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Багато вчених, дослідників звертались до 
біо графії та наукового доробку видатного ук-
ра їнського філолога, книгознавця, бібліографа, 
пе дагога, організатора архівної справи Сергія 
Іва новича Маслова (1880–1957). Наукова гро-
мадськість з великою пошаною відзначала юві-
лей ні дати життя та діяльності С. І. Маслова, по-
чинаючи з 1927 р. і дотепер. Але при наявності 
чи малої історіографії про С. І. Маслова досі 
не створена повна наукова біографія, де «має 
бути відображений широкий спектр його інте-
лектуальних і духовних інтересів, розвиток нау-

кових комунікацій, взаємин з колегами, наукове 
життя його школи, місце в історії науки»1.

Історіографія проблеми висвітлює різний 
ступінь вивчення наукової спадщини Сергія 
Маслова та відповідає трьом хронологічним 
періодам – за життя вченого, після смерті та су-
часному етапу. Метою нашої статті є огляд го-
ловних досліджень життєвого та творчого шляху 
С. І. Маслова та визначення перспектив подаль-
ших історико-біографічних розвідок. Ми можемо 
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виділити декілька напрямків вивчення його нау-
кових праць. По-перше, рецензії на твори вчено-
го історіографічного характеру. По-друге, статті 
біографічного характеру, довідки про життя та 
діяльність в різноманітних енциклопедичних та 
довідникових виданнях, ювілейні публікації в га-
зетах і журналах2. По-третє, висвітлення окре-
мих тем його наукової та громадської діяльності, 
включення матеріалу про праці С. І. Маслова 
до фундаментальних спеціальних видань. По-
четверте, праці монографічного характеру, при-
свя чені суто науковому доробку С. І. Маслова. 
Ок ремо згадаємо про особисті спогади, мемуар-
ну літературу, епістолярну спадщину.

С. І. Маслов присвятив науковій роботі по-
над 55 років і написав понад 100 наукових праць. 
Переважна більшість його спадщини зберігається 
в особовому фонді С. І. Маслова (ф. 33) в Ін-
с ти туті рукопису Національної бібліотеки ім. 
В. І. Вер надського, який складається із 8351 од. 
зб. Та кож вчений залишив велику бібліотеку, що 
на лічує 13 165 видань та зберігається в ново му 
при міщенні Національної бібліотеки ім. В. І. Вер-
надського. 

Вивчення наукового доробку С. І. Масло ва 
розпочалося ще за його життя. Перші студентські 
ро боти привернули увагу наукової спільноти, яка 
да ла оцінку здібностям майбутнього професора. 
Го ловний вчитель Сергія Івановича, керівник Се-
мінару російської філології Імператорського Уні-
верситету св. Володимира, академік В. М. Перетц 
допоміг талановитому студенту визначити го ловні 
теми і методи наукових досліджень. Він ви магав 
сумлінного відношення до роботи з текс тами, 
пов ного і скрупульозного обстеження джерел. 
Наприклад, «Обзор рукописей Библиотеки Им-
пе раторского университета Св. Владимира» 
С. І. Мас лова викликав деякі зауваження: «Автор 
по чему-то не счел удобным поместить в тексте 
об зора более точные сведения о составе рукопи-
сей, т. е. дал лишь общую характеристику, не 
пред лагая постатейного описания»3 «Описание 
ру кописей Исторического Общества Нестора-
ле тописца» отримало високу оцінку вчителя: «в 
опи сании соблюдены все приемы, признаваемые 
не обходимым условием трудов этого рода»4.

Про Сергія Маслова як рецензента праць 
інших авторів В. М. Перетц писав: «Строгий до 
себе самого, він бере на увагу людську слабість й 
невдосконаленість та намагається не стільки ви-
кривати помилки рецензованих авторів, скільки 
інформувати читачів і відзначати позитивні сто-
рони книг»2. Принциповість С. Маслова у ре цен-
зуванні творів колег підкреслив пізніше В. Ля-

хоць кий, розповідаючи про рецензію на «Історію 
українського друкарства» І. Огієнка. «Слід заува-
жити, що названа рецензія С. Маслова стала на 
початку 1930-х рр. причиною цькування її автора, 
оскільки він – один із небагатьох книгознавців, що 
відважилися прорецензувати працю «націонал-
фашиста», «петлюрівського міністра релігійних 
справ» і, більше того, – позитивно оцінити її»6. 
Роль Сергія Івановича в роботі Семінару згодом 
оцінив А. А. Назаревський: «якби раптом наш 
Семінарій залишився без В. М. Перетца, його 
міг би замінити Сергій Іванович»4, що прак-
тично сталося в 1914 р., коли академік пе реїхав 
у Петербург. У 1917 р. колишні учасники Се-
мінару згуртувались біля Сергія Івановича в «Іс-
торико-літературне товариство».

Серед перших відгуків на наукові дослідження 
С. І. Маслова слід назвати рецензію на роботу 
«Новый списокъ «Словъ постническихъ» Исаака 
Сирина» древнейшей слявянской редакціи». Автор 
А. Я[цимирский]8 пише: «Подробные сведения 
о рукописи, анализ графических приемов, языка, 
перевода, издание текста всего отрывка с вариан-
тами из двух других той же редакции (с сербским 
правописанием), хорошо исполненный снимок 
одной страницы, перепечатка соответствующих 
греческих глав из издания Никифора Феотоки, – 
все это исполнено с той внимательностью, какая 
заметна и в других работах С. И. Маслова, от-
носящихся к литературным памятникам более 
поздней эпохи»9. Зауваження до роботи були 
пов’язані з необізнаністю С. І. Маслова щодо іс-
ну вання інших списків, перекладів та редакцій 
тво ру, зроблених, приміром, Закхеем Вагилом. 
Та кі вимоги до праць молодих науковців були го-
ловними в роботі з стародруками та творами дав-
ніх українських письменників.

До 25-літнього ювілею науково-педагогічної 
роботи С. І. Маслова була видана книга «Сергій 
Маслов. ХХV». Це видання було першим масштаб-
ним історіографічним дослідженням наукової 
біографії вченого та має особливу цінність 
тому, що редагувалось ювіляром10. Видання 
складалось із 3-х розділів: статті М. Іванченка 
«С. І. Маслов – біографічні дані», «Нарису 
наукової діяльності проф. С. І. Маслова», напи-
саного академіком В. М. Перетцом та «Реєстру 
праць С. І. Маслова», складеного Яр. Стешенком, 
який налічував 45 друкованих творів з рецензіями 
до них та 23 ненадруковані дослідження11. 
Біографічний на рис М. Іванченка показав різні 
інтереси майбутнього науковця, коли «захоплю-
ючись спочат ку різноманітними питаннями при-
родничих та гу манітарних наук, С. І. поступово 
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всі свої наукові симпатії віддає старій український 
книзі»9. М. Іванченко розповів про перші роки 
радянської влади, коли життєві труднощі, переван-
таження громадською та педагогічною діяльніс тю 
відсторонили С. І. Маслова від суто наукової ро-
боти, до якої він був особливо прихильний.

Академік В. М. Перетц докладно розглянув 
низ ку «завжди цінних робот філологічного ха-
рактера» С. І. Маслова, «шляхи та способи його 
до слідчої роботи»13. Перша праця «Лирники 
Полтавской и Черниговской губерній»(1902), 
«у методологічному відношенні бездоганна», 
засвідчила характерні особливості усіх подаль-
ших творів С. І. Маслова: «спостережливість, 
однаково потрібну й філологові і природникові, 
старанність у збиранні матеріялу, обережність 
у його коментуванні»14. В. М. Перетц відзначив 
сумлінне відношення молодого вченого до 
фак тів, пошуку джерел, новаторські принци-
пи опи су рукописів київських бібліотек. Об да-
ро ваність С. І. Маслова як послідовника лінг-
віс тичної школи Шахматова і Фортунатова, 
В. М. Пе ретц помітив, зокрема, у творі «Наука 
Ле о нтія Карповича в неділю перед Різдвом» 
(1908) та в курсі лекцій з історії мови, який чи-
тав С. І. Маслов. Монографія С. І. Маслова про 
Ки рила Транквіліона-Ставровецького як зра-
зок іс торично-літературної роботи, на думку 
В. М. Перетца, була єдиною такою ґрунтовною 
роботою про старих українських письменників. 

В галузі історії книги та друкарства С. І. Мас-
лов вважається найбільшим знавцем. Він пер-
шим висунув вимогу залучати всі примірники 
у дос лідженні стародруків. В. М. Перетц з особ-
ли вою увагою перелічив підсумки досліджень 
С. І. Маслова в «Етюдах з історії стародруків». 
Єдиною книгою синтетичного характеру ака де-
мік назвав працю «Українська друкована книга 
XVI–XVII вв.», яка стала енциклопедією ук ра їн-
ського друкарства та прикладом, «як можна на-
у кову книгу про «найсухіший» предмет написа-
ти зміс товно й цікаво»15. В. М. Перетц побажав 
роз ширити вдало розпочатий план складання 
ук раїнського бібліографічного репертуару до пе-
рі оду XX ст. та підсумував: «Всі його роботи – 
є жи вий доказ його глибокої любові до досліду 
куль турного минулого України»16. В. М. Перетц 
під креслив надзвичайну вимогливість С. Масло-
ва до своїх праць. Цю рису відзначали всі його 
ко леги. Л. Булаховський писав: «... і друкує тіль-
ки те, що ним опрацьовано зразково – з усім пот-
рібним матеріалом, з усіма тонкоща ми філо ло-
гічної обробки, з повним обґрунтуван ням усіх 
вис новків»17.

Ювілейна стаття Миколи Левченка приверну-
ла увагу до бібліотеки С. І. Маслова. Станом на 
1928 р. унікальна книжна колекція складалась із 
близько 7000 назв та головне – «становить собою 
величезну культурну цінність через свій рідкий 
добір»18. Слід зазначити, що питання методики 
роботи С. І. Маслова – бібліофіла, особливості 
складання бібліографічної картотеки та визна-
чення цінності бібліотечної колекції залиша-
ються перспективними темами для сучасних 
науковців.

Другий етап у дослідженні життєвого та 
твор чого шляху С. І. Маслова розпочався піс ля 
його смерті та характеризується працями біо-
графічного характеру, першу з яких написав його 
брат Василь Іванович Маслов. Ця стаття-некролог 
скла далась із короткої біографії, огляду наукової 
та педагогічної діяльності, та переліку наукових 
і науково-популярних праць разом з рецензіями19. 
Список налічував 71 видану працю та 18, залише-
них у рукописах. Твори було представлено в чо-
тирьох групах: бібліографічного, бібліологічного, 
евристично-літературознавчого та синтетичного 
характеру. Стаття вперше показала загальний об-
сяг та зміст наукового доробку вченого.

Особливістю наступного періоду стала поява 
численних довідкових та енциклопедичних ви-
дань з інформацією про С. І. Маслова. Наприклад, 
«Украинская советская энциклопедия» розмістила 
таку довідку: «украинский советский литерату-
ровед и педагог, член-корреспондент УН УССР 
(с 1939). Принимал активное участие в студенче-
ском революционном движении, за что был от-
дан в солдаты в числе 183-х студентов Киевского 
университета (1900). После солдатской службы 
окончил Киевский университет (1907), с 1914 – 
приват-доцент, с 1935 – профессор университета. 
Первая научная работа – «Лирники Полтавской 
и Черниговской губерний» (1902). Автор много-
численных исследований по истории старых 
украинских и русских литератур (творчество 
М. Смотрицкого, К. Саковича, Л. Карповича, 
И. Галятовского и др.) С. И. Маслову принадле-
жат обзоры полемической, драматической, сти-
хотворной литературы 16–18 вв., труды по палео-
графии, библиографии, истории книгопечатания, 
фольклору, истории языка»20. Енциклопедичний 
словник «Книговедение» розповів про те, що 
С. І. Маслов. «разработал вопросы по составле-
нию украинского библиографического репертуа-
ра 16–18 вв. и спец. инструкции по описанию из-
даний (1925, 1928)»21.

На відміну від радянських довідників, закор-
донна «Енциклопедія українознавства» під ред. 
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В. Кубійовича звернулась до твору С. І. Маслова 
(у співпраці з Є. Кирилюком) «Нарис історії 
української літератури» (1945), який був засуд-
жений ЦК КПУ за «буржуазний націоналізм»22.

Дослідники історії Київського національного 
університету ім. Т. Г. Шевченка у радянські 
часи особливий акцент в біографії вченого ро-
били на його участі в революційних подіях 
1901 р., коли разом з 183-ма студентами він був 
засланий в солдати до Луцьку. Книга «Історія 
Київського університету» (1959) представи-
ла порт рет С. І. Маслова 1901 р. в солдатській 
формі23. Розповідалось також про Сергія Мас-
лова як одного з тих вчених, які виступали проти 
пригніченого стану української мови як діалекту 
та сприяли вивченню і розвитку української 
мови, дослідженню її древніх пам’яток24. «Та ла-
но витий науковець і активний громадський діяч, 
він вів семінарські заняття, викладав цікаві спец-
курси для аспірантів, виступав у періодичній 
пресі. Його наукові інтереси охоплювали широ-
ке коло проблем»25. Сучасне 3-х томне видання 
«ALMA MATER: Університет Св. Володимира 
на передодні та в добу Української революції» 
оз найомило нас з документами про діяльність 
С. І. Маслова в Історико-літературному товаристві 
в 1917 р.26 На жаль, бракує достатньої інформації 
про роботу С. І. Маслова на посаді директора 
Музею війни та революції при Київському уні-
верситеті у 1919–1924 рр. Наприклад, ви дан ня 
«Історичний факультет Київського націо наль-
ного університету» включає тільки коротку біо-
гра фічну довідку27.

І. І. Корнейчик в публікації «Український 
книгознавець, бібліограф та бібліотекознавець 
С. Маслов (1880–1957)» звернувся до запропо-
нованого Масловим етнографо-територіального 
принципу складання бібліографічного репер-
туару. І. І. Корнейчик розповів про бібліотечну 
колекцію С. І. Маслова, звернув увагу на не-
достатньо вивчену творчу спадщину вчено-
го, його архів та бібліотеку28. Роком пізніше 
І. І. Корнейчик підкреслив, що «Маслов первым 
из украинских книговедов попытался перейти от 
наблюдений над отдельными изданиями старого 
времени к обобщению накопленнях знаний, пер-
вым дал цельное представление об украинской 
старопечатной книге»29.

До 100-річчя з дня народження С. І. Маслова 
Володимир Крекотень написав статтю «Лицар 
філологічної науки», яка докладно розповіла 
про «філолога-славіста широкого профілю»30. 
В. І. Крекотень писав про необхідність публікації 
книги про Кирила Транквіліона Ставровецько го  

та джерелознавчу цінність усіх його праць. Та ка 
довгоочікувана публікація відбулася у 1984 р.31 
Вступна стаття В. І. Крекотня розповіла про 
творчий шлях і секрети успішної роботи автора, 
які полягали у професійній ерудиції, видатному 
таланті дослідника, вихователя, великої любові 
до своєї справи. Від упорядника цього видання 
А. І. Павленко ми дізналися про складну три-
валу підготовку цієї публікації, та про наміри 
С. І. Маслова видати не тільки само дослідження, 
але й додатки до нього. Ці плани надрукува-
ти додаткові тексти та біографічні матеріали 
Транквіліона поки не здійснились. 

Наступний етап у дослідженні життєвого 
і творчого шляху С. І. Маслова розпочався 
з 1990-х рр., коли активізувався інтерес до відомих 
і призабутих діячів української науки і культу ри. 
У 1995 р. в серії «Видатні діячі української кни ги» 
вийшла книга Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич 
«Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій 
Іванович Маслов (1880–1957): Бібліографічний 
нарис»32. Ця робота вперше після ювілейного ви-
дання 1927 р. широко освітила життя та діяльність 
видатного книгознавця. Книга складається із 
всту пу, де подана біографія С. І. Маслова та 
5-ти розділів, присвячених його роботі в галузі 
іс торії книги і друкарства, бібліотечній галузі, 
біб ліографії та бібліографознавстві. У додатках 
викладено хронологічний покажчик праць, пе-
релік літератури про С. І. Маслова та іменний 
покажчик. Автори книги зупинились на тяжкому 
пе ріоду репресій 1930-х рр., коли С. І. Маслова 
на зивали «апологетом релігійної книги»33. Також 
про аналізували дослідження С. І. Масловим 
стародруків: вимогу залучати до аналізу всі 
при мірники видання, створення українського 
біб ліографічного репертуару стародруків. «Не-
зважаючи на те, що суто бібліографічних праць 
у С. Мас лова дуже мало, рука досвідченого біб-
ліографа відчувалася на кожному кроці йо го 
наукової діяльності»34. Серед властивих С. І. Мас-
лову методів та особистих підходів наукових 
дос ліджень автори книги підкреслили наступне: 
«там, де є різні відомості про певні події, ска-
жімо про друкарство в Україні до І. Федорова, 
С. І. Маслов спираючись на загальноприйняті 
да ні, обов’язково наводить й інші гіпотези, зали-
шаючи для майбутніх дослідників відкриті для 
пошуків напрямки»35. Матеріал цієї книги згодом 
був використаний у навчальному посібнику 
Н. Ф. Ко ролевич «Українські бібліографи ХХ сто-
ліття»36. Це видання показало діяльність два-
надцяти видатних українських бібліографів-про-
фесіоналів ХХ ст. С. І. Маслов здобув почесне 
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місце серед таких видатних бібліографів, як 
Ю. Меженко, М. Ясинський, М. Яшек, І. Кал-
инович, В. Дорошенко, Ф. Максименко та ін.

У 1997 р. Є. Рукавіцина торкнулася творчої 
біографії С. І. Маслова у досліді з історії при-
ватних зібрань України. В роботі С. І. Маслова 
«помітна зацікавленість приватними колекціями 
як в організаційному, так і науковому аспек-
тах»37, хоча він не вважав себе професійним 
ко лекціонером. Особовий фонд та бібліотечна 
ко лекція фактично стосувалися всіх тем його 
нау кової, громадської та педагогічної діяльності. 

У 1997 р. Національною бібліотекою ім. 
В. І. Вер надського були організовані Перші 
книгознавчі читання, присвячені С. І. Маслову. 
Матеріали доповідей склали збірку з 11 статей 
та галереї світлин з архіву С. І. Маслова.38 Ця 
книга розгорнуто показала творчий шлях вче-
ного. Галина Ковальчук, провідний дослідник 
наукової спадщини С. І. Маслова та головний 
організатор книгознавчих читань, зупинилась на 
дослідженнях Сергія Івановича в галузі історії 
книги та друкарства. Вона розповіла про заснов-
ника історії українського книгознавства, автора 
новаторського підходу до вивчення рукописів та 
стародруків, першого вченого, хто дав цілісне 
уявлення про українські стародруки. Також були 
згадані страшні часи репресій 1930-х рр., коли 
С. Маслов чудом вижив, був звільнений від робо-
ти завідувача відділу стародруків, зазнав крити-
ки за «буржуазний націоналізм»39. Ця тема була 
досліджена також Л. Дубровіною та О. Онищенко 
у статті «Бібліотечна справа в Україні у ХХ ст.: 
30-50-ті роки». Репресії початку 1930-х рр., роз-
гром УНІКу призвели до того, що частина вче-
них, «такі, як С. І. Маслов, Ф. П. Максименко, 
М. І. Ясинський, М. І. Сагарда відійшли від 
об’єктивних досліджень, писали «в стіл»40.

Леся Рева зазначила, що «Рекомендації С. Мас-
лова щодо опису стародруків і до сьогодні не за-
старіли. Їх втілення знаходимо в кращих сучас-
них працях з бібліографії стародавньої книги, 
ка талогах, путівниках та інших інформаційних 
ви даннях»41. Наталія Солонська проаналізувала 
стиль викладу матеріалу видатного вченого: 
«Ви  тончена, природно-коректна манера пись-
ма, притаманна дожовтневій українській ін те-
лігенції, стриманість і водночас виваженість, 
об ґрунтованість, емоційність від захоплення те-
мою»42. Автор статті представила багато цінних 
документів із особового фонду, зупинилася на 
порівнянні перших розвідок вчених у царині кни-
годрукування. О. Онищенко в публікації «Сергій 
Маслов – вихователь учених» проаналізував 

деякі дискусійні питання щодо біографії вчено-
го. Наприклад, існують розбіжності у даті народ-
ження. Різні джерела позначають дати: 16, 17 чи 
28 листопада 1880 р. Переважає думка про дату 
16 (28) листопада43. Також автор статті спросту-
вав характерні для радянських часів відомості 
про селянське походження Сергія Івановича. 
Насправді, він народився у релігійній купецькій 
родині. На думку О. Онищенка, участь Сергія 
Маслова в революційному русі була занадто 
гіперболізована у радянські часи.

Ірина Матяш вперше звернулась до мало ві до-
мих фактів життя та діяльності вченого і дове-
ла, що він був не тільки видатним філологом, 
біб ліографом, книгознавцем, але й визначним 
дія чем архівної справи. «Не будучи архівістом 
за фахом, Маслов був ним за покликанням, про 
що свідчить його внесок в архівну справу Ук-
раїни»44. Ольга Степченко, Тетяна Воронкова 
розповіли про склад, джерелознавчу цінність, 
особливості формування особового архівного 
фонду С. І. Маслова45. Огляд особового фонду 
засвідчив джерелознавчу цінність усіх категорій 
документів фонду та перспективність наукових 
розвідок у цьому напрямі.

Вікторія Колосова, одна з учениць С. І. Мас-
ло ва, оглянула творчий шлях видатного філолога, 
розповіла про педагога «Божою милостю», бо 
вмів прищепити любов до того предмета, який 
викладав»46. Тема педагогічної майстерності 
С. І. Мас лова як вихователя декількох поколінь 
українських філологів, книгознавців вичерпно ще 
не розглянута науковцями. Микола Гламазда пре-
зентував наукові праці С. Маслова та Ю. Меженка 
в зібранні Державного музею книги і друкарства 
України. Автор статті порушив важливу тему 
створення книгознавчого довідника України.

Представник родини Маслових Олена Клочко, 
яка мешкає в Прилуках, розповіла про витоки 
роду, дитинство, родину Сергія Івановича. Окремі 
біографічні нариси присвячені синам, онуку. Цей 
матеріал доводить справжню спадковість талан-
ту родини Маслових47. Збірник містить лист ко-
лишнього учня С. І. Маслова Льва Гольденберга, 
написаний в 1942 р. з фронту. Теплі спогади до-
повнюють портрет справді інтелігентної люди-
ни, який з надзвичайною турботою, сумлінністю, 
принциповістю ставився до кожного студента та 
мав феноменальну пам’ять. Звертаючись до теми 
особистих спогадів про С. І. Маслова, слід згадати 
про книгу Михайлини Коцюбинської «Мої обрії». 
Вона згадує, як у 1941 р. під час евакуації в баш-
кирському місті Уфі він заходив до Коцюбинських 
на печену картоплю: «рум’яний з морозу, зі своєю 
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незмінною лагідною усмішкою і якоюсь особли-
вою делікатною доброзичливістю»48. Збірник 
завершується публікацією виступу С. І. Маслова 
на ювілейному засіданні в Київському держав-
ному університеті 3 (16) листопада 1940 р., 
підготовленою до друку Н. Солонською. Як 
завжди суворий до себе, він вважав, що «не треба 
було йти багатьма випадковими стежками, нале-
жало триматися однієї основної лінії» у пошуках 
тем наукової роботи49.

Книгознавчі читання до 120-річчя від 
дня народження С. І. Маслова розповіли про 
статтю «Шляхи розвитку науки про кни-
гу», ідентифіковану Н. Солонською як робо та 
С. Маслова50. З доповідями виступали А. Г. Бров-
кін, Н. Солонська, І. Б. Матяш, учні С. І. Маслова – 
В. П. Колосова, М. О. Карпенко, Л. І. Колокова, 
його племінниця І. О. Лучник51.

У 1998 р. було простежено внесок С. І. Масло-
ва у діяльність Українського наукового товари-
ства 1907–1921 рр. Автори публікації зупинились 
на роботі філологічної секції УНТ та розповіли 
про видання знайденого С. І. Масловим тексту 
«Сказания» Леонтія Карповича. Книга предста-
вила біографічний довідник з публікацією про 
Сергія Івановича52.

Ірина Матяш у книзі «Архівна наука і ос-
ві та в Україна 1920–1930-х років» вперше роз-
по віла про роботу С. І. Маслова в Київському 
ар хеологічному інституті (1918–1924) на по-
садах професора, проректора, ректора, голо-
ви профспілкової ради, викладача курсу па-
леографії, програма якого дотепер залишається 
ак туальною53. Історія Київського археологічного 
інс титуту збереглася завдяки всім відомій 
скрупульозності С. І. Маслова. «Особливу дже-
рельну цінність мають документи ф. 33, ретель-
но зібрані, у разі необхідності – скопійовані, 
якнайповніше атрибутовані, якнайточніше 
датовані та прокоментовані С. І. Масловим» – 
пише автор54. Особливу цінність має його що-
денник, у якому день за днем, з документаль-
ною точністю та посиланнями на джерела, 
зафіксовано діяльність інституту в драматичні 
перші роки радянської влади. І. Матяш зверну-
лась до теми організації перших архівознавчих 
курсів в 1923 р., де. С. І. Маслов викладав 
палеографію. Відтоді він постійно співпрацював 
з Укрцентрархівом, цікавився архівознавчою 
літературою, збирав різні матеріали, брав активну 
участь у становленні архівної освіти в Україні55.

Біографічні нариси І. Матяш «Особа 
в українській архівістиці» всебічно показали 
життєвий і творчий шлях «плеяди пасіонаріїв»56: 

О. Грушевського, В. Модзалевського, В. Мія-
ковського, П. Клименка, М. Довнар-Запольського, 
В. Базилевича та ін. Серед таких видатних осіб 
С. Маслов посів гідне місце. Стаття І. Матяш 
«Яскрава постать української науки: Сергій 
Маслов і архівна справа»57 поширила наші знан-
ня про дослідження С. І. Масловим архівних 
фондів Саратова, Буковини, Галичини, Уфи, 
роботу в Археологічній секції підвідділу 
з ліквідації майна церков та релігійних товариств 
у Києві, Комітеті для опису видань, що вийшли 
на території України в ХІ–ХVІІІ ст.

Ярослав Ісаєвич у книзі «Українське книгови-
дання: витоки, розвиток, проблеми»58 розглянув 
нарис Сергія Маслова «Друкарство на Україні 
в XVI–XVIII ст.» як «невелике, але змістовне 
дослідження, в якому, на підставі вивчення 
стародруків і попередніх студій інших авторів, 
коротко викладено історію видавничих закладів, 
згрупованих по регіонах». Я. Ісаєвич підкреслив, 
що «ознайомлення фахівців у інших країнах 
з підсумками досліджень українських істориків 
книги започаткував С. Маслов статтею в першо-
му випуску престижного щорічника «Gutenberg-
Jahrbuch», який від 1926 р. дотепер виходить 
у Майнці – на батьківщині Ґутенберга. «На жаль, 
після припинення «українізації» в УРСР вчений 
вже не мав змоги публікувати свої студії. Праці 
Сергія Маслова, в яких поєднувалися вдосконалені 
ним методи книгознавчого дослідження й блиску-
ча філологічна майстерність, піднесли вивчення 
українських стародруків на новий рівень», – уза-
гальнив Я. Ісаєвич59.

Опис особового фонду С. І. Маслова в Інституті 
рукопису НБУВ, структура та склад масиву 
документів, загальна інформація про колекційні 
матеріали розміщена в одному з останніх видань 
О. П. Степченко «Українські вчені – фундатори 
спеціалізованих відділів Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського (1918–1934)»60. 
Розділ, присвячений С. І. Маслову як завідувачуу 
відділу стародруків ВБУ в 1926–1941 рр., описав 
пропозиції С. І. Маслова щодо удосконалення ро-
боти каталогів, Проект інструкції для реєстрації 
та опису стародруків у зв’язку з складанням ре-
пертуару українських видань XVI–XVIII ст.

Численні звернення філологів до творів 
С. І. Маслова підтверджують актуальність його 
праць сьогодні. Наприклад, літературознавець 
Т. М. Трофименко визначає твори С. І. Маслова 
як ідеологічно незаангажовані, поряд з такими 
ж творами Б. Криси, Л. Ушкалова, М. Сулими, 
Ю. Пелешенка61. Важливо, що частину наукової 
спадщини ми можемо прочитати в електронній 
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бібліотеці, наприклад, статтю про твори Івана 
Величковського62. Сучасна електронна версія 
книги «Українські інтермедії ХVІІ–ХVІІІ ст.» 
у передмові М. Гудзія нагадує про властиву 
Сергію Івановичу здатність щиро допомагати 
своїм колегам, ділитися своїми знаннями: 
«Постійним консультантом і душею цього 
видання був покійний С. І. Маслов»63 Доцільно 
згадати, що В. М. Перетц, готуючи видання 
«Слово о полку Ігоревім» в 1926 р., писав, що 
фактично всю попередню роботу для цього 
видання зробив в Києві Сергій Іванович: «Ваша 
роль в издании моего «Слова» – роль автора»64. 
Серед досліджень останніх років варто згадати 
публікацію Сергія Міщука про роботу Семінару 
під керівництвом В. М. Перетца, де простеже-
но практику С. І. Маслова під час експедицій до 
Полтави та Єкатеринослава65.

Універсальні праці С. І. Маслова історичного, 
філософського, культурологічного характе-
ру зацікавили спеціалістів різних галузей. 
Наприклад, Станіслав Мащенко, дослідник іс-
торії філософії України, підтримав висновки 
С. І. Маслова про міцний зв’язок всіх творів 
Кирила Транквіліона-Ставровецького, незважа-
ючи на зміну конфесії філософа66.

Щодо питання вшанування пам’яті С. І. Мас-
ло ва, порушеного зокрема І. Матяш67, слід згада-
ти, що зараз могила на території Державного 
іс торико-меморіального «Лук’янівського за по-
від ника» охороняється державою, оновлена та 
доглянута. Меморіальна дошка прикрашає та-
кож фасад будівлі Прилуцької чоловічої гімназії 
(тепер середньої школи № 1), де в 1890–1898 рр. 
навчався С. І. Маслов. Цю бронзову дошку було 
створено скульптором С. Г. Кантуром та відкрито 
у 1984 р.68

Підсумовуючи, слід сказати, що історіографіч-
ні праці про С. І. Маслова в цілому показали 
головні віхи його наукової біографії. Від перших 
рецензій на його твори і до спеціальних оглядів 
наукової діяльності, всі дослідники позитив-
но оцінювали науковий доробок С. І. Маслова. 
Дискусії щодо наукової, громадської і педа го-
гічної роботи вченого авторами не простеже-
но. Більшовистська критика 1930-х рр. творів 
С. І. Маслова достатньо розглянута сучасними 
авторами. Попри окремі зауваження, переважно 
до перших творів, дослідники відзначали широ-
кий діапазон його наукових інтересів, надзви-
чайну вимогливість до роботи, новаторські ме-
тоди досліджень, академізм наукових творів. 
Стереотипне сприйняття вченого лише як 
філолога, бібліографа, книгознавця у 1990-і рр. 

змінилось із появою наукових розвідок І. Матяш, 
які показали внесок С. І. Маслова в архівну спра-
ву. У галузі історії книги та друкарства він був 
визнаний науковцями як кращий знавець, пер-
ший в українській науці, хто дав цілісне уявлення 
про українські стародруки, розробив принципи 
складання українського бібліографічного репер-
туару XVI–XVIII ст. Науковці підкреслювали, 
що С. І. Маслов вперше виявив та проаналізував 
твори багатьох українських письменників. 
Усіма дослідниками відзначений чималий вне-
сок С. І. Маслова у вітчизняну науку і культуру. 
Все ж при наявності значної історіографії про 
С. І. Маслова, науковий доробок вченого, особо-
вий архівний фонд і бібліотечна колекція досі не 
проаналізовані всебічно та ґрунтовно.
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