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Подано листи до М. С. Гру шевського, які зберігаються у Центральному державному історич
ному архіві у Києві. Запропоновано лист Сергія Кургановича, студента Київської Духовної Акаде
мії, від 1910, а також лист і дві коротенькі записки Миколи Івановича Петрова.
У даній публікації подано листи до
М. С. Грушевського, які зберігаються в описі
1 фонду 1235 (фонду Грушевських) у Централь
ному державному історичному архіві у Києві. За
пропоновано лист Сергія Кургановича, студен
та Київської Духовної Академії, від 1910, а та
кож лист і дві коротенькі записки, написані на
візитках, Петрова Миколи Івановича. Пет
ров М. І. (1840—1921) — історик літератури,
професор Київської Духовної Академії, член
ВУАН, Н Т Ш , член-кореспондент Російської
Академії наук. Є автором праць з історії україн
ської літератури (наприклад, "Очерки истории
украинской литературы XVII—XIX ст.") та з іс
торії Київської Духовної Академії, "Акти й до
кументи до історії Київської Академії". Також є
автором низки етнографічних праць про укра
їнські історичні пісні, про сліди впливу російсь
ких билин на українську народну літературу,
українські легенди, свята, народний театр. Йому
належать етнографічні описи Холмської Русі,
Волині, Поділля, Бесарабії [1].
У додатку до листів представників Київсь
кої Духовної Академії подано лист Маслова Сер
гія Івановича. Маслов С. І. (1880—1957) —літе
ратурознавець і бібліолог, приват-доцент (з
1914) і професор Київського Університету св. Во
лодимира, член-кореспондент АН УРСР (з 1939),
завідувач відділу етнографії Всенародної бібліо
теки України і керівник секції "Історія книги"
Українського Наукового інституту Книгознав
ства, голова Історико-Літературного товарист
ва. Є автором численних праць з історії українсь
кої літератури, головним чином XVII— XVIII ст.,
з історії українського книгознавства, археогра
фії, палеографії, етнографії. Серед його основ
них праць: "Рукописи Софіївської катедри в
Києві" (1906), "Обзор рукописей библиотеки
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Императорского Университета св. Владимира"
(1910), "Українська друкована книга в XVI—
XVIII ст." та інші [2].
Листи подано зі збереженням орфографії
оригіналу.
Листи Петрова Миколи Івановича
1910 [3]
Многоуважаемый професор!
К сожалению я не могу Вам дать
утвердительного ответа на Ваш запрос о Колиивщине. В 1884 году я был [?] Вл. В. Завитневичем [4], у барона Яна (Ивана) Максимовича
Шодуара [5] в м. Ивницы [?] и прожил у него
три дня, но не припоминаю, чтобы у него были
тогда копии либо документы, касающиеся Колиивщины. Сохранялась у него тогда только
библиотека и часть древностей; из последних не
которые поступили в Церковно-археологический музей в Житомире. Полагаю, что в этом
музее найдётся что-нибудь и о Колиивщине.
С своей стороны, могу Вам указать на мою
статью "Меры по поддержанию унии в XVIII век
в пределах нынешней Киевской епархии", сос
тавленную на основании дневника двух [?] посе
щавших [?]от 1768 года. Дневник извлечей мною
из архива По чаевской Лавры (см. "Киев. Епарх.
Вед. ", 1867).
Готовый к услугам Вашим,
Н. Петров.

№2
8 янв. 1912 получил книгу М. Грушевского
"Культурно-национальный рух " 1912[6].
Лист 3 [7]
Завтра, т. -е. 3 июня, к назна ченному сроку
музей будет открыт для экскурсантов.
2 июня 1909.
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Лист Сергія Кургановича [8]

39

Додаток: Лист Маслова Сергія Івановича [9]

Шановний професор, Михайло Сергійович!
Маю до Вас велике прохання: поможіть міні
своїм вченим совітом в моєму маленькому ділі.
Узяв я кандидатську роботу по історіїп-з. [пів
денно-західного] краю, та на таку тему, на яку в
літературі нема ще нічого надруковано. Тема
така: "Діонісій Жабокрицький, єпископ Луць
кий і Острозький (+ 1715) ". В Київському Цент
ральному архіві я дещо знайшов, але бардзо
мало, і деякі з питанів не можу вирішити, напри
клад: де і коли той "Жабокрицький"народився,
девчився, скільки разів він був жонатий, де і коли
вмер і інші. Може Ви, пане Професоре, будете
так ласкаві і поможете міні вирішити тії питан'я?
Кидався вже я во всі сторони, і на Вас залиши
лася остання надія. За турботу щиро вибачаюсь.
Студент Київської Академії,
Сергій Курганович
23/Х, 1910 р.
Київ, Духовна Академія.

Глубокоуважаемый Професор, в ответе на
Ваше письмо от 1 (14) октября, имею честь сооб
щить, что в настоящее время я, к сожалению, не
могу быть полезным для "Записок товарищест
ва им. Шевченка ", так как занят окончанием
курсового сочинения, подготовкой к государст
венным экзаменам и другими работами офици
ального характера. Сочинение о Транквиллиане пока не предполагаю печатать: оно нуждает
ся в зна чительных переделках и дополнениях. На
лето 1907 г. я наметил несколько работ, относя
щихся к истории малорусской литературы
XVII в. Их буду рад предоставить в Ваше рас
поряжение.
С уважением
Сер. Ma слов
Прилуки, 1906. XI. 17(30).
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THE LETTERS TO M. S. HRUSHEVSKY
BY REPRESENTATIVES OF KYIV
ECCLESIASTICAL ACADEMY
The letters to M. S. Hrushevsky are exposed, which are kept in Central State
Historic Archive in Kyiv. The latters by Sergij Kurganovych, a student of Kyiv
Ecclesiastical Academy, from 1910, and a letter and two short messages by Nicholas
Ivanovych Petrov are proposed.

