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что делать после отставки… Петр Гаврилович отвечал брату, что мож но 
заняться в Киеве каким небудь делом и – при этом – как на одно из таких 
дел, указал на издание Киевской старины… Переселившись из Холма 
в Киев Ф[еофан] Г[аврилович] уже в нач[але] 1881 г. стал хлопотать об 
осуществлении предложенного братом дела, а в январе 1882 г. вышла 
первая книжка «Киевской Старины».

А[лександр] Л[азаревский] 
А. Л. Как основалась «Киевская старина» // Киевская старина. – 1897. – № 3. – 

С. 63–64.

1 йдеться про статтю: Титов Ф. КиевоСофийский кафедральный протоиерей 
Петр Гаврилович Лебединцев // Труды Киевской духовной академии. – 1897. – № 1;  
«Труды Киевской духовной академии» – науковий місячник, виходив у 1860–1917 рр. 
Крім наукових – богословських та істориколітературних дослідів, приділяли багато 
уваги історії церкви, релігійних течій і богословської думки на Україні, містили 
праці відомих учених. Редакторами були ректори і професори академії: архимандрит 
Філарет Філаретов, А. Олесницький, В. Певницький та ін.

2 П. Лебединцев (1819–1896) – історик церкви, археограф, протоієрей Со фій
ського собору в Києві. В «Киевской старине» співробітничав у 1882–1892 рр. Автор 
31 публікації з церковної історії та історії Києва. 

3 йдеться про В. Антоновича (1834–1908), одного із засновників «Киевской ста
рины», активного співробітника журналу впродовж 1882–1900 рр. 

4 йдеться про О. Лазаревського, який у той час обіймав посади в установах су
до вого відомства на Чернігівщині.

5 «Русская старина» – щомісячний історичний журнал; заснований в Санкт
Пе тербурзі в 1870 р. М. І. Семевським. Виходив до 1918 р.

6 «Русский архив» – істориколітературний журнал, який видавався з 1863 р. по 
1917 р. у Москві під редакцією П. І. Бартенєва.

7 Один із першопочаткових варіантів назви часопису «Киевская старина»
8 Ф. Лебединцев (1828–1888) – церковний і громадський діяч, історик церкви, 

педагог. Редакторвидавець «Киевской старины» у 1882–1887 рр. За його редакцією 
вийшло 19 томів (72 числа журналу).

9 Ф. Лебединцев у 1865–1880 рр. перебував на посаді начальника Холмської, 
згодом Радомської навчальних дирекцій у Царстві Польському.
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У статті проаналізовано склад, зміст, специфіку та джерелознавчу цінність 
епістолярної спадщини видатного вченогофілолога С. Маслова (1880–1957). 
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колег.
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С. и. Маслова (1980–1957). Представлено несколько писем, которые отражают 
большой авторитет С. и. Маслова у коллег.

Ключевые слова: эпистолярное наследие, письма, авторитет, С. и. Маслов

This article analyses the epistolary heritage of the of outstanding scientistphilol
ogist  S. I. Maslov (1880–1957), its composition, contents, specific and source value. 
The article presents a number of letters about great S. I. Maslov’s authority among 
scientists.
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Особовий архів Сергія Івановича Маслова (1880–1957), видатного 
лі тературознавця, педагога, книгознавця, палеографа, бібліографа, ор
ганізатора архівної справи, складається зокрема із масштабної епі
столярної спадщини, яку недостатньо залучено до наукового обігу. 
Го ловні етапи творчої біографії вченого здебільшого висвітлено ук ра їн
ськими науковцями2. Архів та бібліотеку його також оглянуто в деяких 
роз відках.3 Науковий спадок С. Маслова, автора понад 100 наукових 
праць, зберігається в його особовому фонді (ф. 33) в Інституті рукопису 
На ціональної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Він складається із 8351 
од. зб. У публікації маємо на меті подати загальну характеристику епіс то
ляр них джерел та, на прикладі кількох листів, продемонструвати великий 
ав торитет науковця серед колег.

епістолярна спадщина С. Маслова складається із офіційного листу
ван ня, що відтворює його службову, педагогічну та громадську діяльність 
у Київ ському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, Київському пе
да гогічному інституті, Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, 
ін ших навчальних закладах, а також у Всенародній бібліотеці України, 
чис ленних державних та громадських установах, наукових товариствах, 
ко мітетах, комісіях тощо.

Листування С. Маслова з багатьма видатними діячами науки і куль
тури можна умовно поєднати із листуванням з друзями та родичами то
му, що представники родини Маслових були талановитими вченими, 
пе дагогами, дослідниками. Так, рідний брат Василь Іванович Маслов 
(1884– 1959) був також відомим літературознавцем, педагогом, другом, по
мічником та колегою Сергія Івановича. Професійне оточення С. Маслова 
скла далось переважно із друзіводнодумців, листування торкалося важ
ли вих питань їхньої наукової та педагогічної роботи. Сергій Іванович 
був відкритою, комунікабельною людиною. його листування передає ат
мосферу в середовищі наукової еліти тих часів, висвітлює головні прик
мети тогочасного наукового життя.

В особовому фонді наявне листування з багатьма діячами науки 
і куль тури: В. П. АдріановаПеретц, І. Я. Айзеншток, М. П. Алексєєв, 
Б. О. Барвінський, О. І. Білецький, Д. І. Багалій, Л. А. Булаховський, 
М. С. Возняк, М. К. Гудзій, В. В. Данилевський, В. В. Дорошенко, 
В. М. Перетц, М. К. Зеров, І. М. Каманін, Є. П. Кирилюк, І. П. Крип’яке
вич, Ф. П. Максименко, Ю. О. Меженко І. І. Огієнко, В. Л. Модзалевський, 
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Н. Д. ПолонськаВасиленко, П. М. Попов, М. Т. Рильський, В. О. Ро
мановський, Д. М.Ревуцький, П. І. Рулін, П. Г. Тичина, І. Я. Франко та ін.

Серед архівних документів інших осіб, що зберігаються в цьо му 
особовому фонді, є приватне та офіційне листування академіка В. М. Пе
ретца, вченогофілософа О. М. Щербини, вчених Ю. А. Кулаков сько го 
та С. Ю. Кулаковського. Наявне листування дядька С. Маслова з бо ку 
матері В. Н. Александренка, професора міжнародного права Вар шав
ського університету. Також збережено приватне листування його віт чи
ма Г. І. Карамзіна. До колекційних епістолярних джерел можна від нес
ти листування К. П. Побєдоносцева, фотокопії та рукописні копії лис тів 
Олександра Блока до Панаса Мирного, копію листа імператриці Ка те
рина ІІ 1787 р. із Києва в Петербург4.

Загалом епістолярна спадщина С. Маслова цінна не тільки як ін фор
маційне джерело, вона демонструє приклад ретельного обліку, упо ряд
кування та атрибутування документів. Лист розглядався вченим як важ
ливий історичний документ. Кожний лист мав обов’язкові записи про 
да ту отримання з його власноручним підписом у тексті та на конверті, пе
реважно червоного кольору. Інформацію про листування збережено та кож 
у щоденниках науковця. Останні включають нерідко копії більш важ ливих 
листів, наприклад – В. М. Перетца5. Загальну картину усіх пош тових зв’яз
ків можна відтворити завдяки списку поштових від прав лень, бандеролей, 
грошових переводів, який складав учений в ок ремих зо шитах6.

Архів містить цінні зразки поштової кореспонденції часів Великої 
Вітчизняної війни – бланки, конверти, листівки7. Відомо, що С. Маслов 
цікавився філателією як історик. Збережено копію циркуляру про 
вилучення із архівів усіх фіскальних торгових марок у 1922 р.8 його син 
Юрій збирав колекцію поштових марок. До епістолярних джерел можна 
віднести також велику колекцію візитних карток, зібрану в особовому 
архіві9. Наприклад, відомий історикархівіст І. М. Каманін (1850–1921) у 
1916 р. відправив у Саратов листпривітання Сергію Івановичу на чу до
вій великій візитці10. епістолярна спадщина С. Маслова відтворила його 
щоденний графік роботи: він писав листи частіше вночі, аж до ран ку, про 
що розповідають особисті записи в щоденниках та помітки на листах.

Вагома частина епістолярної спадщини – це листування С. Маслова 
з академіком В. Перетцом (1870–1935), його вчителем, колегою, близьким 
другом, керівником семінару російської філології при Київському уні
верситеті11. Вважаємо доцільним подати один лист С. Маслова від 25 
листопада 1906 р. до І. Франка, де він писав про доручення В. Перетца 
віднайти деякий матеріал для нього. Важливо, що з цим проханням 
В. Перетц звернувся саме до Сергія Івановича як талановитого молодого 
вченого та відповідального дослідника.

Тривалий час С. Маслов листувався з відомим істориком В. О. Ро ма
новським (1890–1971). Їх поєднувала також дружба родинами. В ар хі ві 
є цікаві, захоплюючі листи Віктора Олександроаича 1915–1955 рр. На
прик лад, перебуваючи під час Великої Вітчизняної війни в Караганді, 
у лис ті Сергію Івановичу в м. Уфу, автор першого вітчизняного під
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руч ника з архівознавства згадував евакуацію в Саратові 1915 р., коли 
тема архівного будівництва в Україні поєднала у розлогих розмовах 
С. Маслова, В. О. Романовського та І. М. Каманіна12.

Значна частина епістолярної спадщини С. Маслова складається 
із різноманітних вітальних листів до нього від колег, друзів, родичів, 
учнів та ін. Привертають увагу, передусім, ті вітальні листи, що не були 
розраховані на публічне привітання і писались відверто, без перебільшень, 
виказували щире ставлення до Сергія Івановича, влучно підкреслювали 
його головні якості як вченого. Як правило, такі листи писали вже після 
святкувань, урочистих зборів чи інших публічних привітань. Публічні 
вітання, ювіляр отримував здебільшого у формі телеграм. Наприклад, 
відомо, що до святкування 75річчя від дня народження С. Маслов от
римав понад 100 телеграм13. Учений уже перебував на пенсії, але за
лишався улюбленим вчителем і другом для багатьох людей.

Нижче публікуємо вітання 1939 р. Н. ПолонськоїВасиленко (1884–
1973), надіслане в Київ (№ 2). Дружні і професійні зв’язки поєднували 
Сергія Івановича з відомим істориком, педагогом, зокрема, під час спів
праці в Київському археологічному інституті, який деякий час він очо
лю вав14. У листах до Сергія Івановича Наталія Дмитрівна турбувалася 
ста ном справ в інституті під час її хвороби, обговорювала з ним низку 
ор ганізаційних питань15. Зберігся її лист від 17 лютого 1920 р. щодо 
прид бання приватної колекції старожитностей для музею КАІ16. 

Багато років поруч із С. Масловим працював В. Базилевич (1893–
1942) – відомий київський історик, колега по роботі в Київському 
археологічному інституті, член Товариства НестораЛітописця, завідувач 
Му зею війни та революції при Ки їв ському університеті17. Нижче пуб лі
куємо його листвітання від 24 листопада 1940 р. із м. Таганрога (№ 4). 
Цей хви люючий лист був, вірогідно, останнім посланням Сергію Іва
новичу перед загибеллю від німецьких фашистів.

Історія взаємин цих двох учених була непростою. Між ними була 
болюча образа, пов’язана із певними обставинами. йшлося про рідкісну 
книгу «Синопсис» із бібліотеки В. Базилевича, про яку С. Маслов писав 
дослідження18. Цю книгу було віддано йому на один день, але Сергій 
Іванович не встиг вчасно її повернути. У зв’язку з цим В. Базилевич на
пи сав розгніваного листа з безпідставними зви нуваченнями та уза галь
нен нями. Сергій Іванович від повів коротким лис том, який вважаємо за 
по трібне подати (№ 3). Він красномовно засвідчив манеру поведінки 
Сер гія Івановича, його куль туру, стиль мови, стриманість, цілком шля
хет ну форму з’ясування конф ліктних ситуацій з колегами. Це, мабуть, 
єди ний лист, де свідомо про пущено обов’язкові епіс толярні форми «Ша
нов ний», «З повагою». Проте згодом досадне непорозуміння між друзями 
бу ло забуто, співпраця продовжувалася й далі19.

Важливим етапом у науковій роботі С. Маслова стала підготовка де
кіль кох видань «Слова о полку игореве», перші з яких вийшли друком 
у 1950 р. та 1952 р. Це була фотокопія «Слова» 1800 р. Переклади зробили 
М. К. Грунський та М. Т. Рильський. Сергій Іванович написав статтю, ко
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ментар та список літератури про «Слово»20. У 1953 р. «Слово о полку 
иго реве» видано в українських художніх перекладах та переспівах. 
Біб ліографічні примітки, передмову та узагальнюючу статтю до цього 
ви дання також написав С. Маслов21. У 1954 р. він видав «Киевские эк
земпляры «Слова о полку игореве» в издании А. и. МусинаПушкина»22. 
От же, архів ученого зберіг чимало матеріалів стосовно роботи про «Сло
во» та значну епістолярну спадщину щодо цієї теми. 

Важливим є листування з дійсним членом АН УРСР, відомим поетом, 
перекладачем, публіцистом М. Рильським (1895–1964), який зробив вір
шований переклад перших видань «Слова». Ім’я цього поета рідко по
в’я зують з іменем С. Маслова, хоча їх творчі шляхи перетинались ще 
з ча сів евакуації в м. Уфі під час Великої Вітчизняної війни. Молодший 
за Сергія Івановича на 15 років Максим Тадейович у науковій роботі 
уважно прислухався до думки поважного професора, шанував його про
фе сіоналізм, глибокі знання літератури, суворі вимоги щодо під готовки 
на укових творів. Один з листів М. Рильського що стосувався підготовки 
видання «Слова о полку игореве», подаємо нижче (№ 5).

Професійне листування С. Маслова не обмежувалося Україною та 
Радянським Союзом, учений мав авторитет і за кордоном. Про це свід
чить листвідповідь із бібліотеки Британського музею Лондона від 30 
січня 1937 р. (№ 6). Він пов’язаний із дослідженнями вченого у галузі 
біб ліографії рукописів та стародруків, зокрема питання про залучення 
всіх при мірників видань до наукового аналізу23. Лист було надіслано на 
ім’я ди ректора ВБУ, С. Маслов отримав його лише через місяць від ке
рівництва Академії наук.

Цікавим є родинне листування, особливо листи старшого сина Сер
гія Івановича – Юрія Маслова (1914–1990), доктора філологічних наук, 
спеціаліста із загальної, німецької та слов’янської філології. Ви нят ково 
цінні, на нашу думку, листи Юрія до батька в період його від ряд ження до 
слов’янських країн після перемоги у Великій Вітчизняній війні. Іс то рія, 
культура і мова Болгарії захопили його, він став чудовим знав цем бол
гарської мови, захистив з цієї теми докторську дисертацію. Лист Ю. Мас
лова до батька від 13 жовтня 1944 р. містить ґрунтовний опис місцевості, 
архітектури, господарства Болгарії після війни. Повсю ди була бідність, 
розруха, «сухой стук» дерев’яного взуття, що но сили бід ні болгари, але 
його вразила безліч фруктів, вина, сонця. Юрій, зок рема, писав: «Нас, 
Красную Армию, встречали исключительно горячо. В одном месте меня 
качали, в другом – несли на руках. Причем это – неподдельное, искреннее 
чувство, это не дипломатия, как у румын, не вежливость»24.

Особисте листування з коханою дружиною, О. Масловою (Шу ляк), 
від творює портрет С. Маслова як емоційної, романтичної людини25. Об да
ро ваний філолог, Олена Митрофанівна Мас лова (1887–1934), ви різ нялася 
різ номанітними науковими інте ре сами, особливо в історії за ру біж ної 
літератури. Відомі її праці «Ру кописна книга» (1925), «життя та лі те
ратурна спадщина Лодовико Гвіч чіярдіні» (1929). Вона була надійним дру
гом Сергія Івановича, вихователем їх синів Юрія та Олексія (1916–1941).
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епістолярна спадщина С. Маслова засвідчила, що він здобув по ва гу 
наукової спільноти ще молодим дослідником завдяки таланту, гли бо ким 
знанням, відповідальності, неупередженості, об’єктивності суд жень. 
Листування суттєво доповнює біографію вченого, який подолав тяж
кий шлях звинувачень у релігійності, аполітичності, українському бур
жуазному націоналізмі, та навпаки – причетності до російської куль тури. 
Він прожив тривале творче життя, не припиняючи вес ти що денники за 
пра вославним календарем. Усі особисті записи по чинались із дати право
славних свят, постів тощо.

Оточення С. Маслова об’єднувалось на ґрунті загальнолюдських цін
ностей, відданості науці, прагнення до істини. Підсумовуючи, за зна чимо, 
що епістолярна спадщина Сергія Івановича – не тільки цінне джерело 
для вивчення його наукової біографії, але й великий малодосліджений 
масив документів з історії вітчизняної науки і культури.

В опублікованих листах збережено стиль, орфографію та інші ознаки 
оригіналів.

1Із листа М. Т. Рильського – Маслову С. І. – ІР НБУВ, ф.  33, оп. 3, спр. 6314.
2 Див.: Перші книгознавчі читання: зб. наук. праць / О. Онищенко (відп. ред.). – 

К.: НАН України, НБУВ. – 1997. – 146 с.; Сергій Маслов. 1902–1927. – К., 1927. – 
50 с.; Ковальчук Г. І., Королевич Н. Ф. Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій 
Іванович Маслов (1880–1957): бібліогр. нарис. – К., 1996. – 43 с.; Матяш І. Яскрава 
постать української науки: Сергій Маслов і архівна справа // Спеціальні історичні 
дисципліни. – 2002. – Ч. 2. – № 8/9. – С. 247–267.

3 Видатні вчені Національної академії наук України. Особові архівні та рукописні 
фонди академіків і членівкореспондентів у Національній бібліотеці України ім. 
В. І. Вернадського (1918–1998): путівник. – К., 1998. – С. 65–71; Степченко О. П. 
Ук раїнські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського (1918–1934). – К., 2008. – С. 93–109; Ємчук О. Осо
бо вий архівний фонд та бібліотечна колекція С. Маслова як складова вітчизняної 
куль турної спадщини // Архіви України. – 2009. – № 1–2. – С. 105–115

4 ІР НБУВ, ф. 33, оп. 2, од. зб. 660, арк. 49
5 Там само, спр. 3674, арк. 33–44
6 Там само, оп. 3, спр. 6713
7 Там само, оп. 2, спр. 430, додаток
8 Там само, спр. 2226
9 Там само, оп. 3, спр. 6782–6814
19 Там само, спр. 5580
11 Там само, спр. 6087–6181, 8063, 8092, 8157–8160, 4914–4946.
12 Там само, спр. 6346, арк. 2.
13 ІР НБУВ, ф. 78, спр. 1618, додаток, арк. 3.
14 Див.: Матяш І. Б. Архівна наука і освіта в України 1920–1930х років / Держ

ком архів України. УНДІАСД. – К, 2000. – 591 с.
15 ІР НБУВ, ф. 33, оп. 3, спр. 6222–6230
16 Там само, оп. 2, спр. 2172.
17 Див.: Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич. жит тя 

й наукова діяльність // Спеціальні галузі історичної науки: зб. на пошану М. Я. Вар
шавчика. – К., 1999. – С. 138–146.

18 Маслов С. К истории изданий киевского «Синопсиса» // зборник статей 
в честь ака демика А. и. Соболевского. – Л., 1928. – С. 341–348.
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19 Див.: ІР НБУВ, ф. 33, спр. 4677–4678, 5098–5141.
20 Слово о полку игореве. Фотокопія видання 1800 р.: Стаття і коментар С. Мас

лова. – К, 1950, 1952. – 120 арк.
21 «“Слово о плъку игорев” в українських художніх перекладах і переспівах»: 

Підг. С. Маслов. – К., 1953. – 252 с.
22 Маслов С. И. Киевские экземпляры «Слова о полку игореве» в издании 

А. и. МусинаПушкина // Труды Отдела древнерусской литературы. Том Х. – М.; 
Л., 1954. – С. 251–254.

23 Див.: Визначення дуплетів в ділянці стародруків. – К., 1936. – 13 с.
24 ІР НБУВ, ф. 33, опис 3, спр. 5927, арк. 2.
25 Там само, опис 2, спр. 4880–4882.

№ 1
ЛиСТ С. І. МАСЛОВА – І. Я. ФРАНКУ 

25 листопада 1906 р., м. Прилуки
г. Прилуки Полтавской губ[ернии] 1906.ХІ. 25

Многоуважаемый Иван Яковлевич1,
В. Н. Перетц поручил мне отыскать в Киевских библиотеках «Ан

фологію» 1636 г.2 и списать для Вас разсказ о змее в доме. Так как в 
киевских библиотеках этой книги не оказалось, я просил знакомых 
в Петербургской Публичной библиотеке. На днях мне сообщили из 
Петербурга, что ни лицо, наводившее справки, ни пришедший на помощь 
и. А. Бычков3 не смогли отыскать в «Анфологіи» 1636 г. интересующаго 
Вас разсказа. Ознакомившись с содержанием книги, и. А. Бычков заметил, 
что такой разсказ вряд ли мог попасть сюда, т. к. он не гармонирует 
с общим характером сборника.

С глубоким почтением
Серг[ей] Маслов

У П. Строева в «Описаніи книгъ гр[афа] Толстова» (М., 1829)4 в со
от ветств[ующем] месте приведена только Предмова Петра Могилы, не 
за ключающая в себе никаких подробностей относительно содержания 
сбор ника.

Копия. Оригинал хранится в архиве Франко в институте литературы 
АН СССР. Списано 27 апреля/10 мая 1952 г.

С[ергей] М[аслов]
ІР НБУВ, ф. 33, оп. 2, спр. 5005, арк. 1. Автограф5.

№ 2
ЛиСТ Н. Д. ПОЛОНСьКОЇВАСиЛеНКО – С. І. МАСЛОВУ

19 лютого 1939 р., Київ
19/ІІ. 1939. [Киев], Тарасовская, 20/5

Дорогой Сергей Иванович!
Спешу от всей души поздравить Вас с избранием членомкор рес пон

дентом Академии наук и пожелать дальнейших успехов. В лице Вашем 
приветствую торжество науки, которой Вы так преданно служите столько 
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лет. Я была в заседании и с радостью слушала, как хорошо говорилось 
о Вас и Вашей кандидатуре.

Шлю сердечный привет и буду очень рада видеть Вас.
Душевно преданна

Н. Полонская
ІР НБУВ, ф. 33, оп. 3, спр. 6229, арк. 1. Машинопис. Рукопис6.

№ 3
ЛиСТ С. І. МАСЛОВА– В. М. БАЗиЛеВиЧУ

13 січня 1927 р., Київ
[Киев] 13 января 1927 г. 5 ч. 30 м. у[тра]7

Василий Митрофанович, возвращаю Вам Ваш экземпляр «Синоп си
са». Благодарю и очень извиняюсь за те тревоги и страдания, которые Вам 
при чинил тем, что задержал книжку на лишние сутки. Молю Бога, чтобы 
в даль нейших работах Он избавил меня от необходимости пользоваться 
Ва шей любезностью.

Серг[ей] Маслов
ІР НБУВ, ф. 33, оп. 2, спр. 4678, арк. 1. Автограф.

№ 4
ЛиСТ В. М. БАЗиЛеВиЧА – С. І. МАСЛОВУ

24 листопада 1940 р., м. Таганрог8

Дорогой Сергей Иванович!
Вы и Ваша семья давно занимаете видное место в моем сознании. 

Вот почему я с особым чувством прочитал в «Учительской газете» со об
щение о Вашем сорокалетнем юбилее9.

Приветствую Вас и горячо желаю всего доброго.
В заметке сказано, что Вы – старейший профессор Киевского уни

вер ситета. Возможно, что это точно, но это не вяжется с моим пред
став лением о старейших – М. Ф. ВладимирскогоБуданова, А. В. Ро
ма новичаСлаватинского, В. С. иконникова10, Юлиана Андреевича, 
Ти мофея Дмитриевича, Василия Николаевича, но – Сергей иванович 
и… старейший. Это – несовместимые понятия. Несовместимые, потому 
что мое воображение рисует Вас с густыми черными волосами, в черном 
сюртуке торжественных заседаний, когда Вы так и просились на рисунок 
в стиле blanc et noire. Знаю, что теперь Ваши черные волосы покрылись 
белым серебристым налетом времени, мыслей и чувств. Но знаю также, 
что под этим неизбежным налетом Вы попрежнему молоды душой 
и так же преданы, как и раньше, любимой научной работе.

Очень досадую, что не мог лично присутствовать на Вашем чест
во вании, что не мог слышать юбилейные приветствия, которые вопреки 
обы чая, звучали без гипербол, потому что всякая похвала соответствовала 
дей ствительности, и что не мог присоединить и свой слабый, но искренний 
го лос к хору горячих приветствий и добрых пожеланий. Делаю это 
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письменно и заочно. Крепко обнимаю Вас. Вместе с тем прошу передать 
мой привет Всем Вашим, а также многоуважаемой Анне Петровне.

Всего доброго
искренне Вас любящий

[Підпис]
ІР НБУВ, ф. 33, оп. 3, спр. 5141, арк. 56–57. Автограф.

№ 5
ЛиСТ М. Т. РиЛьСьКОГО – С. І. МАСЛОВУ

7 серпня 1950 р., м. Ірпінь

Дорогий Сергію Іванович!
Посилаю Вам перероблене «Слово». Деякі місця – за порадами Ва

шими і Миколи Кузьмича11 – я переробив просто в тексті, дещо змі нив 
і «по своєму розумінню». Між іншим, переставив той абзац, що по чи
на ється «Глянув Ігор на ясне сонце»? туди, де, як я переконаний, йому 
й тре ба бути. (Див. Ліхачов – 13 і 172).

Подаю на полях деякі варіанти, відносно яких я вагаюсь, свої мір ку
вання. Дуже прошу Вас у порядку [рецензії] мого рукопису дати свої за
уваження й міркування. Чекаю на Ваш суд – правий, милостивий і – скорий, 
бо справа з виданням «Слова» не терпить дальшого відкладання.

З сердечним привітом
М. Рильський

ІР НБУВ, ф. 33, оп. 3, спр. 6314. арк. 112. Автограф.

№ 6
ЛиСТ БІБЛІОТеКи БРиТАНСьКОГО МУЗеЮ – МАСЛОВУ С. І.

30 січня 1937 р., Лондон
Department of Printed books British 

Museum London, W. C., 30 January 1937

Dear Sir!
I am in receipt of your enquiry of the 20th inst. regarding variants in old 

and rare books. If I understand your question aright, it seems to me that you 
will find an answer to it in Ronald B. Mc Kerrow, An Introduction to Bibli
ography for literary Students (Oxford, 1927, 1928), in which such terms as 
«edition» and «issue» are fully discussed.

The Director Library, Academy of Sciences Kiev,
Yours faithfully

V. Scholderer13

ІР НБУВ, ф. 33, опис 2, спр. 4421, 1 арк.14 Оригінал. Рукопис.

Переклад

Шановний Пане
Я отримав Ваш запит щодо 20ї інст[рукції] відносно варіантів у 

древніх і рідкісних книгах. Якщо я правильно зрозумів Ваше питання, 
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мені здається, що ви знайдете на нього відповідь у [виданні] Рональда 
Б. Mак Кeрроу, Вступ у Бібліографію для студентівлітературознавців 
(Оксфорд, 1927, 1928), де такі терміни, як «видання» і «випуск» вичерпно 
розглянуто.

Директору Бібліотеки Академії наук, Київ
Щиро Ваш

В. Шолдерер

1 Франко Іван Якович (1866–1916) – видатний український письменник, вчений, 
громадський діяч, літературознавець, етнограф, фольклорист. У 1898–1907 рр. 
працював редактором журналу «Літературнонауковий вістник».

2 «Анфологія, сиріч молитви» 1636 р. – збірник молитов повчального характеру 
Петра Могили (1596–1646), відомого релігійного діяча та письменника, надрукований 
у Києві.

3 Бичков Іван Афанасійович (1858–1944) – відомий історик літератури, біб ліо
граф, завідувач відділу рукописів Публічної бібліотеки у Петербурзі

4 Строєв Павло Михайлович (1796–1876) – відомий археограф і історик, автор 
книги «Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хра
нящееся в библиотеке Ф. А. Толстова» (М., 1829).

5 Текст листа передано сучасним правописом, із збереженням усіх граматичних 
форм оригіналу

6 На початку листа є позначка С. Маслова «Получил 8/21 февраля1939 г.» За
кінчення листа написано власноруч Н. Д. Полонською. Її почерк дуже незрозумілий, 
тому, можливо, текст переважно машинописний.

7 На листі примітка С. Маслова «Отослано 1926.ХII. 31/ 1927.01.13»
8 В. М. Базилевич працював директором Краєзнавчого музею в м. Таганрозі. 

Німецькі окупанти розстріляли його у 1942 р. Під час обшуку вони знайшли музей ні 
експонати, які він намагався зберегти від грабіжників.

9 йдеться про 40річчя наукової та педагогічної діяльності С. Маслова. На листі 
є позначка: «Получил 15/28 ноября 1940 г.»

10 Професори Київського університету: М. Ф. ВладимирськийБуданов (1838–
1916) – знаний історик, О. В. РомановичСлаватинький (1832–1910) – відомий 
юрист, В. С. Іконников (1841–1923) – відомий історик, історіограф.

11 Микола Кузьмович Грунський (1872–1951) – український мовознавецьславіст, 
док тор філологічних наук, професор Київського університету.

12 Підкреслення – за текстом, слово «рецензія» написано нерозбірливо. Приміт
ка «получ[ил] 27 июля/9 авг[уста] 1950 г. Серг[ей] Маслов».

13 Віктор Шолдерер (1880–1971) – видатний британський бібліограф німецького 
походження, автор однієї з найвизначніших бібліографічних праць свого часу – 
перших восьми томів «Каталогу книг, надрукованих у XV столітті, які знаходяться 
у Британському музеї». 20а інструкція, директива чи вимога (instance), можливо, 
пов’язана із творами В. Шолдерера.

14 Переклад з англійської мови – О. Ємчук. Лист та конверт мають позначки 
С. Мас лова «Получ[ив] в Від[ділі] стародруків 10 марта 1937 г. Підпис». Лист на
писаний на блан ку формату А5 з емблемою бібліотеки. London, W. C. – поштовий 
код цент ральної частини Лондона, де розташована бібліотека Британського музею. 


