ростовского. Юв. 36. II. Ст.
237 242. .

Гаєвський, Степан. «Разговоры душы с(-
ітѣломъ». (Одеи із збірників бібліотеки
В. Б. Антоновича).  Україна. Кн. 5.
Ст. 110 116.
Маслова, О. «Зрѣлище житія

человѣческаго». М., 1712. [Опис рукопису. Зміст.
З фотографії. Список байок «Зрѣлища»
за ч.ч. 1 125]. Бібл. В. 1. Ст. 5 16.
Щеглова, София, проф. Новый список

драмы «Юдифь». (З XVIII в.). Юв. 36. II.
Ст. 237 252.
Маслов, Сергій, проф. До питання про

літературну спадщину С. В. Лукомсько-
го. [Відомості з автобіографічної
«сказки» від 29 серп. 1733 р. та інш. джерел.].
Юв. 36. II. Ст. 253 260.
Маслова, Олена. Життя й літературна

спадщина Людовіка Гвіччіярдіні. [До
переклад. літератури XVIII в.]. Зап. Іст.-
Філ. Від. Кн. ХІХ. Ст. 43 92. (Далі буде).
Див. поч. кн. XII. Ст. 139 164. К. XV.
Ст. 8 53 і XVIII. Ст. 51-62.
Дроздовський, В. Р. Грнорський

«формаліст» початку ХІХ в. [Робота
Поморського в сфері теоретич. літератури].
Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. ХІХ. Ст. 153 166.
Возняк, М. Іван Котляревський (його

життя й творчість). Українське-
письменство. 1. Твори Івана Котляревського.
Видання Товариства «Просвіта». Львів.
Ст. V XXVIII.
Якимович, Сергій. Приповідки І. П.

Котляревського. Етн. Вісн. Кн. 7. Ст. 207
210.

Котляревський. Енеїда. Ред. і вступ,
стаття І. А й з еігптто к а. «Книгоспілка».
)XLVI+252 ст. РЕЦ. Филипович, її.
Ж. й Р. Кн. VII. Ст. 184 187.
Круглий, Ю. І. II. Котляревський та

його «Енеїда». Зоря. Ч. 11. Ст. 13 16.
Бібліотека українських

класиків. Українські Пропілеї. Т. І.
Котляревський. Ред., вст. ст. і прим. І. Айзен-
штока. РЕЦ. Якубовський, Б. Прол.
Пр. № 290. Ст. 5.

Котляревський, І. Енеїда. Редак. і
стаття І. А й з е н іп т о к а. ѴП+ХБѴІ-НЗ 251.
Літер, б-ка. «Книгоспілка». РЕЦ.
Марковський. Михайло. Зап. Іст.-Філ. Від. Кн.
ХІХ. Ст. 316 328.
> Филипович, П. Нові праці про І.
Котляревського. (З нагоди 90-х роковин смерти
Котляревського).  Ж. й Р. Кн. XII.
Ст. 168 178.
Горецьиий, О. М. Іван Котляревський.

Бібліографія (1904 1928). Одеса. [Одеська
Центр. Наук. Бібліотека] 18+[2] ст.
(Праці Одеської Центральної Наукової
Бібліотеки. Т. II. в. П). Переднє слово С.
Рубін ш т е й н а.
Марковський, Микола. Енеїда Рачин-

ського. [Огляд твору 1836 44 р.]. За
С. Л. Кн. 3. Ст. 5 10.
Гаджета, Василій, д-р. Іоан Фогарашій.

(1786 1834). [Закарпатський
письменник]. Под. Р. Ч. 110. Ст. 207 224.
Айзеншток, Іеремія, проф. До

характеристики Мик. Маркевича Юв. 36. II.
Ст. 268 271.

z Гнатюк, Володимир. Ярмаркове укра-
' їнофільство в житті та в літературі (ба-
лагульщина). [З 1834 1845 рр.]. Юв.
36. П. Ст. 272 289.
Щепотьєв, Володимир, проф. Нові

вірші Афанасьєва - Чужбииського. [З
1842 р.]. Юв. 36. II. 290 293.
Мочульський, Михайло. Русалки

Богдана Залеського. Юв. 36. II. Ст. 261 267.
Наріжний, Василь. Бурсак. Роман.

Част. І і II. Переклав Вол.
Дорошенко. З дереворитами Петра
Холодного. Львів. Вид. Т-ва «Просвіта».
238 ст. РЕЦ. Г. Ков Кол. Черв. ПІ.
№ 9 10. Ст. 264 5.
Брик, Іван, д-р. Коліївщина в

англійській мові. [Про «Гонту» Красинського,
польську драму англ, мовою з часів
гайдамаччини, що видано у Лондоні 1848 р.].
Юв. 36. II. Ст. 204.
Лушпинський, Платой, проф. Шекспі-

ровська закраска драми Генриха
Красинського «Гонта».  Юв. 36. її. Ст. 320 328.
Бескидъ, Николай. Попрадовъ. [Родовід

і життєпис закарпатського письменника
' Юлія Ставровського; при тім опис По-
прадської України, звідки походив поет,
та згадка про депутацію закарпатських
Українців 1849 р. до цісаря Франца-
Йосифа І] Карп. С. Ч. 7. Ст. 236 240.
Ч. 8. Ст. 269 275. Ч. 9. Ст. 314 326. Ч. 10.
Ст. 355 370.

Бескидъ, Николай, А. Поэзія Попрадо-
ва. [Вступна стаття до збірки творів кар-
паторуського поета Юлія Ставровського-
під вищенаведеним заголовком]. Ужго-
род-Пряшів. Изд. Литературнаго
Общества им. А. Духиовича въ Ужгородѣ.
Книгопечатня «св. Николая» въ Пряшевѣ.
Ст. 7 16.
Яворський, Ю. Я. Къ библіографіи

литературы объ А. В. Духновичѣ. Ужгород..
4 ст. [Відбитка з «Кар. С.»]. Ст. 404 407.
Аристовъ, Ф. Ф. Хронологическій пе-

Їечень напечатанныхъ сочиненій А. В..іухновича. [Бібліографія творів Духно-
вича]. Карп. С. Ч. 7. Ст. 221 228 і окр.
відбиткою на 8 ст.
Йробудителеві Галицької

У к р а ї н и. [Згадка про М. Шашкевича]
Кан. Фар. Ч. 13.

П. Б. «Ластбвка». [Опис видання
альманаха «Ластбвка». 1841 р.]. Біб. В. № 1.
, Ст. 122

Перетц, Лев. Матеріяли з української'
літератури, що перебувають в Пушкін-
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еькому домі, та співробітники альманаху
«Сиіігь» 1841 р. О. Корсуиа. Зап. Іст.-Філ.
Від. Кн. XIX. Ст. 205 214.
филипович, Павло. Невідомий вірін

Амвросія Метлпнського .Зап. Іст.-Філ.
Від. Кн. XIX. Ст. 214. [Матеріяли] .
Квітка-Основ яненко, Г. Вибрані твори.

Том. І. Ред. і вступ, стаття А. Ш а м р а я.
«Книгоспілка». К. X. Х1І+220+ХѴІ ст.
Т. II. 200 ст. РЕЦ. Т а р и а в с ь к и й, В.
Ж. й Р. Ки. ѴПІ. Ст. 100 162.
Зеров, Микола. Квітка й пізніша

українська проза. (3 нагоди 150-х роковин
народження). Ж. й Р. Ки. XII. Ст. 105
118.

М., В. Григорій Квітка-Основ япенко.
«Батько української повісти» і його роля
в українськім письменстві. (З приводу
150-ліття його уродші). Н. 3., Ч. 98.
Гординський, Яр., д-р. Григорій Квітка-

Основ япенко. (У 150-річча уродив).
Н. Ч. Ч. 148.
Миропільський, В. Грицько Квітка-

Основ яненко. Ж. и 3. Ч. 1(18). Ст. 8 14.
3., В. Григорій Квітка-Основ яненко,

яко релігійно-консервативний
письменник. (Нарис характеристики його
світогляду). Н. 3., Ч. 93.
Айзеншток, 1. До соціології повістей

Квітчиних. (На 150 роковини народження
письменника). Черв. Ш. № 12. Ст. 133
149.

Айзеншток, І. Проти традицій. (Новий
Квітка). [Характеристика світогляду
Квітки в його творчості]. Крит. Д« 10.
Ст. 29 50.
В., М. Г. Ф. Квітка-Основ яненко. (До

85-ти річчя з дня його смерти). Всесв.
Д» 36. Ст. 8 10.
Гельфандбєйн, Г. Григорій Квітка-

Основ яненко. (35 р. з дня смерти).
X. lip. № 193. Ст. 4.
Якубовський, Ф. Григорій

Квітка-Основ яненко. (До 150-ліття з дня
народження). Прол. Пр. Д« 286. Ст. 5.

К. Квітка в Галичині. [Галицькі
видання його творів].  Н. 3. Ч. 93.
Данилов, Володимир. До історії <Мало-

россійских пѣсенъ» М. А. Максимовича.
[Відгуки «Малорос, пѣсенъ» М. О.
Максимовича в суч. їм літературі].  Україна.
Кн. 4. Ст. 23  33.
Боцяновский, Вл. Ф. Один из вещних

символов у Гоголя. [Напр.: «Фрак нава-
ршіского дыма с пламенем»]. Сб. Отд. Р.
Из. Т. СІ. Д& 3. Стр. 103 106.
Безушко, В. Англійці про Гоголя. [Про

статтю в часописі: The Times Literary
Suplement (з д. 29. XI.). З нагоди
перекладу його: «Поміщики з давніх літ».
«Тарас Бульба», «Вій», «Іван Іванович
і Іван Никифорович» під збірним
заголовком «Миргород» («Mirgoroa» by Niko-
lay Gogol)]. Д. 4. 280.
Іллюченко, В. Гоголь в Атенах.

[Критика книжки В. Ф. Переверзева
«Творчество Гоголя». Основа. Иваново-Возне-
сенск.]. Черв. ІП. № 9 10. Ст. 121 132.
Омельченко, Григорій. Яків

Герасимович Кухаренко, наказаний отаман Війська

Чорноморського. [Вступна стаття до його
«Творів»]. Твори Я. Г. Кухаренка. І. Поц.
но ілюстр. вид. під ред. Г. В. Омельченка
Прага. Ст. 7  17. РЕЦ. В. Біднов.  Літ*
II. Віст. Кн. X. Ст. 187.
Шевченко, Т. Твори. Т. IV*. Журна u

УАН. ДВУ. 1927. XL + 787. РЕЦ. Марі
ковський, Михайло.  Україна. Кн. л
Ст. 140  2.

Taras Shevchenko. (From A. J. Hunters
The Kobzar of the Ukraineup H, Воля

4. 28.
Багрій, А. Нова Шевченківська збірка.

(«Інститут Тараса Шевченка». Шевченко.
Річник 1-й. ДВУ. 290 ст.У  Черв. IJJ
До 9  10. Ст. 133  144.
Багрий, А. В. К рукописной традиции

распространения «Кобзаря» Т. Г.
Шевченка. Баку. 1927. 29 ст. РЕЦ. Айзеншток,
Іеремія.  Україна. Кн. 6. Ст. 163 165.
Навроцький, Б. «Гайдамаки» Тараса

Шевченка. Джерела, стиль, композиція.
[X.]. ДВУ. 39S + 2 нен. ст.
Лотоцький, О. Ідея державної

незалежності! України в творах Т.
Шевченка.  Триз. Ч. 28 29. Ст. 18 25.
Кобякова, М. С. Жінка в творчости

Шевченка. Укр. Щ. Віє. Чч. 142, 145,
151, 158, 165, 172, 179.

У/ Махновський, Михайло, проф. Дещо до
/історії тексту Кобзаря Т. Г. Шевченка.
ІОв. 36. II. Ст. 329  333.
Дорошенко, Володимир. Шовченковэ

подорож по Волипі 1846 року. ІОв. Сб. II.
Ст. 461 465.
Филипович, П. Щоголів і Шевченко.

(З нагоди 30-х роковин смерти Я.
Щеголева). Глоб. Де 13. Ст. 198.
Филипович, Павло. Перша друкована

поезія Я. ІЦоголева. [Матеріяли].  Зап.
Іст.-Філ. Від. Кн. XIX. Ст. 225  226.
Л. Глібоз. Т. II. За редакцією І.

Капуст я н с ь к о г о та М. П л ѳ в а к а. ДВУ.
X. 1927. 587 ст. РЕЦ. Т. [Відомості
громадського змісту про життя Чернигова
за часу Глібова і пізніш.].  Прол. Пр.
До 190. Ст. 5.
Стороженко, О. Твори. Том І.

Українські оповідання. Вступ, ст. і ред.
А. Ш а м р а я. 396 ст. ДВУ. Том 2.
Інститут Т. Шевченка. 341 ст. РЕЦ. Кири-
люк. Евг. Крит. Ді* 10. Ст. 131 134.
Олекса Стороженко, (автор Марка

Проклятого, останній представник
старого українського романтизму). Н. 3.
Ч. 65.
Дорошенко, Володимир. Найновіша

література про П. Куліша (Інформаційний
огляд видань і розвідок з& останні
п ятнадцять літ, 1914  1928 рр.). [І. Видання
Кулішевих творів. II. Матеріяли до
біографії Куліша й студії над його
життям].  Зап. Львів. Т. 148. Ст. 307  334.
Студинський, Кирило. Слідами Кулі-

та. [І. Переписка Куліша з Як. Голо-
вацьким. II. .Лист Куліша до редакції
«Мети» (1863 р.). III. Лист Василя Біло-
зерського до Танячкевича (ЗО. І. 1S65 р.)«
»IV. Кулішева промова на
Шевченківському святі у Відні 1869 р. V. Листи
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п Куліша до Д. Танячкевича (1869 р.).
\ґі Лист А. Вахнянина до її. Куліш а
Д. 15. VII. 1869 р. VII. Лист її. Куліша
ю К. Сушкевича (28. III. 1882 р.).

VIII. «Сой про вовка та про лисицю»
и Куліша (січень 1898 р.].  Зап. Львів.
Т.  148. Ст. 241  806.

Д о і с торії у к р а ї и с ь к о ї Б і 0-
[ і ї. (передрук із «Союза», ч. 8. 1917 р.).
[Праця Куліша над перекладом св.

письма й лист Кулішевої до д-ра їїулюя
з9. VI. 1904 р.]. В. і Н. Ч. 21. Ст. 250-
251. Ч. 22  24. Ст. 267  268.
" Возняк, М. Останні зносини II. Куліша
з Галичанами (3 додатком його
листування з М. ІІавликом). [В 1892
1896 рр.]. Зап. Львів. Т. 148. Ст. 165 240.
Куліш, Пантелеймон. Михайло Чарни-

ціенко. Повість. Вступ, стаття Вікт.
Петрова. «Сяйво». 288 ст. РЕЦ. Кирилюк,
Євг.  Черв. ЦІ. № 8. Ст. 196  200.
Возняк, М. Куліш, як редактор

«Причепи» Левицького. [перед її пертим
виданням у львівській «Правді», 1869 р.
4ч. 12 46]. Зап. Львів. Т. 148. Ст. 1 54.
Юровська, Л. Автобіографічні повісті

Куліша. [Критична стаття].  Черв. ПІ.
ЛІ- 12. Ст. 150 166.
Городинський, Ярослав. Кулішеві

переклади драм Шекспіра. [І. Відношення
Куліша до Шекспіра до 1882 р. II. Мова
Кѵлішевих перекладів Шекспіра у
виданню 1882 р. III. «Шекспірові твори»
іі анг. оригінал. IV. До історії видання
Кулішевих перекл. 1882 р. V. Як
прийнято Кул - ві перекл. Шекспіра. VI.
Дальша праця Кулііпа над перекладанням
Шекспіра. VII. Гадки І. Франка про
Кулішеві переклади Шекспіра. VIII. Франко
видавцем Кулішевих пер. Шекспіра.
IX. Франкова ред. Кулішевих гіерекл.
Шекспіра].  Зап. Львів. Т. 148. Ст.
55 164.

Теліга, Ів. Пушкинська тематика у
Куліша.  Черв. Ш. «N» 8. Ст. 97  110.
Галицька та Б ук о в и н с ь ка

поезія ХІХ віку. Ред. і вступна
стаття Б. Я к у б с ь к. о г о. «Книгоспілка>\
XXXVIII+ 162 +XXI. ст. РЕЦ.
Заклинені,дій. Р. Ж. ii Р. Кп. VII. Ст. 187 188.
ftazon, Andre, pnof. Marko Vovtchok en

Italie d apres ses lettres a, Ivan Tourgue-
aev. (Листи 1861 p.). Юв. 36. II. Ст. 334
 341.

Станиславський, Василь. Непомітні ді-

ччі. [З історії письменства 1860 
70 рр.]. Юв. 36. II. Ст. 342  345.
Герасименко, В. Читач С. Руданського,

лі, предмет дослідження.  Зап. Кам.
Т. І. Ст. 13-17.
Герасименко, Володимир. До літера

іурпої спадщини 60  70 рр.
[Характеристика літературної і етнографічної
праці Олександра Андрійовича Рудаи-
ського, стриєчного брата Степана
Руданського (1845 1921) та зразки поезії
Ол. Руданського з його рукописного
збірника].  Зап. Іст.-Філ. Від. Ки. ХІХ.
Ст. 215  221.
Каталог виставки нам'яти

Івана Л е в и ц ь к о г о-И е ч у я. 1838
1918 1928. Київ. [Музей укр. діячів
науки та мистецтва. 66+[2] ст. + [7]
вкл. арк. з портр.
Меженко, Юр. Цензурний епізод з

повістю «Хмари» І. С. Нечуй-Левицького,
Зоря. № 9. Ст. 18  21.
» Шевченко, Йона. Українські
драматурги. Театрально-критичні нариси про
старі й нові п єси, придатні для
клубної та професійної сцени. [X.].
«Український Робітник». 134+[2] ст.
. Грицай, Остап. В 40-літні роковини
смерти О. Федьковича (1888 1928 р.).
Своб. Ч. 98. 100, 101.
(Р., М.). Великий Гуцул. У 40-ліття

смерти О. ІО. федьковича. Нар. К.
Ст. 65 69.
Волинський, П. Олександер Коииський

та його повість. [Вступна стаття]. Ко-
ниський, О. Юрій Горовенко. Хроніка
з смутного часу. Повість. Ред., вступ,
стаття та примітки Петра Волинського.
|К.]. «Сяйво». Ст. 5  36.
Рулін, П. М. Л. Кропивницький.

[Рентна стаття до вибраних творів М. Л. Кро-
пивиицького]. Кропивницький, Марко.
Вибрані твори. Ред., стаття й примітки
1 [. Р у л і и а. [X.]. «Книгоспілка» Ст. VII 
ХЫТ.
, Королїв-Старий, В. Людина без копії.
(Борис Грінченкоь Триз. Ч. 36. Ст. 4 11.
Ч. 39. Ст. 4 10.
Дорошенко, Дмитро. Марія М. Гріп

чсикова (М. Загірня). Світлій пам яти
письменниці й громадянки.  Н. Воля.
Ч. 98. Д. Ч. 167.
Камінський, І. Марія Загірня.  Св.

Ч. 15 18. Ст. 19 20.
Королів-Старий, В. У затінку (Світлій

пам яті Марії Загірньої. Триз. Ч. 34.
Ст. 5 7.
Герасименко, В. Українські альманахи

80  90 років ХІХ ст. в Одесі. [Альм.
«Нива», «Розмова», «Запомога»].  Зап.
Од. Одеса. Х» 1. Ст. 17  39.
Мирний, Панас (Рудченко). Твори. Ред.,

вступ, ст. та примітки І.. Т к а ч е н к а.
Праці Інст. Тараса Шевченка, т. І.
Повісті й оповідання. ДВУ. 304 ст. РЕЦ.
Кирилюк. Евг.  Крит. № 11. Ст. 123 
126.

Єфремов, С. Панас- Мирний. Критично-
біографічний нарис. К. «Слово». 352 +
+ [2] ст. [2] вкл. арк.
Станиславський, В. І. Спомини про

П. Я. Рудченка (П. Мирного). [Історично-
літературного змісту]. Зап. Полт. Т.
ІЗ. II. Ст. 93 96.
Копотилов, М. П. О. Грабовський у

Сибіру.* (З ілюст.).  Всесв. № 29. Ст. 2  3.
Возняк, Михайло, акад. З письмсп-

ської спадщини Василя Мови (Лимап-
ського). [Церегляд спадщини письмен-
ської після смерти Мови 1891 р.].-3а
С. Л. Кп. 3. Ст. 17-45.
Його ж. Автобіографічні знадібкн до

характеристики В. С. Александрова.
Україна. Кн. 4. Ст. 80 93.
Трильовський, К. Іван Франко. Ка¬



124 Бібліографічний реєстр

лендар укр. нар. помочі Любов на рік
звич. 1929. Зладив М. Хан дог а. Пітс-
бурґ. Пенсильванія. Ст. 52 56.
Іван Франко.  В. і її, Ч. 11 12.

От. 130 132.
Степняк, М. Про історію Франкової

повісти Boa constrictor. (З приводу
50-річного ювілею її надрукування:
1878 1928). Черв. ПІ. Ке 11. Ст. 135 150.
Білецький, Леонід. До історії тексту

поеми Ів. Франка «Мойсей». Юв. 36. II.
Ст. 346 360.
Мочульський, Михайло. З останніх

десятиліть життя Франка 1896 1916.
Спогади і причинки. За С. Л. Кн. 3.
Ст. 226 284.
Кримський, А., акад. Михайло Комар.

(1844 1913). Розвідки, статті та замітки.
І XXVII. К. УАН. 36. № 57. Ст. 292
309. Про російсько-український словник
М. Уманця ст. 303 309.
Стефаник, В. Про Л. Мартовича.

(Спомин). Америка. Філядельфія. Ч. 80.
Лебідь, А. Т. Бордуляк. [Вступна

стаття]. Гаврило Чорний та Іван Бразилієць.
Повісті. Вступ, стаття Ананія Лебедя...
[К.] «Сяйво». Ст. 5 15.
Філь, Юхим. Ф. В. Рутковський. (До

характеристики літературно-драматичної
діяльности). [З 1894 1905 рр.]. Зап.
Кам. Т. Т. І. Ст. 18 23.
Якубський, Борис. Поетична творчість

Миколи Вороного. (З нагоди 35-ліття
літературної діяльности). Ж. й Р. Кн. XI.
Ст. 103 110.
Миронець, Ів. Трагічна постать

(Олексій Плющ).- [Нотатка]. Ж. й Р.
Кн. ѴП. Ст. 177 183.
Дорошенко, Володимир. Бібліографія

творів Ольги Кобилянської (1887 1927).
О. К. Ст. 156 209.
Кобилянська, Ольга. Про себе саму.

(Автобіографія в листах до проф. д-ра
Степана Смаль-Стоцького). О. К. Ст. 41
65.
Ольга Кобилянська про своє життя.

Н. Воля. Ч. 60 61.
Дніпровенко, Микола. Кілька думок

про мистецьку вартість творів
Кобилянської у звязку з її критичною
оцінкою. ЬІародиє Слово. Літсбурґ. Па.
Чч. З 7.
Г., О. Двайцять і чотири години жит-

тя-буття Ольги Кобилянської.  О. К.
Ст. 225 228.
Грицай, Остап. «Valse теЗапсоІіцие».

Слово привіту для О. Кобилянської
в 40-ліття її творчости. [Спроба її
характеристики]. О. К. Ст. 189 306.
Грицай, Остап. Ольга Кобилянська як

письменниця. [Характеристика її творів:
Через кладку, За ситуаціями та
Повістей і оповідань з мужицького життя].
Своб. Ч. 77 80, 193 199, 217 228.
Бобикевич, Клавдія. Мої спомини. [Про

Ольгу Кобилянську). Св. Ч. 15 18. Ст.
9 11.

Бобикевич, Марія. До ювілею Ользі Ко-
билянській. [Спогади про неї]. О. К.
Ст. 220-221.

Бобикевич, Клявдія. Мої спомини. [Гкп
О. Кобилянську]. О. К. Ст. 215 219.
Бурачинська, Зеновія. Мої спомини

про О. Кобилянську. О. К. Ст. 237 23$
Балицький, Кость. Моє знайомство і

О. Кобилянською. О. К. Ст. 240 244.
Гірниченко, Ярема. У письменниці

[Спогади про О. Кобилянську] О. К
Ст. 272 275.
Г., М. Знакомство в домі О. Кобиляї-

ської. О. К. Ст. 230 232.
Кордуба (з Цегельських), Евгенія. Мої

спомини [про О. Кобилянську]. О. К
Ст. 233 236.
Назаревич, Сидонія. Цвіти ^поминів.

(Білі акварелі). [Спогади про О.
Кобилянську]. О. К. Ст. 264 271.
Ощипко, Василь. З Черновиць до...

[Спогади про О. Кобилянську]. О. К
Ст. 245 246.
Павлюх-Гузарева-Ольга. Очі. [Спогади

про О. Кобилянську]. О. К. Ст. 222 224.
Сімович, Василь. Моє перше

знайомство з творами О. Кобилянської. О. R
Ст. 253 263.
Смаль-Стоцький, Степан. [Реферат про.

О. Кобилянську, відчитаний на
святочній Академії]. О. К. Ст. 277 288.
Устиянович, Оля. Спомини [про О.

Кобилянську]. О. К. Ст. 210 214.
Грицак, Євген. Участь жіноцтва в

українському письменстві. [Короткий орієн-
таційний перегляд літературного доріб-
ку наших жінок від Ольги Косачевої до
сьогодня, закінчений згадкою про чужі
жінки-письменницц французькі,
німецькі, данські й інші]. Звіт управи прив.
гімназії «Українського Інституту для
дівчат» в Перемишлі. Ст. 3 15. РЕЦ.
О. М. Українська Школа. Львів. Ч. 2 3.
Ст. 53.
Василенко, В. Мотиви творчости Лесі

Українки. [Генеза творчости і сила її]
№ 7. Ст. 53 78. № 8. Ст. 47 84.
Музична, Андрій. Драматична

творчість Лесі Українки те?її розуміння.
Черв. Ш. № 9 10. Ст. 84 102.
Филипович, Павло. Образ Прометея в

творах Лесі Українки Ж. й Р. Кн. IX.
Ст. 113 120.
Якубський, Борис. Спадщина Лесі

Українки. Ж. й Р. Кн. IX. Ст. 120 176.
Зеров, М. Леся Українка і читач. (З

нагоди п ятнадцятих роковин з дня
смерти). Глоб. № 15. Ст. 234 235.
Якубський, Б. Леся Українка.

[Біографія. Характеристика творчости.
Бібліографія]. Крит. № 7. Ст. 41 53.
Якубський, Б. Леся Українка. (З

приводу 15-ліття смерти 1 серпня 1913
1928 рр.). Укр. Щ. В. Ч. 234 241.
Якубський, Б. Леся Українка. (З

приводу 15-ліття смерти 1 серпня 1913
1928 рр.). Прол. Пр., № 177. Ст. 2.
Леся Українка. (І Поетична творчість

Л. Українки. II. Епічна й драматична
творчість). Н. 3. Ч. 61, 63.
Л. П. Леся Українка. (З нагоди 15-рИ'

чя з дня смерти 1-го серпня 1913
Літ. Г. № 15. Ст. 2 3.
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Вельмін, В. Модернізм в українській
літературі й Леся Українка. (З приводу
15-річчя смерти Лесі Українки). Зв.

184. Ст. 3.
Гельфандбєйн, Г. Леся Украинка.

/К лятнадцатилетию со дня смерти).
X. Пр. № 178. Ст. 2.
Н. С. Леся Українка. (З приводу

п ятнадцятиріччя з дня смерти). [Нарис
ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНОСТИ]. РобСЄЛЬКОр. іЦо-
хісячний жури. робіт, та селян,
кореспондентів. Вид. газ. Ком. X. № 4. Ст.
39- 40.
Чапля, В. «Золоті верхів я» в

творчості Л. Українки Зоря. № 8. Ст. 21 25. .
Марковський, Михайло. До студій надо

творчістю М. Коцюбинського.
[Критичний дослід]. Україна. Кн. 6. Ст. 39 47.
Лебідь, А. Коцюбинський. (Нотатки до

біографії). [К.]. «Книгоспілка». 94+2 нен.
чуг.+І нен. вкл. арк. з портр.
Шах, Ст. Великий співець природи.

У п ятнадцятиліття смерти Михайла
Коцюбинського Нар. К. Ст. 65 77.
Тези до 15- ти ліття смерти

письменника М. М. Коцюбинського.
[Одеса]. [Тези видала Інспектура Укр-
лікнепу Одеської Окрполітосвіти]. 14+2
нен. ст. без обкл.
Леонтович, В. М. М. Коцюбинський.

{Спогади). -Триз. Ч. 32, Ст. 8 14.
Якубовський, Ф. Нерукотворний

пам ятник чи живий образ. (До 64-х
роковин з дня народження М.
Коцюбинського). Прол. Пр. К 218. Ст. 2.
Коваленко, М. Драматизовані твори

М. М. Коцюбинського. Сільський Театр.
Місяч. Вид. Мистецтв УПО НКО та ЦК
ЛКСМУ. Вид. «Радян. Село». X. № 9. Ст.
27 29.

Самусь> Микола. Михайло
Коцюбинський у світлі сучасності!.  Знання.

20. Ст. 22 24.

Гнатюк, Володимир. До перебування
Коцюбинського в Житомирі.  Наук. 36.
Ст. 163 174.
Максим Горький і М. Коцюбинський.

Вінниця. [Комісія для переведення
ювілею 35 річчя діяльности М. Горького та
увічнення пам ятн М. Коцюбинського].
74 стор. з іл.
Лебідь, А. «У чужій хаті». (Епізод

з виданням творів М. Коцюбинського
російською мовою). Бібл. В. № 1. Ст.
39 46.

...Увічнення пам яти М.
Коцюбинського. Всесв. № 38. Ст. 6.

Якубський, Борис. Творчий шлях
поета. (Еволюція творчости Дмитра
Загула 1906 1927). Ж. й Р. Кн. VII. Ст.
97 108. Кн. VIII. Ст. 103 114.
< Василенко, В. Про «Сонячну
машину» В. Винниченка. (Спроба критичної
аналізи). [X.]. «Пролетарій». 120 ст.
Саки дон, С. Карл Чапек і В.

Винниченко. Літ. Г. № 17. Ст. 1 2.
Якубський, Борис. Степан

Васильченко. З приводу п ятидесятиліття зо дня
його народження. [X.]. ДВУ. 72 с.+[1]
нкл. арк. з портр.

Кирилюк, Євг. Степан Васильченко.
(З нагоди п ятидесятилітнього говіле»
з дня народження). Прол. Пр. № 242.
Ст. 5.
Чапля, В. Про творчість С. Василь-

ченка. (До п ятидесятилітнього ювіле»
народження) Зв. № 222. Ст. 4.
Гельфандбєйн, Г. Степан

Васильченко. (К пятидесятилетию со дня рожде-
ния). Харьк. Прол. № 288. Ст. 6.
Кирилюк, Євг. Степан Васильченко.

[Характеристика літерат. творчости].
Крит. № 9. Ст. 52 72.
Якубовський, Фелікс. Степан

Васильченко. (До 50-ліття народження Степана
Васильченка). Ж. й Р. Кн. XII. Ст.
114 130.
Чапля, В. Співець «хлопської країни».

В. Стефаник. Зв. № 234. Ст. 3.
Капельгородський, Пилип. На

Лубенському літературному гробовищі.
[Відомості до біографії Надії Кибальчич].
Ж. й Р. Кн. X. Ст. 115 125.
Костюк, Гр. Андрій Заливний. (До 10-х

роковин з дня смерти). Літ. Г. № 23.
Ст. З 4.
Мусіяк, С. Поет-філософ Павло

Тичина Зв. № 189. Ст. 3.
Підгайний, Л. Василь Чумак (21 лист.

1919 р. 21 лист. 1928). Літ. Г. Ке 22.
Ст. 4.
Прокь, Г. В. Чумак і Г. Михайличенко.

[До характеристики їх творчости]. К.
Ос. Ке 2. Ст. 26 30.
Коваленко, Б. Гнат Михайличенко.

Літ. Г. Ке 22. Ст. 7.
Якубський, Б. Пертий класик нашої

пролетарської літератури. (З приводу
трьохліття з дня смерти Вас. Еллана.
1925 4/ХП 1928). Літ. Г. К 24. Ст. 2.
Щупак, С. Поет класової боротьби.

(З нагоди 3-х роковин з дня смерти
В. Еллана). Прол. Пр. Ке 281. Ст. 2.
Пам яті Василя Блакитного.

Статті: Таран Ф., Коцюба Г.
Ком. Ке 281. Ст. 4.
Клоччя, А. Василь Блакитний. Літ. Г.

Ке 24. Ст. 4 5.
Мусіяк, С. Філософ-лірик Мцхайле

Івченко. [Нарис характеристики
творчости]. Зв. К> 245. Ст. 3.
Савченко, Юрій. Буремна чи скорбна

путь? (Критичні нотатки про творчі
шляхи Аркадія Любченка). Крит. К> 11.
Ст. 31 45.

Мотузка, М. Село й місто в творчості
В. Підмогильного. Крит. К» 6. Ст. 34 50.
Ґадзінський, В. Євген Максимович

Григорук. (Біографічно-критичний
нарис). Григорук, Євген. Твори. Ред.,
впорядкування та передмова Володимира
Ґадзінського. [X.]. ДВУ. 138 ст. з [1] вкл.
арк. з порт, автора. Ст. З ЗО.
Кобилянський, Б. Вершини сучасної

української поетичної творчости в
«Золотому гомоні» Павла Тичини. [Автор
на взірцях поезії Тичини доказує, ще
Тичина є талановитий плястик,
імпресіоніст, символіст і взагалі поет гепіяль-
ний «щасливий» і гармонійний синтез
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майже усіх модерних літературних
напрямків]. Календар Укр. Пар. Помочі
Любов на рік звич. 1929. Ст. 258  286
[крім сторінок 259, 260, 263, 264, 267, 268,
271, 272, 279, 280, 283, 284 заповнених
оголошеннями].
Давкій. Літературні с постер ежения.

(VI. Хвильовий). Триз. Ч. 44. Ст. 7 10.
Майфет, Гр. Юрій Яіговеький. [Дослід

літературної творчости].  Крит. К® 7.
Ст. 78 101.
Література. Збірник перший. За

редакцією С. Є ф р е м о в а, М. Зорова,
П. филипович а. (ВУАІІ. Комісія
новітнього українського письменства. 36.

82). К.* Ст. 262 + 2. РЕЦ. Коиержии-
ський, Кость. Україна. Кп. 6. Ст. 174

Вельмін, В. Літературний Дпіпропе-
трівськ. (Замітки). Зв. № 251. Ст. 2.
Чорнобиль, Іван. Література Західньої

України. Зв. № 257, Ст. 3.
Хуторян, А. «Західня Україна». [Огляд

діяльпости спілки письменників «Захід.
України»]. Ж. й Р. Кн. XII. Ст. 178 182.
Яблуненко, В. У спільні «Західня

Україна». Прол. Пр. № 151. Ст. 5.
Атаманюк, Василь. Літературний

молодняк Західньої України. [Літературні
характеристики трьох груп. 1) Петро
Козла,шок, Степан Мас ляк., В. Ґреджі-
Донський, В. Човник. 2) А. О. Петрійчук,
А. С. Семчук, Негрицький, Лімничик.
3) Ярослав Цукровський та Роман Ска-
зшіський]. Крит. К» 8. Ст. 84 102.
Наша Зом ля. Суспільно-політичний

і літературний журнал. Ужгород. № 3.
РЕЦ. Г. Ков.-Кол.  Черв. Ш. К» 7.
Ст. 262 4.
Таран, Ф. «Світло» повертається на

революційні позиції. [Повернення органу
україн. робіт.-селянських верств на Зах.
Україні]. Ком. № 297. Ст. 2.
Смїлянський, Л. Київські

комсомольські письменники. Літ. Г. № 90. Ст. 5.
Барковський, С. Перші здобутки. (До

п ятирічного ювілею білоруського
«Молодняка» 1923 1928 рр.). [Критичний
огляд]. Крит. Ке 10. Ст. 50 65.
Гарт. Хе 1 5. Ж. и Р. К 5 8. РЕЦ.

Полтораиький, Ол. Прол. Пр. Хе 179.
Ст. 5 та К» 188. Ст. 5.

Дорошкевич, О. Українська
література. Підручна книга для старших^ груп
семі.річної школи. Вид. 3-є. [X.]. «Кііиго-
спілка». 392 ст. з портр-+4 неп. ст.
 Коряк, В. Нарис історії української

літератури. Література передбуржуазна.
Вид. друге, змінене. X. 1927. ДВУ. 246 ст.
РЕЦ. Чубський, Петро. Зап. Іст.-Філ.
Від. Кн. ХІХ. Ст. 310 312.
Лейтес, А. і Яшек, М. Десять років

української літератури (1917 1927). Том
І. Віо-бібліографічний. [X.]. ДВУ. ХѴІ+2
НЄН.+672 ст. з іл.+4 нен. ст. Т. II.
Організаційні та ідеологічні шляхи
української радянської літератури. [X.]. ДВУ.
336+[4] ст. За загальною ред. С. Пили-
иенка.

Десняк, В. З поля літературознии-
ства. [Огляд сучасних творів з теорії,
критики, історії, методології, літерату
рознавства]. Крит. Ке 10. Ст. З 15.
Микитенко, І. Організація пролетар,

ської літератури і національна справа.
Крит. № 7. Ст. З 14.
Сухино-Хомекяо, В. За марксистську

літературну критику.  Крит. № (і. От
73 98.

Хвиля, А. Про наші літературні
справи. (До літдискусії). Будівництво Ра-
дянської України. Збірник. Вип. І. за
ленінську національну політику. X.
ДВУ. Ст. 69 81. [Передрук з Комуніста
24, 25, 28 квітня 1926 р. чч. 93, 94, 96].
Костюк, Григорій. До початків соціг».

логічної критики. (Критична діяльність
їв. Білика). Ж. й Р. Кн. XI. Ст. 119 127.
Лакиза, І. Письменник і критик.

Статті. [К.]. «Маса». 128 ст.
Сухино-Хоменко, В. За марксистську

І Крити іоі літературного коїгепекту

Коряка, Українська література].  Ком.
Хе 280. Ст. 5.
Петренко, П. Марксівська метода в

літературознавстві. «Кішгосїтілка». 135 ст.
РЕЦ. Підгайний, Л. Гарт. № 7. Ст.
126 129. РЕЦ. Державін, В. Черв. ПІ.
еѴе 11. Ст. 285 288.
Месеняшин І., Самусь М., Соколов Д.

Методична розробка курсу української
літератури. Додаток до «Самоосвіти».
Ле 10. 40 ст.

Державін, В. Черговий стан
марксистського літературознавства. («Литерату-
роведение». Збірка стат. Труди Дер. Ак.
Худ. И. Соціол. Разряд. Кн. 1. М. 1928).
Крит. Ке 10. Ст. 15 28.
Якубовський, Ф. За матеріалістичний

монізм із літературознавстві. До
питання про зміни літературних стилів.
[Спроба з філософії літератури]. Крит.
Ке 10. Ст. 79 93.
Степовий, Т. Yes, marńan criticisni!

[Полемика з Таймсом з гіриводу
розуміння марксистського критицизму].
Крит. Ке 7. Ст. 14 18.
Пилипчук, Д. З повсякчасної

переоцінки. [Крнтич. розгляд українського
письменства ХІХ віку, літограф, конспекту
лекцій проф. М. К. Зерова 1927 28 р.
504 ст.,]. К. Ос. К 7. Ст. ЗО 39.
Полторацький, Ол. Соціологія засобу

«поновлення» (остранеиия). [Ідеологічна
Функція мистецького засобу
«поновлення»]. Крит. Ке 7. Ст. 102 115.
Державін, В. Про літературні засоби

взагалі та про так зване «учуднення».
[Критична розвідка]. Крит. № 8. Ст.
103 119.

Майфет, Гр. Уваги з аналізи повели
(Олексій Кундзіч: «Иней». Гарт. Ке 2.
Ст. 27 34). Гарт. № 7. Ст. 75 83.
Проблемы литературной

Ф о р м ы. [Збірка статтів 0. Вальцеля,
Р. Дібеліуса, К. Фослера, Л. ІПпіцтера-
Перекл. за ред. і з передмов. В. Жир*
мунського]. «Academia». Л. 224 ст.
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рЕЦ. Державін, В. Крит. № 8. Ст.
143 146.
Доленго, М. Нотатки про нашу

лірику. [Огляд, україн. лірики останнього
часу]. Крит. № 9. Ст. 22 35.
Хвиля, Андрій. Нотатки про літературу.

[Критичний огляд літературного стану
еучаспости]. Крит. 11. Ст. 3 30.
Політика партії в справі

української художньої
літератури. (Постанова Політбюро ЦК
КП(б)У Б. Р. У. Ст. 115-118.
Резолюція Політбюра про
у р н а л Черв. Ш. Б. Р. У. Ст. 114 115.
Хвиля, А. Доповідь на засіданні П. Б.

20 XI. 1926 р. [Про журнал Черв. НІ.].
Б. Р. У. Ст. 101 104. Прикінцеве слово
Хвилі ibid. 114.
Шумський, О. Промова на засіданні

Політбюра 20 XI 26 р. [Про журнал
Черв. III.]. Б. Р. У. Ст. 104 109.
Хвиля, А. Куди? (Замісць рецензії на

зошит перший Вапліте). Ст. 94 101.
Иередр. Ком. 9 вересня 1926 р.
Хвиля, А. Бід ухилу в прірву

(Уривок). Б. Р. У. Ст. 193 199. [Про
«Вальдшнепи» Хвильового]. Витяг з Комуніста
чч. ЗО, 31, 32, 33.
Хвильовий, М. Лист до редакції

Комуніста. [Відповідь Хвилі А., на статтю
«Від ухилу в прірву»]. Б. Р. У. Ст. 199
201. Передрук Ком. 29. II.
Хвиля, Андрій. Де ж розум був?

[Критика «Матеріялів» для доповідача про
боротьбу з антисемітизмом, що їх видру-
ковано в «Бюлетені Одеськ. Окр. Ком.
КП(б)У» № 22]. Ком. № 204. Ст. 2.
Ненадих, !. До ж справді розум був?

[Критична стаття про «Матеріяли»
боротьби з антисемітизмом, що їх
видрукувано в «Бюлетені Од. Ок. Ком. КП(б)У»,
М 22, ст. 60 62]. Ком. № 217. Ст. 2.
Хвиля, Андрій. Під академічним

забралом. [Про публіцистичні виступи
акад. С. бфремова]. Ком. № 222. Ст. 2.
До 223. Ст. 2. № 234. Ст. 3.
Бюлетень Авангарду. Орган

авангарду мистецької течії
конструктивного динамізму. [Проклямація
Авангарду. Критика. Рецензії]. X. 24 ст.
...Деклярація АРМУ. Гарт. № 7.

Ст. 119 122.
Мотузка, М. Так звана «українська

проблема» і завдання нашої преси. Черв.
Пр. № 8. Ст. 8 12.
Каганович, Л. Промова на політбюро

ЦК КП(б)У. 20 IX.. 1926. [Про журнал
Черв. ІП.]. Б. Р. У. Ст. 109 113.

Майський, Степан. Літературна
дискусія на Україні. Агіт. й Пр. Ке 24.
Ст. 80 90.
Щупак, Самійло. На рейках

пролетарської творчости. (Вуркагани 1. Микл-
тенка). [Дослідження творчости Мики-
тенка]. Ж. й Р. Кн. XII. Ст. 131 138.
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Крит. № 8. Ст. 35 46. ,

Капельгородський, П. Полтавські
письменницькі могили.  Глоб. № 18.
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кевича як історичний
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Копержинський, Кость. Україна. Кн. 4.
Ст. 142 145.

Рулін, М. Марія Заньковецька. Життя
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Білорусі]. Україна. Кн. 6. Ст. 165 - 166.
Die Geschichts wissenschaft

in Sowj et Russland 1917  1927.
Bib ioerraphischer Katalog, herausgegeben
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rycny. Warszawa. Ser. II. T. YTl. Zesz. i
St. 139 152.
Ouvrages anciens traitantde

1 Ukraine. [Огляд творів: Ouillau-
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України). Більш. Укр. № 13. Ст. 69 79.
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«Східня Европа». Доповіді з історії
України, їх значіння і вплив. Доповіді
М. Покровського, В. Пічети]. Крит. № 7.
Ст. 18 40.
Яворський, М. Німецький «тиждень

радянської науки». [Визначення
характеру наук, конференції, змісту
доповідей як російських так і українських;
опис виставки наук.-іст. праць]. Прап.
Марк. № 3. Ст. 229 239.
Яворський, М. Шостий міжнародній

конгрес історичний. [Норвегія, Осло.
14 серпня 18 серпня 1928 р. Склад
конгресу. Мала численність
представництва радян. країн. Розподіл па 16
секцій. Вага націон. секції. Націон.
питання центр уваги конгресу. Напрям
методології. Націоналізм, релігійність в
доповідях усіх західно-європейських
шкіл. Йотреба поширити представництво
україн. істор. науки на міжнарод. полі].
Прап. Мар. № 4(5). Ст. 216 224.

Курц, Борис. Звістки чужоземців, як
історичне джерело. [Нарис з
джерелознавства].  Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. ХІХ.
Ст. 93 102.
Шамрай, Сергій. Згадки омбишського

боярина про Хмельниччину. До історії
соціяльних відносин Хмельниччини.
Україна. Кн. 6. Ст. 12 20.
Скрутень, Й. «Сѵнопсисъ» плісненсько-

підгорецького маиастиря. [Текст;
продовження]. Зап. Вас. Т. НІ. Вип. 1 2.
Ст. 156 164.
Кинах, Г ліб. Диевник протоігумена

Г.[едеона] Пазила, ЧСВВ. [Закарпатський
Українець, помер 1754 р.]. Зап. Вас.
Т. III. Вип. 1 2. Ст. 97 125.
Каровець, М. До історії Коліївщини

(Хропікарські записки). [Оповідання
хроніки тринітарського манастиря в Браїлові

про уманську різню та про послідѵіщ,..
пошесть]. Зап. Вас. Т. III. Вип.
Ст. 204 208.
Тулуб, Олександер. Неприємний доку,

мент 1792 року. [Заборона до друку п
«Кіев. Старинѣ» документу про життя
манахів]. Україна. Кн. 4. Ст. 21 22.
Бужинський, М. З архівних докумеи-

тів. Відгуки французької революції IJa
Полтавщині. [Розголошування 1804 р
про волю з Франції]. Ганебні документи
минулого. [Акти 1780 р. про куплю-пр0-
даж кріпака, про заклад кріпаків].- ца.
ше Слово. Додаток до газ. Більшовик
Полтавщини. № 7 8. Ст. 27 ЗО.

Свѣтлик, П. Обѣжник мараморошского
викарія з року 1814. [З приводу
неурожаю на Закарпатті в часі наполеонів
ських війн]. Под. Р. Ч. 8 9. Ст. 193 190

Кримський, А., акад. «Hanka fecit». Рбз-
відки, статті та замітки. І XXVII. К
УАН. 36. 57. Ст. 381 386.
Липа, Юрій. Україна сто літ тому в

очах чужинця. [Подорожі по Південній
Росії Погана Георга Коля]. Неділя. Ч
11 12.

Свѣтлик, П. Один из документбв пер-
шоѣ весны народов. Меморандум Руси-
нбв до гувернера Угорщцны генерала
Гайнауа в р. 1849 в справѣ потреб
національних и економичных. [На основі
РУКОПИСНОГО ТеКСТУ, НаЙДеНОГО У ОДНОГО'
селянина в селі Кос.овська Поляна].
Под. Р. Ч. 7. Ст. 150 152.
Лазаревська, Катерина. Шевченко і

брати Лазаревські. (Дещо з родинного
архіву Лазаревських). Україна. Кн. 4.
Ст. 46 51.
Шевелів, Борис. Листи О. М.

Лазаревського до О. І. Ханенка (з 1872 по-
1886 рр.). Юв. 36. Т. II. Ст. 477 489.
Галущинський, М. В освітпій день.

[Протокол першого загального збору
Товариства «Просвіта»]. Ж. і 3. Ч. 3(1). Ст.
65 69.

Буда, Сергій. Українські переклади
революційної літератури 1870-х років.
За С. Л. Ки. 3. Ст. 50 65.
Бухбіндер, Наум. Листи М. І.

Костомарова до Ол. Пиціпа. [Матеріяли з
громадського і літературного
життя]. Україна. Кн. 4. Ст. 73 77.

Бер, Юлій. Лист революціонера
семидесятника. [Лист учасника чигиринської
справи з 1878 р.]. За С. Л. Кн. 3. Ст.
97 101.

Бужинський, Михайло. Листи В. Б.
Антоновича до Б. С. Познанського.
(Матеріяли до життєпису В. Б. Антоновича
і його співробітників громад ської
роботи]. Україна. Кн. 5. Ст. 99 108.
Бухбіндер, Наум. Листи В. Б.

Антоновича до А. Н. Пишна. [Біографічний ма-
теріял]. Україна. Кн. 5. Ст. 109.
Дорошкевич, Олександр. Листи М. П»

Драгоманова до О. М. Пипіна. [Листи
обіймають 1870 1892 рр., висвітлюють
стан роботи Драгоманова в рос. періо¬
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диці і характеризують «ненаписану
історію» взаємин укр. соціалістичної течії
з російським імперіалістичним
лібералізмом]. За С. Л. Кн. 3. Ст. 66 96.
Промова Мирослава Січин-

с ь к о г о н а с у д і.  И. Вола. Ч. 42-45.
А. Н. П и п і и т а К и ї в с ь к і

Українці. (Листування Пипіна і Житець-
кого). Україна. Кн. 6. Ст. 21 38.
Кардашев, Д. Новый документ о 2-м

с ездѳ РСДРП Изв. Ст. 2.
К попытке созыва в 1912 г.

конференции большевисітских
організаци/й Украины. ІІІварц
Д. Киевскаа парторганизациа в 1911
1919 гг. М а й о р о в, М. К переписке Н. К.
Крупской со ПІварцманом. Письма Н. К.
Крупской и Д. Шварцмана.
(Обнаружены в делах юго-восточного
районного охранного отделения). Літоп.
Р. № 4. Ст. 148 157.

Совѳты в октябре. [Збірник
документів під ред. і з передмовою С. А.
ІІіонтовського. Комуніст. Ак. Інститут
радянського будівництва. Істор. ком.
Матеріяли з історії радянського
будівництва]. Изд. Комун. Акад. М. 383 ст.
РЕЦ. Острогорський, М. Літоп. Р. № 5.
Ст. 281 283.

Із історії ставлення
більшовиків до Центральної Ради.
[Матеріяли. Засідання Малої Ради 26
жовтня 1917 р. Відозва Генерального
Секретаріяту]. Літоп. Р. № 4. Ст.
158 168.

Нѳкоторыѳ новые данные о
Таганрогском совещании.
[Матеріяли. «Состав Таганрог, совещания и
результаты поименною голосования»].
Літоп. Р. № 4. Ст. 145 147.

Перші українські вибори в
Галичині під владою Польщі.
[Реєстр афішів та летючок українських
галицьких партій і польських: партій в
українській мові]. Пост. Ч. 3 4. Ст.
128 141. Ч. 5 6. Ст. 177 182. Ч. 7 8.
Ст. 261 270. Ч. 9 10. Ст. 308 311.

Романовський, В. Нариси з
архівознавства. Історія архівної справи на
Україні та принципи порядкування в
архівах. Вид. Центральн. Архіви.
Управління УСРР. X. 1927. 168+1 стр. РЕЦ.
Н. Голубцов. Архивное Дѳло. Вып.
111(16). Стр. 9.7 101.

Євфимовський, Володимир та Юрке-
вич, Віктор. Археологічна експедиція
Катедри Історії України
ВУАН Україна. Кн. 6. Ст. 204 207.

Зінзюк, завокрарх. Археологічна
робота на Могилівщині. [Відомості про стан
упорядкування окр. архіва]. Бюлетень
Окр. Вик. Ком. М-Огилівщини. Могилів-
Под. № 28. Серпень. Ст. 13 15.
Ptaszycki, Stanisław. Inwentarz archiwum

koronnego z r. 1613. (Notatka bibliogra¬

ficzna). [Додані 4 факсімілє з сторінок
інвентаря, що містить також цікаві дані
і для української історії].  Archeion,
IV. ст. 98-130.

Kwolek, Jan, dr. Ekstrakty metrykalne
w Archiwum Diecezjalnem Przemyskiem.
Przemyśl. Nakł. Archiwum Diecezjalnego
przy Kurji biskupiej ob. łac. 22 ст.

Королевський K. Catalogus Archivi Pro-
curatoris Generalis Ecclesiae Ruthenaein
Urbe (Каталог 11 року риторського
Архиву в Римі) [Продовження ѵоі. IV  VI.
Зап. Вас. Вип. 1 2. Ст. 126 155.

Андріяшев, А. Перший архівар Брац-
лавського Земського Суду. (З матеріялів
Київського Архіву Давніх Актів).
[Інструкція архівару 10 грудня 1797 р.].
Арх. Спр. № 7. Ст. 15 18.
Оглоблїн, О., проф.

Фабрично-заводські архіви України за кріпацької доби.
[З кінця XVIII ст. до 1861 р.]. Арх. Спр.
№ 7. Ст. З 15. Є окр. відб.

Тарасов, М. Сільські архіви. [Історія
сільськ. архівів, їх. вартість].  Арх. Спр.
Кн. 8. Ст. 39 47.
Шпунт, Руд. Науково - дослідницька

робота в архівосховищах ЦАУ за
1927 рік. Арх. Спр. Кн. 8. Ст. 3 8.
З діяльности Центрального

і Окружних Архівних
Управлінь. [Популяризаційна робота Окр.
АрхУпр. Архівні виставки. Наради в
архівній справі. Інструкційне
видавництво]. Арх. Спр. № 7. Ст. 68 80.
Нікітін, В. До теорії відокремлення

непотрібних архівних матеріялів. Арх.
Спр. Кн. 8. Ст. 8 21.
Кошарський, Ю. Деякі підсумки

інструкторської роботи ОкрАрхів за
1927 рік Арх. Спр. № 7. Ст. 41 44.
Грибін, Микола. Примірні описи.

Збірник. З вступ, статтею та за ред. проф.
В е р е т е н н і к о в а, В. І. Склали вчені
архівісти Грибін, М. Ф. і Насоно-
в а, О. П. Центр. Арх. Упр. УСРР. X.
52 ст.

Примірні описи. Збірник з
вступною статтею і ред. проф. Веретен-
нікова, В., І. Склали вч. арх.
Грибін, М. Ф., Насонова, О. П. Вид.
Центр. Арх. Упр. УСРР. ХІІ+52 ст 
РЕЦ. Ющенко, Г. Арх. Спр. Кн. 8.
Ст. 82 84.
Гарасименко, X. Полтавський Краєвий

Історичний Архів. [Фонди: історико-ре-
волюційні, адміністр.-судові, економічні,
самоврядувань, установ освіти, культу
й ін. Приватні архіви. Список фондів].
Арх. Спр. Кн. 8. Ст. 22 39.
Федоренко, П. Чернігівський Краєвий

Історичний Архів та його фонди. Арх.
Спр. № 7. Ст. 22 30 36. Додаток:
Список фондів Черн. архіву.
Білик, П. Дещо про архівні фонди Лу-

бенщини. Арх. Спр. № 7. Ст. 19 21.
Клименко, Пилип, проф. Рештки

Невідомого приватно-власницького архіву з
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м. Козельця на Чернігівщині.
[Матеріяли]. Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. ХІХ. Ст. 242.
Ł. S. Archiwum Państwowe we

Lwowie. (Z powodu 10 lecia pracy). Gazeta
Lwowska, Львів. 4. 272-273.

Чоловський, А. Як заціліли архівно-
музейні збірки м. Львова. (Виїмки з
фейлетону, вміщеного в Курієрі Львовсько-
му з дня 16. XI. 1919 р. ч. 264). Нед. Ч. 9.
Archiwum Państwowe w

Lublinie. (Kronika pod red. Winc. Łopacin-
skiego). Archeion. IV. Ст. 134  145.
Archiwum Państwowe w

Wilnie w latach 1919-1926. (Kronika pod
red. Winc- Łopacińskiego).  Archeion. IV*.
Ст. 161-172.
Archiwum Państwowe w

Poznaniu w latach 1919 1926. (Kronika
pod red. Winc. Łopacińskiego). Archeion.
IV. Ст. 145-161.
Архівна Справа. Книжка І, II, Ш

й IV. Видання УкрЦентрАрхіву. Харків.
1925 1927. РЕЦ. Харлампович, К.
Україна. Кн. 6. Ст. 178 184.
Архівна Справа. Науково-нопул.

період, журн. Вид. Центр. Арх. Упр.
УСРР. Кн. 2 3, 4, 5 6 та 7 1927 1928 рр.
РЕЦ. Нікітін. Прап. Марк. № 4. (5).
Ст. 248 251.
Архивное Дело. Вып. ХІП. 1927.

Центр. Арх. РСФСР. Изд-во. Ц. Архива
РСФСР. М. 1927. 126 ст. РЕЦ. Міяков-
ський. Арх. Спр. № 7. Ст. 81 83..
Archeion. Czasopismo naukowe,

poświęcone sprawam archiwalnym. Том І та
II. Варшава. 1927. РЕЦ. Романовський,
В. Арх. Спр. № 7. Ст. 84-86
Archeion. Czasopismo naukowe

poświęcone sprawam archiwainym. T. III.
Варшава. РЕЦ. Романовський, В. Арх.
Спр. Кн. 8. Ст. 80 82.

Валика, Д. А. Бібліологічна
педагогіка Відбитка. Журнал Бібл-знавства та
Бібл-фії. 2. Всенар. Біб-ка України при
УАН. К. 14 ст.

Н. Б. До історії друкарської справи
на Україні. [1760 1770 рр.]. Бібл. В.
№ 1. Ст. 120 122.
Перлін, Г. Нотатки з історії

єврейського друку на Україні. [1783 1800 р.].
Бібл. В. № 1. Ст. 123 126.
Балицький, Павло. Етюди з історії

української книги. Українське
видавництво в Києві за першої половини ХІХ
століття. Ж. й Р. Кн. ХП. Ст. 157 167.
Клепіков, С. До методології

описування славянських стародруків XV
XVIII ст.-Бібл. В. № 1. Ст. 21 32.
Козловський, В., О. Бібліотекознавство

в УСРР за період 1917 1927 рр. Відбитка.
Жур. Біб-зиавства та Бібл-фії. Всенарод.
Біб-ка України при УАН. 2. К. 14 ст.
Русінов, Н. В справі дальшого

застосування децимальної класифікації.
Бібл. В. № 1. Ст. 63 79.
Матеріяли до реформи

бібліотечної справи на Укр аї-
ні. Бібл. В. № 1. Ст. 86 102.

Годкевич, М. Якої бібліотеки потрібѵг
столиця? Ком. № 210. Ст. 5.
Кондра, С. Особливості нотографії^

Бібл. В. № 1. Ст. 63 79.
Гординський. Я., д-р. Рукописи

бібліотеки манастиря св. Онуфрія ЧСВВ у
Львові. [Продовження подаваного вже в
в попередніх випусках. Зап. ЧСВВ р0.
єстру рукописів (NN 37 52); всі вони
духовного змісту]. Зап. Вас. Т. III. Вип
1 2. Ст. 40 64.
Скрутень, й. Бібліотека львівських Ва-

силіян. [Нарис історії бібліотеки]. Зал
Вас. Т. III. Вип. 1 2. Ст. 65 75.
Ogijenko, Jwan, prof. Starodruki i

rękopisy cyrylickie w bibliotece hr. Józ.
Ossolińskiego w r. 1918. [Нотатка Михайла
Бобровського, що 1818 р. оглянув цю
бібліотеку в Відні.1 Przewodnik
Bibliograficzny. Dwutygodnik. Wyd. przez
Bibliotekę Zakładu Nar. im. Ossolińskich we
Lwowie. Lwów. Serja II. T. IX. Zesz. 18.
Ст. 423-424.
Tyszkowski, Kazimierz. Biblioteka

Ossolineum wczoraj i dzisiaj. Słovo. 26. V.
29. V.
Fischer, Adam Ossolineum ostoją idei

słowianofilskiej. Słówo. 26. Y. 29. Y.4ct.
Bibliografja Polskich

Druków Lwowskich XYI X YIII wieku.
Katalog wystawy. Opracował Rudolf
Kotula i towarzysze. Nakl. Tow. Miłośników
Książki oraz koła związku Bibliotekarzy
Polskich we Lwowie. Lwów. YII+1 нен.
4-146+2 нен. ст.
Żuramski, Kazimierz. Biblioteki oświatowe

w Polsce. tłowo. 26. V. 29. V.
Капустянський, І. Широким шляхом.

[Друковане слово на Україні.
Десятиріччя 1918 1928 р.]. Бібл. Б. № 1.
Ст. 114 119.
Алексеєв, Т. «Pressa» Koln. [Про Між-

народню Виставку Преси, зокрема про
виставку української преси] Библ. В.
№ 1. Ст. 103 108.
Г одкевич, М. Міжнародня виставка

«Преса» в Кельні. [Опис Українського
відділу в павільйоні С. Р. С. Р.]. Крит.
№ 6. Ст. 3 12.
Бібліологія. Укр. Н.-Д. Інститут

Книгознавства. Бібліографія.
Міжнародній (Брюсельський) Бібліограф.
Інститут; його сесія. Міжнар. бібліогр.
конференція. Міжнар. каталограф. комісія.
Інтернаціон. бібліографічно - бібліотечна
конференція. Бібліотекознавство. Проект
організації, всесв. бібліотеки. Міжнарод.
бібліотеч. та бібліограф, комітет.
[Хроніка]. Бібл. В. № 1. Ст. 151 180.
Романчук, Юліян. Мої спогади про

1848 рік. Нед. Ч. 15.
Під хрестом свободи. У 80-літ-

тя знесення панщини. [Дідичі та
вулична демагогія (Легенда про те, мовби-то
дідичі дарували панщину). Джерело
галицького австрофільства. (Маніфест про
цісарську ласку)]. Нед. Ч. 17.
Вѣзовер, Антон. Ясѣня в 1848 1849 ро-

цѣ. (Из споминбв старших). Под. Р«
Ч. 7. Ст. 146 150.
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Тишкевич, Михайло. Уривки з
спогадів. [Історія трьох останніх поколінь
Тишкевичів у XIX ст. та спогади про
щляхту на Україні в часі польського
ідовстання 1863 р. і хлопоманства]. Літ.
Н. Віст. Кн. III. Ст. 229 241. Кн. V. Ст. 29
36. Кн. VII ѴШ. Ст. 250 160. Кн. ЇХ.
Ст. 52 58. РЕЦ. Кр й. Н. 3. Ч. 77.
Житецький, Ігнат. Спогади В. К. Дебо-

горія-Мокріевича за Хв. К.
Вовка. Україна. Кн. 4. Ст. 77 79.
Невидані спомини І. М.

Кама н і н а про В. Б. Антоновича.
Матеріяли до біографії В. Б.
Антоновича. [Відзначення, що В. Б. власними
силами утворив науку про автентичні та.
підроблені документи]. Україна. Кн. 6.
Ст. 66 70.
Невидані спогади В. Г. Ля-

скоронського за Володимира
Боніфатієвича Антоновича як
професор а. Україна. Ки. 6. Ст. 70 82.
Леонтович, В. Василь Федорович Се-

миренко. (Спогади). Укр. Г. Ч. 34.
Русова, Софія. Мої спомини. 1879

1915. [Охоплюють культурні, політичні,
соціяльні, революційні, національні течії
життя України]. За С. Л. Кн. 3.
Ст. 147 205.

Ерестов, Степан. «Вільне слово» та
«Пан» (Уривок споминів з 80-х років).
Юв. 36. її. Ст. 473 476.
Берло, Г анна. З київського життя

1880 1900 рр. [Спомини]. Україна. Кн. 4.
Ст. 94 109.
Леонтович, Володимир. Спогади. [З

часів 1890 1917 років та про перший
більшовицький наступ на Київ]. Триз. Ч. 26.
Ст. 7 12. Ч. 27. Ст. 7 12. Ч. 28 29.
Ст. 25 27. Ч. ЗО. Ст. 5 11. Ч. 41. Ст. 11
14. Ч. 42. Ст. 7 10. Ч. 44. Ст. 15 18. Ч. 45.
Ст. 7 9. РЕЦ. Кр й. Н. 3. Ч. 77.
Колярд, Юрій. Спогади юнацьких днів.

(Українська Студентська Громада в
Харкові і Революційна Українська Партія).
[Студенське життя та революційний рух
на Україні на переломі XIX й XX ст.].
Літ. Н. Віст. Ки. VI. Ст. 133 141. Кн. VII
VIII. Ст. 261 270. Кн. X. Ст. 129 138.
Кон, Фелікс. З петлі на волю. (Наша

амнестія). [Спогади про епізод з
боротьби робітничої кляси Польщі з царським
самодержавством в добу першої
революції 1905 6 рр.]. Всеукраїн. Рада
Всесоюзн. Т-ва Політкаторжан та Засланців.
В-во «Шляхи Революції». X. 47 ст.
Садовий, М. А. Шлях життя селянина-

революціонера. [Спогади]. [Селянин з
хутора Калинів Лужок Шевч. окр. Участь
в револ. боротьбі 1905 7 рр. Каторга
1907 1917 рр.]. «Шляхи Революції», вид.
Всеукр. Ради Т-ва Політкаторжан і
Засланців. (Популяр. істор.-револ.
«Селянська б-чка» в нарисах, спогадах,
біографіях. Серія 1-а). X. 32 ст.
Белопольский, Ю. Из воспоминаний.

[Процеси організації РСДРП в Одесі
1907 11 рр.]. Літоп. Р. Ж. Ст. 273
286.

Шаповал, М. Ю. Зі споминів М. Січин-

ського. [Розмови автора з М. Січпнським.
який оповідав йому про своє життя,
замах 12. IV. 1908 р., суд, тюрму, втечу,
побут в Европі, пізніший приїзд до
Америки та працю серед українського
громадянства в Америці. Самі спомини
попереджує автор вступом]. Подєбради.
РЕЦ Н. Воля. Ч. 54.
Жуковський-Жук, й. І. Кутомарська

драма. [Історія Кутомари. Спогади з
життя і боротьби на каторзі у 1912 р.].
В-во «Шляхи Революції». Всеукр. Рада
Всес. Т-ва Політкат. та Засланців. X.
44 ст.

Сірополко, Ст. З українського життя
в Москві (Сторінка зі спогадів). Калєн.
Альм. «Дн.». Ст. 62 66.
Попов, П. Московська група «лівих»

в УСДРП. (З політичного життя 1915
1917 рр.). [Спогади]. Літоп. Р. № с.
Ст. 287 303.
Lipiński, Wacław (Socha). Szlakiem

brygady. Dziennik żołnierski (Wydanie
drugie . Z przedmową Ju!jusza Kaden Band-
rowśkiego. [Дневник польского леґіоніста
з 1914 1918 рр., важний з огляду на
побут автора в часі світової війни наХолм-
щині і Волині]. Warszawa. Nakł. Tow.
Wydawniczego Polska Zjednoczona*. 20
нен +356 CT.4-1 карта.

Makhno, Nestor. J a Revolution Russe en
Ukrainę Париж- 3f0 ст.
Kamiński, Stefan. Lata walk j zamętu na

Ukrainie. (1917 1921). Z
mapką. Warszawa. Nakl. Księgarni Polskiej. Tow.
Polskiej Macierzy Szkolnej. Druk. J.
Rajskiego.. 135 + 1 нен. ст- 4- 1 карта.
Залізняк, Микола. Українська армія

й генерал граф. Станислав Шептицький.
(З тайй світової війни і нашої
політики). Нед. Ч. 15.
Мякотинъ, В. Изъ недавняго прошлаго.

Украинцы въ Брестѣ. [Автор обговорює
статтю М. Залізняка в збірці:
«Берестейський мир 1918 1928 р. Спомини і
матеріяли» . Вид-о «Черв. Калина».
Львів.].  Послѣднія Новости. Париж.
Ч. 2781.
Лапчинський, Г. Україна підчас

першого З їзду Рад у Києві. [1917 р.]. Укр.
Щ. Вісти. 4. 21.
Каменецький, Теофан. З днів

відродження української державности. (Мої
спомини про події в 1917 і 1918 роках).
Укр. Г. Ч. 15 16.
Кедровський, Вол. Деякі психольоґіч-

ні підклади при творенню Армії УНР.
Калєн.-Альм. «Дн». Ст. 27 39.

Кедровський, В. 1917 рік. [Спогади про
відносини в кавказькій туземній кінній
дивізії в Басарабії в перших днях
революції, про формування укр. армії, працю
Ген. Комітету, угоду Центр. Ради з Тим-
час. Урядом, виступ Корнілова та про
перші бої військ Центр. Ради з
більшовиками.]. Своб. Чч. 1 3, 6 67, 69
180, 187 230.
Гнатюк, Назар. «Герой» з «під Крутів».

[Спомини]. Літ. Н. Віст. Кн. IX. Ст. 17 19.
Магалевський, Ю. В Олександрійську
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на Запоріжжі. [Спомини про боротьбу
з червоною Москвою в 1917 р.). Калєнд.-
Альм. «Дн». Ст. 106 121.
Капельгородський, П., Сенгалевич, М.,

Безверха, В. Жінки від революції.
[Спогади]. Селянка України. N° 21. Ст. 4 7.
Panas, Jósef. Kar.»ńcza-Huczt-Marma-

ros-Sziget. Książka pamiątkowa w 10
rocznicę 1918 1928. Słowo wstępne skreślił
Józef Białynia Chołodecki. [Побут
польських лєґіонів на території
Західньої України до розладу Австрії].
Lwów. Nakł. Р. Т. О. N. G. В. Druk.
Mieszczańska. 2 нен. + 66 ст.
Бої в Київі в с;ічні і лютім

1918 рґ Н. Воля. Ч. 7 9.
Залізняк, Микола. Вальдемарас на

українській дипльоматичній службі.
Нед. Ч. 14.
Петрів, Всеволод. Спомини з часів

української революції (1917 1921), частина II.
[З часу союзу Центр. Ради з осередними
державами]. (Зміст: Наступ на Київ.
Київ і його вигляд. Формування укр.
частин у Київі. Бої під Гребінкою і
Лубнями. Ромоданська операція. Хорол
і тамошні настрої. Похід на Полтаву і
заняття Полтави). Львів. Вид. «Черв.
Калина». 164 ст.
Манілов, В. Початок німецької

окупації на Україні. Укр. Щ. Віс. Ч. 95, 97, 98.
Аверин, В. Под гнетом австро-герман-

ского империализма. (1918 год на Ека-
теринославщине). [Спогади]. Літоп. Р.
N° 6. Ст. 233 272.
Коберський, О. У десятиліття

національного злочину. [Гетьманський
переворот]. Н. Воля. Ч. 51.
Марущенко-Богданівський, А.

Занапастили божий рай [Гетьманська влада на
Україні в 1918 р. та її упадок. Спогади
й матеріяли]. Таб. Ч. 9. Ст. 101 113.
Сахно, В. Тиждень в гетьманській

дружині. [Спогади]. Таб. Ч. 9. Ст. 81 89.
Степанів, П. Цегельського «факти» про

Скоропадського. Укр. Щ. Віс. Ч. 113.
Кедровський, Володимир. Вже немає

кордону на Збручі. [Спогади про настрій
на Великій Україні на вістку, що
Галичани перейняли в листопаді 1918 р.
владу в .свої руки]. Своб. Ч. 255.
Аргус. Французька інтервенція в Одесі

[З приводу книжки: Jean Xydias. L inter-
vention franęaise en Russie 1918 1919.
Souvenirs d un temoin oculaire. Preface
de Rene Pinon Editions de France 1927 Pp.
383. Ж. Ксідіяс. Французька інтервенція
в Росії в 1918 1919 рр. Спогади наочного
свідка. Передмова гене Пінон)]. Триз.
Ч. 38. Ст 12-14
Ерошевич, П. Спогади з часів гетьмана

Павла Скоропадського на Україні і
повстання народу українського проти
влади гетьмана та Німців-окупантів. Таб.
Ч. 9. Ст. 57 80.
Євтушенко, В., С. «Цар Глинський»

[Спогади про події в с. Глинському кол.
Зіньковського пов. Полтавщини 1918 р.].
Літоп. Р. N° 4. Ст. 140 141.
Коновал ець, Євген. Причинки до історії

української революції. [Спомини]. Прага
Накладом проводу українських
націоналістів. 70 ст.

Назарук, О. Січові Стрільці й бої за
Львів в листопаді 1918 року. (Уривок зі
споминів). [Передрук з його: Рік на
Великій Україні. Спомини з української
революції. Відень. 1920. Ст. 5 11]. Н. З
Ч. 84.
Крезуб, А. Повстання проти гетьмана

Скоропадського і Січові Стрільці.
(Кілька завваг до його історії). [Приготування
до повстання, приїзд Назарука за
поміччю для Галичини та переговори
Директорії з Німцями]. Літ.-Н. Віст. лн. XI
Ст. 219 225. Кн. ХП. Ст. 309 318.
Сальський, В. З приводу 10-х роковин

української національної революції (15
XI. 1918 р. 15. XI. 1928 р.). Таб. Ч. 9.
Ст. 7 13.
Кедровський, В. Мотовцлівській бій.

(Памяти Федора Черника та Миколи
Загаевича). [Перші бої Січових
Стрільців з гетьманським військом 16. XI.
1918]. Літ.-Н. Віст. Кн. XII. Ст. 321 324.
Прохода, В., інж. Сірожупанники в

повстанні проти уряду гетьмана
Скоропадського. Таб. Ч. 9. Ст. 90 95.
Ч., В. Спогад про повстання проти

гетьмана в Полтаві Таб. Ч. 9. Ст. 96
100.
Німчук, Ів. Організація українських

військових сил у Відні в днях
перевороту. (Одна сторінка з історії творення
української армії). Д. Ч. 245.
Охримович, В. Військовий Комітет.

(Причинок до історії листопадового
перевороту на основі особистих помічень
і споминів). Д. Ч. 245.
Панейко, В. Перед першим листопада.

(Шматок спогадів). [З 1918 р.]. Д. Ч. 245.
Клодницький. На передодні першого

листопада 1918 р. (Спомин).  Своб.
Ч. 279 280.
Темницький, Володимир. Про те, як

гасли габсбурські звізди. (Уривок зі
споминів). Св. Ч. 21 22. Ст. 10 11.
Старосольський, В. Одна з помилок.

[У. С. С. з початком листопада 1918 р.].
Св. Ч. 21 22. Ст. 12 13.

Баран, Степан. Зперед 10-ти літ.
(Низка споминів з листопадневих днів
1918 р. у Львові). Д. Ч. 245.
Паліїв, Дмитро. Листопадова

революція. (З моїх споминів).  Н. Ч. Ч. 134 
136, 145 147, 149 155.
Котигорошко, І. й Козаченко, А. З

історії боротьби за владу рад робітників
заводу «Серп і Молот» (кол. Гельферіх-
Саде) в Харкові. [Спогади]. Літоп. Р.
N° 4. Ст. 137 139.
Рудницький, Іван. Кадра бувшого 15-го

н.п. в день 1-го листопада 1918 р.
[Спомини]. Н. Ч. Ч. 134.
Мартинець, Теодор. В казармах при

вул. Зиблікевича. [Спомини про
листопадові дні у Львові]. Н. Ч. Ч. 134.
Катрич, Л. З листопадових боїв.

[Спогади з перших днів
українсько-польської війни в 1918 р.]. Д. Ч. 245.
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Ёезкоровайний, М. Галицьке село 1
листопада 1918 р. [Спомини] Своб. Ч. 255.
Ганкевич, лев. Заприсяжеиня першого

уряду- («Тимчасовий Державний Секре-
їаріят Західно-Української Держави»).
£В. Ч. 21 22. Ст. 9 10.
Камінський, І. Перед десяти роками.

(З мандрівних записок). [Листопад
1918 Р- в Тернополі, Львові, Стриї й
Перемишлі]. Св. Ч. 21 22. Ст. 13 14.
F Кушнір, Володимир. У листопадові дні.
Як ми обняли владу в Дрогобичі і
Бориславі. [Спомин]. Своб. Ч. 258.
1 Мишуга, Л. В тихій волинській
стороні. [Спомин про свій побут у
Володимирі Волинськім в перших днях
листопада 1918 р.]. Своб. Ч. 255.
Ляхович, Е. Львів, листопад 1918 р.

(Наступ). [Спомини]. Своб. Ч. 255.
Чорний. З битв о Львів. [Спомини].

Своб. Ч. 175 180.
Ґельнер, Іван. З боїв під Львовом.

Святий вечір па Вогданівці. [Спомин
стрільця]. Своб. Ч. 255.
R е, М. Na Pers» nkówce. [Збоїв за

Львів 1918 р.] - Gazeta Lwowska. Ч. 298.
Д., М. Спомини стрільця. (З

української війни 1918 і 1919 р.). Укр. Г. Ч. 34.
Завадський, В. Евакуаційний профіль

(уряду У. Н. Р. в 1919 р. Спогади].
Кален.-Альм. «Дн». Ст. 59 61.
Зарицький, В. З під Київа до Львова.

(Спогади придніпрянського старшини,
що в 1919 р. прибув на галицький фронт
у відтінку Львова]. Літ.-Н. Віст. Кн. XII.
Ст. 334 342.
Hujda, Władysław.Zarys historji wojennej

19-go pułku piechoty Odsieczy Lwowa".
Żpolecenia Wojskowego Biura History*
cznego opracował... Warszawa. Zakl. graf.
Polska Zjednoczona*. 33 ст.+ 3 нен.
Шухевич, Ст., др. Світляний момент.

(Уривок з споминів). [Про побут УГА на
Вол. Україні]. Н. Ч. Ч. 138 141.
Ілащук, В. В поході на Київ. (Спомини

s 3-го куріня 24-го п.п. ім. гетьмана
П. Дорошенка). Н. Ч. Ч. 112 117.
Клодницький, В. Листопад 1919 р. на

Великій Україні. [Спомин]. Своб. Ч. 258.
Дудко, Любов. Пішки з Київа на

Поділля. (Спомини з 1919 року). Калєн.-
Альм. «Дн». Ст. 97 106.
Омелянович-Павленко. Останні місяці

1919 р. [Спогад]. Розб. Н. Ч. 10 11.
Ст. 392 399. Ч. 12 Ст. 438 443.
Феденко, П. Катастрофа. [Спогади з

листопада 1919 р.].  Календ. Альман.
«Дн.». Ст. 121 126.
Маршинський, А. Спокуса. [Спогади з

часів окупації Кам янця Поляками в
1919 20 рр.] Калєн. Альм. «Дн.». Ст.
46 50.
Оболенский, В. Крым при Врангеле.

Мемуары белогвардейца. Редакція П. Е.
Цеглова. 2-е изд. М.-Л. Госуд. Из-во.
87 ст.
Ірчан, Мирослав. Трагедія першого

травня. Спогади з громадянської війни на
Україні. [Спогади на підставі
щоденника з 20 грудня 1919 р. до 16 травня

1920 р. з оточення і життя війська Укр.
Січ. Стрільців]. ДВУ. Ч. І. 274 ст.
Ірчан, М. Трагедія першого травня.

Спогади з громадської війни на Україні.
Ч. 1-а. X. ДВУ. 276 ст. РЕЦ. Б. Прол.
Пр. № 256. Ст. 5.
Юркевич, Осип. З чотирокутника

смерти. (Спомин про тиф і різдвяні свята на
Україні 1920 р.)  Кан. Фар. Ч. 2 3.
Кущ, В. Сторінка боротьби. (Переправа

21 листопаду 1920 року)  Калєн.-Альм.
«Дн». Ст. 39 45.
Галичин, Дмитро. Під Чорним

Островом. [Спомин про
петлюрівсько-більшовицькі бої в листопаді 1920 р.].  Своб.
Ч. 255.
Лунів, Андрій, др. Більшовики на

Україні. [Спомини з часу свойого побуту
на Придніпрянщині в 1918 1921 рр.,
оголошені спершу в Українськім Віетпику].
Львів. Накл. автора. 28 ст. РЕЦ. К. Н.
3. Ч. 75.
Яворський. Істерія одної

дипломатичної місії. [До історії дипломатії уряду.
Зах. Области УНР в 1920 1922 рр.]Укр.
Щ. Віст. Ч. 1 6, 8 10.
Еѵаіп, Emanuel. Francuz о Ukrainie і

Rosji.-Gazeta Lwowska. Львів. № 171.
Гребінник, А. На острові Лемносі.

(Уривок із спогадів). [Повстанчого отамана
Чорної Хмари].  Калєн. Альм. «ДН.».
Ст. 51 58.
Баркоускі. С. Па загонах Новае Укра-

іны. Уражаньні з падарожы па Украіне.
[Вражіння з подорожі по Україні
екскурсії білоруського молодняка, що була в
Київі, в Межигір ї, в Каневі, на Дніпро-
строї, в Дніпропетровському, на порогах,
у Харкові].  Полымя. № 8. Ст. 150 154.

Vulifc, N., prof. Fhistoire et la geogra-
phie Юв. 36. II. Ст. 363 365.

Zarzycki, J. Najdawniejsze siedziby sło-
wiańskK KiirjerliWacko-naukowy.N 38.
Сибилев, Николай Викентьевич. Очерки

по доистории и истории Изюмского края.
[До істор. заселення Ізюму. Збудування
Ізюмської фортеці 1681 р.]. Ізюмський
Окр. Музей. Ізюм. В. І. 26 ст.
Ркліцький, С. Київ предавній [X XIX

ст.].  Пролет. Пр. № 184. Ст. 5. Mana
давнього Київа (X ХШ ст.). № 222.
Ст. 2.
Базилєвич, Василь та Шарлемань, М.

'Київ. Б-ка газ. Прол. Пр. К. 44 ст.
Шевченко, Сергій. Річка Гнилий

Сланець. (До історії аборіґенів старої Зінов -
євщини).  Юв. 36. IL Ст. 385 387.
Eska. Roś Czerwona. Lwów. Księgarnia

Gubrynowicza i Syna. Druk. Zakładu
Naród. im. Ossolińskich. 16 ст. [відбитка з
Gazet u Lwowski]
Бескид, H., А. Карпаторусская

древность: I. Исторические вопросы. И.
Всеобщіе признаки. III. Карпаторусская
древность. IV. Историческая Карпатская
Русь. V. Памятники исторической
правды. VI. Diesirae. Изд. Общества им.
А. Духновича. Ужгород. 160+4 нен. ст.
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Андріяшев, Олександер. Нарітс історії
колонізації Сіверської Землі до початку
XVI віку.  Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. XX.
Ст. 95 128.
Przewodnik poWojewódstwie

Tarnopolskiem. Z mapa \ akl Woje-
wódskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Tarnopolu. 14 ст. +
карта. РЕЦ. T. К а Ґльорифікація
польської культури [неґативна оцінка]. - Д. Ч.
17.

Lwów dawny idziesiejszy.
Praca zbiorowa pod redakcją B. Janusza Z 8
tabl. j 28 illustr. w tekście. [Зміст.
Czoło w s k i, A.,Z przeszłości dziejowej Lwowa
J a n u c z, B., Zabytki architektury
Lwowa. Tyszkowski, Ka z, W stulecie
Ossolineum. Janusz B. Wartość naukowa
polskich zbiorów publicznych. S t a n k i e-
wicz. Z., Ogrody i plantacje miejskie.
C h o ł o d e e k і В i al уn i a, J. Cmentarze
dawne i obecne. Lityński, M., Oblicze
dziesiejszego Lwowa. Jampolski, W.
Kultura artystyczna Lwowa. Jaworski,
L., Kultura muzyczna Lwowa. W a c ek, R.,
Lwów kolebką sportu polskiego.
Stankiewicz, Z działalności zarządu miasta.
Lenartowski, M., Targi Wschodnie a
przyszłość Lwowa. T r a w i ń s k i, K., Izba
przemysłowo - handlowa. Opiołowa, Z,
Kasy oszczędności i banki. Ta sama, Izba
rękodzielnicza. Starzak, Zyg
m.,Fabryki i przedsiębiorstwa. Stankiewicz, Z.
Przemysł drzewny i budowlany. В o-
husz, J., Lwowskie zakłady graficzne.
Tyszkiewicz, K.,Kasy chorych. Lwów.
190 + 10 ст.

Pieszko, Michał M. Zamość, gród
kanclerski  hetmański, (^zkic historyczny). 
Zamość. Wy d. oddziału powiatowego
związku polskiego naucz, szkół powsz. Nakl.
autora. Druk. Sejmiku Zamojskiego
Biblioteka Powszechnego Uniwersytetu Rehjo-
nalnego im. Waleriana Łukasińskiego w
Zamościu. Nr. 1. ЗО ст. + нон.
Терновський, Д. До історії заселення

річки Вовчої. [З ХѴІІ-ХѴІІІ ст.]. Крає-
знав. № 4. Ст. 24 28.
Клименко, Пилип, проф. До історії м.

Ніжена. (Зап. Іст.-Філ. Від. кн. XV. Ст.
215 221). РЕЦ. Петровський, Микола. 
Україна. Кн. 6. Ст. 159 163. \
Horodło. Praca zbiorowa pod redakcją^

T. Piotrowicza. Część І. [Зміст: Kłem-
bukowski, Bolesław, Horodło i
powiat horodelski. Chronologja. Bibłijografia.
Unja horodelska. Dubiecki M., Zjazd
horodelski Protest spisany na pograniczu
miasta Horodła nadbużnego dn 10-go
października 1861.Szymański Leon,
Podniesienie kopca unii horodelskiei w 1924r.
Piotrowicz T., Horodło współczesnej.

Horodło. Nakl. 7-okl. szkoły powszechnej
im. króla Władysława Jagiełły. Druk
Sejmiku Hrubi szewskiego 50 ст. 4- 2 нен. J
K. Лубенський замок, Св. 4. 15 tg.

Ст. 6.
Petrov, A., prof., dr. Prispóvky k histo-

ricke demografii Słoweńska v XYIll XIX
stoleti. [Обговорюючи історичну
демографію Словаччини, автор в значній мірі
займаетьтя Закарпатською Україною] -
Praha. NAkl. Ceske Akademie Ѵёа a Ument
69 + 330 st. + 8 капт.

Петражицький, А. 150 років Херсону.
Всесв. № 47. Ст. 12 14.
Бурьян, Ол. Луганське. [Історія Лупиг.

ського].  Ком. N° 177. Ст. 4.
М. А. Исторія деревни Узы. Кари.

С. Ч. 10. Ст. 371 372.
Кутинрький, Михайло. Українці на

Далекому Сході. [Історично-географ.
відомості].  ГІрол. Пр. N° 216. Ст. 3.
В. А. Українська робітнича еміграція в

Америці. (Доповідь Мирослава Січин-
ського).  ГІрол. Пр. N° 222. Ст. 6.
Матросов. Недоговорене в лекції М. Сі-

чинського про українську еміграцію в
Америці. (Замісць рецензії). [Додаткові
відомості про еміграцію].  Прол. Пр,
N° 224. Ст. 6.
Українська преса Америки

про київський виступ М. С і-
чинського.  Прол. Гір. N° 258. Ст. 3.
Сапов, І. Вірним шляхом. (Підсумки

організації першого в СРСР єврейського
адміністративно-територіяльного району).
Р. У. N° 7 8. Ст. 89 95.
Мара administracyjna Rosji

Europejskiej, і Związek Socjal
stycznych Rebuplik Rad). Opracowana na
podstawie najnowszych źródeł przez
Tadeusza T e s l a r a i Olgerda H r у n i w i e-
ckiego pud ogólną redakcią Jerzego
Nie zh ryckiego. Warszawa. Nakl
Główniej Księgarni Wojskowej. РЕЦ. Wl.
T. Wisłocki. Ruch Słowiański. Lwów.
1929. В. I. N 3. Ст 124-1>5.
Слабченко, Михайло, проф. Запорозькі

печатки XVIII в. Зап. Іст.-Філ. Від. Ки..
ХІХ. Ст. 102 109.

Петровський, Микола. До історії Пуп-
t вельських «Чехів». [З 1675 1680 рр.]. 
Наук. 36. Т. ХХѴПІ. Ст. 67 70.
Кримський, Аг., акад. До мусульман;

ської нумізматики. Що таке «фута> j
«футунъ» у Афанасія Нікітіна XV
віку? Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. ХІХ. Ст. 265.
Лозієв, Павло. До мусульманської

нумізматики. Чотири аббасидських диргеми
в Київі. [Матеріяли].  Зап. Іст.-Філ. ВІД.
Кн. ХІХ. Ст. 262 265.

Історія політична, економічна, соціяльна, культури і права.

Dejiny Slovanstva. Napsal Jaro-
slav Bidlo (ołowane. Kulturni obraz slo-
yanskeho sveta, dii 1). Yesmir, nakład.
Spoi. v. Praze. 296 ст. РЕЦ. Михайло Гру-

шевський. [Визнання вартости праці
Бідля, що подає історію Слов янства в
цілому від 6 стол. до нашого часу].-*
Україна. Кн, 4. Ст. 134 136.
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Bidlo, Jaroslav, d-г. Filosofie DSjin Slo-
yanskyeh. Юв 36. II. Ст. 440 443.
; Czekanowski, Jan. Na marginesie recenzji
p. K. Moszyńskiego o książce: Wstęp do
Historji Słowian.-Lud. S, il. T. VII. Zesz.
1 IV Ст. 41-56.
Грушевський, Михайло. Історія Укра-

Щи-Руси. Тому дев ятого перша
половина. (Хмельниччини роки 1650 1653). К.
ДВУ. 601 ст.
Мирза-Авак'янц, Н. История Украины

в связи с историей Западной Европы.
(Учебник). Для старших груп трудшколи
применительно к программам ГлавСоц-
Воса. Н. К. П. УССР. ГИЗ. РСФСР. 270
+1 IV ст.
Яворський, М. Історія України в

стислому нарисі. ДВУ. 336 ст. РЕЦ. Кияни-
дя. П. Літоп. Р, № 6. Ст. 361 363. Ри-
баков, І К. и С. № 10(47). Ст. 167 168.
Rudnitsky, Stephen. Ukrainę. (Traditions

and aspirations of the Ukrainians. Ukrai-
nian culture). [Загальний огляд
минувшини та сучасних стремлінь
українського народу й української культури].
Філядельфія. ЧЧ. 23 28 31 32, 36 41.
Шелухин, С. Про Русь. [Думки автора

про походження Руси].  Укр. Г. Ч.
22 23.

Тершаковець, Михайло, проф. Переказ
про Кия, Щека і Хорива та їх сестру
Либедь. (Епізод із
українсько-германських взаємин давньої доби).  Юв. 36.
Ст. 399 425.
Смірнов, П. Волзький шлях і

стародавні Руси. 36. К. 228 ст. РЕЦ. Слабчен-
ко, М. Черв. Ш. № 11. Ст. 294 295.
Троцкий Ист. Мар. Т. 10. Ст. 244 246.
Гаджега, Юлій. Два исторических

вопроса. (Старожилы-ли Карпатороссы и о
началахъ христіанской религіи на
Подкарпатской Руси). Ужгород. Изд. Куль-
турно-просвѣтительного Общества им.
А. Духновича, 48 ст.
Пархоменко, Володимир. Нові історичні

проблемы Київської Руси. [Східній укра-
їно-слов янський центр VIII X в. Сфери
впливу Чернігова й Переяслава IX XI
вв.] Україна. Ки. 6. Ст. З 5.
Ильинский, Григорий, проф. Sap. сстас

Константина Багрянородиого. [Про назву
Києва Sap-paraę в творі Костянтина Поп-

Віроґенета: «Про народи»).  Юв. 36.т. 166 177.

Айналів, Д. Українська княгиня св.
Ольга в Царгороді Ж. й 3. Ч. 1(13).
Ст. 18 22.
Zakrzewski, Stanisław. Vyczodnf hranice

privilegia praźskeho z roku 1086. [Про
східні межі празького єпископства в
привілею з 1086 р., в якім є Буг і Стир] 
Sbor. Ст. 194 208.
Пархоменко, В., проф. Чорні Клобуки

(нотатки),  Схід. С. № 5. Ст. 242 6.
Добровольський, Леонид. Київ чи

Мерв? (До питання про те, чи існувала
в XI в. астрономічна абсерваторія в
Києві). [Матеріял].  Зап. Іст.-Філ. Від.
Кн. XIX. Ст. 243 252.
Черниховченко, М. Русь подъ монголо¬

татарами. Наук. Львів. Ч. 7. Ст. 156 158.
Ч. 8. Ст. 182 188.
Крипякевич, Іван. Тому 670 літ. Перед

Габсбургами. Український князь на
австрійському престолі.  Америка.
Філядельфія. Ч. 15.
Enzyklopadie des Jslam. Lie

ferung 35 <Ляйдѳн, 1927). Ст. 1162 11^3
Krim, Haibinsel am Nordufer des Schwar-
zen Meeres РЕЦ. Кримський, А., акад.
[Огляд Кримського ханства та його
відносин до України за час 1420 1783 рр.].
Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. XIX. Ст. 367-371.
До рец. додано реестра літератури
питання.

Borzemski, Antoni Siły zbrojne w
wołoskiej wojnie Jana Olbrachta. [Польсько-
литовські та молдавські війська й
український елемент в них]. Archiwum
Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział
II T V. Zesz 1. 2 нен.4-48 ст.
Kazimierz Tyszkowski. Poselstwo Lwa

Sapiehy w Moskwie 1600 r. Archiwum
Towarzystwa Naukowego we Lwowie.
Dział Ii. Zeszyt 1. Львів. 1927. 88 ст. РЕЦ.
Крипякевич, Іван. Україна. Кн. 6. Ст.
158 159.

Маринович, Юліян. Козаки в Палермо.
[Напис в Палєрмі, що в 1622 р. побідив
там турецьку фльоту козацький отаман
Марко Сакмовський].  Укр. Г. Ч. 22.
Великі роковини. (280-ліття

в їзду Богдана Хмельницького до Київа
і 220 ліття полтавської битви).  Нар. К.
Львів. Ст. 78 94.
Rypka, Jan. Z korespondence Vysoke

Porty s Bohdanem Chmelnickym.  sbor.
St. 346 350.

Hruśevśkyj Mychajło. Sjednoceni v^chod-
niho Slovanstva a expansionl pl&ny na
Balkane v letech 1654 1655. [Єднання
Східніх Слов'ян і експансивні пляни на
Балкани]. sbor. Cr. 340 345
Переписка Богдана

Хмельницького. [Огляд поданих І. Крипя-
кевичем в Записках Наук. Т-ва ім.
Шевченка, т. 149, ст. 173 189, 13 листів
Б. Хмельницького].  Н. 3. Ч. 71.
Олякчин, Домет, д-р. Із матеріялів до

українсько-німецьких політичних зносин
друг, полов. XVII в.  Записки
Українського Наукового Інституту в Берліні.
1927. Т. І. Ст. 113 139. РЕЦ. Петров-
ський, Микола.  Україна. Кн. 4. Ст.
137 138.

Наріжний/С. Гадяцький трактат. Тр.
Ч. 40. Ст. 14 17.
Лоський, Ігор, др. Юрій Немирич,

канцлер Великого Князівства Руського. 
Пост. Ч. 3 4. Ст. 112 116. Ч. 5 6. Ст.
153 160. Ч. 7 8. Ст. 249 253.

Ногак, Jiri. V. Beneśe-Trćbizskego
Martin Puśkar*. Sbor. Ст. 3«3 371.
Крипякевич, Іван. Остафій Астаматій

(Остаматенко), український посол в
Туреччині 1670-х рр. [Діяльність Астаматія
при Богдані Хмельницькому,
Дорошенкові й Хмельниченкові]. Україна. Ки. 6.
Ст. 6 11.
Дубровський, В. Про вивчення взає-
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мин України та Туреччини у другій
половині XVII ст. Схід. С. № 5. Ст. 172
183. Тези фр. м.
Шугаєвський, Валентин. До питання

про військового товариша Юрія Дунина-
Борковського. [З 1669 1700 рр.]. Наук.
36. 1927. Т. XXVIII. Ст. 71 76.
Костомаров, М. Чернигівка. Переклад

Б. Г р і н ч е н к а. Ред. й вступ, ст.
О. Г е р м а й з е. Книгоспілка. 293+
+LXXXVIII+XVIIL РЕЦ. Йонович, В.
Крит. 11. Ст. 127 129. Ков.-Кол. Г.
Черв. Ш. № 9 10. Ст. 266. Кияниця, П 
Ж. й Р. Кн. XI. Ст. 194 197.
Отаман Сірко й Запорожці

у мистецтві. [Поезія В. Щурата:
«Отаман Сірко» й С. Руданського:
«Ахмет ПІ і Запорожці». Картина І. Рє-
піна: Запорожці пишуть листа до
турецького султана та світлина: У. С. С.
пишуть листа до Боєвої Управи (порів-
пашія)]. Ж. і 3. Ч. З (15). Ст. 73-77.
Яворницький, Д. Запорожці у війні

з Турками і Татарами 1674 1675 року
Ж, і 3. Ч. 2 (14). Ст. 33-41.
Трильовський, Кирило. Про гетьмана

Івана Мазепу. Кап. Фар. Чч. 12 14.
Оглоблін, Олександр, проф. До історії

повстання Петра Іваненка (Петрика^.
[Матеріяли]. Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. ХІХ.
Ст. 226 230.
Борщак, Ілько. Шведчина й

французька дипломатія. Наук. 36. Ст. 77 88.
Оглоблін, Олександр, проф. До історії

української політичної думки на
початку ХѴПІ в. [Матеріяли]. Зап. Іст.-Філ.
Від. Кн. ХІХ. Ст. 231 241.

Ершов, Анатолій. До відомостей
«Черниговскаго намѣстничества
топографическаго описання» О. Шафонського. [До
історії України другої половини Х\ІІІ
стол.]. Наук. 36. Т. XXVIII. Ст. 98 99.
Тищенко, Микола. Інструкція

київського магістрата магістратському
городничому 1757 р. Наук. 36. Т. XXVIII.
Ст. 89 97.

.

Поляк про Українцівз ХѴІП ст.
[Про книжку Кітовича: Obraz
zwyczajów і obyczajów za panowania Augusta.
III. Своб. 4. 287 290.
Греков, Василь. Запорозький Кіш та

Коліївщина. [Відносини Запорозького
Коша до повстання, що прозвано
Коліївщиною]. Україна. Кн. 4. Ст. 14 20.
Греков, В. Запорізький Кіш та

Коліївщина. Україна. Кн. 4. РЕЦ. Фельдман.
Прап. Марк. № 4 (5). Ст. 255 257.
Суслопарів, М. Гайдамаччина в 80-х

роках XVIII століття. [Відомості про
окремих гайдамак, їх ватажків і місця
діяльпости ватаг].  Зап. Іст.-Філ. Від.
Кн. ХІХ. Ст. 111 129. Див. початок:
Кн. XVIII. Ст. 63 73. м
Рябінін-Скляревський, Олександр. За;

дунайська Січ в народніх переказах і
письменстві.  Наук. 36. Т. ХХѴІП.
Ст. 108 138.

Камишан, Олесь. Г/агтее revolution-
naire. (До історії боротьби якобінського
уряду з внутрішньою контр-революцією

1793 1794 рр.). Прап. Марк. 3. Ст-
185 215.

Сві дзінський, М. Земська м ріція на
Україні 1806 1808 років. (При іинок до
історії внутрішньої .політики (Ьіександ-
ра І на Україні на початку ХЕ ст. (За-
мітки й матеріяли). [Кінець, дь
№ 1. Ст. 114. 2. Ст. 115]. Пі
№ 3. Ст .148 160.
Початки масонства н ?

їні. Н. 3. Ч. 77.
Мякотинъ, В. Декабристы на

[Автор обговорює новішу літера-
декабристів, а саме статті С. (
мова, М. Н. Покровського, Г. Н. 
В. Романовського, Ольги Багаліі
бровольського й П. Филиповича,
лення ними декабристів]. Послѣднія
Новости, Париж, ч. 2766. І
Zborucki. Zygmunt. Dekabryści к świetle

najnowszej historiografji. [Огляд новішої
російської й української літер /тури про
декабристів].  Kwartalnik Ні itoiyczny.
Т. XLII. Zesz. 3. Ст. 656-670. /

Salkind, Eugenie, dr. Die Dek? bristen in-
ihrer Beziehung zu Westeurop i. (Ein Beit-
rag zur fieschichte der Ent,( cehung des
Dekabnstenaufstaudes vom 1 /26 Decem-
ber 1825). - Jahrbucher fiir Kub iru.Geschi-
chte der ьіаѵеп. Verlag /Ost-Europa
Institut in Breslau. N. F. B. ind IV. Heft
Iii. Ст. 380 4 0.

Тинянова, Лідія. Рилєєв. Перекл. Л. Па-
харевський. К. ДВУ. 72 ст.
Бужинський, Михайло. До біографії

В. Л. Лукашевича. [З 1817 р. член «Союза
Благоденствия», пізніш «Південного
Товариства». З 1818 р.  член масон. лож:
полтав. «Любов к Истине», київської
«Соедин. Славян»].  За С. Л. Кн. 3.
Ст. З 4.

почат.
ш. Мар.

У кра-

краинѣ.
УРУ про
Єфре-

іулкова,
Л. До-

й освіт-

Ю. Оксмана. Одеське «Гніздо Змови
1825 р.». РЕЦ. Пресняков, А. «Прап.
Мар.». № 1 (2). Ст. 165 207. К. и С.
№ 7 (44). Ст. 196 197.

Ц. Л. Киї )ило-Методієвське Брацтво.
Укр. Віст. Ч. 23.
Голубець, Микола. Полумяна Весна.

(У 80-ліття «Весни Народів»). [Популяр-
лярна стаття про Галицьку Україну
в 1848 р.]. Нед. Чч. 8, 11, 12, 14 і 16.
Самсонов, В. «Черный принц» н его

золото (Ураган 2 (14) ноября 1854 г. и
документальные данные о «Черном
принце»). Изд. 1-е. Севастополь. 23 ст.
Г Шамрай, Сергій. Київська Козаччина
! 1855 р. (До історії селянських рухів на
і Київщині). [Література питання.
Економічні умови.' Соціяльний стан селянства
Київщини. Початки руху. Ставлення
уряду до розрухів та їх розвиток.
Розрухи в Таращ., Васильк., Сквир., Канів.,
!Черкас.г Звенигород., Гумаи., Липовецьк.,
Радом. та Київ, повітах. Справа де-Ро-
зенталя і повстання 1855 р. Кара
повстанцям. Висновки]. Зап. Іст.-Філ. Від.
Кн. XX. Ст. 199 323. Mana району
розрухів. Ст. 324.
Eisenmann, Louis. Neznóny dokument о

Ukrajine roku 1855. Sbor. Ст. 359 362.
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Митецький, Ігнат. Київська Громада за
:0.x років. [За ухвалою Ради Історичної
ІЗекиії УАН видано на потану 40-літ-
гьої наукової діяльности автора]. Укра-
.до  Кн. 1. К. 35 ст.
Грушевський, Олександр. Галицька мо-

юдь та Куліш в 1860-х рр. [Діяльність'
 ѵльтурно-освітня, літературно-видавни-
іа]. Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. XX. Ст. 325
;;42.
ЦІевелів, Борис. Петиції українських

,-ромад до петербурзького комітету
грамотности з р. 1862. За С. Л. Кн. 3.

11 16.

Кравченко, Василь. З недавнього ми-
, ѵ.того Волині. [З 1862 3 рр.]. Юв. 36.
Я'. Ст. 466 472.
Студинський, Кирило, акад. Епізоди бо-

іктьби за .українство в 1863 р. ІОв. 36.
Ьг. 498 523.
? Бракер, Наталя. Микола Федорович
федоровський. Пертий український діяч
д. блисавету. [Культурно-громадська
праця 1867 1876 р.]. За С. Л. Кн. 3.
От. 46 49.
Яворський, М. Нариси з історії

революційної боротьби на Укарїні. Т. 1 X.
1927. 415 ст. РЕЦ. Оксман, ІО. Г. та Ри-
баков, І. К. и С. № 8 9 (45 46).
Ст. 253 257.
Назаревський, Олександер. Березневий

.рух київських студентів р. 1878. [Сту-
денський рух і брошура «Мартовское
движение» Київ. Громади]. За С. Л.
Кн. 3. Ст. 102 122.
Мартыновская, Ц. И. М. Ковальский тт

первое вооруженное сопротивление в
Одессе. (По черновым наброскам С. И.
Мартыновского). [Збройний опір
російських революціонерів в Одесі царським
жандарям закінчився розстрілом І. М.
Ковальського 2 серпня 1878 р. Суд над
обвинуваченими в цій справі викликав в
Одесі велику демонстрацію, в якій взяли
участь не тільки інтелігенція, а й
робітники. Це було важливою подією
в історії революційного руху]. К. и С.
X 8 9 (45 46).
Кофф, Г. М. К делу о первом

вооруженной сопротивлении в Одессе в 1878 г.
(Матеріялы к делу И. М. Ковальского).
[Подано витяги й копії з документів
Одеського краевого архіва «Пертого
збройного опору» в Одесі, що зв язаний
був з справою І. М. Ковальського]. К.
и С. К 8 9. Ст. 100 109.
Лион, С. Е. Первая вооруженная де-

монстрация. (По личным воспоминаниям
и архивньтм материалам). [Про першу
в Росії збройну демонстрацію, що
відбулася в Одесі 24 літня 1878 р. на Гуле-
вій вул. перед будинком військового
округового суду, па відповідь на карний
вирок Івану Мартиновичу Ковальському
за збройний опір пад час арешту]. К. и
С. № 8 9 (45 46). Ст. 64 80.
Чаговец, Всеволод. По следам исто-

Рйи. 50-летіе расстрела И. М.
Ковальского в Одессе). [2 серпня 1878 р.]. Изв.
Д2 авг. Ст. 2

«193». (Как с ними расправлялись?)
(50-летиѳ процесса 193-х. 1878 1927. О-во
політкат. Полтава. 102 ст.
Кордуба, Мирон. Звязки В.

Антоновича з Галичиною. [Звязки між Україною
і Галичиною до Антоновича. Звязки
B. Антоновича з Галичиною в 1870-х
1900-х рр.]. Україна. Кн. 5. Ст. 33 78.
Филипович, П. Заборона українських

соціялістичних видань. [До історії укр.
визвольного руху 1880 81 рр.]. Глоб.
№ 23. Ст. 375 376.
Валк, С. Г. Г. Романенко. (Из истории

«Пародіюй Воли»). [З 1881 р.]. К. и С.
№ 11 (48). Ст. 36 59.
Попов, И. Владимир йванович Дзю-

бинский. [В. І. Дзюбинський походив
з Кам янець-Подільської губ., кол.
народоволець (народовольська подільська
громада), громадський діяч і
письменник, член 3 та 4 Державної Думи, лідер
трудовиків. Помер у січні 1927 р. в
Москвії К. и С. № 7 (44). Ст. 176 178.
Прибылева-Корба, А. Ольга

Николаевна Селихова (Йрисецкая). Отрывок из
жизнеописания. [О. М. Селихова (При-
'Сецкая), що померла у вересні 1928 р.
.в Харкові, народилася на Полтавщині,
належала до старих революційних
діячів]. К. и С. № 11 (48). Ст. 156 157.
Бужинський, Михайло. Революційні

відозви в 1883 році на Полтавщині. (За
матеріялами полтавської Окружної
Архівної Управи). За С. Л. Кн. 3. Ст. 123
124.

Терешкович, К. Московская
революціонная молодежь 80-х гг. и С. В. Зуба-
тов. М. Вид. Т-ва Політкаторжап. 19 ст.
РЕЦ. С. В. Літоп. Р. К 6. Ст. 375 376.

Беренштам-Кістяківська, Марія.
Українські гуртки в Київі другої половини
1880-х років та початку 1890-х років За
C. Л. Кн. 3. Ст. 206 225.
Эйдельман, Б. По поводу

воспоминаний П. Полонского. [Поправки до статті
П. Полонського. «На заре социалдемо-
кратического движения в Києве»: К. и С.
№ 3]. К. и С. К> 11 (48). Ст. 60 70.
Группа «Освобождение

труда». [Збірки під редаг. Л. Дейча.
З архівів Плеханова, Засуліч і Дейча].
М. Л. ГИЗ. РЕЦ. Н. Прол. Пр. К 157.
Ст. 5.
Мошинський, М. Па путях к 1-му съез-

ду РСДРП. 90-тые годы в Киевском
подполье. [М. Изд-во Политкаторжан].
Книжная фабрика Цѳнтриздата народов
Союза ССР. 211 ст.
Півнева, Я. Жінка-робітіпіця в

революційному русі на Київщині періоду
1890 1903 рр.). (З матеріялів Жін.
Комісії Київського Істпарту).  Прол. Пр.
№ 186. Ст. 2 3.
Кокошко, Ст. Боротьба з економізмом

у Київській організації РСДРП (1899
1902 рр.).  Літоп. Р. К 6. Ст. 102 140.
Краткий очерк ревоюциопно-

го движения на Лугаищине
(1900 1920 гг.). Луганск. Істпарт. Окр-
парткома. 46 ст,
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Ярославский, Ем. Первый с езд нашей
партии. М.-Л. ГИЗ. РЕЦ. Поссе. Літоп.
Р. № 5. Ст. 277 8.
О т ч е т С езда ю ж и ы х к о м и т е-

т о в и о р г а и и з а ц и й Российской
Социал-Демократической Ра.
бочей Партии. [Матеріяли та
документи і з їзду півден. комітетів та
організацій Рос. С.-Д. Р. П. в січні 1902 р.].
Літоп. Р. № 5. Ст. 217 229.
Кокошко, Ст. Київська організація

РСДРП перед появою «Искры». Прол.
ІІр. № 173. Ст. 2, 5.
Двадцять п ять років

загального страйку на Україні.
(За матеріялами істпрофу). Роб. Газ.
Прол. № 169. Ст. 3.
Шлосберг, Д. До 25-річчя загального

страйку на Україні. [Передумови
страйку. Скорочення робітників в
промисловості. Значіння всеукраїн. страйку]. Ком.
№ 169. Ст. 2.
Шингарев, И. и Прус, И. Июльская

стачка в Києве в 1903 году. Літоп. Р.
5. Ст. 194 214.
Шингарьов, І. та Прус, І. Липневий .

страйк солідарності! 1903 року в Київі.
(За матеріялами істпрофу ОР1ІС). Прол.
Пр. № 180. Ст. 2.
Ястребов, Ф. Політичне значіння

липневого страйку в Київі [1903 р.]. Прол.
Пр. № 179. Ст. 2. Фотографії.
л. Ж. В те дни. Стачечная волна 1903

года в Одессе. (По материалам Од. Краев.
Ист. Арх. б. градоначальника, д. № 73,
79). Изв. 31 июля. Ст. 2.
Новополін, Г. «Репетиція» революції.

(До двадцятип ятиріччя загального
страйку 20 серпня 1903 року) [в
Катеринославі]. Зоря. № 8. Ст. 11 14.
Обзор деятельности Киев-

е к о г о Комитета РСДРП за 1902
1903 г. (Ко ІІ-му с езду РСДРП).
[Короткий звіт києвського соц.-дем. комітету
другому з їзду РСДРП, що його
складено 8 червня 1903 р.]. Літоп. Р. № 5.
Ст. 258 263.
До 25 - р і ч ч я II З їзду РСДРП.

Тези Істпарту й АІІПОЦК ВКП(б).
Літоп. Р. № 4. Ст. III XXXII.
До 25-річчя II З їзду РСДРП:

Л а п и н а, В. С.-д. организации Украины
й II с езд РСДРП. Ст. 7 53;
Манило в, В. С езд южных комитетов и орга-
низаций РСДРП. Ст. 54 76;
Карданів в, Д. З епохи розламу РСДРП. 1903
1904 р. Ст. 77 81, В а к а р, В. Киевская
с.-д. организация в 1902 4 гг. .Ст. 82 90;
Колчинський, М. З життя
Катеринославської та Миколаївської с.-д.
організації. Ст. 91 100; Линцер, Б. Из
истории революционного движения в Елиса-
ветграде. Ст. 100 118. Літоп. Р. № 5.
Ст. 7 118.
Мошинский, И. Н. (Юз. Конарский). Из

эпохи 2-го с езда. (1900 1904 гг.).
[Перша частина статті (стор. 8 13) подає
відомості про округові південні
революційні центри]. К. и С. № 8 9 (45 46).
Ст. 7 27.

Из эпохи раскола РСДРП s
1903 1904 гг. Доклад Одесского С.-Д. Ко
митета о II с езде РСДРП. [Матеріяли та
документи доповіді розкривають
складний вузолвнутрішиє-партійних незгода»
II з їзді]. Літоп. Р. № 5. Ст. 230 257.
Крупська, Н. Історія розв язала

суперечки. (До 25-тиліття ІІ-го з їзду партії).^
ГІролет. Пр. № 171. Ст. 2.
До ювілею П-го партійного

з їзду (1903 1928). [Статті, матеріяли,
документи, ілюстрації].  Вісті. № 17$*
Ст. 2. № 177. Ст. 2.
Старий. Київське робітництво в період

II з їзду партії. Уривок зі спогадів.
Ком. № 178. Ст. 3.
До 25-річчя П з їзду партії.

Статті: 1) Еммануїл К-он. Соціал-
демократія і селяни Катеринославщини
1900 1903 рр 2) Самулевич,
Людмила. Одеська соціял-дем. організація
після II з їзду партії. 3) В а к а р, В.
Київський Комітет РСДРП, тих часів (1902 -
1904 рр.). 4) Манілов, В. Ленінські
організаційні ідеї в епоху старої
«Искры». Ком. № 176. Ст. 3 4.
25 - р і ч ч я II з їзду партії. Статті:

1) Передова А. Медведев. 2)
Шліхтер, О. Напередодні великих боїв проло-
таріяту. 3) Лап і на, В. Соц.-демокра-
тичні організації на Україні до другого
з їзду РСДРП. 4) В о л і н, М.
Національне питання на другому з їзді. 5) Га-
р і н, М, Незгоди в редакції «Искры».
[1903 1928 рр.]. Ком. № 175. Ст. 1 4.
25 лет со дня второго с езда

партии [1903 1928]. Статті: 1)
Лепети н с ь к и й, П., 2) От истпарта ЦК
КП(б)У. 3) Зеліксон-Бобровська,
4) Л а п і н а, В. Документи. Ілюстрації.
X. Пр. № 176. Ст. 3. № 181. Ст. 2
Луначарський, А. В. 2-й з їзд РСДРП

водоподіл СВІТОВОЇ революції. Доповідь
на загально-міських зборах партактиву
Київа. Прол. ІІр. № 176. Ст. 3.
Через двадцять п ять років.

До 25-річчя ІІ-го з їзду нашої партії.
[1903 1928]. Роб. Газ. ІІр. № 175. Ст. 2, 3.
25 лет большевизма. Статті.

Матеріяли. Спогади. Ілюстрації. Изв. Ст.
I  3, 4 5. 29 июля та 2 авг. Ст. 5.
Гусев, С. К 25-летию большевизма.

Подготовка второго с езда. (Воспоминания)..
Изв. 24 июля. Ст. 3.
Лепешинський, П. На світанку

пролетарської революції. (До II з їзду РСДРП).
Прол. Пр. № 167. Ст. 3. № 168. Ст. 2.
25-ті роковини II з їзду пар»-

тії. Статті: 1) Передова. 2) М у ц е н е к, Я.,
Шлях комуністичної партії. (До 25-ліття
II- го з їзду партії). 3) Р о з е н, Л. Роля
Леніна та «Искры» в готуванні П з їзду
РСДРП. 4) Кокотко, С т. Київська
організація в добу II з їзду партії й
зародження більшовизму. 5) Лепеш'ин-
с ь к и й, П., Ленін і II з їзд партії. Прол-
Пр. № 175. Ст. 1 3.
Козлов, Т. С. Зачатки большевизма в

революционном движении Туркмени»
(1904 1916 гг.). К 30-летию І с езда
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РСДРП. Ашхабад. 18 ст. РЕЦ. М. В.
/Іітоп. Р. № 5. Ст. 284 5.
Вич. Герой «Потьомкииа». [Спогади

мадері матроса Матюшенка Опанаса про
участь його в повстанні
матросів]. Робітничий Журнал. Вид. Роб. Газ. Пр.

12. Ст. 2.

Козлов, С. Страница из революцион-
дого движения Роменщины. (Памяти
Мирона Константиновича Владимирова).
[Спогади про М. К. Владимирова, власне
про його діяльність у Ромні та на Ро-
меищипі в період підготування до
1905 р.]. К. й С. № 8 9 (45 46).
Ст. 60 63.
Мякотинъ, В. Изъ недавняго прошлого,

1905 годъ. [Огляд революційного руху в
Росії в 1905 році на основі книжки «Ре-
волюция 1905 года и самодержавне».
Москва Ленинград. «Госуд. Издат.»].
Послѣднія Новости. Париж. Ч. 2732.
Имас, И. Путь в эмиграцию. [Спогади

про революційну роботу, починаючи від
1905 року. Оповідаючи про свою долю,
автор малює життя революційних
організацій та умови перебування у
в язницях в різних містах України]. К. и С.
№ 8 9 (45 46). Ст. 141 157. № 10 (47).
Ст. 123 140.
Васильєв, П. Митя Кириллов. Рев.

терор та участь в ньому Кирилова, 1906 р.].
-К. в С. № 12 (49). Ст. 163 168.
Трояновский, А. Восстаїше в Києве в

1907 г. 2-е изд. М. Изд-во Всесоюзного
О-ва Политкаторжан и сс.-поселенцев.
Книжная фабрика центр, изд-ва
народов СССР. 16 стр.
Возняк, М. Франкова стаття з 1905 року

в польсько - українській справі.  Д.
Чл. 254 256.
Дучинський, Антонин. З студентських

літ Євгена Нероновича. [Участь Нероио-
вича в революційнім житті 1913 14 р.р.
Документи]. За С. Л. Кн. 3. Ст. 285 289.
Циганенко, Юрій. Шевченківське свято

на Полтавщині року 1914 та заборона
«Кобзаря». За С. Л. Ки. 3. Ст. 290 292.
Holy, Kamil. Tażcni v Halici a v Polsku

г. 1914, [Про австрійські бої на території
Західньої України й Польщі в 1914 р.]
18 ст.+ 5 карт. РЕЦ. Wł.T. Wisłocki. Ruch
Słowiański. Lwów. 19°9r. H № 1. Ст. 29 -30
Дмоховський, Роман. Пам яти Гриця

Галуна. (З нагоди 14-тої річпиці смерти
його і йому подібних сотень нашого
селянства). [Один з примірів знущання
австро-угорських властей і війська над.
укр. населенням в Галичині в часі
світової війни]. Д. Ч. 209. Своб. Ч. 277.
Данилов, Юрій. Германо-Австрійскій

«Drang nach Osten». [Короткий огляд
німецько-австрійської офензиви на
російськім фронті в 1915 р.]. Послѣднія
Новость Париж. Ч. 2654.
Балабанов, М. Царская Россия XX

века. (Накануне Революции 1917 г.). Изд.
«Пролетарий». 1927 г. 239 ст. РЕЦ. М. О.
Літоп. Р. № 4. Ст. 186 189.
; Майоров, М. З історії революційної
боротьби па Україні 1914. X. ДВУ. 78 ст.

Иргизов, А., Манилов, В. та Ястребов, Ф.
1917 год на Киевщине. Хроника собы-
тий. Октябрьская революция и граждап.
война на Киевщине, в документах, ста-
тьях и воспоминаниях. Відділ Київ. Окр-
паркому для виученця історії КП(б)У і
Октябр. Революції на Україні. К. ДВУ.
580 ст.

Київський Істпарт. 1917 рік на
Київщині. Хроніка подій. Документи. За ре-
дак. В. М а н і л о в а. XX ѴІІ+584. РЕЦ.
А. Г. Прол. Пр. № 226. Ст. 5.
Мотузка, М. Про «українську

демократію». (Ювілейні нотатки). [З 1917 1928
рр.]. Черв. Ш. № 11 .Ст. 158 166.
С ий. «Нас купка». [Про звіт Шульгі-

на на тему: «Україна в міжнародньому
відношенні за 10 років»].  ГІрол. Пр.
№ 156. Ст. 1.
Лозовий, Ол. Національне питання і

кооперація на Україні. [З 1917 1925 рр.].
Черв. Ш. № 9 10. Ст. 180 195.
XI-й рік диктатури

пролетарі я т у. Статті, спогади, матеріяли,
ілюстрації. Вісти. № 261. Ст. 1 6. № 262.
Ст. 1 3.
XI річниця Жовтня. Статті.

Матеріяли. Документи. Ком. № 260. Ст.
1 14. № 261. Ст. 1 4.
11-й рік пролетарської

диктатури. Статті: Гол. ВУЦВК т. Пе-
тровський, Беннет, Д., Міхель-
сои, С., Грубник, М., Кулиничеи-
ко, П., Хуторян, А., Височаи-
ський, П., Кр у ковський, проф.
Прол. Пр. № 260. Ст. 1 4.
Сухино-Хоменко, В. З приводу

особливостей пролетарської революції на
Україні. [Особливості соціяльно-економічного
розвитку України. На шляху до
соціалістичної революції (від лютого до жовтня).
Соціялістична революція].  Літоп.. г.
Я 4. Ст. 79 119.
Бачинський, Юліян. Більшовицька

революція і українці. Критичні замітки.
Друге доповнене видання. Берлін. Накл.
автора. 1 нен. +135 ст. РЕЦ. К.  Н. 3.
1929. Ч. 20.
Красная гвардия Таганрога.

Под ред. К. В. Губарева. [Таганрог].
Истпарт. Тагокружкома ВКП(б). Тип. из-
дат. «Красное знамя». 47 стр.
В борьбе за КП(б)У. Статті: 1) Со-

вещаиио в Таганроге. 2) От
Таганрогскою совещания до первого с езда.
3) Первый с езд. 4) В перші дні. Георг
Лапчинський. Изв. Ст. 3.
Волін, М. Перший З зд КП(б)У. [До

десятиріччя з їзду]. Ілюстрації.
Документи. Матеріяли.  Ком. № 154.
До 10 - р і ч ч я І з їзду КП(б)У.

Майоров, М. На путях к І с езду
КП(б)У. Ст. 7 24; Ф р і д, Д. Таганрозька
нарада. Ст. 25 43 та Яз 5 Літоп. Р. Ст.
140 167; Волін, М. Перший З їзд
КП(б)У. Ст. 44 62 та № 5 Літоп. Р. Ст.
119 139; Аверін, В. До боротьби
«лівих» та «правих» на І з їзді КП(б)У. Ст.
63 76 Літоп. Р. № 4.
Кокошко, Ст. До десятих роковин
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II з їзду КП(б)У. Прол. Пр. N° 242. Ст. 1.
Історія КП(б)У це історія

будівництва української
держави. 3 в. № 54. Ст. 3.
Ястребов, Ф. Головні етани розвитку

КП(б)У. Кокотко, Ст. Перший з їзд,
Десятиріччя КП(б)У. Статті:

Щупак, С. КІ1(б)У. Кияниця, П. КП(б)У
й Радянська Україна. Р о з е и, Л.
Шляхи національної політики КП(б)У. Ша-
вло, С. Київська виставка «10 років
КП(б)У». Кокотко, Ст. Пертий з їзд
КП(б)У. Ст. 1 3.
Кравченко, К. 10 років КП(б)У. Глоб.

№ 14. Ст. 210 211.
Десять років ленінського

комсомолу. Статті: Мільчаков, О.,
Постите в, П., Голуб, Ф.,
Польський, Я.; Сазоиов, І. Матеріали.
Документи. Ілюстрації.  Ком. № 252.
От. З 4.
Криворуков, Йван Николаевич. На ру-

бѳже отторгнутой земли. (Дни борьбы за
Бессарабию). [3 1918 1919 рр. Матеріяли,
документи, спогади]. Одес. Отд. Всесо-
гози. О-ва Политк. и ссыльн.-посѳленцев.
Одесса. 56 ст.
Эрдэ, Д. Пусть говорят факты. (Ответ

на письмо М. Острогорского  «История
одной неправды»). Острогорский, М. Язы-
ком фактов. (Ответ тов. Д. Эрдэ). [Листи
до редакції в справі з ясовання роботи
ЦИКУК а в 1918 р.]. Літоп. Р. N° 5.
Ст. 319 324. .
Ефімов, В., та Лір, В. Як більшовики

в підпіллі працювали. [Історичний огляд].
X. ДВУ. 150 ст.
Іргізов, А. Гетьманщина 1918 р. на

Україні. (До 10-х роковин повалення
гетьманщини). Прол. Пр. N° 280. Ст. 3.
Михайлов, Г. Гетманский переворот в

Житомире. Літоп. Р. N° 4. Ст. 134 136.
Штейн, В. В гетьманському запіллі.

[До боротьби за Радвладу па
Полтавщині]. Наше Слово. N° 7 8. Ст. 19 24.
Новополін, Г. У боротьбі з

гетьманщиною. (До десятиріччя падіння
гетьманської влади). Зоря. Ч. 12. Ст. 12 15.

Іргізов, А. КП(б)У в готуванні
повстання проти німецької окупації. Прол;. Пр.
N° 212. Ст. 3.
Кокошко, Ст. Останні німецькі дні на

Україні. (10 літ тому. Спогади).  Глоб.
N 24. Ст. 386 387,
Шелыгин, Н. Партизанская борьба с

гетманщиной и австро-германской окку-
пацией. [Початки партизанської боротьби
проти гетьманщини. Червневе повстаипя
на Правобережній Україні.
Липень серпень 1918 р. Підсумки]. Літоп. Р. N° 6.
Ст. 61 101.
Руднев, В. Махновщина. Книгоспілка.

[Соціальні коріння Махновщини.
Анархізм в Махновщині. Історія її. Mana
рейдів Махна Фотографії]. X. 102 ст.
Сідоров, А. Підпільна ЧК в Одесі

(1918 1919 рр.) Літоп. Р. N° 4. Ст.
123 133. /

Піонтковський, С., проф. Розстріл 26 ба-

кінських комісарів (1918  20 вересня--
1928). Прол. Пр. N° 219. Ст. 1.
Французы в Одессе. Из бельїх

мемуаров .Ген. А. И. Деігпкин, М. С. Мор.

Йлисс, М. В. Брайкевич. Редакція П. Е,еголева. Предисл. Р. Арского*
Л. Из-во «Красная Газета». ХП. 262 стр
Федулкин, С. Революциоиная

Жмеринка. (Отрывки из воспоминаний 
эпизоды). Літоп. Р. N 6. Ст. 312 318.
Трагедия украинского

єврейства. X. Гос, Изд. Укр. 1927. 72 ст. РЕЦ
Тасічко, К. Черв. ПІ N° 7. Ст. 265 266.
Б ѳ л ы й десант. (Эпизод из борьбы

с Врангелем в 1920 году на побережьи
Азовского моря, у Ново-Николаевской
станицы Таганрогского округа. Под
ред К. Губарева. [Таганрог]. Изд.
«Красное Знамя». 32 ст.
Шелухин, С. Варшавський договір між

Поляка аги и С. Петлюрою 21 квітня 1920
року. Каи. Фар. Ч. 47.
Какурин, Н. Киевская операция Поля-

ков 1920 года. М.-Л. Госуд. изд-во. Отд.
воєн, литературы. 93 ст.
Шафір, Я. Белогвардейцы и

крестьянство. «Московский рабочий». 132 ст. РЕЦ.
Баранник, С., Літоп. Р. N° 6. Ст. 372 375.
Баранник, О. До 10-річчя Домбровиць-

кого повстання. [У Ровенському повіті,
події 1918 19 рр.]. Вісті. N° 282. Ст. 4.

Moszyński, К. Polesie
wschodnie. Warszawa. XV 4- 328 st 4-14 табл, знимк.
РЕЦ- 1. Карский.  Slav. R. V1L Seśit. 3.
Ст. 662  664.
Камінюк, Микола. До X роковин

галицьких подій. (1 листопада 1918 1
листопада 1928). Вісті. N° 255. Ст. 2.
Лозинський, М., проф. В десятиріччя

галицької революції. Факти і спроба
оцінки. [З 1918 1928 рр.].  Черв. Ш.
N° 11. Ст. 180 191.
Лозинський, М., проф. В десятиріччя

Галицької Революції. (Галичина, Антанта
і Радянський Союз). [Визначення міжна-
родніх правил взаємин між Польщею й
СРСР]. Черв. Пр. N° 23. Ст. 1089 1098.
Лозинський, М., проф. Польща, УСРР. і

західньо-українські землі. (Західня
Україна під польським ярмом). Прол. Пр.
N° 234. Ст. 2.
Лозинський, М., проф. Польща, УСРР і

західньо-українські землі.  Зв. N2 240.
Ст. -2.
Вітик, С. До десятиріччя Зах.

Української Народньої Республіки.
[Революційна боротьба на Західній Україні з 1
листопада 1918 року до 14 березня 1923
року]. Більш. Укр. N° 20. Ст. 63 76.

Вітик, С. Криваве десятиріччя. [Десяти;
річчя 1918 1928 рр. Гноблення Західньої
України].  Універсальний Журнал. Ба-
гатоілюстрований літературно-художній.
Вид. Роб. Газ. Прол. № 2. Ст. 48 52. 10
світлин.
Бородайко, В. До 10-тиріччя Західньо-

Української Республіки.
[Спогади]. Літоп. Р. N° 6. Ст. 304 311.
Бородайко, В. Кривавий досвід. (Д°
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10-річчя існування Західпьо-Української
Республіки) Ком. № 255. Ст. 2.
Камінюк, Микола. До характеристики

зовнішньої політики ЗУНР. (З нагоди X
річниці галицьких подій).  Більш. Укр.
№ 21 22. Ст. 73 80.
Копачук, Микола. Західня Українська

Народна Республіка. (Відчит,
виголошений на листопадовім святі). Своб. Ч. 209
і слід
Бензя, П. До X роковини

Зах.-Української Республіки. [З світлинами
львівських улиц підчас боїв 1918 р.].  Глоб.
№ 22. Ст. 348 349
Травський, Олександр. Західна Україна

під чоботом польського фашизму.
Короткий нарис. [Економ., соціяльна та націон.
структура Зах. України. Стан робітників,
аграрне питання. Націон. гніт.-Режим
поліції. Фашистське судівництво. Тюрми].
X. Всеукр. ЦК МОПР у. 56 ст.
Щупак, Самійло. Під яремна Україна.

Популярно-політичний нарис про Захід-
ню Україну. Прол. Пр. 48 ст.
Піддубний, Г. Буковина, її минуле н

сучасне. ДВУ. 255 ст. РЕЦ. В. Г. Більш.
Укр. № 13. Ст. 97 100.
Канюк, С. Поневолення Буковини. (До

X роковин окупації Буковини Румунією).
Більш. Укр. № 21 22. Ст. 81 96.
Дзвінченко, С. Буковина й захоплення

її Румунією. До Х-ліття румунської
окупації (1918 1928).  Черв. Ш. № 9 10.
Ст. 209 220.
Дембо, В. Добруджа в кайданах.

[Екопропріяція Румунією земель
болгарських селян в Добруджі].  Більш. Укр.
№ 21 22. Ст. 106 112.
Ткачук, Іван. Закарпатська Україна.

[Відомості про політичн. стан 1919
1928 р.]. Зоря. № 8. Ст. 15 20.
Закарпатська Україна в

чеському ярмі. Пірол. Пр. № 23Ś.
Ст. 4.
Борнео в, Б. Закарпатская Украина в це-

пях X. Пр. № 237. Ст. 1.
А. Г. Піклування про Закарпаття.

Прол. Пр. № 300. Ст. 1.
Бранд, Е. Десять років польської

держави. [Огляд історії Польщі з 1918 р. до
1928 р.]. Більш. Укр.№ 24. Ст. 25 41.

Stroński, Stanisław. Pierwsze lat
dziesięć (1918  1928). [Історія польської
держави за десять літ]. Lwów Warszawa.
Gubrynowicz і syn. Z Druk. Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie.
627 + 7 нѳн. ст.
Rola Małopolski Wschodniej

w odbudowie Polski. Praca
zbiorowa pod redakcją Dr. Władysława Swir-
skiego. [Зміст: Haller Józef: Słowo wstępne.
Grabski Stanisław: Akcja Małopolski
Wschodniej w przededniu wojny. Głąbiński
Stanisław: Akcja polityczna Małopolski
Wschodniej w czasie wojny. Panaś Józef.:
ks. Ideologja i boje II Brygady Swirski
Władysław: Historja i rola armji Hallera.
Mączyński Czesław: Lwów w wałkach o
przynależność do Polski w r. 1918 Eusta-
chiewicz Bolesław: Polskie kadry wojskowe.

Rozwadowski Tadeusz: Sytuacja
Strategiczna na froncie polsko-ukraińskim od
listopada 1918 do marca 1919. Modelski
izydor: Małopolska wschodnia w wałkach
o przynależność do Rzeczypospolitej w
latach 19'8  1919. Arciszewski
Franciszek: Udział armji Hallera w obronie
Małopolski wschodniej w armji ochotniczej.
Swirski Władysław: Ogólna ocena
wysiłków politycznych i militarnych Małopolski
Wschodnie]. Lwów. Druk. Akademicka.
40 ст.

Травський, O. Політв язні на
Західній Україні. [1920 1928 р.]. Червоний
Клич. № 9(38). Ст. 2  3. З портретами
політв язнів луцької тюрми.
Шелухин, С. До українського

громадянства в справі інтервенції.
[Виказуючи незаконність «уряду» А. Левнцького
та виступаючи проти чужинецьких
інтервенцій, автор наводить історичні
факти про те, що Польща й Москва е
історичними ворогами України та про
польські пляни на «зніщеиє Русі»]. Н.
Воля. Ч. 95 97.
До п ятиріччя існування

Радянського Союзу. Статті:
Чубаря В., Калініна М., Буцеїгка
А. Ком. № 151.
Д о п я тирічного і сну в ання Р а-

дянського Союзу. Статті: А. Бу-
ценко, В. Чубар, С. Власенко,
М. К а л і н і н. Вісті. 152. Ст. 1 2.
До п ятиріччя існування

Радянського Союза. Статті: В.
Чубар, Ол. Б о р з ак о в с ь ки й, А.
Хуторян. Прол. Пр. № 151. Ст. 1.

Бензя, П. Україна потойбіч. (В лабетах
буржуазії). Передмова М. Барана.
[К.]. Західня Україна. 94 + 2 нен. ст.
Харлампович, Кость, проф. Становище

Українців та Білорусів у Польщі. Черв.
Ш. № 8. Ст. 153 159.
Яозинський, М., проф.

Польсько-литовський конфлікт. До характеристики
відродженого польського імперіялізму.
Черв. Ш. № 8. Ст. 132 144.
Яозинський, М., проф. Роковини

захоплення Вільно. Прол. Пр. № 237.
Ст. 2.
Сохацький, Ю. Боротьба польського

фашизму з Білоруською Громадою.
[Процес Громади як форма націонал. -
визвольної боротьби білорус, народу.
Колоніяльне гноблення Білорусі.
Закриття шкіл. Земельне виснаження
селянства Білорусі. Наслідки процесу].
Більш. Укр. № 14. Ст. 20 28
Людвіг. Два з їзди ППС. [З 1928 року.

Події до з їздів двох уламків ППС. З їзд
у Сосновці старої частини ППС і з їзд
в Катовицях частини під проводом Явор-
ського]. Більш. Укр. № 23. Ст. 98 113.
Людвіг. Розлам ЙПС. [Вплив

травневого перевороту на розклад ПЙС].
Більш. Укр. № 21 22. Ст. 97 105.
Бензя, П. СРСР і Західньо-українська

контр-революція.  Прол. Пр. № 15L
Ст. 2.
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Скрипник, М. Джерела та причини
розламу в КПЗУ. Б-ка «Більш. Укр.»
«Ns 6. 150 ст. Гірчак, G. Шумськізм і
розлам в КПЗУ. Б-ка «Б. У.» № 7. 247 ст.
Б р а т к і в с ь к и й, ІО. Шляхами
націоналізму, опортунізму та зради. Б-ка «Б.
У». № 8. 10 ст. РЕЦ. Якубович, М.
[Визначення нового матеріялу в книжці
Братківського]. Більш. Укр. № 14. Ст.
103 108.
Національне питання на

Україні та розлам в КПЗУ.
Збірник статей і документів. [Про
великодержавний російський шовінізм: А.
Хвиля, Є. Гірчак, Ф. Таран. Про
український націоналізм: Ф. Таран,
А. Р і ч и ц ь к и й, 6. Гірчак і М.
Скрипник. Про розлам в КПЗУ: 6.
Гірчак, Л. Каганович, А. Хвиля.
Документи. Ухвали]. X. «Пролетарій».
210 ст.
Валецький, С. Роля польської

компартії і її діяльність. Вісті. № 167. Ст. 2.
Поразка політичної аванту-
и. [Відмовлення групі Василькова-
урянського з КПЗУ повернутися до

Ком. Іит у]. Більш. Укр. № 18. Ст. 3 6.
Гірчак, Е. ПІ З їзд Ком. Партії Зах.

України. [Робота з їзду. Ухвали.
Резолюції. Відкр. лист. Викон. Ком. Комун.
Інтернаціон.].  Більш. Укр. Х° 20. Ст.
109 130.
Клунний, Г. Ш З їзд КПЗУ. Ком.
229. Ст. 2.

Тези ІІІ 3. їзду КПЗУ на
політичний звіт ЦК.  Більш. Укр.

21 22. Ст. 131 141.
Вінярський, К. Національні меншості

на Зах. Україні і завдання КПЗУ.
[Відносини соціяльні між польс., євр. і укр.
населенням Зах. України]. Більш. Укр.
№ 17. Ст. 37 52. X 18. Ст. 9 108. № 19.
Ст. 69 79.
Хвиля, Андрій. Блюдолизи графів

Бобринських. [Дослід перемін і
потайних пружин москвофільства в Західній
Україні]. Більш. Укр. № 18. Ст. 76 90.
Навізівський, Іван. Українська

контрреволюція в Канаді і боротьба з нею.
Ком. № 60. Ст. 2.
Таран, Ф. Густо накаджено. [ІѴ-й

конгрес 1928 р. національних меншостей
яри Лізі Націй в Женеві й участь в
ньому УНДО]. Ком. № 219. Ст. 2.
Бензя, П. Новий наступ польського

паціонал-фашизму.  [Гноблення Захід.
України. Прол. Пр. № 194. Ст. І.
Про події 1 листопаду 1928 р.

у Львові. [Відозва Центрального
Комітету Комун. Парт. Західньої
України]. Більш. Укр. № 24. Ст. 108 113.
Сенгалевич, М. За Збручем. [Про

український погром у Львові у лист. 1928
року.]. Селянка України. № 22. Ст.
10 11.

Десятий з їзд
комуністичної партії (більшовиків) Укра-
ї н и. 20 29 листопада 1927 р.
Стенограф. звіт. X. ДБУ. 607 ст. + VI дод.
Косіор, С. Цідсумки пленумів ЦК

КП(б)У й ЦК ВКП(б). X. В-во
«Пролетарій». 68 ст.
Робота Уряду УСРР в червні

1928 р. та в липні 1928 р. Р. У. Кн. 7 8
Ст. 99 115. № 9. Ст. 93 106. № 10 ц
Ст. 65 84.
Петровський, Г. І. Международное ц

виутренее положение и новые хозяй-
ствен. задачи. X. «Пролетарій». 31 ст.
Ігнатюк, Дм. Воєнна небезпека та

релігія (релігійники готують «хрестовий
похід» на СРСР). Безв. № 11. Ст. 8 21.
Сталін І. Проти правого ухилу. X.

ДВУ. 14 ст.
Райгородський. Радянська демократія

у Вінницькій Окрузі. Р. У. № 9. Ст
90 92.

Просвірнін, С. Про хоробливі явища в
партії та про боротьбу з ними. Більш.
Укр. № 15 16. Ст. 20 28.
Ёгоров. Адміністративні безчинства на

Дніпрельстані Ком. X 259. Ст. 5.
Волосевич. Самая краткая история

ВКП(б). М. Л. ГИЗ. Вид. 8. 80 ст. РЕЦ.
Поссе, Шейн. Літоп. Р. № 6. Ст.
366 368.

Шелавин, К. Съѳзд VI. История
ВКП(б) в съездах. Под ред. П.
Лепети н ского. X. «Пролетарій». 60 ст.
Черномордник, Соломон Исаевич.

Седьмой съезд. История ВКП(б) в съездах.
Под ред. П. Лепершинского. X.
«Пролетарий». Изд. 2-е. 64 ст.
Вольфсон, М. Съезд VIII. История

ВКП(б) в съездах. Под ред. П. Лепешин-
ского. X. «Пролетарий». 55 ст.
Черномордник, Соломон Исаевич. Де-

вятий съезд. История ВКП(б) в съездах.
Под ред. П. Лепешинского. X.
«Пролетарий». 54 ст.
Юдовский, В. Съезд XII. История

ВКП(б) в съездах. Под. ред. П.
Лепешинского. X. «Пролетарий». 60 ст.
Бухарін, Микола. Міжнародня

політика і завдання Комінтерну. Звіт XV
з їздові ВКЙ(б) делегації ВКП(б) у ВНКІ.
[Сучасний капіталізм і особливі форми
його кризи. Питання революції в
колоніях та півколоніях. Завдання Коміи-
терна та хиби й ухили його. Питання
про війну. Висновки з доповіді, дебатів
і прикінцевого слова. Додаток: тези на
доповідь т. Бухарина]. X. ДВУ. 120 ст.
Скрипник, М. VI конгрес Комінтерну.

(Скорочена доповідь, зроблена на парт-
активі в Харкові, 4/ІХ 1928 р.). [Огляд
праці VI Конгресу Комінтерну та з ясо-
вапня її значіння]. Більш. Укр. № 18.
Ст. 7 20.
Шаховицький, Теофан. VI Конгрес

Комінтерну. X. ДБУ. 34 ст.
Питання шостого Конгресу

Комінтерну.
АПВ. ЦК. КП(б)У і АПВ. ЦК. ЛКСМУ.

X. «Пролетарий». 139 ст.
Гонтер, Г. Вопросы международпого

рабочего движения на ѴІ Конгресе#
Коминтерна. ГІеревод Зельдович,М.~
X. «Пролетарий». 44 ст.
Глаубауф, Ф. Коммунистически пар-
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^ии и их ближайшие задачи. (Перев. с
яем. рукописи). Итоги VI Конгрес.^ Ком-
' интер. X. «Пролетарий». 42 ст.

Савко, Н. Очерки по истории партий-
пои организации в Красной Армии.
1918 1923 гг. Предисл. И. Петухова.
ГИЗ. 88 ст. РЕЦ. Куль, Г.  Літоп. Р.
Л° 6. Ст. 368 372.

IV* З їзд ЛКСМУ. Збірник
матеріялів. Вид.. Істо-Молу ЦК ЛКСМУ.
124 ст. РЕЦ. Іванов, М. Літоп. Р. № 4.
Ст. 182 184.
Міжнародній ю н а ц ь к и й де н ь.

М. Центральне видавництво народів
СРСР. Книжная фабрика Центр, изд-ва
народов СССР. 34 стр.

Кацевалов, А. Деякі дані про науку
іі літературу в грецьких колоніях
північного побережжя Чорного Моря 
Схід. С. № 5. Ст. 192 202. Тези фр. м.

^ігѳппе, lenri. Des villes du moyen age
Essai d histoire óconomiaue et sociale.
Bruxelles. 1927. 203 рр. РЕЦ. Пакуль, H.
[Відшаченчя нов ії книги про середньо
вічні міста]. Прап. Мар. № 3. Ст. 255 257..

Rosenkranz, A. Der Bundschuh. Die
Erhebungen des siidwestdeutschen Bau-
ernstandes in den Jahren 1493  1517.
В. I. Heidelberg. 1927. [Селянські рухи
в Німеччині]. - РЕЦ. Кіктев, А. Прап.
Мар. N° 3. Ст. 257  259

Лесновський, Г. Галілео Галілей. (До
300-ліття закінчення його праці «Діяло-
ги». 1628 1928). Безв. № 13. Ст. 22 30.
Курганов, Н. История революционного

движения на Западе. Підручник для
курсів підготування до ВУЗ ів,
гуртків, клюбів і інш. Одеса.. Вид. «Бип.».
80 ст.

Алексеев. Т. Бібліографічні питання
за часів Великої Французької
Революції (1789 1795). Бібл. В. Ке 1. Ст.
47 55.

Добролюбський, К. Максимум і не-
статки за терору (жовтень 1793 липень
1794 р.). [Реґляментація споживання.
1 Картки на хліб. «Хліборівності». Черги
перед хлібнями й зникання їх.
Реґляментація споживання м яса. Пропозиції
«громадянського посту». Черги за
молоком. Нічні черги за маслом і яйцями.
Політичне використовування нестатків
робесп єристами проти ебергистів.
Економічна політика робесп єристів, як
причина повалення їх уряду 9
термідора]. Прап. Мар. № 4(5). Ст. 111 115.
Тарле, Є. В., акад. Рабочий класе во

Франции в первые времена машинного
производства (1815 1813). Інст. К.
Маркса та Енґ. ДВ. 278 ст. РЕЦ. Г. Р 
Прап. Мар. N° 4(5). Ст. 245 248.
Олександренко, Л. Право на працю в

системах французьких соціялістів 40-х
років. (До 80-річчя Люксембурзької
Комісії Праці). [Істор. передумови права
на працю. Економіч. конъюнктура
Франції 40 рр. Декрет 22 лют. 1848 р. про ко-
.місію праці. Колективістична система

Пеккера і право на працю. Право «жити
працюючи» в економ, системі Відаля.
Організація праці Луї Блана. Проект
соціялістич. реформи Люксемб. Комісії
і право на працю]. Прап. Мар. N° 4(5).
Ст. 156^187.
Гладстерн, Ол. Европа й боротьба

Туреччини за незалежність. [Відбиток
з журналу Схід. С. N° 3 4]. Всеукр.
Наук. Асоц. Сходознавства. [X.]. 4 нен.+
+31 66.
Величко, Л., проф. П ятиріччя

Турецької Республіки. [1923 1928]. Схід. С.
N° 6. Ст. 21-41.
Александров, А. Англія й Єгипет.

[З 22 лютого 1922 р. (дата деклярації
англ, уряду) до 1928 р.]. Схід. С. N° 6.
Ст. 43 59.
Курц, Б., проф. Государственная мо-

нополия в торговле Россин с Китаєм
в первой половино XVIII ст. Наук. 3.
Київ. Ін. Т. IX. Ст. 59 134.
Сухов, А. Далекосхідній велетень.

Доповіді про стародавній та новий
Китай. Одеса. ДВУ. 118 ст.
Кримський, Аг., ак. та Боголюбський,

Ол. До історії вищої освіти у арабів та
дещо про Арабську Академію Наук.
36. Іст.-Філ. Від. N° 83. Каб. Арабо-Іраи.
філ. N 2. 83 ст.
Філіпов, Ю. Освіта в Голяндії Шл.

Осв. N 12. Ст. 12 22.
Gdańsk. Przeszłość і

teraźniejszość. Praca źbiorowa pod
redakcją Stanisława Kutrze by. z mapą
181 rycinamy i 10 tablicami.
Львів Варшава 4 Краків І XIII+1 490 ст. РЕЦ
Карачаївський, Михайло. [Визнання
наукової вартости книги для висвітлення
історії і сучасности м. Ґданського].
Україна. Кн. 4. Ст.^ 136 137.

Топштейн, П. История русского
народного хозяйства. (О новой книге проф.
II. И. Лященка). [Критична стаття
відзначає в солідному курсі Лященка
«Історії російського народнього
господарства» й частки до історії україн.
народнього господарства]. Хоз. Укр.
N° 7. Ст. 199 206.
Рубінштейн, Н. Л. До історії

російського народнього господарства. (З
приводу книжки П. І. Лященка). [До
періодизації історії російс. народнього
господарства]. Прап. Мар. N° 4(5). Ст. 64 87.

Крипякевич, Іван. Саранча на
Україні в XI ХѴШ століттях. [Відб. з
Вісника Природознавства. N° 3 4. Ст. 183
191].
Щербина, Володимир. Перевози й

мости через Дніпро коло Київа. [З X
століття й далі]. Наук. 36. Т. ХХѴПІ. Ст.
177 183. ч

Тимошенко, В. Україна і Росія в їх
економічних взаємовідносинах.
[Розбіжність економічного життя на Україні і
в Росії з огляду економічних відносин
на Україні від часу політичної унії з
Московщиною].  Український економіст,
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Неперіодичний збірник І (ч. 1). Подє-
бради. От. 1 23.
Грушевська, Ольга. Київські

суперечки з приводу шинкування. [З 1682
1684 рр.].  Наук. 36. Т. ХХѴІП. Ст.
61 66.

Rutkowski, Jan. Podział dochodów w
żupach ruskich za Zygmunta Augusta.
Praco Komisji Historycznej. Poznań. T. V.
Ст. 1  156.
Оглоблін, А. П., проф. Відповідь на

рецензію за підписом Миколи Ткаченка
(Журн. Україна, кн. 1), що критикує
твори Оглобліна: 1) Очерки истории
украинской фабрики. Мануфактура в Геть-
манщийе. К. 1925. 270 ст. та 2) Предкапи-
талистическая фабрика. К. 1925. 324 ст.
Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. ХІХ. Ст. 286 304.

Kniat, Marjan. Gospodarcze znaczenie
ciężarów ludności włościańskiej w Polsce
XVIII wieku (próba rekonstrukcji budżetu
gospodarstwa włościańskiego).
{Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przy¬
jaciół Nauk. № 3. Ст. 53  56.

Тищенко, M. Гуральне право та право
шинкувати горілкою на Лівобережній
Україні до кінця ХѴПІ в. (До історії
фінансового права Лівобережної України).
Пр. Ком. Зич. Вип. III. 1927. Ст. 150
202. РЕЦ. Шамрай Сергій. Україна. Кн.
4. Ст. 138 140.
Нечипоренко, Прокіп. Про «порції» та

«рації» на Гетьманщині 1725 1750 рр.
Матеріяли про загальні норми податку
та як їх здійснювано у полках
Чернігівському та Ніженському). Зап. Іст.-Філ.
Від. Кн. XX. Ст. 175 198.
Оглоблін, О. Одеське Порто-Франко.

[Вплив Одеськ. Порто-Франко 1819
1859 рр. на господарство України і Ро-
Си]. Наук. 3. Київ. Ін. Т. IX. Ст. 37 47.
Воблый, К. Г., акад. Очерки по

истории русско-украинской сахарной
промышленности. Т. І. Вып. 1. К. УАН. 244 ст.
РЕЦ. Каплаи, С. Хоз. Укр. № 8 9. Ст.
237 9.
Ландо, В., М. проф. Эпоха возникно-

вения и первоначального развития
свеклосахарной промышленности Европы в
свете прежпих и новейших источников.
(К 125-тилетнему существованию
мировой свекло-сахарной промышленности).
[З європейською подається й історія
Української цукробурякової промисловости].
Научные Записки Гос. Эксп. Инст. сах.
пром. К. Том V. Вип. 7. Ст. 210 226.
Т. VI. Вип. 1 2. Ст. 57 62. Вип. 7 8.
Ст. 275 290. Вип. 11 12. Ст. 415 476.
Т. VII. Вип. 1 3. Ст. 33 127.
Синявський, А. проф. Сучасна

економіка Єгипту в звязку з розвитком
українсько-єгипетської торгівлі. Схід. С. № 5.
Ст. 39 59. Тези франц. м.

Терлецький, Омелян. Суспільні
верстви в історії України. [Короткий
загальний нарис]. Нар. К. Ст. 132 140.
Юркевич, Віктор. Харківський перепис

р. 1660. (Перепис Слобожанщини Ф. Т.

Пестрякова й С. С. Ушакова). Зап. Іст.-
Філ. Від. Кн. XX. Ст. 129 174.
Трильовський, Кирило. Пару картин з

часів кріпацтва в Росії та з часів
австрійсько-польської конституції в Сх.
Галичині. (Спомин). [Спомини ген.
Врангеля про дідичів Візанура й Ронцова та
процес дідича Лукасєвича зі служницею
Сутковською].  Календар Української'
Народньої Помочи Любов за рік звич.
1929. Зладив М. Хондога. Пітсбург.
Пенсильванія. З друк. «Йароднього Слова»..
Ст. 26 32.
Балабанів, М. Нарис з історії

робітничого руху на Україні. Переклав з ориг.
О. Матійченко. [1870-ті роки. Часи соц.-
демократичної пропаганди. Масовий рух
перед 1905 р. Реакція. Відлига реакцій
Війна 1917 р. Борртьба за владу.
Окупація. Денікінщина. Покажчик літератури].
X. В-во ВУРЙС. «Український Робітник».
188 ст.
Пажитнов, К. А. Очерки по истории

рабочего класса на Украине. «Украинский.
Рабочій». 162 ст. гЕЦ. Острогорский,
М. Літоп. Р. № 4. Ст. 178 182.
Бушуев, В. Історія клясової боротьби

на Заході. Тема друга. Велика
Французька Революція. Доба конституційної
монархії.  Заоч. Ун. № 2. Ст. З 7.

Карпенко, Г. Історія класової боротьби
в Росії та на Україні. Тема третя.
Кріпацька система господарства в Росії і
створення російського абсолютизму. 
Заоч. Ун. № 2. Ст. 8 49.
Бужинський, М. М. «Гадяцький Ключ»..

(До історії землеволодіння на
Лівобережжі). [1649 1829 рр.].  Зап. Полт..
Н. Т. Вип. II. Ст. 41 59. Додаток:
документи.

Сивков, К. Селяни українських вотчин
кн. Куракіних наприкінці XVIII віку.
[Побут і становище селян]. Зап. Іст.-
Філ. Від. Кн. ХІХ. Ст. 131 152.
Клепацький, П. Г. Стосунки урядни-

цтва Диканського маєтку Кочубеїв з
кріпаками в першу половину ХІХ ст. (За
матеріялами Диканського архівного
фонду в Полтавськім КрайІстАрхіві). Зап.
Полт. Н. Т. В. II. Ст. 1 16.
Дубровський, В. Селянські рухи на

Україні після 1861 р. Чернігівська губ.
(1861 1866 р.) Т. І. ДВУ. 216 ст. РЕЦ.
Козаченко, Ант. Черв. Ш. Ка 12. Ст.
246 249.

Кантор, Р. Разгром «ІОжно-Русского
рабочего союза» в 1880 1881
г.г Красный Архив. Т. 35. Стр. 210 217.
Первое мая на заводах, на

улицах, в тюрьме, в тайге. [Пер-
шотрав. відозва 1890 р. 1-е трав. 1906 р.
в Тулі. 1904 р. в Харкові. І тр. на
Бобруйській гарнізонній гауптвахті: Маївка
на Лені 1912 р. 1-е травня в Київі 1903 р.
У Кишинёві 1902 р.]. X. Изд-во О-ва По-
литкаторжан «Пути Революції». 48 ст.
М. Карачаївський]. Прилюдна оборона

праці С. В. Глушка «Селянські розрухи
на Чериигівщині в кінці ХІХ і на почат¬
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ку XX стол.». Україна. Кн. 4. Ст.
162 165.
Когая, Эм. Крестьянское движение в

Вкатеринославском уезде в 1905 г. (К
истории первой революции на Екатери-
нославщине). [Початок і розвиток
селянського руху. «Крестьянский союз».
Діяльність політичних партій. Припинення
руху]. Літоп. Р. № 6. Ст. 169 229. З дод.
світлин і мапи руху.
Свідзінський, М. Селянські спілки на

Україні в революції 1905 року.
[Організація селянських спілок та їх політичний
напрям].  Літоп. Р. Ке 6. Ст. 141 168.
Черкунов, О. М. В боротьбі за землю.

(До історії роботи соціял-демократії
серед селянства). [Спогади лише про
роботу Спілки РСДРП. За час 1905 7 рр.,
переважно на Одещині]. X. В-во «Шляхи
Революції». 36 ст.
Шпунт, Р. До методології селянських

рухів у революції 1905 7 років.
[Міркування ілюструються документами раніш
подрукованими]. Прап. Мар. № 3. Ст.
161 184. № 4(5). Ст. 88 110.
Муценек, Я. Як складалася робітничо -

селянська спілка. (Село липневими
днями 1917 року). Сел. Г. № 53. Ст. 2.

Іргізов, Д. Селянські повстання 1918 р.
на Київщині. Прол. Пр. № 172. Ст. 2.
Буяновер, М. І. Стан пролетаріяту на

Україні після Жовтцевої Революції. По-
пул. біліотека ЦСУ УСРР. X. 116 ст.
Редін, М. До історії всеукраїнського

залізничбго страйку 1^18 року.
[Література й матеріяли питання.
Профорганізація у підготованні страйку.
Реорганізація керівництва підчас страйку.
Українські організації та страйк. Організація
боротьби проти страйку. Політичні
тенденції страйку]. Літоп. Р. № 5. Ст. 168
193 та № 6. Ст. 25 60.
Іргізов, А. Робітничий рух підчас геть-

іманщини. (До 10-ої річниці загального
істрайку залізничників).  Прол. Пр.
№ 161. Ст. 2.
Потапенко, С. расовий враг под

личиной «лойяльности». (О выступлениях
буржуазних экоиомистов). Изв. 25 дек.
Ст. 2.
Оргрозподіл ЦК КП(б)У.

Підсумки партперепису 1927 р. X. Вид-во
«Пролетарій». 180 ст.
Бензя, П. «Марксистська» аналіза й

протимарксистські висновки
«Українських Вістей». [Про соціяльний склад
Західньої України]. Пролет. Пр. № 170.
Ст. 2.

Культурно-Історична
Комісія [Робота Культурно-Історич. Ком.
при ВУАН. 1928 р.]. Україна. Кн. 6.
Ст. 202.
Організація

культурно-історичного досліду ВУАН в 1927/28
році. Україна. Кн. 6. Ст. 201 202.
Філь, Ю. До історії Кам янець-Поділь-

ського Наукового при Українській
Академії Наук Товариства Зап. Кам. Т. Т.
І. Ст. 91 100.

Про життя й діяльність
Полтавського Наукового при ВУАН
Товариства за минулі роки
(1919 1927). Зап. Полт. Т. Вип. II.
Ст. V XIV.
Ефремов, Сергій. Звідомлення Відділу

за 1927 р. Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. XIX.
Ст. 372 386.

Jędrzejowska, Anna. Książka polska we
Lwowie w XVI w. Lwów - Warszawa.
Nakł. Tow. Miłośników Przeszłości Lwowa.
Druk. Książnicy  Atlasu. Х + 2 нен. +
+112 4 нѳн. ст. 4-2 табл-

Мединський, Е. Н. Історія педагогіки
у звязку з економічним розвитком
суспільства. Від первісної родової громади
до доби промислового капіталу. X. ДВУ.
Т. І. 230 ст.

Задериголова, М. І., проф. Історія
педагогіки. Лекція 1-а. Вступ до історії
педагогіки. Дніпропетровське. Вид. Дніпр.
ІНО. 20 ст.
Бермам, Я. 3. До столітніх роковин

заснування газети «Одесскій Вѣстникъ
(1827 1927). Матеріяли для історичного
нарису. Труди Держ. Дубл. Бібліот. в
Одесі. [Відбитка з збір. «Література»].
К. 16 ст.
Граховецький, Дмитро. Перші недільні

школи на Полтавщині та їх діячі (1860
1862 рр.). [Матеріяли з громадського
життя України]. Україна. Кн. 4. Ст. 51
73.

Матеріяли для культурної
й громадської історії
Західньої У к р а ї н и. Т. І. Вид. УАН. РЕЦ.
Слабченко. М. Черв. Ш. № 11. Ст. 293.
Кримський, А., акад. Дреперова

книжка в Галичині. Див. Розвідки, статті та
замітки. І ХХѴІІ. К. УАН. 36. № 57. Ст.
368 373. х

Житецький, Ігнат. «Кіевская Старина»,
сорок років тому. (Історичні нариси та
спомини). За С. Л. Жн. 3. Ст.- 125 146.
Савченко, Федір. В. Б. Антонович і

перша редакція «Київської Старини».
(Листи В. Б. Антоновича до Ф. Р. Лебедин-
цева, Ф. Г. Лебединцева до М. І.
Петрова, та інш.). Україна. Кн. 6. Ст. 83 96.
Попов, Ол. П ять років. [Огляд праці

Радянської Освіти за п ять років
існування]. Р. О. № 11. Ст. 27 39.

Полоцький, О. До 10-річчя Української
Академії Наук. [Історичний огляд
життя УАН]. Прап. Мар. № 4 (5). Ст. 210
216.

Яната, О., проф. УНТ.-УАН.-ВУАН.
[Нарис історії Всеукр. Академії Наук].
Прол. Пр. № 152. Ст. 1.
Українська Академія Наук

1918 1928 р._И. 3. Ч. 89.
Пастернак, С. Громадську думку  до

Всенародньої Бібліотеки України.
[Матеріяли до історії Бібліотеки]. Прол. Пр.
№ 295. Ст. 2.

Поперешній, В. Кам янець-Подільський
Державний Український Університет
(1918. 22. X. 1928 р.). Триз. Ч. 41. Ст.
7 10.

Біднов, В. Перші два академічні роки
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Українського Державного Упіверситету
в Кам янці-Подільському (Уривок із
спогадів). Літ.-Н. Віст. Кн. IX. Ст. 233 240.
Кн. XII. Ст. 325 333.
Школа ім. К. Маркса. (1-а укр.

гімназія ім. Б. Грінчеика в Харкові).
Всесв. № 22. Ст. 12 13.

Яворівський, Євген. 20-ліття ОДНОЇ
ІНКОЛИ. (Нарис історії гімназії «Рідної
Школи» УПТ в Яворові). Ц. Ч. 217 219. [Окр.
відбитка: Яворівська гімназія. (З нагоди
20-літгя її існування). Накладом
ювілейного комітету. 15 ст.].
Угрин-Безгрішний, Микола. «Етапна

гімназія» Українських Січов. Стрільців.
Рогатин. В-во «Журавлі». ЗО ст.
Мочульська, Ольга. Товариство

«Просвіта». [Історичний огляд діяльности
«Просвіти» на Зах. Україні за 60 років].
Україна. Кн. 5. Ст. 187 191.
Королів-Старий, В. Ювілей галицької

«Просвіти». (Фрагмент спогадів). Літ.-Н.
Віст. Кп. IX, ст. 19 31.
' Бензя, П. Від просвіти до темряви. (До
60-х роковин Західньо-У країнського
Товариства «Просвіта»). Прол. Пр. № 285.
Ст. 2.
Сірополко, Ст. 60-літпій ювілей т-ва

«Просвіта» у Львові. (Реферат,. читаний
8-го грудня в Українській Академічній
Громаді у Празі). [Огляд діяльносте
«Просвіти» та її ролі в укр. житті]. Триз.
Ч. 50. Ст. 5 10.
Мудрий, Василь. Роля «Просвіте» в

українському житті. З приводу шістьде-
сятиліття «Просвіти». Львів. Накл. Т-ва
«Просвіта». 20 ст. РЕЦ. Н. 3. Ч. 95.
За 60 літ. Огляд видань «Просвіте».
Н. 3. Ч. 95.
Грабовський, І. Просвітянське свято на

Закарпатській Україні. Прол. Пр. № 246.
Ст. 1.
Бадан, О. Культурно-освітня справа на

Закарпатській Україні. [Боротьба проте
культурно - національного поневолення
1918-1928 р.] Р. Ос. № 7 8. Ст. 12 18.

3., В. Початки христіянства в Київськії!
Руси-Україні. Н. 3. Ч. 59 61.
Заїкін, Вячеслав. Христіянство на

Україні за часів князя Ярополка І (969 979).
Зап. Вас. Т. Ш. Вип. 1 2. Ст. 1 39.
Т.-Б. Князь Ярополкъ Святославовичъ

католическій государь Руси. (По случаю
950-лѣтія мученической смерти кн.
Ярополка, 11 іюля 978 г. (978 II. VI 1928).
[На основі праць В. Пархоменка й В. Заї-
кіна]. Люблин.  Китеж. № 5  6. Ст.
74 90. РЕЦ. Л. К. Зал. Вас. Т. ПІ. Вип.
1 2. Ст. 289.
Заїкин, Вячеслав. Преподобний Стефан,

єпископ Володимирський і Галицький, та
його відношення до з єдинення Руської
(Української) Православної Церкви з
Римсько-Католицькою в останній чверті
XI віку. [Кілька думок з приводу
нотатки про св. Стефана, єпископа Галицько-
Володимирського]. Зал. Вас. Т. Ш. Вил.
1 2. Ст. 190 203.
Томашівський, С. До історії Перемишля

і його єпископської катедри. (Критичні
замітки). [До висвітлення історії
Перемишля і його єп. катедри в княжих
часах Е. Перфоцьким в його:
«Перемишльський літописний кодекс першої
редакції в складі хроніки Яна Длуґоша»].-
Зап. Вас. Т. ПІ. Вип. 1 2. Ст. 179 190.
Томашівський, С. Боярин чи ігумен?

(Причинок до питання про особу
митрополита Петра Акеровича). Зап. Вас.
Т. І. В. 1 2. Ст. 171 178.
Шмурло, Е. Римская курія на

русскомъ православномъ Востокѣ въ 1609
1654 годахъ. Le Saint-Siege et L Orient
orthodoxe Russe 1609 1654. Прага. Изд.
Мин. Инпстр. Дѣлъ. 4ѴІІТ4-356-t-264 ст.
Рижевський, Володимир. З їзд

українських владик у Львові в 1629 р. (Ідея
спільного уніятсько-православного
собору та з їзд укр. владик у
Львові). Богословія. Львів. Т. VI. Кн. ІП. Ст. 161 172.

К., І.. Тому 300 літ. (Історична згадка).
[Про побут уіііятського холмського
єпископа Мефодія Терлецького у Відні].-
Америка. Філядельфія. Ч. 38.
Lilhr, Georgius (Юрій), Dr. До історії

Расиліян, студіюючих у Врунсберґені.
[Записка в написанім 1652 р. рукописі
п. з. Historia collegii Brunsbergensis
Soc. Jesu*]. Зап. Вас. T. ІІІ. Вип. 1 2. Ст.
247  48

Крипякевич, І. До історії почаївської
друкарні. [Почаївські друкарі: А. Ля-
сковський. А. Громачевський і А. Сіни-
цький]. Зал. Вас. Т. III. Вип. 1 2.
Ст. 246. ,
Пелеш, Ю. Про целібат. (Пригадка

на часі). [Виїмок з його Історії унії
Руської Церкви з Римом. Т. II. Ст. 690
691; оповідається тут про перемиського
єпископа Атанасія Шептацького]. Н. 3.,
Ч. 69.
Boudou, Adrjan. Stolica święta a Rosja.

Stosunki dyplomatyczne między niem
w XIX stuleciu. Przekład z francuskiego
Zofji Skowrońskiej. Tom pierwszy 1814 
1847. Kraków. Nakl. Wydawnictwa Księży
Jezuitów. 608 ст. РЕЦ. Толочко, Вл.
Зап. Вас. Т. ІП. Вип. 1 2. Ст. 262 264.
Заїкин, Вячеслав. З історії католицької

ідеї в Східній Україні в середині ХІХ в.
[Відношення М. Гоголя до католицтва].
Зап. Вас. Т. ПІ. Ст. 224 243.
Гаджега, Юлій. Исторія ужгородской

богословской семинаріи въ ея главныхъ
чертахъ. Ужгород. 48 ст.
Голубець, М. Матеріяли до катольогу

василіянських монастирів у Галичині.
[Реєстр 47 галицьких манастирів]. Зап.
Вас. Т. III. Вип. 1 2. Ст. 165 170.
Навроцький, Василь. Світла і тіни

з нашого церковно-народнього життя
[Правда про Холмщину. Розбіжність
думок. Причинки до біографії М. Шашке-
вича. Гр. Яхимович. І. Наумович. Холм-
ські священики в нас; наші на Холм-
щит]. Н. 3. Ч. 82 85.
«Правда про Холмщину». (З

приводу полемічної статті п. В. Остров-
ського в 225 ч. «Діло». Відповідь з кру¬
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гів гр.-к&т. духовенства). [Деякі факти з
часів переслідування царським урядом
унії на Холмщині]. Н. 3. Ч. 87 88.

Około-Kułak, Antoni. Kościół w Rosji,
dawniej obecnie i w przyszłości. KrakÓA . Nakł.
Wyd. XX. Jezuitów. Druk.  Przeglądu.
Powszechnego*. 89 нен. ст. + 21 ілюстр.
в тексті.

Cerkwie prawosławne. Wyniki
konkursu. [Заголовок також французькою
мовою]. Warszawa. Wyd. Sw. Synodu
Kościoła Prawosławnego w Polsce. Druk,
techniczna, 28 ст.
Haase, Felix, prof. dr. Die Zeitschrif-

tenliteratur zur russischen Kirchenkunde
von 1924  28. [Огляд видань: Путь*
(Париж), Богословія* (Львів), Зап.
Вас * Echod Orient en Paris*, Irenikon.
Pricure d'Amay  i Orientalia Christiana*
(Рим)].  Jahrbiicher fQr Kultur u. Ge-
schichte der Slaven. Verlag Ost-Europa-
Institut m Breslau. N. P. Bd. IV. Hft. III,
Ст. 418  445.

Бабун, P. Історія інститутів права.
Переклад з рос. П. Вишницького. Юрввд
НКЮ УСРР. 360 ст. РЕЦ. Кравців,
Віктор. гЧерв. ПІ № 7. Ст. 266 7.
Taranowski, Teodor. Historja prawa

rosyjskiego. Cz. 1. Historja ustroju
państwowego. [Від праслов янських початків
Росії до вінця XIX ст.].  Pamiętnik Ні-
storyczno-Prawny pod. red. Р. Dąbkow-
skiego. T. VI. Zesz. I. Lwów. 152 ст. РЕЦ.
Kazimierz Tyszkowski.  Ruch Słowiański.
Lwów. К. [I. N. І. Ст 26 - 27.
Малиновський, O. Треба вивчати і

знати історію українського права. [Огляд
історії українського права]. Черв. Пр.
№ 15 16. Ст. 767 770.
Черное, Володимир. До питання про

аналізу текста короткої Руської
Правди. Зап. Іст.-Філ. Від. Кн. XX. Ст. 81
94. .

Чернов, Засиль. До питання про
болгарський вплив на Устав Ярослава про
церковний суд. Наук. 36. Т. ХХѴПІ, Ст.
25  31. Теж рос. мов. Юв. 36. Ст.,
426 434.

Hejпosz, Wojciech. Jus Ruthenicale
Przeżytki dawnego ustroju społecznego
na Rusi halickiej w XV wieku. Studja
nad Historią Prawa Polskiego. T. XII.
Zesz. I. Lwów. Nakładem Tow. Naukowego
z zasiłkiem. Min. W. R. i O. P. 2 нѳн.+
112 ст.

Документи і матеріяли. 1)
«Копія приговора Богдановскаго сельс.
схода отъ 14 іюня 1904 за № 9».
Спадкоємство надільної землі. Под. В. Я. Рож-
ківський. 2) «№ 1. Мірской приговор
Федоровского волост. схода». Розтрата
громадських сум. Под. ак. О. Мали-
новський. 3) «Мировая Сдѣлка» 1872
сент. ЗО. Крадіж. Под. ак. О.
Малинове кий. 4) Самосуд у травні 1920 р.
Копія присуду Гнилищської (Шевч. вол.
Зміїв, р. Харков окр.) сільської громади
з 21 V 1920 р. Ч. 24. Под. Е. Б. С а-

ченко-Сакуи. 5) Думки старого
селянина с. Білогородки на Київщині про
самогубство й злочини. Под. О. М. Че-
чот. Пр. Ком. Звич. № 17. Вип. 3.
Ст. 309 313.
Сосенко, Гі. С. Дещо про теперішні

державні устрої. [Короткий огляд
Державних устроїв тих держав, до яких
належить українська територія]. Нар. Е.
Ст. 119 132.

Карум, Л. С. До проекту засад (поділу
першого) нової конституції УСРР.
(Причини складання нової конституції З'СгР.
Соціяльна істота УСРР. Добровільний
вступ до СРСР. Основи економіч. ладу
УСРР. Революційна законність. Права
української мови. Права трудящих].
Наук. 3. Київ. Ін. Т. IX. Ст. 135 156.
Матвієвський, А. Устава про

бюджетові права Союзу РСР і союзних
республік. Черв. Пр. № 20. Ст. 959 963.
Бабун, Р., проф. К вопросу о

правоспособности физических лиц. Наук. 3.
Київ. Ін. Т. IX. Ст. 177 182.
Карпека, Вл., проф. Правоспособность

и развитиѳ производительных сил (ст. 1
Гр. Код.). Наук. 3. Київ. Ін. Т. IX.
Ст. 157 176.
Малиновський, Оникій, акад.

Початкова сторінка з історії карного права.
(Злочин і кара у первісному
громадянстві). Юв. 36. От. 366 373.
Борисенок, Степан. Звичаєве право

Литовськофуської держави на початку
XVI ст. Пр. Ком. Звич. № 17. Вип. 3.
Ст. 61 98.
Малиновський, Оникій. акад.

Революційне радянське звичаєве право. [Право
та революція. Юридичні матеріяли в
щоденних газетах. Звичаєве право в
містах. Питаня права в обслідуваннях
радян. села. Проект основ, пунктів до
програми звич. права]. Пр. Ком. Звич.
№ 17. Вип. 3. Ст. 114 212.
Малиновський, О., ак. Програма й

план робіт Комісії для виучування
звичаєвого права України при ВУАН. Сі-
корський, М. До питання про
програму для збирання матеріялів з
народнього карного права. Во б лий, В.
Теоретичний вступ до програми для
збирання звичаїв з адміністративного
права. Садибне самоврядування. Пр. Ком.
Звич. № 17. Вип. 3. Ст. 1 13 25 30.
[Названим трьом статтям передпослано
Переднє слово. Ст. III XII (франц.
текст)+ХПІ ХХШ].

Яновський, Віктор. З історії місцевого
управління на селі після лютневої
революції 1917 р. Пр. Ком. Звич. № 17.
Вип. 3. Ст. 99 106.
Борисенок, Степан. Самосуди над

карними злочинцями в 1917 році. [Занепад
сили й авторитету судів. Самосуди
міські і сільські]. Пр. Ком. Звич. № 17.
В. 3. Ст. 213 234.
Воблий, Веньямин. Програма для

збирання звичаєвого адміністративного
права. Міське садибне самоврядування.
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[Укр. та рос. мов.]. Пр. Ком. Звич. № 17.
Вип. 3. Ст. 235 262.

Чечот, А. М. Будаївський район і село
Білгородка. [Стан звич. права в Будаїв.
р. Київ. ок. Звідомлення]. Пр. Ком.
Звич. № 17. Вип. 3. Ст. 303 305.
Саченко-Сакун, Є. В. Зміївський

район. [Стан звичаєвого права у Зміїв, р.
Харк. окр. Звідомлення]. Пр. Ком. Звич.
№ 17. Вип. 3. Ст, 290 302.
і Воблий, Веньямин. Жовтневий район
па Сумщині. Звідомлення .[Стан
звичаєвого права на Сумщині за досліджен¬

ням з доручення Комісії]. Пр. Ком. Звич
№ 17. Вип. 3. Ст. 263 280.
Рожківський, М. Поділля. [Стан

звичаєвого права на Поділлі. Звідомлення].
Пр. Ком. Звич. № 17. Вип. 3. Ст. 306 308.
Рожківський, Яків. Закон та звичай

в установах соціяльного виховання
інтернатного типу. Пр. Ком. Звич. № 17.
Вип. 3. Ст. 107 113.
Воблий, В. Домові організації й домові

комітети в Київі. [Історія домов,
комітетів і їх звичаєве право. 1917 1920 рр.].
Пр. Ком. Звич. № 17. Вип. 3. Ст. 31 60.

Персоналія. Періодика. Бібліографія.

Єгунова - Щербина, Софія. Пам'яті
В. Б. Антоновича. (Сторінка
споминів). Україна. Ки. 5. Ст. 94 98.
Мельник-Антонович, Катерина.

Матеріяли до біографії В. Б. Антоновича.
З невиданих рукописів В. Б.
Антоновича. [Уривки з власноручних записів
В. Б. Антоновича дають освітлення не
лише його особи, але разом і
громадських течій його часу]. Україна. Кн. 6.
£т. 48 66.

Синявський, Антін. З публіцистичної
діяльности В. Б. Антоновича.
Листування з М. Ф. Комаровим (1889
1901 рр.). [Зносини Антоновича з Одес.
іГромадою в культурно-політич.
справах. Відомості про Одес. Громаду 1890-х
років. Листування]. Україна. Кн. 5.
Ст. 79 87.
Ляскоронський, Василь.

Володимир Боніфатієвич Антонович,
як археолог. Україна. Кн. 5. Ст. 88 93.
Антонович і Костомаров.

З споминів А. В. В е р з и л о в
а. Україна. Кн. 6. Ст. 82 83.
Сікиринський, О. В. Ганни а Барві-

,нок (Кулішева) в її листах 1902
1911 рр. (Одес. Наук, при ВУАН Т-во.
Сек. Іст.-Філол. № 3). Од. ДВУ. 63 ст.
РЕЦ. Копержинський, Кость.  Україна.
Кн. 4. Ст. 142 145. Кирилюк, Євг Крит.
, № 7. Ст. 143 145.

Самусь, Микола. Василь
Блакитний (Е лл анський). [Біографія з
світлинами]. Знання. Двохт. Ілюстр. ił-
п. журн. X, ДВУ. 23. Ст. 20 22.
Коваленко, Б. Василь Еллан-

с ький (В. Б л а к и т и и й). Глоб. № 24.
Ст. 380 1.
Бучпевич, Василь Остап о-

в и ч. (Некрологія). [Автор низки праць
про історію Полтави і Полтавщини.
День смерти І1 квітня 1928 р.]. Зап.
Полт. Т. Вип. II. Ст. XV.
Німчук, Іван. Ярослав Весолов-

'8 ький. В пам ять заслуженого
журналіста і громадянина.  Св. Ч. 13 14.
Ст. 18 19.
Агейкин, И. Памяти Романа

Андреевича Ганжіг. (1885 1919).
[Коротенька біографічна інформація про
революційного діяча Р. А. Ганжу, що
народився в Чернигові 1885 р. і трагічно

скінчив життя (забитий денікинцями)
в.Чернигові 1919 р.]. К. и С. № 8 9
(45 46). Ст. 234 236.
Грінченкова, Марія

Миколаївна. (М. Загірня). (Некрологія). [Наук.
Співробітниця ВУАН., письменниця. День
смерти 15 лип. 1928 р.]. Україна. Кн. 6.
Ст. 215.
Грінченкова, Марія

Миколаївна (1863 1928). Редакція. [Некролог.
Література про М. М. Грінченкову].
Етн. Віс. Кн. 7. Ст. І ІІІ.

Білий, Володимир. Марія Г р і н ч еи-
кова (М/ Загірня). [Біографічні
відомості]. Зоря. № 9. Ст. 24.
Кияниця, П.! Михайло

Сергійович Грушевський. (Перед
виборами до Всесоюзної Академії Наук). [Огляд
наукової діяльности]. Прол. Пр. № 241.

. Ст. 2.
Д а н и лов, Леонид Григоро-

в и ч. (Некрологія). [Відомий український
метеоролог. День смерти 28 *лист.
Д928 р.]. Україна. Кн. 6. Ст. 215.
 Камінський, Вячеслав. Володимир
їїарпович Дебогорій -Мокрі є-
вич в останні роки його життя (1917
1926). За С. Л. Кн. 3. Ст. 315 325.
Муценек, Я. Вартовий революції Ф е-

лікс Едмундович Дзержин-
е ь к и й. (До других роковин смерти).
Прол. Пр. № 167. Ст. 2.
Ханатъ, Ириней Ив. История

похоронъ Адольфа Ивановича Доб-
ряиськаго. [Похованого в Чертеж-
нім]. Карп. С. Ч. 7. Ст. 229 231.
Ройковичъ, Владиміръ Эдв.

Прощальное слово при похоронахъ А. И. Д о б-
рянськаго. [На основі рукопису,
збереженого у д-ра Осипа Володимировича
Ройковича]. Карп. С. Ч. 7. Ст. 232
235.
Бірчак, Володимир, проф. Український

філософ Василь Довгович (1783
1849). Юв. 36. Ст. 455 460.
Кримський/А. М. П. Драгомаиов

(1841 1895). Розвідки, статті та замітки.
І ХХѴП. К. УАН. 36. № 57. Ст. 310-367.
Геппенер, А. С. Л. Д р о з д о в-М і ш-

ківський. [Біогр. відомості до 35-річчя
науково-археографічної та архівної ді'
яльности.]. Бібл. В. № 1. Ст. 137 138.
\ Карачаївський, Михайло. Сороклітній
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ювілей І. П. Житецького в
Історичній Секції ВУАН. Україна. Кн. 4.
Ст. 165 167.
Левитський, Л. Д. К. Заболотний

та М. М. Крилов. [Перед виборами до
Всесоюзної Акад. Наук. Біографії].
Прол. Пр. № 241. Ст. 2.
Бованенко, Д. Є. Микола

Йванович З і б е р. (До сорок ліття смерти).
[Теоретично - наукова, публіцистична,
практична й революційна робота Зібера
й її зв язок з будівництвом соціалізму ]
Наук. 3. Київ. Ін. Т. IX. Ст. 1 19.
Клименко, Гр., агр. Пам яти професора

Володимира Ковал я Молодий
Агроном.- Неперіодичний агрономічний
збірник. Подєбради. Накл.
Агрономічного Товариства при У. Г. А. Вип. І.
Ст. 11 18.
Гордієвський, М. проф. М. Ф. Ко

маро в. До 15-х роковин, смерти. Изв.
29 авг. Ст. 2.

Ралів, М. До біографії Олександра
К о н и с ь к о г о. [Матеріяли]. Зап. Іст.-
Філ. Від. Кн. XIX. Ст. 222 225.
Костомаров, М. І. Див. під

прізвищ. Лукашевич.
Крилов, М. М. Див. під прізв.

Заболотний Д. К.
Шевелів, Борис. Сторінка з життя

II. Куліша за 40-х рр. (Листи П.
Куліша до О. Ханенка). Ж. й Р. Кн. X. Ст.
146 151.

Возняк, М. З романтичних епізодів
Панька Куліша. [Зносини П.
Куліша з Олександрою Милорадовичівною].
Д. Чч. 277 286 і 288 290.
Шевелів, Б. Звільнення П. О.

Куліша з російського підданства.  Україна.
Кн. І. РЕЦ. Чубський, II  Зап. Іст.-Філ.
Від. Кн. XIX. Ст. 349 351.
Никитин, Василь, 3 останніх днів

життя М. Л. Кропив ниць кого За С.
Л. Кн. 3. Ст. 293 294.
Куда, Яків Маркіянович.

(Некрологія). (Ботанік-фітопатолог, лектор
Київ. С.-Г. Інст., автор наук, праць. День
смерти 13 вересня 1928 р.] Україна.
Кн. 6. Ст. 216.

М. І. М. В. Л е в и ц ь к и й. [До 50-річчя
його культурної
кооперативно-громадської діяльності]. Жилищная Коопера-
ция Украины. Двохт. ж. Всеукр. Сп.
Житл. Кооп. X. № 17. Ст. 17 19.
Павликовський, Ю. Микола

Левитський. В 50-ліття його громадсько-
кооперативної праці 1878 1928. Львів.
Ііакл. Ревізійн. Союза Кооператив. 16 ст
Савич, О. До п ятидесятилітнього

ювілею кооперативної діяльности М. Л е-
витського. (30-го вересня 1928 р.).
Прол. Пр., № 228. Ст. 3.
Савич, О. Огляд основної літератури

про Миколу Левитського.
[Бібліографія. Заг. огляд діяльности М.
Левитського. М. Левитський та коопер.
артільний рух. Бібліографія творів М.
Левитського. М. В. Левитський в
літературі доби 1918 1928 рр.]. Пр. Н.-Д. Кат.
Кооп. Ки. IV. Ст. 187 206.

Панченко, К. З нагоди п ятидесятих
роковцн діяльности Миколи
Васильовича Левитськог
о. Кооперативна Громада..Двохт. ж. укр. с.-г.
коопер. та кред. X. Вид. «Сільськ.
Господаря». № 7. Ст. 7 9.
Ярослав, Ю. Ю. Рідні спогади. До

50-річного ювілею М. В. Лев итсько-
г о. Вісн. Куст.-Пром. Кооп. У. № 10. Ст.
26 7.

50-тиліття діяльности
Артільного Батька. (З світлинами).
Глоб. № 22. Ст. 360.
Юрмас, Я. До біографії М. Д.

Леонтович а Ж. й Р. Кн. ѴП. Ст. 161 172.
Спаська ївга. Пелагея Яковівна

Литвинова. (1833 1904). Нарис її
життя та праці за її рукописами й
родинними документами. Етн. Віс. Кн. 7.
Ст. 168 199.
Малинка, Олександер. Мої спогади про

П. Я. Литвинову. Етн. Віс. Кн. 7.
Ст. 204 206.
Житецький, Ігнат. Два етнографи.

(Спогади про П. А. Лукашевича та
М. І. Костомарова). Юв. 36. Ст.
48 53.

Іван Лучицький. Історик-Украї-
нець європейської слави. (З приводу
10-ої річниці його смерти). Н. 3. Ч. 69.
Ляскоронський Василь

Григорович. (Некрологія). [Відомий
історик, археолог і нумізмат. День смерти
1 січня 1928 р.]. Україна. Кн. 6. Ст.
216 217.

Максимович, Микола
Іванович. (Некрологія). [Гідротехнік, інженір,
професор, учений. Керівник Гідролог.
Сек. Ком. для Вивч. Природ. Багацтв
України при ВУАН. Автор багатьох (50)
наукових праць. День смерти 13 березня
1928 р.]. Україна. Кн. 6. Ст. 217 218.
Маркевич, Григорій Іпато-

в і ч. (Некрологія). [Перший видавець
«Рідного Краю» (1905 6 рр.), укр.
підручників і укр. драм, творів. День
смерти 15 квітня 1923 р.]. Зап. Полт. Т.
Вип. II. Ст. XV.
Гордеев, Д., проф. Н. Я. Марр. (До

40-річчя його науково-літературної
діяльности). Схід. С. № 5. Ст. 203 210.
Матії в, Іван Григорович.

(Некрологія). [Відомий укладач підручників,
автор низки географіч., історичних та
педагогічних статтів. День смерти
2 травня 1928 р.]. Україна. Ки. 6. Ст.
218 219. *:

Минає в, Йван Йванович.
Жизненный путь рабочего-революціонера.
[Автобіографія з біогр. додатками. 1903
1927 рр. рев. боротьби]. X. Изд.
«Пролетарий». 52 ст.
Кузьмин, Євген. Олександр

Мурашко. (Спогади). [Аналіза розвитку
художньої творчости з 1890 1914 рр.].
Черв. НІ. № 11. Ст. 240 253. 5 знімків
малюнків Мурашка. № 12. Ст. 200 209.
[З 1914 р. до 14 липня 1919 р.]. 4 знимки
малюнків.
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Ого нове ький, Ом. Див. під
прізвищем Пѳтрушевич А. С.
Шевченко, Людмила. АннаПавлик.

(Некрологія). [Учениця М. Павлика та
І. Франка, революціонерка,
пропагандистка соціяльного та національного
визвольного жіночого руху в Галичині].
Україна. Кн. 6. Ст. 221 3.
Йадалка, Лев Васильович.

(Некрологія). [Автор статистично-екон.
та історичних статей з українського
життя. День смерти 1 тр. 1927 р.]. Зап.
Полт. Т. Вип. И. Ст. XV.

Аверин, В. 50 років життя 32 роки
революційної боротьби Г. І. Петровського.
Нерв. НІ. № 11. Ст. 167 179.
Кримський, А. Епігони давньої

галицької науки (1894): а) А. С. Петруше-
вич, б) Ом. Огоновський. Див.
Розвідки, статті та замітки. І XXVII. К.
УАН. 36. № 57. Ст. 285 291.
Покровський, М. М. 1868 1928.

[Біографічні відомості з приводу 60-річчя
його життя]. [Стаття редак.]. Прап. Мар.
№ 3. Ст. 5 6.
Яворський, М. Михайло Миколає-

вич Покровський (1868 1928).
[Відомості з біографії] Ком. № 249. Ст. 5.
Г-зе, О. Проф. О. І. Покровський.

[Некролог]. Прол. Пр. № 220. Ст. 6.
Покровський, Олексій
Іванович. (Некрологія). [Професор Ніжені
Інст. Н. Осв., д. член Мар.-Ленін.
Катедри в Києві, співробітник «України»,
учений історик-ооціолог, автор наукових
праць. День смерти 15 вер. 1928 р.].
Україна. Кн. 6. Ст. 219.
Різниченко, Вас. Бібліограф С.

Пономарь о в. З нагоди 100-ліття з часу його
народження (1828 1928). К. 20 ст.
Різниченко, Вас. Степан

Пономарь о в. (З приводу зруйнування його
будинку в Конотопі). З 7-а ілюстраціями
в тексті. Прилука. 24 ст.
Тулуб, Олександр. Матеріяли до

життєпису Самій ленка За С. Л. Кн. 3.
Ст. 295 314.
Ч.-К[рат], П. Григор Сковорода.

(Життєпис одного найбільшо духовно
розвиненого Українця, рівного Будді та
Ісаії). В. і Н. Ч. 8 9. Ст. 103 106. Ч. 10.
Ст. 118 120. Ч. 11 12. Ст. 138 140.
Кисіль, О. Український актор Кар по

Соленик (1811 1851). Життя і
творчість. К. «Рух». Україн. театр. № 1.
Ст. 72 РЕЦ. Рулін, ГЕ Ж. й Р. Кн. ХП.
Ст. 191 194.
Сосюра, Володимир. Уривок з

автобіографії. [З додатком
автобіографічного вірша: «О, тату мій...». Портрети
Сосюри, його батька й
учителя]. Службовець. Орг. Всеукр. Коміт. Профсп. Рад-
ТоргСлужб. X. № 35. Ст. 6 7.
Станиславський, Василь

Іванович. (Некрологія). ДАвтор науково-
історичних статтей. День смерти ЗО
травня 1927 р.]. Зап. Полт. Т. Вип. II.
Ст. XV.
Сірополко, Ст. Перший генеральний

секретар і міністр народньої освіти

І. М. С те шейк о. (З нагоди 10-ліття
з дня його смерти). Триз. Ч. 28 2JL
Ст. 2 9.
Дорошенко, Вол. Академик Кирило

Сту д пінський. Св. Ч. 19 20. Ст
19 20.

Свєнціцький, І. 35-ліття наукової праці.
(З приводу ювилею проф. Кирила
Студни ського. Д. Ч. 240 241.
Успенський, Федір Іванович.

(Некрологія). [Член Ленінгр. Ак. Н.,
звісний візантист]. Україна. Кн. 6. Ст. 219 -
220.

Лозовик, Г. Н. Творчий шлях академика
Ф. І. Успенського. [Досягнення в
дослідах з візантологи]. Схід. С. № 6.
Ст. 13 20.
Болтенко, М., проф.- Б. В. Ф а р м а-

ковський. [До життєпису Фармаков-
ського. Визначення його археологічної
праці і її досягнень]. Схід. С. № 6.
Ст. З 12. Екстракт, нім. м.
Фармаковський, Борис Вла-

димирович. (Некрологія). [Археолог і
історик мистецтва]. Україна. Ки.. 6.
Ст. 220.
Хвильовий, Микола. [Уривки з

автобіографії і біографії]. Службовець..
Орг. Всеукр. Коміт. Профсп. РадТорг-
Служб. X. № 37. Ст. 6.
Шафаренко, А. Пам яти Василя

Чумака. (Спогади). Літ. Г. № 13. Ст. 3.
Ернст, Федір. Данило

Михайлович Щербаківський. (Пам яти
дослідника). Бібл. В. № 1. Ст. 127 136.
Яновський, Теофіль

Гаврилович. (Некрологія). [Член Всеукр. Ак.
Наук. Славний і на Україні і за її
кордонами медик, учений і лікар-практик.
День смерти 8 липня 1928 р.] Україна:
Ки. 6. Ст. 220.

Прапор Марксизму. Орган
Українського Інституту Марксцзму-Ленінізму.
Філософія, соціологія, економіка, історія,,
національне питання. X. ДВУ. № 3. Ли-
пень-серпень-вересень. 259 ст.
Летопись Марксизма. (Записки

Института К. Маркса и Ф. 'Энгельса).
Кн. VI. 176 ст. РЕЦ. Медзинський, В.
Літоп. Р. № 6. Ст. 377 380.
Шлях Освіти. Педагогічний

журнал. [Теорія освіти, методологія, освітня
практика, побут. Хроніка по УСРР, СТОР
і за кордоном. Бібліографія. Загальні
питання на.р. освіти. Соціяльне виховаи-
ня. Професійна освіта. ІІолітосвітня
робота. Учбова й популярно-наукова
література. Хроніка освітньої літератури].
X. ДВУ. № 7. 256 ст. № 8 9. 288 ст.
№ 10. 250 ст. № 11. 242 ст. № 12. 280 ст..
Український Вісник е к с п е р и

ментальної педагогіки та
рефлексології Укр аї н н. Науково-
Дорлідчий Інститут Педагогіки. НарКом-
Ос. УСРР. X. ДВУ. Вип. 1(8). 290 ст. Вип.
2(9). 240 ст. Віт. 3(10). 228 ст.
[Бібліографія закорд. педаг. літератури в кожному
випуску].
Радян сь к а Освіта. Громадсько
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педагогічний місячник. Орган НарКом-
Освіти УСРР за редакцією М. О. С к р и п-
ника. X. ДВУ. № 7 8. 120 ст. № 9.
88 ст. № 10. 92 ст. № 11. 108 ст. № 12.
112 ст.

Робітнича Освіта. Орган
Центральної Ради робітничої освіти при
Н. К. О. УСРР. [Українізація шкіл. Теорія
і практика шкільництва. Життя шкіл.
Фабзавуч. Профес. освіта за кордоном.
Бібліографія]. X. ДВУ. № 1, 2 3, 4 5,
6 7, 8, 9, 10 11, 12. Укр. і рос. м.
Самоосвіта. Орган. Центр. Комісії

допомоги самоосвіті. АПВ ЦК ЛКСМУ.
Відділу Самоосвіти УПО Культвідділу
ВУРПС. X. ДВУ. № 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8,
9, 10, 11, 12.
Радянська Школа, бывш. «Про-

свѳщениѳ Донбаса». Орг. Луганского
Окрпаркома. [Методи освітньої праці.
Освітня практика та побут. Краєзнавство.
Бібліографія]. Луганск.  1 12. Укр. і
}>ос. мовами.
Заочний Комуністичний

Університет. Комун. Унівѳрс. ім. Артема.
X. ДВУ. Курс пертий. № 2. 85 ст.
Наукові Записки Київського

Інституту Народнього
Господарства. К. Т. IX. 186 ст. Укр. і рос.
мовами.

Запиоки Ніженського
Інституту Нар. Освіти та Н.-Д.
Катедри Історії Культури й Мови
при Інституті. Кн. VlIL Ніжен. 191
ст. РЕЦ. Харлампович, Костянтин. 
Україна. Кн. 4. От. 148 151.
Записки Ніженського

Інституту Нар. Освіти. Кн. 1 (1924). Кн.
2 3 (1925). Кн. 4 5 (1925). Кн. VI (1926).
Кн. VII (1927). РЕЦ. Харлампович,
Костянтин.-Україна. Кн. 4. Ст. 145 8.
Записки Харківського

Інституту Народньої Освіти ім. О. Н.
Потебні. Том І. X. 1926. 140 ст. РЕЦ.
Харлампович, Костянтин. Україна. Кн. 6.
Ст. 176 177.
ЗапискиМиколаївськогоІНО.

Кн. І. Рік 1926 1927. Миколаїв. 1927.
126 ст. РЕЦ. Харлампович, Костянтин.
Україна. Кн. 4. Ст. 152 3.
Записки Волинського

Інституту Нав. Освіти ім. Івана
Франка. Житомир. Ки. 1. 1926. 118 ст.
Кн. 2. 1927. 157 ст. РЕЦ. Харлампович,
Костянтин. Україна. Кн. 4. Ст. 151 3.
Записки

Дніпропетровського ІНО. Дніпропетрівське. Том І. РЕЦ.
Харлампович, Костянтин. Україна. Кн.
6. Ст. 177 178.
НКО ДержНаукМетодКом.

Секція профосвіти. Програми
суспільствознавства дляВУЗ ів. ДВУ. 137 ст. РЕЦ.
Мушастий, Н. Черв. Ш. № 7. Ст.
270 271.
Бюлетень Одеського Окр.

Інст и т. Нар. Освіти. Одеса. ДВУ.
№ 3 4. Серіп. вересень. 164 ст.

Труди Харківського
Товариства Дослідників Природи. Нар.

Ком. Осв. УСРР. Управ. Наук. У стан.
X. Том. LI. В. L Наукові Записки
Науково-Дослідчої Катедри Геології. 189 ст.
Мапи.
Записки Київського Тов ар и-

риства Природознавців. [Життя
укр. природи]. К. Т. XXVII. Вип. 3.
Український Науков о-Д о с л і д-

чийГеологічпий Інститут.
Труди. X. ДВУ. Том. І Вип. І. 144 ст.
Труди Українського

Науково-Дослідного Геологічного
Інституту. Його ж видання.
[Геологічні досліди Півд-Схід. Волині, Коро-
стенщини, українського «Силексу»,
досліди на Кам янеччині, Маріупольщині ї
Київщині]. К. Т. II. 203 ст.
Українсь к и йБотаніч ний

Журнал. Українське Ботанічне Товариство
ВУАН. [Досліди фльори України]. К.
Кн. IV. 76 ст.
Труды Озерной Комиссии,

состоящей при ВУАН. [Досліди
одеських лиманів]. В ы п. І. Одесса. 140 ст.
Українські Фізичні Записки..

Видання Київ. Науково-Дослідчої
Катедри Фізики.. За ред. керівника катедрк
проф. О. Г. Гольдмана. К. Т. І. Зшиток 3.
76 ст.

Декадний Бюлетень УКРМЕТУ.
УСРР. НКЗС. Управління УМСГ.
Українська метеорологічна та гідрологічна
служба. К. № 1. 36 ст.
Подкарпатска Русь, часопис no-

свяченый нозваню родного края,
педагогичный и литѳратурным
справам Ужгород. Вьідає «Педагогично Товариство
Подкарпатскои Руси». Р. V. Чч. 1 10..

Праці Комісії для
Виучування Народнього Господарства
України. Збірник Соц.-Екон. Від.
ВУАН. За ред. гол. ком. акад. К. Г. Воб-
лого. К. Вип. L 271 ст.
Хозяйство Украины. Ежемес^

политико-экономический журнал. X. Изд.
«Хозяйство Украины».^ № 7. № 8  9.
№ 10. № 11. № 12. 200 ст. РЕЦ. Віт-
к у п, А., К а п л а н, С., Павлов, М.
Хозяйство Украины в 1927 28 г.
[Бібліографічний огляд]. Більш. Укр. № 19.
Ст. 79 87.
Вести и к Профдвижения

Украины. Орган ВУСПС и ВУК Со-
юзов. [Тарифно-екон. робота.
Організація. Культробота. Охорона и ринок
праці. Міжнародн. робітничий рух. По
всеукраїнських об єднаннях. Місцеве
життя]. Російською мовою, укр. рідко.
X. Из-во «Украинский Рабочий». № 1 23.
Вопросы Экономики Донец-

кого Бассейна. Харьковск. йнститут
Народ. Хозяйства. Орг. научно-исследо-
вательского кабинета экономич. изуче-
ния Донецкого бассейна. X. N° 3 4.
36 ст.

Массовик. Двухнедельник Сталин-
ского Окружного Комитета КП(б) У.
[Господарське життя. Організації партійні.
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Громадські поєднання. Культура. Проф.
життя]. Сталин. № 1 22.
Матѳриалы по народному

хозяйству Днепропетровского
округа. [Місячник Дніпропетр. Окр.
Стат. Бюра]. Дніпропетровське. № 1 4.
Информационный Листок

Днепростроя. № 1-й. 20 декабря.
95 ст.
Транспорты Украины. Двухн.

журн. органов транспорта в УССР.
[Технічно-господарський стан транспорту
України. Становище робітництва
транспорту]. X. № 1 20.
Ежѳгодник Хлебной

Торговли. № 1. 1925 6 и 1926 7 гг. М. Изд.
НарКомТорга СССР и РСФСР. 88 ст. РЕЦ.
Р. Вольман. Хоз. Укр. № 11. Ст. 190 1.
Тѳхническиѳ Новости. Двухн.'

бюлетень НТУ ВСНХ . УСРР. [Науково-
технічна критика п ятирічного промпля-
иу. П ятирічн. плян електрифікації
України. Загальні наук.-техи. питання про-
мисловости України. Технічна справа на
фабриках та заводах. Техніка за
кордоном. Література питання]. X. № 1 13.
Червоний Технолог. Журнал

Науково-Технічного Т-ва студентів,
професорів та заводських працівників при
Харк. Технологічному Інституті.
[Економіка техніки]. Ч. І. 116 ст.
Научи о-Т ехнический Журнал

Одесского Отдел Научно-Тех-
иич. Управлення ВСНХ УССР,
Одесского Политехничеокого
Института и Одесского Отде-
л а Всеукр. Ас социации
Инженеров. Одесса № 1 2 3.
Технико - Бібліографический

Бюлетень. Всеукраин. Ассоц. Ииж.
«ВУКАИ». X. № 1-4.
Инженерный Р а б о т н и к. Ежем.

научно-технический и профессион.
журнал. [Техніка. Техніка виробництва.
Професійні справи. Огляди науково-технічні].
Орган Всеукр. Бюро инжен.-технич. еек-
ций при Всеукр. Комитете Союза Горно-
ра-б. СССР. Диепропетровск. № 1 12.
За Изобретательство. Сборник

статей и материа лов по вопросам изобре-
тательства. Украинская Ассоциация ра-
бочих Изобретателей. (УАРИЗ). [Органів,
справа. Оборона й винахідащтво.
Досліди, винаходи й удосконалення. Стан
винахідництва]. X. № 1. Рос. мова, зрідка
Укр.
Уголь и Ж е л е з о. Орган Доиугля,

Коксобензола, Химугля, ІОгостали и
Юрта. [І. Гірська промисловість. Наука й
техніка. її. Гірсько-заводська
промисловість металургійна. Хемічна й коксобен-
зольиа. Огляди. Доповіді]. X. № 28 39.
Вестник Доиугля.

Научно-издательское бюро Доиугля. Двухн. ж.
[Комерційна діяльність Доиугля. Умови
праці. Теплотехніка. Питання пляну.
Механізація виробництва. Раціоналізація.
Питання підрахунку й перевірки. Огляди й
нотатки]. X. № 27 50.
Научные Записки Государ¬

ство н н о г о Экспериментально*
го Института Сахарной Про-
м ы ш л е н н о с т и. [Техніка, хемія,
агрономія, економіка, професійна справа,
практика, організація, історія, огляди й
бібліографія цукрової промисловості!
К. Том V. Вип. 7 12. Том VI. Вип. 1 12
Том ѴП. Вип. 1 3.
Український Хемічний Жур.

пал при Хемічній Науково-
Промисловій Секції ТСО Авія-
Хему УСРР. Ред. К. А.
Красуйсь кий. X. Т. ПІ. Книги 1, 2 й 3. 434 ст.
Наукові ЗапискиХарківсько-

го Технологічного Інституту
імени В. І. Леніна. X. Т. II та ПІ.
Зодчество. [Щомісячник

архітектури інженерної, санітарної техніки,
промислового й комунального будівництва].
№№ 1 8. 148 ст. X. ДВУ. РЕЦ. Драго-
манов, С. Ж. й Р. Кн. XII. Ст. 194 195.
Український Мисливець та

Р и балка. Орг. Всеукр. Спілки
Мисливців та Рибалок. [Спілкове будівництво.
Мисливське законодавство. Мисливське
господарство. Економіка мисливства.
Хутряна. Рибальство й рибництво. Пиродо-
знавство. Руїнницька техніка. Псарни-
цтво. Мисливство й наука. Закорд. огляд.
Бібліографія]. X. Ке 1 12.

Вісник Статистики України.
Періодичний орг. Ст. Упр. УСРР.
[Охоплюється всебічно статистика України].
X. ЦСУ. І III книжки.
Україна. Статистичний щорічник на

1928 р. Вид. ЦСУ УСРР. X. Сг. 1 387.
РЕЦ. Дубняк, К. Ком. № 263. Ст. 6.
Вопросы Труда на Украине.

Двохт. орган. Народ. Комісаріяту Праці
УСРР. [Рос. мова, зрідка укр.]. X. № 1 19.
Праці Науково-Дослідчої Ка-

тедри Кооперації при
Київському Кооперативному
Інституті ім. В. Я. Чубаря. Управл.
Наук. Устан. НКО УСРР. [Назва франц.,
укр. та рос. мов.]. К. Кн. II. 376 ст. Кн. III.
276 ст. Кн. IV. 219 ст. Резюме франц.
мовою.

Кооперативне Будівництво.
Двохт. жур. Україн. Споживчої
Кооперації. [Кооперація України. Міжнародня
кооперація. Організація. Раціоналізація.
Підсумки кооперативної праці й
перспективи. Економічне життя. Місцева
кооперація. Заготівля й збут. Черги й їх
ліквідація]. X. Вид. «Вукопспілка». № 1 24.
Кооперативна Громада. Двохт.

журнал української с.-г. кооперації та
кредиту. [Матеріяли]. X. Вид. «Сільського
Господаря» та Укрсільбанку. № 7, 8,
9, 10.
Кооперат. - освітня робота.

[Кооперативна література й її
поширення. Курсова і шкільна робота. Досвід і
практика освітньої роботи; на місцях.
Культурно-освітня робота кооперації за
кордоном. Бібліографія. Проіюамно-мето-
дичний матеріял]. X. Вид.
«Кооперативного Будівництва» БУКС. 1 15.
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Кооперативне Село. Вісник сль-
сьюо-господарської кооперації України.
[Матеріяли]. X. Вид. Всеукр. Союзу с.-г.
Кооперації «Сільський Господар». № 7
12.
Вісник Куст. - Пром. Кредит

Кооперації України. Видання
Вукпром. Кредит. Союзу. [Організація.
Пляново-економічна справа. Техніка й
ремесла. Культробота. Промисли України*.
Юридична/справа. Бібліографія.
Кооперація в країнах світу]. X. № 1 12. Укр.
ї р. мов.
Жилищная Кооперація

Украины. [Двохт. ж. Всеукр. Союза Житл.
Кооп. Житлове будівництво. Умови житл.
кооперації по Україні. Культпобутова
робота. На місцях. Юр. відділ. Житлове
законодавство України]. X. № 1 24.
Кооперативний Шлях. Орг.

Одеськ. Округ. Кооператив. Ради. [Кооп.
організація. Кооперація за кордоном.
Шляхи соціялістичного будівництва в
кооперативній роботі. Дійсне
кооперування дійсних мас. Кооперація й побут
робітництва. Література кооперації.
Завдання на селі. Кооперативні галузі].
Видання сільське й міське. Одеса.
№ 1 27. Укр. і рос. мов.
Труди Кабінету

Колективізації Сільського Господа р-
с т в а. За ред. засідателя кабінета
В. Чугая. Полт. Сільськ.-Господ.
Політехнікум. Полтава. Вип. 1-й. 278 ст.

Український Агроном. Наук.-
агроном. та гром. проф. журнал. Укра-
їнськ. центр, та Харківськ. окр. бюрів
агроном, с.-г. секції профспілки с,-г. та
ліс. робітників СРСР. X. № 7 8, 9, 10,
11, 12.
Записки Чорвоноградського

Технікуму ім. С. К. Луценка.
Червоноград. Вип. 11.
Селянське Життя. Орган.

Запорізького Окр. Комітету Ком. П. (б) У. та
Окр. Вик. Ком. Додатод до «Десятиріччя
Жовтня» 1917 1927.
Червоне Село. Щомісячн. журн.

для робітників сільрад. [Політичне і
господарське життя сільрад України.
Взаємодопомога на селі. Довіково-юридична
частина]. X. Вид. Оргінстру ВУЦВК.
Л'2 1 12.
Шляхи Сільського

Господарства Київського Краю. Київ,
краєва с.-г. досвідна організація. К. Вид.
Ред. Видав. Комітету при К.К.С.-Г.Д.
Станції. .Ń2 б 6. 7 8.
Український

Землевпорядник. Гром., проф. та наук, щомісячник
Землевпор. Секції Всеукр. Ком. Профсп.
сільгосплісробітників, що об єднує
землевпорядників, меліораторів та
геодезистів. [Досліди з землевпорядження,
меліорації та геодезії. Бібліограф,
покажчик з названих питань]. X. 1, 2, 3 4,
5-0, 7, 8  9, 10, 11, 12.
Записки Майпівського С ідь-

с ь к о-Г осподарського
Технікума. НКО. УСРР. Ніжин. Том І.
321 ст.
Труды Мироновской Опытно-

Селекционной Станції. Сор.-Сем.
Упр. Сахаротреста ВСНХ. СССР.
Мироновна. Вып. 2, 3.
Труды Полтавской Сельско-

Хоз. Опытной Станции.
[Полеводство. Короткі підсумки' робіт в 1927 р.]
Полтава. № 70. 130 ст.
Труды Полесской Областной

С.-Х. Опытной Станции им. А. Н.
З а с у х и гг а. [Картопляне полеводство.
Агрохемія]. К. Том II. Вып. 32. 244 ст.
Труды Вознесенской С.-Х о з.

Опытной Станции. [Агрономічні
досліди й підсумки їх]. Вознесене». Вып.
ѴПІ, IX, X.
Труды Центральной Научно-
Опытной Винодѳльческой
Станции имени К. А. Тимирязѳ-
в а. Исслѳдовательские работы персонала
станции. Примерный план организации
на Украине опорных пунктов по
виноградарству. Одесса. Вып. ПІ. 48 ст.
Вісник Садівництва, В и и о-

градництва та Городництва,
Щоміс.  науково-практич. журнал.
[Культура садовини і городини на Україні.
Садові й городні вироби (варення, повидла,
вина). Кооперація садівництва та
городництва]. X. «Na 1 10. 416 ст. Укр. та рос.
мов.

Труды Алешковской Песча-
но-Мелиорат ивной Опытной
Станции. [Досягнення меліорації на
пісках долішнього Дніпра]. Херсон. В. І.
54 ст. З ілюстрації. Мала.
Труды Научного ^Института

Селекция. Сор.-Сех* Уп.
Сахаротреста. ВСНХ. К. Вып. П. 234 ст.
Труди Верхнячскої Сортіро-

вочної Станції. Всеукр. Рада Нар.
Госп. Сортівничо-Насінньове Управл. Цу-
кротресту. К. Вин. І. 168 ст.
Труды Государственной И х-

тиологич еокой Станции. Нар.
Ком. Зем. Справ. [Праця станції. Досліди
іхтіологічні Чорного моря, лиманів,
Дніпра]. Херсон. Т. III. В. її. 132 ст.
Труди з Лісової Досвідної

Справи на Україні. Випуск VIII з
робот Червоно-Тростянецького
Досвідного Лісництва. Всеукр. Центр. Управ.
Лісами. НКЗС. УСРР. X. 270 ст. та випуск
IX з робот Дарницької Лісової Дорвідної
Станції. К. 330 ст.

Червоний Шлях. Громадсько-
політичний і літературно-науковий
журнал. X. ДВУ. № 7 8, 9 10, 11, 12.
Критика. Журнал марксист, критики

та бібліографії. За ред. М.
Скрипника, А. Хвилі, В. Д е с и я к а. X.
ДВУ. № 6 12.
Життя й Революція.

Місячник. К. ДВУ. Ки. 7 12.
Ювілей и и її Збірник н а п о-
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шану академика Михайла
Сергіев и ч <а Грушевського з
нагоди шістьдесяітої
річниці ж и И я та сорокових
роковин наукової діяль-
н осі ти. К. Т. І. Частина історична. 492
ст. Т. II. Частина історично-літературна.
УАН. К. Ст. ХП+523. РЕЦ. (на т. І). Кер-
нажицкі, К. Інститут Беларускае
Культуры. Запіскі Адзелу Гуманітарних На-
вук. Кн. 3. Працы клясы гіеторыі. Т. IL
Мѳнск. Ст. 471 473.
Театр, Клуб, Кино. Орган

Політосвіти й Культвідділу. Одѳс. РПС.
№ 26 46.
Первісне Громадянство

та »його Пережитки на
Україні. Науковий щорічник за ред. К. Гру-
шевської, керівниці Кабінету
Примітивної Культури ВУАН. Наук. Дослід. Ка-
тедра Історії України. К. Кошт. Упр.
Наук. Уст. України. Вип. І.
Бюлетень Центрального

Арх. Управління УСРР.
[Матеріял про стан археографічної роботи]. X.
№ 1 12.
Архівна Справа. Центрально

Архівне Управління УСРР. X. № 7. 87 ст.
та № 8. 84 ст.
Бібліологія ні Вісті.

Український Наук. Дослідчий Інститут
Книгознавства. К. № 1(18). 190 ст. Дод. резюме
статгей нім. м.
Бібліологічні Вісті. 1927.

№ 1 4. РЕЦ. Чернявський Ф. Д. Черв.
ПІ. № 9 10. Ст. 279 282.
Праці Одсскої

Центральної Наукової Бібліотеки.
Т. І. Одеса. 1927. ѴІ+200 ст. з 2 ілюстр. 
РЕЦ. Ясинський Михайло.  Україна.
Кн. 4. Ст. 153 154. ІО. М. Бібл. В. № 1.
Ст. 144 145.
Сборник Публичной Биб-

л и о т ѳ к и СССР им. Л е н и н а. Изд.
Библиотеки. М. 221+1 ст. РЕЦ. Валика,
Д. Бібл. В. № 1. Ст. 145 7.

Историк-Марксист. Том VII. М.
Из-во Коммунистической Академни. 319
ст. РЕЦ. Манілов, BA-Літоп. Р. № 4.
Ст. 191 197.
Историк-Марксист. Т. ѴПІ и

Пролетарская Революция. №
6 7. РЕЦ. Манілов, В. Літоп. Р. № 5.
Ст. 286 296.
Літопис Революції.

Журнал Істпарту Центрального Комітету
Комун. Пар. (б) України. X. ДВУ. № 4.
Липень серпень. 197 ст. [З додатком:
Коротка хронологія робітничого та
революційного руху на Україні (липень 1917 р.).
Склали: Біргер, С., Кац, 6., Каган, 6. 11
ст.]. № 5. 329 ст. та № 6. 400 ст. з огла-
вом за рік 1928.
Літопис Революції.

Журнал Істпарту ЦК КП(б)У. Ч. 3. 384 ст.
РЕЦ. І. С. Черв. ПІ. № 8. Ст. 211 212.
Фрид, Д. Літопис Революції [Значіння

названого органу]. X. Пр. № 270. Ст. 2.

Записки
Історично-Філологічного Відділу
Української Академії Наук. Кн. І.
1919, під ред. Павла Зайцева; кн. II Пі
1920 1922; кн. IV, 1923; кн. V, 1924 1925:
кн. ѴП ѴШ, 1926; кн. IX, 1926; кн. X
1927; кн. XII, 1927; кн. ХПІ XIV, 1927;
кн. XV, 1927 за головним редагуванням
голови Відділу академика Агатангела.
Кримського. РЕЦ. Копержинський Кость.
Україна. Кн. № 6. Ст. 166 174.
Записки

Історично-Філологічного Відділу ВУАН.
За голови, редагуванням голови Відділу
акад. Агатангела Кримського. Кн. ХІХ.
420 ст.
Записки

Історично-Філологічного Відділу ВУАН.
Праці Історичної Секції за ред акад.
Михайла Грушевського та проф.
Олександра Грушевського. К. Ки. XX. 351 ст.
Науковий. Збірник зарік

1928. Записки Україн. Наук. Товариства
(тепер Істор. Сек. ВУАН). Під ред. голови
Секції акад. Михайла Грушевського. К.
ДВУ. Т. XXVIII.
Україна. Науковий двохмісячник

українознавства. Під ред. акад М.
Грушевського. Орг. Іст. Сек. ВУАН. К. ДВУ.
Кн. 4, 5 і 6.
Більшовик України. Політ.-

екон. журнал ЦК КП(б)У. X. ДВУ.
13 24.

Більшовик України. Політ.-

екон. журнал ЦК КП(б)У. №№ 15. 16. 18.
19. 20. 21 22. X. РЕЦ. Я. Т. Хоз. Укр.
№ 11. Ст. 180 183.
За Сто Літ. Матеріяли з

громадського й літературного життя України
XIX і початків XX століття. Заходом
Комісії Новішої Історії України. Під ред.
акад. Михайла Грушевського. Істор.
Секція УАН. К. ДВУ. (Записки кол. Іст. Сек.
Укр. Наук. Тов-ва в Київі. Т. XXIX).
Книга 2. 327 ст. Книга 3. 325 ст. Рец [на
кн. 2]. Назаревський, О. Черв, Ш. №
9 10. Ст. 274 277.
Юбілейиий Збірник на

пошану академика Дмитра.
Івановича Баталія з
нагоди сімдесятої річниці життя
та п ядесятих роковин
наукової діяльности. К. 1927.

1187 ст. РЕЦ. Кѳрнажыцкі, К. 
Інститут Беларускае Культуры. Запіскі
Адзелу Гуманітарных Навук. Кн. 3.
Працы клясы гіеторыі. Т. Ц Менск. Ст.
470 471. Харлампович, Костянтин. Зап.
Іст.-Філ. Від ВУАН. К. Кн. XIX. Ст.
278 286.

L  Ukrainę N о u ѵ ѳ 11 ѳ; Journal
Bimensuel, l-re Annee [Подає цілу низку
статтей інформаційного характеру про
минуле й сучасне України]. Париж-
Ч. 1 9.
Черн и гів і Північне

Лівобережжя. Істор. Секція УАЙ. Огляди,
розвідки, матеріяли. Під ред. голови
Секції акад. Михайла Грушевського. [К.]-
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ДВУ. ХІІ+531 ст. РЕЦ. Пархоменко, Вол.
Черв. Ш. № 7. Ст. 269 270.
Записки Одеського

Наукового при УАН
Товариства. Секція Історично-Філологічна.
Одеса-. № і. 79 ст.
Записки Одеського Науко-

в о г о при- УАН Товариства.
Секція Соціяльио-Історична. За редакц.
М. Слабченка. [Тематичний збірник, що
присвячено, історії економічної думки
іта Україні в зв язку з економікою
даного часу й місця. Матеріяли і обробіток
творів представників економіки ЗО 40-х
рр. 60 _рр. 80 рр. та 90 рр. ХІХ в:].
Одеса. ДВУ. Ч .3. 102 ст.
Записки Полтавського

Наукового при
Всеукраїнській Академії Наук
Товариства. Полтава. Вип. П. 113 ст.

З а п и с к и К а м я н ѳ ц ь-П о д і л ь-
ського Наукового п р и У кра-
'ї и с ь к і й Академії Наук
Товариства. Ред. Комісія: Д. Богацький,
М. Недужа, Т. Недужий, Ю. Сіцінський,
Ю. Філь. Кам япець па Поділлю.
100 ст.
Збірник. Волинський

Науково-Дослідний Музей. Житомир. Т. І. 134 ст.
Східній Світ. Всеукраїнська

Наукова Асоціяція Сходознавства. Ред.
Колегія: проф. Л. Величко, проф. Глад-
стерн, А., акад. Кримський, Аг., Ковалів-
ський, А., акад. Левитський, В., проф.
Ріттѳр, П., Ряппо, Я., проф.
Федоровський, А., проф. Синявський, А., проф.
Сухов, А. [З життя Закавказзя, Персії,
Туреччини, Хини, Сірії, Египту]. X. № 2,
3 4, 5 і 6. Ст. 302, 352, 285, 288. РЕЦ.
Фінкель, Ол. Черв. ПІ. № 9 10. Ст.
277 9.
Известия Таврического

Общества Истории, Архе-
ологии и Этнографии (бывш.
'Таврической Ученой Архивной Комиссии).
Под ред. секретаря О-ва Н. Л. Эрнста.
Симферополь. Крымполиграфтрест. Т. П.
(59). [4]+192 ст. С илл., черт., карт, и план.

Бюлетень ЦКК КП(б)У і НК PCI
УСРР. [Життя партії. Робота НК PCL
Партійно-виховальна робота. Робота
місць]. X. № 1 12. Укр. і рос. мов.
Радянська Україна.

Журнал Всеукр. Центр. Виконав. Комітету.
X. № 7 8(44 45). № 9(46). № 10 11
(47 48).
Тризуб. Тижневик [Посвячений

справам української еміграції]. Париж.
Ч. 1 50. Р. вид. IV.
Червоний Клич. Орган

Всеукраїнського Центрального Комітету
МОПРУ. [З* життя революціонерів. З
життя компартії за кордоном]). X. № 1
(ЗО) 12(41).
Наша Земля. Суспільно -

політичний і літературний журнал. Рік. вид.
И. Ч. 6. Червень. За редакцію відповідає
Іван Метко. Видавець Гренджа-Донська.

Ужгород. РЕЦ. Г. Ков.-Кол. Прол. Пр.
№ 190. Ст. 5.

К о м у и а р к а України. Орган
Центр. Відділу Робітниць та Селянок ЦК
КП(б)У. [Стан робітниць і селянок на
Україні]. X. № 1 24.

Записки. Катедра Єврейської
Культури при ВУАН. Філологічна й
літературна секції. К. Кооперативне
видавництво «Культурліга». Том. 1. 342 ст.
Пролетарише Фон. політико-

суспільний, літературно-художній двохм.
журнал евр. м. К. Коопер. внд-во
«Культурліга». № 1 4.

Ю н г е р - б о й - к л а її г.
Літературний додаток до газети «Юнге Гвардіє».
Центрвидав. [З українознавства:
літературні нотатки]. X. № 5, 6, 7.
Д і ройте В е л т. Політгромад-

ський та літературно-науковий журнал
є.вр. м. [З українознавства: 1) про
Михайла Коцюбинського, 2) Другий
всесоюзний з їзд євр. культробітників, 3)
Єврейська наука на другому всесоюзному
культурному з їзді, 4) Участь єврейських
робітників у великій індустрії в Одесі,
5) Єврейське населення України за
всесоюзним переписом 1926 року]. X. № 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12.

Проліт, журнал єврейською
мовою. [Нариси з історії і критики
українок. літератури]. X. К» 1 8 9.
Ратнбілдунг (Радянська.

Освіта). Педагогічний щомісячник. Орган
НКО УСРР. Всеукр. Філія Центрального
Вид-ва Народів СРСР при ВУЦВК у. X.
№ 1 8. Євр. м.
Безвірник. Популярно-науковий

антирелігійний місячник. Всеукраїнська
Рада спілок безвірників. X. № 1 12.
Церква й Життя. Орган.

Української Автокефальної Православної
Церкви. Вид. Всеукр. Правосл. Церк.
Ради. X. Ч. 1 і 2. [Матеріяли до церковної
історії].
У країнський

Православний Благовісник. Свящ. Синод
Укр. Прав. Церкви. [Крім назви весь
журнал рос. мов.]. X. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 12, 13 14, 15 16,17,18,19 20,
21 22.

Е в а н г е л и с т. Орган. Всеукраии-
ского Союза христиаи евангельской
воры. Одесса. № 1 8.
Б л а г о в е с т її и к. К. Изд. Все-

украинского об едшіения адвентнстов
седьмого дня. № 1 4.
Баптист Украины. Орган

Всѳукраинского Союза християн бапти-
стов. [V Всеукраїнський З їзд Баптистів].
X. № 1 12. Укр. і рос. м.

Червоне Право. Двохтижнений
орган Народнього Комісаріяту Юстиції
УСРР. [Організація й функціонування
органів суда. Практика судова.
Пояснення законів. Історія українського
права. Українська юридична терміїюло-
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гія. Огляд радянського законодавства.
Хроніка. Правие життя на місцях.
Критика й бібліографія]. № 1 24. 1184 ст.
Праці Комісії для

Виучування Звичаєвого Права
України з а р е д а к ц і є ю акад.
0. 0. Малиновського, голови
К о м і с і ї. Збірник Соц.-Ек. Від. ВУАН.
К. № 8. Вип. 2. 443 ст. № 13. Вип. 4. 255
ст. № 14. Вип. 5-й. 256 714 ст. № 17.
Вип. 3. 333 ст.

Бібліографічний
покажчик про економічне вчення
Карла Маркса в літературі
українськоюмовою за 1917
1927 роки. Склав І Я. Луценко. 
Прап. Марк. № 3. Ст. 244 251. Ks 4(5).
Ст. 227 233.
Веркин, І. Загальні питання народньої

освіти. І. Освітня політика. II. Система
наросвіти РСФСР та УСРР в цілому.
ИІ. Соціяльне виховання.  IV. Проф.
освіта. V. Політосвіта. [Бібліогр. огляд]. 
Шл. Осв. Кз 12. Ст. 248 257.
Лєснік, Ф. Хроніка освітньої

літератури за даними науково-педагогічної Б-ки
Науково-Дослідч. Інституту
Педагогіки. Шл. Осв. Ks 12. Ст. 277 280.
Кукіль, В. Огляд американської

педагогічної періодики за квітень вересень.
Шл. Осв. Ks 12. Ст. 237 248.
Бібліографічний

покажчик статтей по
музейництву, поміщених у «Д і л і» в
річниках І XLV, (1882 1927).
Зібрали: Василь Волицький, Богдан Кравців,
Степан Охримович та Євген 10. Пелен-
ський, стипендисти Українського
Національного Музею у Львові. Впорядкував
Є. Ю. Пеленський. Львів. Ст. 37. РЕЦ. І.
[Цінна праця]. Д. 1929. Ч. 1.
Покажчик статтей та

рецензій, вміщених у К
рити ц і з а 1928 рік.  Крит. Кз 11. Ст.
148 153.
Часописи Поділля.

Історично-бібліографічний Збірник з нагоди
150-ліття пертої газети на Україні
(1776 1926) та 10-ліття існування ЦСРР.
Склали М. Білинський, Н. Співачевсыса
та Ів. Кревецький. За ред. Валентина
0 т а м а н о в с ь к о г о. Вінниця.
1927/28 рр. Вид. Вінницької філії Всен.
Бібл. України при ВУАП. 31+146+21+4+
+1 ст. РЕЦ. Ігиатієнко, В. Бібл. В. Ks 1.
Ст. 148 150.
Теремець, Д. Абетковий покажчик до

Известий Киев. Коммерческого
Института. [1909 1919 р.].  Наукові Записки
Київ. Інст. Народ Господар. К. Т. IX. Ст.
183 187.
Сірополко, Ст. Студентська

українська преса за останнє десятиліття.
[Короткий огляд]. Триз. Ч. 32. Ст. 5 7.

Les publications des associations d etu-
diants ukrainiens pendant les dernieres
10 annees. Аппѳхѳ au Ks 32. Ст. 7 10.
Кревецький, Іван. Українська

католицька преса. (Історично-бібліографічний

огляд в 75-ліття її існування). Н. З
Ч. 101.
Любимекко, Інна. Нариси архівної

бібліографії на заході за останні 15 років. .
Арх. Спр. Кн. 8. Ст. 75 80.

FraenkeL Ernst. Bibliographie des
Jahres 1926. XII. A. Baltisch-Slavisch. Indo-
germanisches Jahrbuch im Auftrag der
indogerm. Gesellschaft, herausgegeben
v. Albert Debrunner u- Walter Porzig,
XII Band. Berlin Leipzig. Walter ae
Gruyter et Со. Ст. 254  255.

Hujer, 0. Bibliographie des Jahres 1926.
VII B. Slavisch. [Бібліографія
слов янознавства за 1926 p.] Indogermanisches
Jahrbuch im Auftrag der indogerm.
Gesellschaft, herausgegeben v. Albert
Debrunner u. Walter Porzig. XII Band.
Berlin  Leipzig. Walter de Gruyter et Co.
Cr. 255 - 304.

Hnatysak, M , dr. Katalog der Ucrainica
in der Abteilung Ukrainę im Lichte der
deutschen Presseund Literatur" derinter-
nationalen Presseausstellung 1928 in Koln.
[Наукові видання, красне письменство
й мистецтво, пері дика, політична й
інформаційна література, летючки,
програми й філятелістика в німецькій мові].
Herausgegeben vom Ukrainischen Wis-
senschaftlichen Institut in Berlin. 24 + 4
нен. ст.

«И з д a H и» я К у л ь t у p л o - П p o-
свѣтитѳльного Общества
имени Александра
Духновича в Ужгородѣ». Чч. 1 32.
(1924 1927). РЕЦ. Савченко, Федір. 
Україна. Кн. 6. Ст. 184 192.
Нові к и и ж к и. І. Історія ВКП(б),

КП(б)У та Ленінізм. II. Революційний
рух та історія клясової боротьби на
Україні й у Росії. [Бібліограф, реєстр].
Літоп. Р. Кз 5. Ст. 310 312. Кз 6. Ст.
381 385.

Ходоровский, 3. и Фрадкин, А.
Указатель литературы по истории революци-
опного движения и развитая с.-д. орга-
шізаций на Украине в эпоху «Искры» и
II с езда РСДРП (1900 1904 гг.). Літоп.
Р. К 5. Ст. 297 309.
Матѳриалы к бі0лиогра-

фииреволюционногодвиже-
ния в Одессе. Вып. І. Труды Госуд.
Публ. Библиотеки в Одессе. Одесса.
1927. 86 ст. РЕЦ. Коф, Г Літоп. Р. К> 4.
Ст. 189 190.
Лапіна, В. Огляд жовтневої літератури,

що її видав Істпарт ЦК КП(б)У та
Всеукраїнська Жовтнева Комісія.
[Література історичного змісту]. Літоп. Р. Кз 6.
Ст. 353 360.
Кареткікова, Т. Короткі нотатки про

літературу з історії КП(б)У.  Літоп. Р.
Кз 5. Ст. 267 274.
Малиновський, Оникий, ак.

Правознавство. Теорія права. Судове право.
Кримінальне право і кримін. процес. Історія
права. (Наук.-дослід. і наук.-вид. рух.
Радян. України в 1927 р. Бібліогр. огляд).
Україна. Кн. 4. Ст. 110 118.
Яновський, Виктор. Міжнародне право.
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(Науково-дослідчий і науково-видавничий
рух Радянської України в 1927 році.
Бібліографічний огляд). Україна. Кн. 4.
Ст. 118 122.
Кристер, Арнольд, Цивілістична

література. (Науково-дослідчий і
науково-видавничий рух Радян. України в 1927 році.
Бібліографічний огляд). Україна. Кн. 4.
От. 122 126.
Бутовський, Олександр. Цивільний

процес. (Науково-дослідчий і
науково-видавничий рух Радян. України в 1927 році.
Бібліограф, огляд).  Україна. Кн. 4. Ст.
126-9.

Товстоліс, Микола. АдаітЬтративне
право. (Науково-дослідчий і
науково-видавничий рух Радян. України в 1927 році.
Бібліографчний огляд).  Україна,. Кн. 4.
Ст. 129 131.
Завітневич, Василь. Земельне право,

(науково-дослідчий і науково-видавничий
рух Радян. України в 1927 році Бібліогр.
огляд). Україна. Кн. 4. Ст. 131 133.
Леонтович, Михайло та Пікус, О.

Ветеринарія. (Науково-дослідчий та науково-
видавничий рух Радянської України в
1927 році. Бібліографічний
огляд). Україна. Кн. 5. Ст. 155 162.
Ьелінг, Дмитро. Зоологія.

(Науково-дослідчий і науково-видавничий рух
Радянської України в 1927 році.
Бібліографічний огляд). Україна. Кн. 5. Ст.
117 130.

Шарлемань, Микола. Охорона природи.
(Науково-дослідчий і науково-видавничий
рух Радянської України в 1927 році.
Бібліографічний огляд).  У країна. Кп. 5.
Ст. 131 132.
Нещадименко, Марко. Мікробіологія та

епідеміологія. (Науково-дослідчий і нау-
ково-видавнич. рух Радянської України
в 1927 р.. Бібліографічний
огляд). Україна. Кн. 5. Ст. 132 138.
Черняхівський, Олександр. Медицина.

(Науково-дослідчий і науково-видавничий
рух Радянської Украйні в 1927 році
Бібліографічний огляд). Україна. Кн. 5.
Ст. 139 147.
Студзинський, Іван. Хірургія. (Науково-

дослідчий і науково-видавничий рух
Радянської України в 1927 році. Бібліогр.
огляд). Україна. Кн. 5. Ст. 147  154.
У країнські Медичні Вісті.

Орг. Київ. Держ. Мед Інст. К. № 1 2.
200 ст. № 3 4. VI +201 429 ст. № 5.
430 574 -.ст. № 6. 579 696 ст.
Український Медичний

Архів. Орган Медич. Секції Харків.
Наук. Товариства, наукових дослідчих
установ Укр. Науки та Харків. Медич.
Інституту. X. Вид-во «Наукова Думка».
Т. Н. Зош. 1 2. 218 ст. Т. її? Зош.
3. 154 ст.

, Хроніка .Охорони Здоровля.
Орган Харківської Окрздоровінспектури.
№ 1 24. [Справи і стан охорони здоровля
на Харківщині за 1918 1928 рр.].
Бюлетені Постійної

Комісії Вивчання Кров яних
Угруповань. Вид. Медич. Секції.

Харків. Науков. Товариства. [Розподіл
груп крови в народах...]. X. Видавництво.
«Наук, думка». Т. II. Ки. 1, 2, 3, 4. Т. ІІІ.
Кн. І. Укр. і нім. м.
Профилактическая

Медицина. Ежемес. журн. X. Изд.
«Научная Мысль». УЧР. НКЗ. УССР. № 1 12.
Труды Клиники нервных

болезней Киевского Г о
суда р с т в е н и о г о Института
для усовертѳнствования
врачей. Том I. К. 500 ст.
Труды Комиссии по савси-

тарно-биологическому о б-
следовапиюр. Сев. Донец и его
притоков: р.р. Лопанъ и Уды. Вып. II. X.
181 ст. Мапи.
Современная поихоневро-

л о г и я. К. Т. VI. 1, 2, 3, 4, 5 6. Т.
VII. № 7 8, 9, 10, 11 та 12.
Новый Хирургический

Архив. [Розвідка з хірургії.
Хірургічні помилки. Випадки з практики.
Хірургічні товариства]. Днепропетровск.
Т. XIV. Кн 2 4. Т. XV. Кн. 1^-4. Т. XVI.
Кн. 1-А. Т. XVII. Кн. І.
Путь к здоровью. Ежем. ж.

[№ 12. дає огляд справи охорони
здоровля на Україні за десятиліття 1918
1928 рр.]. X. Изд. «Науч. Мыс.». № 1 12.
Труды Украинского

Госуд. И и с т и т у т а- Охраны
Материнства иДетства. Нар.
Ком. Ох. Зд. УССР. X. «Научная Мысль».
№ 1. 125 ст.
Науково-дослідчий і

науково-видавничий рух
Радянської України в 1927 р о-
ці. Бібліографічний огляд: Кравчук,
Михайло. Математика. Ст. 97 99.
Бендецький, Михайло та Тан-
ч а к і в с ь к и й, Кость. Хемія. Ст.
99 110. Тутковський, Павло,
акад. С п о, Ольг а. Геологія. Ст.
111 113. Селецький, Іван.
Метеорологія. Ст. 114 115. О п п о к о в,
Євген. Гідротехніка, гідрологія та
водне господарство. Ст. 115 122. С и м і н-
ський, Костянтин. Техніка. Ст.
122 128. С і ч и н с ь к и й,
Володимир. Українське пластичне мистецтво.
Ст. 128 134. С а г а р д а, Микола.
Україніка в російських журналах. Ст.
134 138. Ясинський, Михайло.
Осібні книжки українською мовою і про
Украшу, що їх видано в Б. С. Р. Р. й
Р. С. Ф. Р. Р. 1927 р. Ст. 138 145. 
Україна. Кн. 6.
Бюлетень Бібліографії

та Бібліотечної Ро бот и.
Вид. Бібліотечного колектора ДВУ та
ГИЗ РСФСР під керівництвом ОРПС та
Політосвіти. Дніпропетровське. № 1. 40
ст. Укр. і рос. м.
Карачківський, Михайло. Організація

бібліографічної роботи при редакції
«Україна».  Україна. Кн. 6. Ст. 213 215.
Харлампович, Кость. Нові білоруські

наукові видання. [Бібліографічний огляд].
Зап. Іст.-Філ. Від. Kir. XX. Ст. 343 351.
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Покажчик найважливіших
азотних статтей, матері-
лів та постанов

партійних і радянських
організацій. [Плян покажчика: 1)
Міжнародне становище. 2) До проекту
програми комун. Інтернаціоналу. 3) Промисло¬

вість, торгівля та кооперація. 4)
Сільське господарство. 5) Під контролю мас.
6) Матеріяли шахтин. справи. 7)
Самокритика. 8) Парт, будівництво.  Агіт. й
Проп. № 19. Ст. 123 127. № 20. Ст. 91 95
Я 21 22. Ст. 146 150. № 23. Ст. 92 96 

Хроніка.
Історичні Установи Всеукраїнської Академії Наук в р. 1928/29.

Комісія для дослідження нової української історіографії тільки сього року
дістала штатного співробітника, але протягом кількох уже літ систематично
працює над висвітленням української історіографічної праці в зв язку з соціяль-/,
ним і 'політичним життям, з ідеологічними течіями, з національним і
революційним рухом часу. Для сього використовувала вона особливо комеморативні,
ювілейні дати життя, визначивши представників української історіографії в ширшім
розумінню слова  як Максимович, Костомаров, Куліш, Антонович, Лазаревський,
/Ірагоманов, Фраико,  щоб будити інтерес дослідників і ширших кругів
громадянства до вищезазначених питань, громадити матеріял, давати імпульси
дослідів. Се мало великий успіх, і праця над укр. історіографією не тільки
останнього століття, але в зв язку з ним і раніших часів розвинулася в останні роки
дуже значно. В 1928 році Комісія таким методом сконцентрувала увагу на особі
Антоновича, підготовивши кілька засідань присвячених йому, виставу його
рукописів і меморативних предметів, спорудивши бібліографію його писань і
відновивши старий, але не здійснений плян видання його творів. Протягом
3928-29 рр. кілька засідань було присвячено сьому планові, па ітх уставлено
загальну схему повного видання творів Антоновича: т. І  писання
автобіографічні, публіцистичні й наукові широкого синтетичного характеру, коротка
біографія і бібліографічний покажчик творів; т. П  історія Козаччини; т. ПІ
Гайдамаччина і її відгомони; т. IV  праці присвячені соціяльним верствам України:
т. V  історична географія, історія кольонізації, економіки і побуту; т. VI 
історія політична; т. ѴП  історіографія, критичні статті і рецензії; т. VIII 
археологія; т. IX  листування і біографічні матеріяли. Переведення сього пляпу
взяла на себе вдова покійного, К. М. Антоновичів поміч їй приділено членів
Комісії М. М. Ткаченка і В. Д. Юркевича. При ступлено до друку І тому, в котрім
появляються деякі нові, недруковані писання В. Б. Антоновича й цінні коментарі
ił доповнення до його автобіографії, зроблені К. М. Антонович. Підготовляються
до друку т. II і ІІІ, що мають друкуватися в рр. 1930  31.

В. Д. Юркевич під керівництвом голови Комісії займався підготовкою до
друку «Етнографічних писань» Костомарова, що обійматимуть ті його писання па
геми етнології й фолькльору, що не війшли до його монографій (Об историч.
значений рус. нар. поэзии, О цикле весенних песеп в нар. южно-руск. поэзии,
Славянская Мифология і ін.); том сей в останніх днях червня 1929 року віддано до
ДРУКУ, вступну статтю має дати голова Комісії.

В. В. Данилів підготовляє біографію М. О. Максимовича.
К. О. Лазаревська підготовляє другий том матеріялів про О. М.

Лазаревського й його братів.
Крім того починається вже друком збірник статтей до історії України ХѴІП в.

пок. І. М. Джиджори. В лляні  видання студій з доби Виговського другого
галицького історика В. І. Герасимчука.

Плян роботи: 1929/30 рр.  Етнографічні писання Костомарова  20 арк. І том
творів Антоновича 15 арк. Статті Джиджори 10 арк.
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1930/3л р. II том творів Антоновича, коло 20 арк. друку. Студії Герасимчука.
19310 III т. Антоновича, II том матеріялів про О. М. Лазаревського.
1932/73 IV  том Антоновича. Писання Костомарова з історії словесности.
Осібна комісія підготовлялася для спорудження бібліографії української

історп/в двох аспектах: короткого підручника бібліографії і повного бібліографія-
ног^іокажчика. Практичні потреби всіх хто звертається до яких-небудь питань
української історії з одної сторони, і певні культурно-національні мотиви 
потреба мати повний образ історіографічної роботи, що була одною з головних
^кладових частин  і заразом  головних чинників (факторів) українського
національного руху, давно вимагають обох таких праць, але без Української Академії
Наук трудно було їх здійснити. Відомості, що Істор.-Секція, ближче 
Історіографічна Комісія рішила приступити до здійснення сього завдання, викликала
живу радість серед всіх хто інтересується успіхами історичної науки. Але за
недостачею коштів се завдання відкладається; Історіографічна Комісія з своїми
більше ніж скромними засобами буде переводити лише деякі приготовчі роботи
в сім напрямі.

Археографічна Комісія в своїй діяльності зазнала великі труднощі: тяжку
недугу свого ученого секретаря Г. А. Іванця, що закінчилася його смертю
в місяці травні, та інші. В друку було 3 томи Українського Архіва І  III) і одеи
(III) том Археографічного Збірника. Перший том Архіва  Генеральне слідство
о маєтностях Стародубського полку, підготовлений до друку К. 0. Лазаревською,
кінчиться друком. Том U, що містить «Коденську книгу» (протоколи судової
комісії, що засідала в Код ні, Троянові й Корсуні в рр. 1769 1772 і т. ін., судила
всіх причетних в гайдамацьких рухах) була закінчена друком і чекала
викінчення вступної статті своцр редактора О. 10. Гермайзе. Третій том  Акти,
і листи з рр. 1657 1665, зібрані В. Герасимчуком, недавно почато друком.

Приготовлений іде до друкарні в найближчих днях т. IV, що містить
Описання Новгородсіверського намісництва, приготовлене до друку П. К. Федоренком.

Підготовляються до друку і мають іти до друку в січні 1930 р. переписні
книги 1668 р. (редакція В. О. Романовського).

III том Археографічного Збірника, з матеріялами і археографічними студіями
до різних питань ХѴП  XVIII в. закінчується друком.

Під редакцією С. В. Юшкова підготовляється видання «Руської Правди» за
всіми відомими рукописами. ,

Під ред. В. О. Кордта докінчується друк Матеріялів до історії картографії
України і сумежішх країв з вступною статтею редактора.

Комітет для списування стародруків описує щороку кілька сот видань,
підготовляючи видання їх катальогу, а далі  повної описі всіх видавсь, які вийшли
на Україні до р. 1800. В сім році описав 824 видань в бібліотеках і музеях Києва,
Чернігова, Харкова, Москви й Лепінграду, мав 6 засідань, де обговорювалися
питання з історії друкарства на Україні, бібліографічних та видавничих питань.

Плян занять:

В р. 1929/30 друкуватиметься: Описання Новгородсіверського намісництва
{30 арк.). Переписи України 1668 р. (коло ЗО арк.) і І частина «Руської Правди»
(15 арк.).

В р. 1930/31 проектується видання IV т. Археографічного Збірника (25 арк.),
докінчиться друком І том Актів, 1657 1665 (20 арк.). Підготовлятиметься видання
II тому Генерального слідства і II тому Актів 1657 1665 рр. Підготовка
Українського Дипльоматорія.

Р. 1931/32: видання II тому Генерального слідства (коло 20 арк.) і II тому
Літописі Величка (коло 20 арк.). Підготовка І тому Московсько-українських аісгів
1679 1680 і V тому Археографічного Збірника.

Р. 1832/33: видання І тому Укр. Дипльоматорія (коло 50 фотодруків), І тому
Московсько-українських актів 1679 1680 рр. (ЗО арк.), III тому Літописі Величка
(коло 20 арк.). Підготовка II тому Моск.-укр. актів,

Комісія новішої історії України вела дуже енергійну роботу хоча протягом

У країна, жовтень-листопад  11.
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півроку не мала ніяких штатних сил і тільки з 1 червня 1929 року призначено
тимчасову платню в. об. керівничого К. Ол. Копержинському, що спеціально на
запросини Комісії рік тому покинув сталу посаду в Одеській Центральній
Бібліотеці та,_в. .ІНО- і -являється _дійсно дуже цінною силою' в" роботі Комісії* як
також і в Відділі Примітивної Культури Н. Досл. Катедри Іст. України.
Центральним завданням Комісії являється історія українського національного
відродження в літературі, в культурнім, громадським і політичнім життю і його
ув язка з культурним рухом з одної сторони (література, театр, мистецтво,
заняття пародньою творчістю), з революційним рухом і політичною боротьбою
з другої, і засвоєння його досягнень обивательськими масами. Комісія збирає
матеріял і оброблює його; особливу увагу звертає на мемуаристику і роздає
завдання мемуаристичного описання; з її ініціятиви вже написано і далі
пишеться велика серія мемуарів з різних епох і різних ділянок життя. Матеріяли
і студії вона друкує в «Україні», в «Наук. Збірнику» і особливо в збірнику «За
Сто Літ». В 1928 році Комісія випустила два томи збірки «За Сто Літ» (т. II,
і III), в р. 1929 вийшов уже том IV, друкується т. V і на рік1929/1930 Держ.
Вид. Укр. прийняло в свій плян т. VI, так що можна сподіватися з початком
1930 року мати вже першу серію, з шости томів, 120 аркушів друку. Се буде
необхідна підручна збірка для всіх хто студіюватиме культурне і
громадське життя, літературу, театр, національний і революційний рух XIX і початків
XX століття; вона буде трівким ділом Комісії. Ширше розповсюдження сього
неминучо-потрібного для всіх Українців збірника гальмується досить великою
ціною (що залежить від невеликого тиражу, а сей знов являється наслідком
паперового голоду). Історична Секція почала клопотатися перед ДВУ, щоб з
виходом VI тому на сю серію з шости томів було знижено ціну і тим чином
уможливлено персональне купування їх незаможніми Українцями. Клопотати-
меться також і про дальше продовження сього корисного видання.

В двох випусках 1928 року містяться, наприклад, такі цінні річі, як
подрукована поема про Кочубея 1828 року, «Енеїда» Рачинського 1840-х років, пись-
менська спадщина В. Мови, студія В. Міяковського про Оп. Марковича, з
невиданим листуванням, листи Костомарова, Драгоманова, Франка, Павлика, дуже
цінні мемуари про революційні організації 1870 1890 рр. С. ф. Русової, М. Бе-
ренштам-Кістяковської, А. Дучииського про 1890  1900 рр., спомини М. Мочуль-
ського про останні десятиліття Франка, автобіографія Самійлеика, студії О. Наза-
ревського про київські студентські рухи 1871 80 рр., Г. Житецького про «Київську
Старішу» 1880-х років і под. У т. IV, випущенім весною 1929 р. з явилися
матеріяли про етнографічні пляни 1840-х років (Срезневського, Волинського, Куліша)
1. Я. Айзенштока, Б. Шевелева про чернігівський процес Носа-Андрущенка й інш.,
ІО. Бера про землевольців 1870-х рр., А. Рябіпіна-Скляревського про Одеську
Громаду 1880-х рр., спомини Л. Ф. Мищенкової з київського життя 1870-х років,
невидані твори Франка з 1870 80-х рр., приготовлені до друку акад. Возняком
й інші.

З огляду на 50-ліття процесу київських революціонерів Комісія звернула
увагу на розроблення матеріялів до історії революційного народництва на Україні
в 1870-х рр. Надруковано в «Україні» статті І. Рибакова і І. Житецького, в
збірнику «За Сто Літ» з явились уже названі матеріяли Бера, ідуть до друку (в кн. 5)
матеріяли Шевелева. Стаття про сей київський революційний виступ була
останньою приготовленою до друку статтею Іг. П. Житецького, що вмер серед се і
роботи, полишивши глибокий жаль серед співробітників Комісії, що високо цінили
його роботу над історією українського громадського й культурного життя
1860  1880 рр. Його незвичайно цінна праця над історією Київської Громади
зісталась таким чином недокінченою.

В наступних роках 1930/31 до 1932/33, Комісія сподівалася випускати щороку
оден том «За Сто Літ» на 20 арк. друку, коштом ДВУ. Крім того мала містити
розвідки і матеріяли в «Україні».
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Розшукування з поля мапографії по архівах і книгосховищах Москви,
Ленінграду та Симферополя. Ф. Петрунь, співробітник Історичної Секції УАН (брав
участь у роботах комісій Полудневої України, Українсько-Молдавській та Історії
Старої України), перебував рр. 1928 та 1929 у науковім відрядженні від УпрНауки
у Москві, Ленінграді та Симферополі. Продовжуючи свої давнішні студії1),
Ф. Петрунь зосередив свої розшуки: 1) по збірках рукописних старовинних мап
та географічно-статистичних описів, 2) по архівних фондах, що містять матеріяли
для освітлення українсько-татарських зносин. Останнє стояло у зв язку з
підготуванням (за дорученням ВУНАС та НКО) доповіді до XVII Міжнароднього
Конгресу Орієнталістів р. 1928 в Оксфорді на тему  «Татарські феоди на Україні»,
що її було введено до програми конгресу та представлено до його бюра* 2).
Археографічна Комісія УАН за доповідною запискою Ф, Петруня ухвалила
друкувати корпус актів щодо статуту України у литовсько (польсько)-кримських та
кримсько-московських взаєминах XV  XVI ст. Для новішої доби Ф. Петрунь,
за згодою з НКО та УпрНауки АМСРР та за дорученням Українсько-Молдавської
Комісії УАН, збирав дані для історії молдавсько-української кольонізації
Наддністрянщини та взаємин цієї людности з Ногайцями. По лінії краєзнавчій
намічено було поновити матеріяли для Одеського району, доби кол. Кочибієва-
Гаджібею  попередника Одеси. Щодо рукописних мап, то ставилося завдання
вивчати зв язок мап XVIII ст. з московськими «чертежами» та ґенезу численних
академічних картографічних видань тієї доби, важливість яких для Україні вповні
справедливо зазначив В. О. Кордт, додавши відповідні репродукції у своїй
високоцінній збірці (вип. ІП, вид. Археографічної Комісії УАН). Студіювання
legenda мап розв язувало до того спірні питання кольонізації південних районів
України, що перебували за кордоном имперій

По лінії археографічній у Москві (р. 1928 та р. 1929) переглядався
фонд Литовської Метрики, що Зберегається у Древлехрапилищі. Раціональне
користування Метрикою вимагало попереднього складання покажчика
друкованих актів з цього фонду. Не кажучи про видані у серії «Русская Историческая
Библиотека» томи литовського державного архіву, «Описаниѳ документов и бумаг,
хранящихся в московском архиве министерства юстиции», що подає у т. XXI
реєстри V ХІІ-ої книг записів, не містить вичерпливих бібліографічних вказівок.
У самому фонді переведено було коректування текстів збірки К. Pułaskiego
Stosunki z Mendli  Girejem. Akta i listy", Kr.-W., 1881, запозичених з хибних
варшавських копій Лит. Метрики. Виписувалися акти з кримсько-литовських
зносин, що їх поминає Pułaski Встановлено остаточний текст ярликів-пожалу-
вань на українсько-руські землі Мендлі-Герая 1507 р. (по 4 списках) та 1514 р.
(2 записи),  вони поруч з текстами Нарушевича є вихідними у концепції кол.
татарського верховенства над Україною. Значний інтерес становлять документи
пізнішої доби, які вповні підтверджують цю традицію. Поруч з докончальним
листом Магмет-Герая 1520 р. (кн. зап. VII), трохи модернізованим, відшукано
тогочасну копію присяги Богатир-салтана - підтвердження надання у мало
популярній, збірній з шматків оригінальних книг книзі суди, справ, ПІ (книги ж
записів, за якими звичайно цитують ярлики, переписано наприкінці XVI ст.)
В ХѴ-ій кн. записів є паралельні тексти як до версії Магметової доби, так
і до трактату з Сагіб-Гераєм 1540 р., при чому у первісному вигляді, що вповні
наслідує давні «ізводи» ярликів. Крім того, скопійовано всі згадки про кримсько-
литовські зносини за попередньої доби. Як відомо, початок Гераїдів нині
притягує особливу увагу; поруч з ретельним дослідженням археологічних пам яток
Криму, що його переводять тамтешні наукові організації, археографічні мате¬

*) Див. публікації: «К вопросу об источниках Большого Чертежа», «Степове
Побужжя у військовім та господарськім укладі українського пограниччя»,
«Московські переробки західньо-европейських мап», «Ханські ярлики на
українські землі», «Східня межа В. К. Литовського 30-их рр. XV сторіччя», «Качибей
на старивших картах», «Мапа шляхів України першої половини ХІХ ст».

2) Праця ця у поширеному вигляді прийнята до друку.
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ріали державних архівів В. Князівства та Корони допоможуть з ясувати цю
темну добу. Польська наука намагається також ставити теми зі згаданих питань
(див., напр., публікації Ф. Конечного в «Ateneum Wileński»). Слід тому згадати
окремо про докончальний лист Магмет-Герая з Короною Польською 1520 р.  вік
.містить важливі вказівки на статус галицьких земель за татарської доби1).
Поруч з основним завданням  підбирати матеріяли для українсько-кримського
корпусу  Ф. Петрунь занотовував і дані для кольонізації українського погра-
пнччя XVI ст., ще не вповні вичерпані попередніми дослідниками.

Праця в обширі м а п о г р а ф і ї охопила як московські збірки, так і в немеїппіц
мірі ленінградські, також і симферопільські. Тут слід починати з величезного
фонду кол. Воєнно-Ученого Архіву  він, перевезений з Ленінграду, міститься
у так зв. «Л$фортовському» військовому архіві у Москві. Фонд цей має
друковані описи (друге видання, повніте, за ред. Бендера)  тому порівнюючи
приступний та популярний. Однак лаконічні зазначення в описах не дають уяви
про те все багатство, що тут зберігається. Систематизація мап досить умовна 
паралельні мапографічні твори розпорошені по різних відділах. Не завжди
окремі аркуші датовано, хоч це і можливе. Самі титули мап випадкові і не
відбивають дійсного змісту. В Ленінграді паралельні до цього фонду матеріяли,
а в багатьох випадках і додатки, містить мало відомий у науці, без друкованих
описів, архів кол. Військового Інженерного Управління  поверх 40.000 Ж№ мап,
плянів та інш. Унікальне значіння мають тут пляни окремих міст, фортець
і т. і. Остання категорія забезпечена абетковими покажчиками; інвентарний
опис же мап (т. зв. «історичних») не дуже зрозумілий, не відокремлює, напр.,
друкованих аркушів. Копію його знято, так саме як і кальки низки мапогра-
фічних творів. Для українських робітників слід зазначити виключну по повноті
колекцію плянів Києва (перш за все, яко кол. військового району) минулих
століть. Найдавніші мапографічні оеиѵгѳ и зберігаються окрім військових
архівів, додавши до них і Гідрографічне Управління, у бібліотеках Академії Наук
СРСР у Ленінграді та кол. Архіву Міністерства Закордонних Справ у Москві
(нин. Древлехранилище). Мапи Академічної Бібліотеки зосереджено в окремому
картографічному відділі (дещо лишається і в рукописному). Є інвентар  понад
10.000 №№ спільний для всіх категорій мап, у тому і друкованих;
систематичного або топографічного покажчика бракує. З творів ранньої доби виділяється
мапа південного Причорноморського району, що показує шляхи з України на
Царгород  можливо, в зв язку з описами, які виходили за вимогами Петра з
канцелярії Мазепи або описами торговельних маршрутів, відомими у науці за видаи
иям Русова. До найстарших належить зйомка Правоберекжя доби Петра, що
до них знайшлися цікаві паралелі у Москві. Увесь цей матеріял стає за
підставу для продовження розвідок про Правобережжя у московській сфері впливу,
що їх Ф. Петрунь друкує з 1924 р. В бібліотеці Академії Наук знайшлися
численні аркуші з Мініхівської доби, а також і добрий добір зйомок відомого
де-Боскета («Заднепрские места», V тому). Фонд Гідрографічного Управління
має особливий інтерес  тут є рукописні матеріяли ще доби портоланів,
середньовічних морських мап. Корисна збірка репродукцій з старовинних мап
Чорного моря Л. Богрова (наслідки виставки 1914 р.). Однак слід зазначити, що
ціпкі додатки до неї знайшлися у колекції відомого краєзнавця Вертьє-Деляґарда,
що нині є у складі бібліотеки* «Таврика» при Центральному Музеї Тавриди
у Симферополі, що її довелося оглянути цього року. Повніша вона для Чорного
моря і_ порівнюючи зі збіркою Ленінградської Публічної Бібліотеки. Поруч з
Академією Наук, військовими фондами (у тому ж Гідрографічнім Управлінню)
колекції рукописних мап Ленінградської Державшої Публічної Бібліотеки і
Російського Державного Географічного Товариства не вражають своїм добором.
Друкованих каталогів для них немає; з описів та картотек повиписувано усе щодо
території України. Б Публічній  таких знайшлося біля 200 №№, в бібліотеці

*) Це стане за об єкт для окремої розвідки.
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Товариства тільки десятки. Це, звичайно, поодинокі примірники мап з різних
діб та різних манер виконання. G тут цікаві №№ для Києва та його околиць
XVIII ст., земель кол. Запоріжжя, сучасн. Одещини, Поділля. Чимало тут пара-
лелів до оригіналів воєнно-ученого та воєнно-інженерного фондів.

Огляд матеріялів останніх і порівняння зо всіма іншими1) привів до таких
висновків для XVIII ст.: а) перехід з XVII па XVIII ст. характеризується не
тільки широкими мапографічними працями для підходів з півночі до Озівського
моря, але і розвідочними зйомками-вилазками па Правобережжі, 6) після Прут-
ської катастрофи лише Лівобережжя лишається об єктом картографування, в) мапи
'Мініхівські захопили «надднепрские» та «заднепрские места», але маршрутно;
військові акції провадилися з мінімальної знанням Степу, що мало наслідком
катастрофу 1738 р., г) зйомки Лисаветинської доби надзвичайно докладні для
нової Сербії та Вольностей, яко чергової смуги опанування, ґ) за доби 1-ої
турецької війни по військових маршрутах мапографізовано було докладніш
таврійські степи, уперше відбито правдиво бозько дністрянський степ, Буджак та
сусідні райони, д) остаточна докладністю зйомка причорноморських степів йшла
безпосередньо за окупацією цих районів перед і підчас 2-ої турецької війни.

Монографічно Ф. Петрунь проробив чималий матеріял для району поміж
Богом та Дністром у зв язку з питанням молдавсько-української кольонізації
за часів татарсько-турецької влади. Знято факсиміле, одержано фотокопії,
скопійовано географічно-статистичні описи краю. На підставі т. зв. «карт со всей
подробной ситуацией», а також чудово виконаних атласів «вновь приобретенной
области» (та нових адміністраційиих утворень) складається дуже багато своєю
номенклятурою, вказівками на урочища, «чифлики», «кишли» татарські та мол-
даво-татарські оселі мапа краю тієї доби. Гідрологічні нотатки мап та описів
до них могтимуть стати- у пригоді не тільки істориками кольонізації, але навіть
сучасним робітникам-практикам (думка дир. Українського Науково-Дослідчого
Інституту Водного Господарства, акад. Є. Опокова). Висновки дослідника про
заселення та господарську експлоатацію Придністрянсько-Кодимського району
подано було у жовтні 1928 р. на засіданні Молдавської Комісії ВУАН. Дані про
рештки матеріяльної культури Татар Ф. Петрунь почасти використав у
публікації «Нове про татарську старовину Бозько-Дпістрянського степу» («Східній
Світ», ч. 6). У розвідці «Старовинні шляхи Одещини» («Вісник Одеської Комісії
Краєзнавства при УАН», ч. 4  5) подано низку нових даних, запозичених з
матеріялів 1929 р., про мережу шляхів цього куту України. Вказівки археографічних
джерел і мапографічних творів, що їх нині відшукано, допомогли льокалізувати
низку пунктів давньої татарської доби див. звідну статтю Ф. Петруня 
«Степова Україна за раньої татарської та за литовської доби» у збірнику
«Полуднева Україна».

У військових архівах пощастило знайти і низку плянів Гаджибейської
фортеці, також ще невідомих плянів оселі при ній, що остаточно розв язують спірні
питання топографії цього попередника Одеси. Монографію про нього (у зв язку
з меморіальними датами для О. Маркевича та Ф. Вруна) нині підготовлено
до друку.

Специфічний інтерес, у зв язку з великим будівництвом у Бозькій долині
(Вогес, Бозька центральна електрична станція) та з експедицією для
обслідування цього району (проект, що його підтримує УпрНаука та НРГІГ), становлять
також докладні «чертежи» Бозької течії кінця ХѴІП і початку ХІХ ст., коли
вже порушувалося питання про використання енергії Богу.

Окрім того, Ф. Петрунь працював по лінії історично-географічній

0 Занотуємо, про північні фонди, що лишилися поза обслідуванням у
Ленінградському Центрархіві  переважно нляни ХІХ ст.; у Бібліотеці СРСР іменв
Леніна на запитання про рукописні мапи відповіли авторитетно, що таких
немає; збірка Історичного Музею в Москві, що виділена в окремий відділ,
нині оформлюється; «чертежи» Древлехранилища вимагають особливих розшуків,,
досить ускладнених.
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в Археографічній Комісії ВУАН, у КИПС і АН, оскільки у складі останньої
є окрема топонімічна підкомісія - для українського дослідника важливий
каталог річок водозбору Дону та річок поміж Дніпром та Доном, виготовлений до
друку П. Маштаковим. Таким чином охоплено всю територію України (раніш
було видано випуски для водозборів Дніпра та Дністра з Богом) за винятком
басейнів допливів Балтицького моря. КИПС нині перейняв видання великої
дазиметричної мапи (мали густоти людности) дуже цінної для історії
колонізації. Наддністрянська Україна, Степ та Слобожанщина охоплені вже аркушами
(на тлі 10-верстки) цього видання, що його редагує В. Семенов-Тяи-Шаншан-
ський; нині підготовляється нове видання за переписом 1926 р.

Федір Петрунь.
З громадського українського руху 1860-х років. За відрядженням Комісії

Нової Історії України влітку поточного року я провадив заняття з історії
громадського руху 1860 рр. на Україні за матеріялами «III отделения» в московськім
Архіві Революції і Зовнішньої Політики.

З матеріялів про 1860 роки на Україні в «III отд.» найкраще репрезентовано
Полтавську Громаду, що її учасники Лобода, Шиманов, Строігін і Шевич,
арештовані й ув язнені в Петро-Павлівській фортеці, стали на допит перед «Высочайше
Учрежденной Следствениой Комиссией кн. Голицына». Коли зважити, що з усіх
учасників українського революційно-визвольного руху тієї пори лише Полтавцям,
першим після кирило-методіївців, випало зазнати і перебування в казематах
Петропавлівки, і допиту в «III отд.», і заслання; колії зважити далі цікавий процес
і зміст допиту (забирає він коло 5 аркуш, друком), то значіння його, як
матеріялу з історії громадського руху, набирає чималої ваги. Допит Лободи, ІНима-
нова і Строніна я передрукував цілком.

З деяких дрібніших справ про Полтавську Громаду 1860 рр., що я
використав тепер, бо пе встиг того зробити під час літніх занять в архіві 1928 р.,
вирізняється справа «О составившемся будто бы в Полтаве Об-ве под руковод-
ством одной тамошней помѳщицы г-жи Милорадович, относительно устройства
Малороссии и назначения туда гетмана», що освітлює участь Милорадовички
в громадському русі 1860-х рр.

До революційно-визвольного руху в Києві я використав чималу справу про
маловідомого підполк. Андрія Красовського, що з нею за змістом поєднано
й окрему справу про Вол. Синегуба і бр. Потоцьких (с. Пилипче). Ці дві справи,
рясні з фактичної сторони подають «історію пилипчинської громади» в одмін-
яому, проти твердження акад. М. Яворського про повстанську тактику київських
громадян, аспекті. у

До історії Харківської Громада 1860-х рр. опрацював такі справи:
повідомлення генерал-майора корпусу жандармів Богдановича про студент, укр. гурток,
про Громаду, недільні школи, збори молоді в Карпівському саду, про Фраиков-
ського, про відрядження полк. Мезенцева в «южные губ. по случаю развившейся
там малороссийской пропаганды» та інші дрібніші.

До історії польського повстання 1863 р. на Правобережжі використав
політичні пісні та відозви звернені до українського народу та окремих осіб:
«До козаків, а тепер крестьян», «Браття православні християни», «Голос України»,
«Рекрути», «Знайте, люди, для чого цар військо тримає», «Пісня україн. народу
цього 1863 г.», «Польща наша, нашим царством буде» і один лист до поліг.
Енька за таким підписом: кошовий отаман славного запорозького війська і цілої
України, великого князя Руського Івана І Федоровича Шуйського.

Принагідно, поза моїм безпосереднім завданням, використав чималу справу
«О Хорошевском женском монастырѳ Харьковской епархии, также о двух
других монастырях той же епархии». Викликає вона інтерес і з побутової сторони,
оскільки виступає в ній інтимне життя відомого Філарета Гумілевського, тоді
єпископа Харківщини, і з погляду політики російського уряду в особі обер-
прокурора Синоду і самого Синоду в церковній справі.

Працюючи минулого й поточного року в Ц. І. А., архіві X. І. О., мосиов-
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ському Архіві Революції і в Рукописному Відділі В. Б. У. над паперами В. С. Гнн-
лосирова, я зібрав тепер увесь важливіший матеріял до історії Харківської
Громади 1860-х рр., досі недослідженої. Зауважу тут, що між паперами Гнило-
сирова привертає на себе увагу його щоденник. Гнилосиров, видатний учасник
Харківської Громади, з грудня 1860 і до середини 1869 р., коли він виїхав
з Харкова, провадить систематичні, часто деиь-у-день, записи про студентське
життя, український студентський гурток, про Громаду, свою працю в недільній
школі, тощо. Серед осіб, що про них подає відомості Гнилосиров, згадуються
Потебня, Шігманов, Сокович, Крем янсышй, Шам, Шпачепко, брати Білики, брати
Жучснки, Массаковський, Станиславський, Лобко, Лободовський, Арк. Іонін, Бал-
лін, Лавровський, Шимков, Пильчиков та інші. Переобтяженість дрібними,
автобіографічними нотатками, часто просторими записами, є неґативна сторона
щоденника. Та проте й цією інтимною стороною має він певну вагу, відбиваючи
настрої, побут, обстановку пересічного українського інтелігента 1860 та 1870 рр.
В дальшій частині щоденник охоплює час короткого перебування в Києві (органі 
зація пертого споживчого т-ва), а далі довгу канівську добу життя автора,
теж рясну на матеріял з громадського життя. Писано щоденник і українською
і російською мовою, образна, кольоритна мова надає йому і літературного
інтересу. Розміром щоденник до 20 друк, аркушів. Українська мемуарна література,
як відомо, не рясна, і видання щоденника Гнилосирова значно б її збагатило.

Михайло Гніп.

Відрядження наук, співробітника С. В. Шамрая до м. Ленінграду та м. Одеси.

В кінці січня 1928 р. я з доручення Історичних Установ ВУАН виїхав до
Ленінграду у наукове відрядження. Я мав Еибрати у тамошніх збірках матеріял
для двох тем своїх чергових робіт: а саме «Степова Україна в XVIII ст» і
Київський полк (з історії Гетьманщини)».
. Матеріял для цих -тем є в Ленінграді в досить значній кількості, але

розкиданий здебільшого серед різних архівів та закладів. Найбільший матеріял є в
Бібліотеці Всесоюзної Академії Наук. Поглянемо спочатку на матеріял архівний.

Головне джерело для історії України в Рукописному Відділі Бібліотеки ВАН
становить Румянцівський опис кількох полків Гетьманщини, що його було чіерёл
дано свого часу до Ленінграду з Чернігова. Цей матеріял,студійовано в
минулому, у самому початку цього століття, почасти опрацьовано й видано, але є
ще велика частина майже не досліджена. Цілий цей матеріял охоплений правда
в «Обозрѣніи Румянцевской описи», що її зробив свого часу О. М. Лазаревський;
але відомості, які це «Обозрѣніе» подає, є надто схематичні, а до того принаймні
щодо Київського йолку часто неправдиві. Так, докладне студіювання тої частини
опису Київського полку, що зберегається в Рукописному Відділі Бібліотеки
ВАН, виявило мені, що майже всі цифрові дані, що їх подає О. М. Лазаревський
в свойому «Обозрѣніи» для сотень Олшпевської, Мринської, і Моровської, абсо¬
лютно неправдиві; вийняток становить лише Носівська сотня.

Ці чотири сотні й стали мені за джерело студіювання в Рукописному Відділі.
Використав я їх звичайною своєю системою выборки даних Румянцівського
опису на окремі картки по дворах.

Поза Румянцівськнм описом треба одмітити серед матеріялів Рукописного
Відділу, інтересних для українських істориків, збірку Бантиша-Каменського
(5 томів), в якій зібрана чимала кількість копій з різних архівних матеріялів
(переважно т. зв. «малороссійскихъ дѣлъ») для історії України. Тут зібрано дані
переважно з початку XVII ст. і до кінця XVIII. Деякі матеріяли є дуже цікаві
через те, що оригінали копій їх в московських архівах досі не знайдено. В цій
збірці Бантиша-Камейського я знайшов деякі матеріяли для історії Київського
полку (напр. дуже цікаву збірку документів м. Остра, невідомих досі попереднім
історикам цього міста), а головне не дуже багато, але дуже цікаві, поодинокі
матеріяли для історії Степової України, т. зв. Крилівщини (задніпрянських
поселень Миргородського полку), з років 1720 30-их.

Дуже цікавий матеріял для історії Степової України дає ще чимала збірка



168 вероніка

Скальковського, що поступила до Рукописного Відділу від його сина. Тут, окрім
збірки рукописів творів самого Скальковського, творів не лише друкованих, але,
оскільки я знаю, і не друкованих, є чимала збірка архівних матеріялів XVIII ст.
Це справи й поодинокі документи з історії Запоріжжя, деякі з них є, безперечно,
з одеського архіву, як показують ще старі обгортки на них; походження ж
більшосте: документів невідоме. Вони кидають деяке світло на осіб декого, з кошових
(їх приватне листування), дають також і відомості з історії заселення Лизавет-
чини й боротьби нових кольоністів з Запоріжжям за землі.

При цій збірці паперів Скальковського е ще кілька мап кінця XVIII ст. Серед
них є цікава мапа 1790-х років Вознесенського козачого війська.

Нарешті серед матеріялів Рукописного Відділу треба згадати чималу
кількість козацьких літописів серед яких є й кілька рукописних (XVIII і поч. XIX сто
описів історії Нової Січі.

Щоб не повертатися потім до Бібліотеки ВАН, скажемо ще кілька слів про
надзвичайно цінні матеріяли для історії заселення України, що зберігаються
в цій же бібліотеці, в Відділі Картографічному. Тут зберігається велика збірка
мап України (розкидані серед інших мап), іноді досить раннього часу, напр.
1720-х 1730-х років, чимало середини XVIII і другої половини цього століття.
Треба визнати, що для історії кольонізації України, в першу чергу Степової, ця
збірка є просто незамінна. Не говорячи про те, що на Україні навіть нема цілком
таких ранніх мап, тут вражає їх велика кількість, прекрасне їх виконання і т. ін.
Згадаю, напр., про прекрасні мапи де-Боскета, мапи що їх складено іноді в дуже
короткім часі одна за одною, що дає змогу прослідкувати заселення тої чи іншої
території в усіх її етапах. Прекрасні топографічні мани Січі Запорозької; мани
адміністраційні, топографічні і політичні Гетьманщини, Слобідщини і т. іи.; мали
орографії і гідрографії України ХѴПІ c/г.; мапи різних сусідніх територій Польщі
(Правобережжя), Ханської України, тощо. Весь цей матеріял майже ще не
використаний, а просто таки незаміиимий для кожного дослідника заселення
України.

Окрім Бібліотеки ВАН, треба згадати архівну збірку Археографічної Комісії:
це матеріяли кол. Київської й Чернигівської Казенних Палат, опис яких
видрукуваний, тому я не буду спинятися на них докладніше. Скажу лише, що для моїх
тем цей матеріял дав деякі інтересні дані.

Нарешті мушу ще згадати про Центральний Архів, колишній Сенатський,
де в фонді «Канцелярии Опекунства над иностранными колониями» я знайшов
деякі матеріяли для історії Степової України, Лизаветчини: торгівлю,
викликання чужоземних купців і т. ін.

Це в загальних рисах ті матеріяли й фонди, що їх використав я під час
свого відрядження до Ленінграду. На жаль брак часу не дозволив мені
ознайомитися також і з рукописною збіркою Публічної Бібліотеки, де теж мають бути
матеріяли до історії України.

На останнє використовую нагоду відзначити тут те уважливе ставлення, що
я бачив до моєї праці керівників і співробітників Археографічної Комісії і
Рукописного та Картографічного Відділів Бібліотеки БАИ, за що приношу їм щиру
подяку Ч-

В кінці травня 1929 р. я був відряджений до Одеси для праці над
матеріялами, що потрібні були для моєї роботи над історією Степової України в ХѴІП ст.

Головний матеріял давав мені архів Коша Запорозького, що переховується
в Одеському Крайовому Архіві, як окремий фонд. Як відомо, архів цей довгий
час перебував у неможливому стані. Захоплений Скальковським, неприступний
для всіх дослідників, він довгий час перебував у його монопольному користанні.
Така неприпустима монополізація на довгий час загальмувала вивчення історії
Пової Січі і привела до того, що «Исторія Новой Сѣчи» Скальковського, праця

*) Окремо мушу подякувати співробітникові Рукописного Відділу Олександру
Олександровичу Труханову, з ласкавою допомогою якого я розшукав чимало
інтересних для мене матеріялів.
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недокладна, часто помилкова, а місцями й тенденційна, є й до цього часу майже

«диною скільки небудь серйозною історією Нової Січі.

Моя тема захоплювала кілька сторін життя й історії Запоріжжя. Я мав по-
перше дослідити заселення й історію на правому боці Дніпра в Кодацькій
паланні -себто спочатку т. зв. Задніпрські поселення Миргородського й
Полтавського полків (що я їх зву Крилівщиною  від назви головного на той час
поселення Прилова, Крилівської сотні), пізніше Нової Сербії і, головне,
Ново-Слобідського полку, та нарешті Лизаветчину, Лизаветську провінцію Новоросійської
іуберні до 1775-го року, до скасування Січі, коли кольонізація пішла цілком
відмінними вже шляхами. Подруге я мав дослідити заселення й історію поселень на
лівому боці, на південь від Орелі, по цій ріці і р. Самарі, Старо-Самарську сотню
Полтавського полку, пізнішу Катерининську провінцію Новоросійської губерні,
знов таки до вишезазначенного терміну. Для цього, працюючи протягом п яти
тижнів зранку до вечора, при ласкавій допомозі вченого архівіста і завідувача
фонду Запорізької Січі О. О. Рябініиа-Скляревського, я використав коло третини
усього фонду, вибравши чимало багатого й дуже цікавого матеріялу.

Уважно студіюючи цей матеріял, я переконався, що Скальковський
використав його дуже поверхово, однобічно, неповно й неуважно. Через це низка недо-
кладностей, прогалин, непропорційио-розподілений матеріял, помилки і т. ін.
Це привело мене до висновку, що уважний перегляд матеріялів з історії Нової
Січі, перевірка їх, вивчення їх за допомогою нових методів і способів
дослідження все це є безперечно, на черзі дня. Але, що я не ставив собі таких
завдань, то обмежився виборкою докладного матеріялу лише для моєї теми.

Зроблю кілька зауважень для тої роботи, ©що я перевів там. Перш за все
спинимося на Степовій Україні-по правий бік Дніпра. Тут головний матеріял є
для 1760-х років, в меншій мірі 1770-х рр.; цілком в невеликій кількості для
1740 1750-х. До того матеріяли раніші загалом є менше цікаві, бо майже всі вони
зберігайся й у Київському Центр. Архіві Давніх Актів1); цікаві вони тому лише
як зворотня сторона медалі: коли в київських матеріялах, у фонді Київ.
Губернської Канцелярії, представлена справа переважно з погляду російської
адміністрації й команди новооселеиих земель, в запорозьких аналогічних справах
виявлене закулісне ставлення до цього Коша.

Далеко цікавіші справи 1760-х р., яких, проте, трохи більш використував
Скальковський. Почнемо хочби з відомого розмежування запорозьких земель,
що тяглося з середини 1750-х років і до початку 1760-х. Цей епізод, досить
значний, Скальковський використав досить повно, але па жаль дуже однобічно.
Цілковито покладаючися па правдивість запевнень Коша, що вина в невдачах цього
розмежування лежить виключно на адміністрації Ново-Слобідського полку, він
не захтів побачити тої упертої опозиції цьому розмежуванню, що ми її бачимо
в кожному наказі Коша, в кожній відповіді його делегатів, і т. ін.* 2).

Багатий і цікавий, майже невикористаний, матеріял маємо ми про боротьбу
нових кольоністів з Запоріжжям за землі. Інтересно прослідкувати цю боротьбу.
Протягом 1750-х років нові кольоністи, поселенці Ново-Слобідського полку,
переважно українська людність колишніх миргородських задніпрських поселень,
непереможною хвилею врізуються в землі запорозькі. Виникають хуторі, швидко
вони обертаються в слободи, села й містечка, захоплюється одна за одною
території Кодацької й почасти Буго-Ґардової па ланок, урочища, степи річки і т. ін.
Запоріжжя грає в цьому процесі пасивну ролю. Воно скаржиться, протестує,
зрідка намагається боротися з цими захопленнями, але якось кволо, нерішучо.

Ч Вони почасти видані в Матеріалахъ для историіи іожно-русского края
XVIII в.  Андріевського.

2) Це привело до того, що всі пізніші дослідники прийняли на віру* це
тведження. З деякими застереженнями прийняв його і я в свойому нарисі До історії
залюднення Степової* України в XVIII ст.  ( Записки Іст. Філ, Відділу ВУАН*,
ки. XXIV), що є скороченим розділом моєї більшсї роботи,  через те тільки, що не
міг ще використати перед виданням цеї розвідки усіх матеріялів архіву Коша.
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боючися розгнівати російську владу. Міняється тактика Запоріжжя в другій
половині 1760-х роках і на початку 1770-х. Тепер за прикладом Самарщини, до цю
тактику вживапо раніше, Запорожці починають вести активний, іноді збройний,
похід на поселення Лизаветчини. Зганяються поселення, конфіскується худоба,
підбиваються під владу Запоріжжя слободи з людністю; ось тактика Січі в цих
роках. Така боротьба, уперта, жорстока й згубна для людности цеї території,
триває тепер до кінця існування Січі.

Цікавий, хоч і не дуже багатий, матеріял маємо для цієї території для
кольонізації молдавської, поселень Молдавського гусарського полку1), а також
поодинокі згадки про кольонізацію території сучасної Молдавської Республіки.

Дуже цікавий і майже цілком невідомий (Скальковський здебільшого його
зігнорував) матеріял дає Одеський Крайовий Архів для заселення Самарщини.
Не лише є дані про появлення поодиноких поселень, але й статистичні дані про
кількість людности в них у різні часи, самоврядування, побут в них і т. ін.
Зокрема надзвичайно багатий матеріял є для історії боротьби за ці землі між
Полтавським полісом і російською адміністрацією з одного боку, і Запоріжжям
з другого.

Як відомо, територію на південь від р. Орелі починають обсаджувати
городками й залогами ще з кінця XVII ст.; але в часи, коли Січ перейшла під владу
Туреччини, протягом більш як двох десятків років, на цю територію розвивається
величезна міграція української людности. Виникають поселення, слободи, місточка,
як приватно-власницькі (старшинські), так і, переважно, козацькі та вільні по-
сполитські. Це триває ще й в 1730 1740-х роках, на повороті Коша під російську
владу, коли ще Кіш, очевидно, не почував себе цілком певно і не починав ще
дуже рішучого наступу. В результаті з цеї території на початку 1740-х років
утворюється окрема сотня, т. зв. Старо-Самарська, що входить у склад
Полтавського полку. Крім того багато земель по Орелі і, головне, на південь від неї
позахоплювали сумежні сотні Полтавського полку: Китайгородська, Циричанська.
Нехворощанська та ін. Але становище міняється з 1750-х' р. Розпочинаються
систематичні наїзди запорозьких козаків на поселенців Старо-Самарської сотні,
уперта боротьба й сварка. Сотник Старо-Самарський і мешканці Самарського
або Богородичанського «городка» з іншою людністю уперто обороняються. їм на
допомогу йде російська влада, головне командири різних форпостів та ретраи-
шементів. Але перевага рішуче схиляється на бік Січі. Запорожці наїздять на-
поселення і, конфіскуючи худобу й хліб, розганяючи людність, добиваються того
що поселення признають їх владу, переходить під їх зверхність і людність
платить на Кіш чинш, десятину. Потроху вся людність по Самарі підпадає під владу
Коша. Але той цим не задовольняється. Його раз їзди починають наступ на
поселення по Орелі, починаються скарги пограничних сотень Полтавського полку,
що в короткім часі не лише гублять всі свої володіння за Ореллю, але є
примушені боронити свої села й по цей, північний бік Орелі. Особливо в цій боротьбі
Запоріжжя відзначається військовий старшина Андрій Порохня й колишній суддя
Микола Косап.

Цікаве становище утворюється після організації Катерининської провінції,
що мала складатися за указом з цеї території по Орелі, Самарі, а також Бах-
мутського полку, Водолаг й Слов яно-Сербії. Офіційно це була провінція
Новоросійської губерні, фактично ж володіння запорозькі, людність яких майже все
визначала владу Коша й платила йому чинш, а на цьому запорозькому морі, як
острови, виділялися форпости й фортеці з російською залогою, а іноді й
українськими пікінерськими поселеннями коло них. Уперта боротьба між цими
ворожими таборами триває майже аж до скасування Січі.

Такий у загальних рисах матеріял, що я його вибирав з фонду Коша
Запорозького для своєї теми. Але поруч з ним я вибрав чимало й іншого матеріялу
(статистичного, для політичної історії, соціяльної, а також і побуту), що не безпо-

*) Автор має спеціяльио спинитися па молдавській кольонізації цеї території.
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середньо захоплював мою тему, але тим не менше був дуже цікавий взагалі і не

безінтереений і для моєї роботи1).
Поруч з фондом Коша Запорозького є ще в Одеському Крайовому Архіві один

невеличкий фонд, що дав деякий матеріял для моєї теми, перевалено для історії
Ново-Слобідського полку. Це архів колишньої Слов янської Консисторії, в якому
є трохи справ 1750 1760-х років.

Окрім архіва деякий цікавий матеріял для історії Степової України є і в
Історично-Археологічному Музеї м. Одеси, що утворився з збірки колишнього
Одеського Товариства «Исторіи и Древностей». Тут є поодинокі цікаві справи
історії Ново-Слобідського полку та Нової Сербії, взаємовідносин між ними та
відносин їх до Запоріжжя. Окрім того є декілька дуже цікавих мап, зокрема плян
фортеці ;св. Лизавети 1756-го років, з зазначенням, як вона має виглядати по
закінченню будування, і як виглядала цього року.

Сергій Шамрай.

Відрядження Федора Савченка до московських і ленінградських архівів,
у травні й вересні 1929 р. Головним завданням обох моїх відряджень було
підшукати матеріяли потрібні для закінчення роботи 3 історії боротьби за
українську культуру в 70-х рр., що розподіляється на три частини:
1) Південно-Західній Відділ Рос. Геогр. Т-ва в Києві (1872 1876 рр.); 2) До історії
української журналістики 70-х рр.(«Київський Телеграф» 1874 76 рр.); 3) Емський
Акт 1876 р. і його наслідки.

Весною я мав змогу відвідати й ознайомитися лише з матеріялами
московського Архіву Революції та Зовнішніх Зносин, де зберігається архівний фонд
кол. ІІЇ-го відділу, що його перевезено з Ленінграду.

Помимо окремих жандарськпх справ, що стосуються до видатних
українських громадських діячів 70-х рр.. як Драгоманов, Антонович, Житецький та інші,
вдалося опрацювати мені й основну справу про Південно-Зах. Відділ Рос. Геогр.
Т-ва. В пій зберігається відома записка Юзефовича «О так называемом украино-
анвльском двюкешш», яку він надіслав до «надзвичайної комісії 1875 р.». Записки
цієї досі іце пе було опубліковано повністю.

Великого значіння й інтересу набирає листування Юзефовича з Потаповим,
і особливо лист останнього з Емсу в справі субсидії для львівського «Слова»,
а Юзефовича  про потребу негайного закриття київського Відділу Геогр.
Т-ва, по покладаючи на міністри, внутрішніх справ реформу його, що вимагала б
багато часу. Решта цієї справи присвячена листуванню про призначення субсидії
львівському «Слову» й клопотанням про дозвіл хорому Чубпиському на
перебування в Києві.

Для вияснення причин утворення Валуєвської Комісії й появи указу 1863 р.,
скерованого проти українського слова, цікава невідома досі в друку справа,
під назвою: «Об обществе хлопомаиов и членов оного Аитоновиче, Рыльском
и Чубинском».

Важливим доповненням до неї з являються рапорти Мезенцова, які він
надсилав із свого відрядження на Україну восени 1863 р. «по случаю развившейся
там малороссийской пропаганды». Змістом своїм вони охоплюють і висвітлюють

Ч Наведу приклад, що виявляє соціяльні відносини в Степовій Україні, з якими
рахується й Кіш. 1754 р. військовий товариш Полтавського полку Василь Гегела
купує у вдови поручика ляндміліції кріпачку Агафію Севельєву з дочкою. По смерти
його, ця кріпачка за розділом майна дістається його синові, Андрію Регелі, сотникові
Ново-Слобідського полку. Пізніш ця кріпачка втікла на Запоріжжя, в слободу
Кам янку й вийшла там заміж за одного з мешканців цього села, що жили під владою
Запоріжжя, й родила другу, дочку. 1768 року Гегела довідався про це і зажадав
видачі її з обома дочками. Його піддержала адміністрація Лизаветської провінції,
визнаючи, отже de jurę існування кріпацтва (правда привозного кріпака) і в Степовій
Україні. На це погодився й Кіш, що наказав видати Регелі кріпачку з обома
дочками. Цей епізод добре характеризує ту волю й захист усіх втікачів на Запоріжжі
за часів Нової Січі, про що твердили деякі з дослідників Запоріжжя.
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український національно-революційний рух у Харкові, Полтаві, Києві та
Чернігові,

В Рукописному Відділі Московської (кол. Румянцевської) Бібліотеки

переписав я листи Метлииського й Куліша до Погодіна, що надруковані тепер
у виданнях Наукового Т-ва ім. Шевченка у Львові, а також і інші цінні
матеріяли до діяльности україиских громадських діячів другої половини ХІХ ст.

Запроханий з дорадчим голосом до участи в другому архівному з їзді РСФСР,
що саме тоді відбувався в Москві, подав звіт про нього в попередній, 36-ій кн.
«України», с. 170.

Подорож восени до Ленінграду доповнила вищезазначені праці матеріялами
з ленінградського ЦептрАрхіву, із яких особливо цішшми вважаю таємне
листування Голови. Управління Друку в справі цензурування й закриття «Київ.
Телеграфу». Перше досить побіжне ознайомлення з величезним рукописним
фондом «Вольного Екоїтомического Общества» в тому ж архіві не дало тим часом
особливих результатів.

Відрядження це допомогло також підготовити матеріяли для семинару з
історії етнології й світових подорожів в епоху великих відкрить XIV   XVI ст.,
що зберігаються в Чужоземному Відділі Бібліотеки Всесоюзної Академії Наук.
У Рукописному Відділі тієї ж бібліотеки вишукав листи Головацького до Л.
Майкова й 9 невиданих листів збірки А. Петрушевича 50-х 60-х рр.

Серед рукописів Пушкінського Дому ВАН скористався з деяких матеріялів,
що стосуються до невиданного 3-х томного твору Олекси М а р т о с а про Історію
України з 1822 р. Друкуються вони тепер в ѴІ-й кн. «За Сто Літ».

З моєї ініціятиви і в результаті відповідішх клопотань Центр Архів
погодився надіслати до Києва для ознайомлення в Комісії Західньої України й
Історичної Пісенносте ВУАН тридцять два рукописи головне етнографічно-фолькльор-
ного змісту походженням з Західньої України. В 80-х і на початку 90-х рр. вони
були надіслані до Рос. Географ. Т-ва в Ленінграді, де й зберігалися до цього
часу1)- Федір Савченко.

Відрядження наукового співробітника К. О. Копержинського до Ленінграду
й Одеси. У літі 1929-го р. я їздив у ^наукове відрядження до м. Ленінграду й Одеси.
Цю свою подорож використав я для збирання матеріялу для різних студій, що
їх провадив по Комісії Новішої Історії України, а рівно ж, як дійсний член Науково-
Досяідчої Катедри по Відділу Примітпчиої Культури й Народньої Творчости.

У Ленінграді працював я переважно в Пушкінському Домі Академії Наук
СРСГ, в Бібліотеці Академії Наук, у Російській Публічній Бібліотеці, у
рукописному відділі «Русского Географическаго О-ва» й у Центральній Бібліотеці
Академічних Театрів.

У Пушкінському Домі використав неопубліковані ще листи М. Драгоманова
до Ор. Міллєра, писані р. 1874  1875-го після третього Археологічного З їзду,
іцо відбувався в Києві р. 1874-го. Ці листи цікаві тим, що додають деякі нові риси
для характеристики суспільної позиції М. Драгоманова в складних обставинах,
що утворилися після З їзду. Текст їх доданий до моєї статті
«Громадсько-політична тактика М. Драгоманова в 60-х і в першій половині 70-х років» (на 4 арк.),
що є наслідком відрядження. Для цієї статті використав я й деякий матеріял
із газет, що їх бракує в київських книгосховищах.

У тому ж Пушкінському Домі зберігаються листа М. Драгоманова де Скре-
бицького (80-х рр.), теж ще неопубліковані. Ці листи використую для статті про
М. Драгоманова й Скребицького, яку згодом маю виготувати до друку. Крім того
в картотеці Пушкінського Дому, що залишилася там від відомого бібліографа

1) Зазначимо .тут важливіші з цих матеріялів: Збірки народніх пісень
буковинських Купчанка, Омельського, Ярошинської; закарпатських - Врабеля,
Метеора; галицьких Коровця, Гаврилюка, Цемика, Глинджука й Пасьчинського;
Народні казки Бондаря, Магилки, Марезги, Фотіна; збірка пісень Івана Стефа-
новського з Поділля.
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Модзалевського, я навів низку довідок як для цієї, так і для інших тем своїх
студій.

У Центральній Бібліотеці Академічних Театрів я зробив низку довідок і
виписок, потрібних для статті про трупу Штейна в Одесі: використав тексти деяких
п єс, що виставлялися цією трупою  з видань, що тепер являють собою
бібліографічну рідкість. У тій самій бібліотеці використав примірник п єси Нечуя-
«Левицького «Маруся Богуславка» з рукописним додатком до неї, ще неопублі-
кованим.

У Державній Публічній і Академічній Б-ках та в Б-ці Рус. Геогр. О-ва зробив
силу виписок із газет, журналів і рукописів, потрібних для продовження студії
«З історії новорічного циклу обрядовості», три частини якої вже опубліковано
в «Первісному Громадянстві» (1928 р.).

В Одесі знайшовся матеріял, що придався для названої студії про М.
Драгоманова у зв язку з громадськими й революційними рухами того часу. Деякий
матеріял для цієї теми дала використовувана вже в науковій літературі справа
Одеського Краевого Історичного Архіву «Показання государствѳнных преступни-
ков о революционных кружках в России в 1879 г.». З цієї справи підчас
відрядження зроблена низка виписок, що вже використані в названій праці про
Драгоманова й будуть зужиті також у дальших статтях з історії громадського руху.

Для статтей з історії цензури й театру використано відповідні справи
Одеського Краевого Історичного Архіву й цензурні рукописи (справа про трупу
Штейна в Одесі у першій половині XIX в., альманах «Розмова», 1889 р.,
«Запомога», 1892 р., справа про театр у одеському генерал-губернаторстві р. 1881-го,
багата даними про стан театру тих часів на великій території, тощо).

Для статті про М. Ф. Комарова та його суперечки з цензурою, наприкінці
80-х і на початку 90-х рр., вже виготованої до друку (1 арк.), я використав
цікавий матеріял з архіву М. Ф. Комарова, що зберігається в сина його Богдана
Михайловича. Є це скарги М. Ф. Комарова на цензуру міністрові внутрішніх
справ з приводу заборони альманаху «Розмова», потім альм. «Запомога» й
нарешті скарга з приводу заборони ширити в межах Росії часопис «Зорю» (1892 р.).
Документи ці (збереглися в копіях) мають ширше значіння, ніж звичайні
прохання до міністра: вони являють собою петиції українського громадянства,
протести, виявлені в легальній формі. Разом з тим ці петиції дають цікавий
матеріял для історії названих альманахів і про участь нкдніпрянських Українців у
львівській газеті «Зоря» та заразом важливі для характеристики громадської
роботи М. Ф. Комарова й виявлення тих важких зовнішніх обставин, у яких
доводилося йому працювати, постійно борячись з сваволею цензури.

У тому ж архіві знайшлися деякі матеріяли про Ол. Коииського, Дм.
Марковича, тощо. Особливий інтерес має копія скарги Дм. Марковича міністрові з
приводу заборони р. 1898-го трьох оповідань у виданні «По степах і хуторах»
(«Омелько Каторжний», «Шматок», «Два платочки»). Ця скарга має інтерес і для
історика цензури, і для біографа Дм. Марковича, і для дослідника його
творчости, оскільки тут сам автор коментує свої, заборонені цензурою, оповідання1).

Крім бібліографічних та інших довідок, що потрібні були для різних статтей
з історії культурного й громадського руху і на інші теми, відрядження
використано також для огляду музейних сховищ. Так ось у Ленінграді я оглянув відому
збірку подорожника Козлова, що зберегається в Академії Матеріяльної Культури.
Користуюся з пагоди висловити свою подяку за ласкаву допомогу в роботі
співробітникам названих установ, зокрема А. І. Лященкові  в Ленінграді й
О. О. Рябіиіну-Скляревському  в Одесі.

Кость Копержинський.
1-й Міжнародній З'їзд Археологів у Берліні. З 21-го по 25-е квітня поточного

1929 року відбувся з великою урочистістю в надзвичайно цікавих для археоло-

*) Про Дм. Марковича готуємо окрему статтю, в яку увійдуть матеріяли
архіву М. Ф. Комарова.
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гів умовах берлінських музейних скарбів та наукових установ міжнародній з їзд
археологів. Офіційна його назва: «Святкування сторічного існування Німецького
Державного Археологічного Інституту і міжнародня Конференція по
розкопуванням». Ця подвійна назва підкреслює з одного боку історію важливої для
Німеччини установи  Археологічного Інституту, що р. 1829 заснований у Римі,
як міжнародня приватня наукова організація, рівнобіжно з зростанням
могутності! Німеччини перетворився в німецьку державну установу, яка своїм
науковим авторитетом впливає на археологічну роботу усього світу. Друга половина
назви відзначає міжнародне наукове єднаний археологічних сил у перший раз
після імперіялістичної війни на ґрунті Німеччини.

До складу з їзду були запрошені до 1000 членів, переважали кількістю з
чужоземних гостей Італійці, Англійці, Американці, Данці. Список членів видрукований
окремою книжкою. УСРР представлена була одним представником (Одеса) 
автором цієї замітки, РСФРР двома Г. Е. Воровкою (Ленінград) та Б. М. Жу-
ковим (Москва).

В організації цього обшнрного з їзду взяли участь 1) німецький уряд, що.
влаштував низку розкішних офіційних прийомів для членів з їзду в т. зв.
«Мармуровому залі», у Райхстагу, у Опері, виконавчим його органом було Notgemein-
schaft fiir Deutsche Wissenschaft3 міністром Шмідт-Оттом на чолі, 2) наукові
німецькі сили, що влаштували блискучі демонстрації музейних скарбів Берліну. Не можна
також обминути корисної ролі нового німецького наукового товариства для
студіювання античности в умовах сучасного післяреволюційного життя «die Anlike»
та деяких видавництв, що влаштували гарну виставку німецьких археологічних
видань.

. Заняття з їзду складалися з 1) урочистих офіційних засідань у Райхстагу.
«Мармуровому залі», як раз тоді відкритому музеї-памятнику, що являє собою
реставрований вівтар-храм пергамського мистецтва («Pergamon-Museum»), у
товаристві («die Antike»), у бувш. палаці Фрідріха Леопольда, де зачитувалися
привітання делегатів і передавалися ювілейні подарунки Інститутові. Між іншим
від Одеського Державного Історично-Археологічного Музею передана художньо
виконана адреса українською та німецькою мовами, а також усі видання Музею
з 1840 р., 2) з демонстрування берлінськими археологами та членами з їзду
найцікавіших збірок по. всіх музеях Берліну, найвидатніших палаців історичного
значіння та місця розкопувань брондзової культури під Берліном проф. Кікебуша,
3) наукових доповідей, головний напрямок яких був оповісти про наслідки
археологічних розкопувань останніх двох десятиріч, що їх переведено по різних
частинах світу.

З їзд мав суто археологічний зміст без ухилу в бік споріднених наук
(історії, етнографії, тощо). Доповіді, що обов язково ілюструвалися діяпозитивами
і повинні були тривати ЗО хвилин, йшли по чотирьох секціях: 1) Риму та Римської
Імперії, 2) геленської культури, 3) преісторичної археології Европи, 4) Азії та
Африки. По всіх секціях заслухано біля 100 доповідей, зміст яких друкується
німецькою мовою в «Працях З їзду». Серед доповідачів найвидатніші ймення
сучасної археології Дерпфельда, Бушарау, Ленера, Бліикенберга, Маюри, Парібені,
Голя, Будворса, Бош-Гімпери, Шухгардта, Нока, Обермайєра та інш.

З доповідів, що безпосередньо або частково торкалися археології УСРР і
фактично відбулися, слід зазначити: Б. Жукова  Тарденуазька доба в Криму та
неоліт на Поволожжі, П. Рау Наслідки новіших досліджень доісторичних
поховань по низовій течії Волги, М. Абрамовича Нові розкопування і знахідки
в Югославії, І. Андрієску Останні розкопування в Румунії та їх значіння для
иреісторії Південно-Східньої Европи, І. Костжевського  Проблеми неоліту Польщі
у світлі найновіших розкопувань, Ф. Томпи  Наслідки неолітичних досліджень
на Угорщині, Л. Козлов ського  Житла часів мальованої кераміки та їх
відношення до ковального ритуалу, І. Зуровського  Наслідки досліджень неоліту
у льосі південно-західньої Польщі, Т. Сівсану  Новіші здобутки греко-римських
досліджень та розкопувань у Румунії, С. Дложевського  Чотирі останніх роки
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розкопувань Ольбії, Т. Арне  Аляни чи Хозари  розкопування Горішнього-
Салтова, Г. Боровки  Греко-балтійські культурні зв язки на підставі
розкопування у Монголії.

Велика різноманітність і відносна повність поданого інформаційного
матеріалу, таї: важливого при типологічному методі в археології, надала з їздові
величезного успіху.

Сергій Дложевський
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