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" КУЛЬТУРА УКРАІНСЬКОГО СJІОВА 

Праці ч. 6 

У ціх зіdравиі автор старався вмвити вайгоJІовн1ші стрипі письхев, пові
nоклеивя хровік про перші рукописві Rииги та вайnавніші nати поnі~ в хроиоJІогіч
иій поСJІ1nовиост1, що відd~аJІИСІІ взnо:ва дніпра. Таt<Юt укмп nтеріяJІУ віеер
таs очі віn "иорхаисько! теорі!" та зхушув вас шуt<ати dіОJІогjчио! сиJІИ иа~опу, 
першо! суспіJІЬво! й ві~сьt<ово! організаці!, політичвого JІany, розвитку пукRи і 
куJІЬтуриих иаndаиь cepen ваших д&JІеt<их, а потім dJІИзьRИХ предків. Cepen усього 
зібравого в ВJІасві припушеввR автора, гіпотези, шо часто кекують з твераzеввями. 

Ко.иа студu, чи пооnивоJСі досліаzевия повввиі кати вaJІeand метоn роз
в'Rз~и nавого питаВИR, а до того вибрані azepeJІa і катеріяJІИ препхету. AJie в ва
ших уvовивах nоеоІІИТЬСR поац10Вати naJІeRo віп nевтрів вИWІіни nухок, спіJІЬИИХ по

рад, nиcJC~i' ва баsаиі теми, часто без nостатвіх uтеріRJІів, а nотого, ка~ 
JІtoea тека, ado neR"JC~ з вих в~~m~~ ще не буJІИ обговорІDваві. 

Ui трупноші зкусми мене сt<аnати теnтичиі есе!, по ХО'8JІИВОТИ хроиоJІО
гічво та взяти до уваги хатеріІІJІИ навіть без "набутого гороавства" cepen науки, 
RK, ваnр., "&ес хрові~еа" (&ес t<виrа). Все зиа~nеие в ві~ ва~гоJІовиіше ПО8'ІІ-

ШИРА ПQllRКA ВИдАВЧИНІ МАРІЇ КРО'ІІЖ ІЗ дЕНБЕРУ 

аа участь в червертій пyбJiiJcauii Осере,ма Біміографі! ВоJІиві, Б.ІІукінrтов, 
Іиnіява. Хтось сt<азав мудро - t<ОJІИ ва поJІі (SoJ) втихамь гармати, то liJ)yrOJ) 
зброn в Щ)уковаие сJІово, шо веnе народ no перемоги 7JІОІЮГО дуаНІІЯ. 

Автор----' 

а писавоJ), а потік цруковавоІ) жвигоJ) та виявити піонерські віхи в ріаноховиій 

бібJІіографі!. Всі есе! під оd'еднаиик заrоJІовкох xaJ)'fь nовести читача, чи noc
JiinRИJCи по ст88І<ах писано! і пруковано! JСуJІЬтури та виявити що саме у иас буJІо 
ва рівні з іВШІDІИ вароnахи. Ясно, що ваше порізвання буnе ПУ88 схехатичве, бо ми 
приде:р818110СІІ тіJІЬки оDЗІо! діJІяВJСИ ку.ІІЬтури - dіб.dографі!. 

БібJІіографіR віnоdрав nухове .иття иароnу і в стороsех куJІЬтури,і в 
сво!й осиові кае вевипикий nереістор .и!tОГО з nукJСИ висиовавого СJІОва, Шю nоnов
вяться nереnозики препставВИRахи варопу, t<~ писаиих творок та nереноситься 

поза хе.і історі!. Д~а і сJІово ромться n&JІeJCo раніше за писане і прукомве. 
доСJІіаити ці пухові чинності, висJІід nереnумавого і nерввитого, а потік виJІО.е
иого JІітерахи ва паnір- вПRЧве завnаивR коаого nocJiiПRИJCa. 

В вапсtv розnорRа.евиі в вже цінні nокумевти павиьо! RУJІЬТУDИ вашого варо
nу: Абе~а віПRРита ва стінах Ки!всьt<о! Софі!, Rt<Y віпвосять по ІХ ст.; сумнівна 
абеТJСа "ВJІес ХРОИ1~еи", тroal'lпonon1 био з УІІ ст.; пе-рша бібліогр&fІічиа стаття "Бо
госJІовца от сJІовес" в "І збориіку", Смтосмва, 1073, що описув Во рукоnисвих книг 
того часу. В вас та~о• в nерша Ируt<овава бібJІ1огр~!R cepen сJІов'явсь~еих вароnів 
RирИJІИЧВОГО шриfІту - Остріг, 1580. 

Ось ці ваnбаиия стаВJІRть вас ва nочесне місце cepen іиmих иаропів. 

CULTURE OF UКRAINIAN WORD 
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Наявна nраця значно nоглиблює "Історичні основи унра!нсьно~ 
бібліографі~" цього ж автора з І98І р. В цім же рощі наз~&н~й від
крианову серію "нультура укра!нсьного слова", nозначивши це видак
ня ч.б. Це серія загально~ укра~нсьно~ біб~іографі!, мабуть одико
на цього роду у нас на екіrраці!. 

Усі nраці силадені авторок за І98І-І98З рр. видніють на сІПІс.. 
нові nісля останньо~ сторінни. це вже nляновий nідхід до біб~іог
Фі~ в ділянці яно~ в нас nрацює не багато ~юдей, а дотого, кожли
во, бе з нак1 ченого n~яну та самотужки, ізольовано. Всі nорушені 
теки, - це доsгий і трудний ланцюг сnокревнених тек, що давно че
кали і будуть ченати на сво~х дослідників. Ці теки на рідних зем
лях nід неnисаною цензурою, а на місцях нашого nоселення, труднощі 
nоnовнювати nотрібними катерія~аки. 

nереглядаючи статті оnрацьвоних тек, автор в цім зібранні 
есе~в сnершу шукає у віках сво~х nредків і навідкіну від "нор
кансьно~ теорі~", він nочинає від ниєва йдучи вздовж Дніnра до 
Херсонесу /Норсуня/, тана~су на Нрикі й так шукає за елідаки nись
ма. В автора сумнів, чи враз іззавойовнинаки норманами, про яких 
згадує лише літоnис, дійсно nрийш~а також і гракота в Укра!ну, бо 
самі нормани вживали графем західнього nисьма, якого nак"яток nони
що не знайдено. Авторові вільно nоки~ятися з nравок сягати так, де 
ще ніхто не nробував осмислювати дане nитання. 

no дорозі дослідів і роздумувань автор знаходить "nаннойську 
хроніну", Євангеліє і nсалтир у Херсонесі но~о 861 Р•• укра!нсьний 
альфабет на стінах Ни~всьно~ Софі~, гракоту яко~ відносять до ІХ 
ст., а може і раніше. Усі пошуни віни nеретинають довгики nерерва
ки і вnерто закривають кину~е nеред ножник дос~іднинок. 

nісля давніх донесень про нашу гракотt• автор шукає за руко
nисною ниигою й знаходить відомий "Ізборнік Святослава, а в нім 
три бібліографічні статті, що кладуть тривалі основи nід рідноков
ву бібліографію взагалі. Звідси в~асне nочинається намічена тека 
"На історичних шляхах унра~нсьно~ бібліографі~~"• що веде nочерез 
десяток статтей до "nеріодизаці~" ціє~ ді~янки культури. В названій 
статті називається шість nеріодів унра~нсько~ біб~іографі~ та nоча
ток сьомого від 1946 р. від суцільно~ окуnаці~ зекежь Укра~ни мос
ковськими нокуніетичними військами. 

До кожного розділу есе~в nодана головніша винористана літе
ратура та резюме англійською мовою, що може nритягнути увагу чу
жого дослідника. 

Зусиля автора, як на наші архівні й бібліотечні зібрання, 
величезні, а дотого відвага і завзятість сікдесятьжітнього юнака, 
nостійно колодого дукиамн для добра сnрави. 

д-р. к. Uер~евиq. 
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ДО ОСНОВ УКРА!НСЬRОf КУЛЬТУРИ 

(Роздумування автора) 

Голосова позиачха першого віддиху людини иа цік світі: а-а-а - в 
якій не чути поввого слова •альфа•, ~е перше "а" це слово заступав. Від 
того осв1та й вауха, потік)веде вас у ~ущву питань, що у свою черrу вима
гають відповіді. На багато питань ки коаеко відповісти ва осиові набутого 
досвіду, власвих спостереzеиь, логічного дукаввя, що МО8fТЬ привести до гі
потеа, врешті до тeo-pe'l'IIЧIIJD[ кір:кувань. Усі певні твердаеІПІЯ - хуся:ть кати 
до~еааи, а RОЛИ кова про бібліографію, то докази !S ісвувавня: переважно ва 
катерімах, 1110 niaмгaww. стихійвик ~ІІИІttенмх. Току у вас сьогодві та!С JІаJІО 
докуквитів кивулого нашо! ~еииги, 1110 !х ве коzе поповвити навіть археологія. 

Від •верті століття у нас поча.JtИ досліджувати "Влес хров:І.ку•, що 
сво!к засяrок подав дати на два деся:тки століть перед Христом. Розгортав 
поді! вздовz Дніпра, сво!хи даними противва •норманській теорі!•. До ціе! 
хроиіD, поJІ:ишо, ки піnходико з сумиіваки:, я:х до чогось що поза людсьЮПІ 
спостереzеивЯJІ. Але сака аналогія фахтів приваб.а. ЛJ)диву заставовитися 
вад ревежядійиики довесеивя:ки, 1110 змушують вас перевестися: дум~ео» до ваших 
предків спереднародzеввя Христа. Розвиток гракоти - довготрив~е явище, в 
усіх вародів розвивалося віками. Відкриту а б е т к у ва с~ах КиІвс~о! 
Софі! с.висоцJ.:юаr у 1969 р. иіаося:ть до ІХ ст., воиа смадаеться: а 27 лі
тер. Це в.е певвий до~еаа гракоти в УкраІні. 

В цік збірнику есе!в розвитку письха ва ваших ~клях аа равві століт
тя: хв берехо до уваги усі вістки і гіпотези ва я:хих с~еть~ ~ська думха, 

а в TOJ17 і ковтроверсійиі, що відносяться: до ваших попередииJd.в і аекмь.Пі~ 
це правИJІо підпадав і "В.11ес хроиі~еа". 

Пметом думки у ваше кину ле - ставихо аапитавия 1 Що а ти УJСра!во ха
ла та чого тобі бракувало бути ріввих у сім'~ івших народів? УкраІва хав 
усе що хають усі JСультурві вароди 1 На цій ви бравій АпостОJІоІІ Аидріsх аем.d 
s все до ісиуваJПІR людиви, навіть ва рівні розвитJСу сьогодиіш:вьо! техвмо
гі!. На аор~~~~ку історіІ бу.ІlИ горді JСВІІ81. ПОJІЮІ 1 відбуваJІИся: ахагаиия а ІІо
гутвіІІИ дерzавахи, були RОрОJІівсьхі віичав:ия а сусідвіки ІІоиарХ&ІІИJ з~ 
аиса вевхир7111і літописи, СJІово про Ігорів похід, •Ізборвік• Свя:тоСJІава, 
Острохирове Єваигеліе, згадка про біб~іотек,у Ярослава Мудрого, а будова 
fudвcь.~<o! Софі! сто!ть і досьогодві, ІІ!С СИІІВМ культури і архіте.~<тури кия
ао! • ва всі віхи. У нас в все, тіль:ки: бракув згоди ••• і пра.Іdі ••• 

Укра!ись!Сі прапори похилилися: перші під ударом диких мовrолів 1240 Р• 
Давня слава і культурна традиція: блиснула ще в Галиць~ео-Волииській дерааві 
з· JСультурвоІІ спадІЦИВО» - л і т о п и с о •· Ue вzе була друrа доба оборови 
сІLІІаки Укра!ви вмі з а х о д у перед полчищами ааійсьюrх IIJtexeи. Ніхто 
ие догля:вув отих У~ера!вських Хрис~оносців без ава!Сів ва грудях що вzе від 
ХІІІ ст. сво!хи грудьхи боровили "вашу і иашуn свободу. 

На шальку світових ~ерез, ва Я~еих ваzать культурні цінвоші народів, 
мусимо вміаа пос~авити наше духове добро згідно історично! правди і засвід
чеве нами самими - щоб чуаі цього за вас ие робили. 

Ось такі думки автора иа ~xu пошу~еів аа духовкмк цівнощами варо8J 

всІЩИ, де у~ера!всьJС& стопа аваqила сво! c.d.u. 
6 



В ПаnЖАХ ЗА СJІІдАМИ ПИСЬМА ВЗZІОЕ8: днІПРА 

IIDRм. я:в:ачиоІ'О Jd~писа - "&ес JОІИІ'ІІ8 еериу.u. J18D17 1МІ7 иа ІDJ, DOJGIIIIO, 

JICOR'rpOЗepCUhry Jd.тературу, JQO приваd.ІІJІ8 l.tОСJd.д'вим. 8:вериу'!'И ОЧі "ва ІМІХИ "1 rpeJar8 e 

ІІеитро:м зai.Jrrepec')'!WIИfl 81"адаиоrо .dтописа в )'Jq)&!иcwd JСОРівиі aeJUi поча1!ІІІИ вil.t 

Чорвоrо ~Pfl ваl.tО:в& двіпра '1'& йоrо мрп. ПоЮіDІІО 8 l.tOCJd.l.tax "Ваес JІСИІП'И8 !ІМJІИ 

,Ч&С'l'Ь И&JІ 8iдOJd )'Jq)&!вai, а Серrій Паракоио8 (ПСе!ІL c.JJecиotf) '1'& ВJ..nop RаЧ}'Р, 

Jll) !ІІИlІаВ пil.t цівJ) ва380J) aиrJdйcьJCOI) 8)!IOJO роеішсу а L2 арк,ші дpyrr:r в 1973 Р• '1'& 
4 ар. І.tоповиеввR "1 1983 Р• C.rtn попап Мико.ІІУ СхрJІП1І!ИК& '1'8 Аиnр~ І<JІрпича. 

ВlJuq»r.ra аабум. иа с'fіиах }(а!всьJІСо! Софі! "1 1969 Р• с. ВнсоnЬЮDІ СІtідчи'l'Ь, 

~ 8 YJcpa!иi-Prci, JфiJI І'аІрИJІІЩі • бу.110 івІІе пи~ з 27 .d.'!ep, а JаІІВ 1 .а:ва 

ПІІСЬJІ&,. ІІІСИХ JП!caJDIR ПOJCJQO l.tO вас ие l.t'1JIIп.lкe В П:1JІ po:sJdA:i D С'l'а.вJОК) 2pOИOJJDri~ 

во IW!Dii ic'l'Opи'Dd. даm а-переІ.t иapo.P:88JDUI Ірис'l'а, 110 co<Scm J!DIR!URIJ'1'Ь ~.Іdшиі пol.ti! 

ва зeJLJІRX, ае ваші преА1ОІ аус'l'рі.DСІІ !Шерnе ао СВі'!Ово.t JCYJІЬ'f'JPOJ) tpeni!., або ml.t'JDI
иьof Вlза:иі!. JJol'iм. піJосаа,є, 1110 JСУJІЬт)'рних ВПJІІІВів JІІt ве ІІ&ІІИ а півиічио! С'!ОJ)ФВИ 

с~, з IDCOi., иас DpJDD~ ЯJІС JІІt аиаs~, - .ч п:IJxCSoJ). 

Наша І'ОJІОВ118. хма 3И8Й'І'И CJdJ.tи nисьма, себ'!'О ВІUІІDІИ а '1'01"0 боку 1 • во• 

!Ш8JD8 38pOдRJIIOCRe В :аі nоді! МпотеаоJВ ВD.ІІе'l'еиа 31'88& про p')'JCOmrcв:e eВ8JII'eJiie й 

ПСU'!'ІІр uа.ІІ.tеие в Rорсуиі (Херсонесі), )"DI'tUex Q.8)!11 10113 - е:е. ИвриаJw фі.JІософох. 

~ц Xpr.c~s 1. Х р о и: о JІ о r і а п о • f 8 
П 'rрІпt1.Іьсь:ка иeo.d'l'JI'Oia JІCYJІЬ'l"'fP& иа lІні.прі. 

' 'D Пepexil.t Иемі'l'& В бpoR3"fj D"fU1 l"f1lur:iпpo8 Я: 38C8JIIIJIO'n, R)rб&D і ~. 

х ЗародкеJUDІ !IJiaК1Jioi'O .U.J71 

а) Неври ва Диіпрі. 

б) G.Іlовеии иа 'Во.пові. 

в) Capu.'l'И ка Доиу і R;yб&Jd. 

r) Тавра иа RpJad. 

ІХ Киммирийці (Кикри) на nівнічному березі Чорного корR з центром у Босфорі. 

ПП НаІІІесм иа ИусSаиь CІat'tiв-ip~LJ~a1в. 

ЛІ' І'рЕJІІЬJІСі JІCOAORi! ва піJшеввоку береві Чорвоrо 110pr. с..,.. ІІОЧJІІІ&МІІ ааио

Аовува "1'И Um1 ПАеJІе:ва. 
PiR 508 ІІерСИІ.tСЬRИЙ цар Дарій I'Jrc'!'acп п1.а.бивав с:ки~h, ІаІе В8І!Ір1и DOJI8.!'8.8 СІОІ'tам. 

а 4.50 Геро.аот omrc,s по..:ореие CD~e IIJf8JI' я:. 
• І79 ДовСЬJd сарvа'!'И ВИЗВОJІRІD".rЬСR а-nід CJGІ'l'!в, чaC'l'JDI& 8И'%е.8ів в'l'11usa ва Rрик. 

І C8f0Jii'1"%11: Тери~:UІ ~і! 110 'l'aиa'1C"f Пil.tJiaJiи пі4 PIDICІІJC"f iJmepD. &ва ваuа 
AJJR тод:Ьвиіх пUtдеввих аеJІеА ( Ухра!ви) - С а р • а or і 11. На ldx оdІав.рі 
збереrmся до иаmих .а:иів т. n. Ка1Іевеuьке rapo~.t~~~te. Та1еоа І.tОмадВD dya 

ромюпаиа ~ія. В Таиа!сі знайдено apeC'l':IA і фоСфорні шт8.JІПИ Anoc'IO.IIЬQ-

ких часіІІ. 7 
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І C"re ..Аидрій Перво3В8JІІІИЙ !lllf'Яi'Ji)'B Jh'R в Скr!Ь.; прибув 7 ~Таврі», пропові-
цум.в у Херсонесі , Неапо.dсі '7 FосфорСЬJСО117 царС'1'81. Херсоиес став цеитрох 

перпого хриСТИЯ11С"l'В&о Ттr IIIDSC"r&a пераа хрис'!'WІИСЬJСа !'рОJІ&ДВ. sірвнх. ЗМ.UВО 

перема7, по llи1прі ап. .А!шрій піlІ:ІІJІИsав DIO посмеиь на J!IRCO'!'i Rнвва. 

в КівІІі l,.:ro C"ro Jl Х8рООИ8С був mCJIВ.JIIdl 'У'Іеви!С ап. Пеоrра - ев. КюоІеи piDICI»

xd. ПерJСМ. в Таваfс1 ie:I!)'S8JIВ. 1!D 2$0 Р• ~ викоD&ИО бara"rr боІ'О~!ІІІХ 
mtcyJDIВe Rрвк буз 3&СеJІеВИЙ !СИІІКеріJіuтаf, 'lавр&ІІИ 1 rpeiiЬJODIIII JCOJIDJd.C'I'8JIИe 

на бере!'ах lІ:&іпра чиСJІе!!Ві посе.tеВВІІ1 в l,.м ст. ва тери'!'Орі!. оrепер:іJвиЬо!'О
Іо.-. б7.8J De 'rpll ПOCe.JieJIВRe 

І-ІП C'l'e 'l'po.q пepeCJd..дyg хриС'l'НmІ, аа ЙOJ:to :воJЮlІіввя вп. КJІекеит був aaxyчe
JDdt ва -~• lle JfіІІJІОСІ! !! 'І'ОдіПDІі11 РмІІі. 
Рак а&dирав см! о~еr:Шии з RpDy і ІІриuов1Іr. С&рІІ&п e&8SUrn авивtевм. 

~ 2SO. З 3010q ивпа.в ros s ~ ~ста і.-1. посе.І8ВІІЯ. 
З12 І:мпера'l'Ор Кос'І'Я1'ІТJDІ приСИJШВ в ~ епиСJСОпа Капі.оrова. 

32.$ НІ& Перв1.JІ Все.Іеи:сІ!Jdх Соборі бертrь участь Фиuп вu Херсокесу, а КalDDI 

а Ііоефор7е IIepd. ЧJІеВИ ПЬО!'О собору 38.ЧИСJJИJІИ !х 111) СВRТИХ. 

З6О І'1ии виrомоrь Вс:мьаьІСИХ сарматів, IDd sтi!Caml ва доиі 3УС'1'р1.Іи ...n.в. 
ПочuаСІІ битва, иа чо.d. llo"ЖUis JІ&ПІИХ8 буJDІ ЮІRзі Меаеиа:р 1 См'l'ОІІр. 

ПoCSJulшr ro'l'iв, c&p~&s DpiiЙDUIII 11.0 Rploly. Часоrвиа oc:IJra 'I'&JC08 :ва з811Jd. 

Приди1про:есьJСІDС ПOJIRJio "Rвиаь Хорват посмивси а ~_... IJR cпi.JiьJio'fa 
C'l'ВOJ)JUIIIL Русь~, 8> осі.Іи поrіІІ '7 КИ&ві. 

390 CвoioaJr ЗoJio"rr'JC' ВІІСВКЧ)'е 8ПИСJСОП& д.8І U8pJC!IВ 7 БoO!JOJd• 

4ЗО lflrh, став U8И'rp()JI об 'ЄIDJ3Jf8J{ ПришrіnроВСЬJСИХ c.80B'IIJI1Js 'І'& приМвІоJDІІХ С»
дJІ C&JW&'I'iв D ЧOJJ:i 3 !СВо Хорм'JОІІе 

SЗ4 І:мп. Dc'.I'ИJI Ве.uааІй a&1UI&U88 JCp1.neC'5 "1 ВoatJopi і б'Уд)'8 ЦерІСВУ с..Іваиа 
Хрие~ РJ!ии aбeperJJИCR ДОСЬО!'Одв:іо 

7І C'h 7 ІСрІDІСЬКИХ capllf8.тis, ІПСИХ иааива.mь aropen-oraвpo-( CJOJW8)t JJOfUIIIIial 

8J!Ьфаdм піJІо!ІПJDІВО• rрецьюа Jd.orep - 24 ~. "В.соsа Ja!DII'&", або 
ІІ8ИЧJІИЙ Jli "rrПRC аапис3'S ic"rOpi» "ошов И8ІІІІІХ". JІіоrопис .,..,. 88DIICY8, • 

CSa!'&'fO ~ :ІрІІСиаDІС'!'Мо В :КiJad. 6-!'0 C'fo .Іі"rОJПІС ИПИС)'& DpO вибір 

ХВRМ BeltO!'O При.шd.пров'я - Rlw1 IIJad.t JС8ІІ8ИВ ЗО .li'f, !СВо JІебе.ІUІИ • 201 

а Варек • JЗe.ae!'pua 'fUC8 20, а Сере:кеиь 10 .li'fo 

6l&4 Табари, арабсь!аdt 1с'!Орв аапие,w, ~ "PJCR - воро!'ІІ асьоІ'О св1'f& 1 • ІІІІ
а :иіпе :ве вкі8 8018&'!11". Друмdt 1c"rrpJІJC ~Едді:и (араб) ааписуw 1 ІІІ» 

• aiJIII1 Л СТо 7 "pJeiJJ" бу.JDІ :ИаЧІ.JІЬ:В:ИКИ СJrавеи 1 Хаа&ре 
JП C"re {l8)JІ" ІПDІ ва Во.аІОJІі вибираJ'fь своЬ RIIRaell ВевІ88'М8.е В JJD.emad. 7П C"fo 

иа RpiDI б,в аас.uИІІі{ папа PlolcьJadt Св. Мар'fИJІ, icпosi.дJDI8. 

787 на 7-117 Всuе:исьхому Собо:рі. У'І&С'r)'В&ІІ Св.С'fефа:и, еп. ~!Cidt. 

790-798 Ко'tр&СІІ 8 ... ~ напис~ Корсувсь:ко!'О Є:ва.JІ!'е.dІІ (Новгороде~ 
IOd .d "rОПИС DOII88, ~ в uiJI часі 8СJІDза аасSучиі O'f rpeчeCJCO!'O :напис.. 

им• передаво 1 або CJCJaUІeJІD ,.,_ с..Dвено-русіІІ. 
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P.1Jc 861 до Херсоиесу при~ Св. RнpJuo, о:rут вів зв.аJЬвов Єв&J!І'е.JІ1» 1 ПС&ІІ'!'Ир ва.пи

саивй "po)C1tiii0i• JDICЬJieiWIII 1 110•ав В'IJI'rИCR !'J)aJIO'lИ В OlUIDI'O руса. Си. Кирн

ЛО ДOIIO!!RJDS І%8Й UЬфабм ПІ8 16-118. JliTep&JIII і DOCT8JI& "aepJtOВIII04JIDB111'11CЬQ 
&8буJС& n • Uей а.а.фабм "Іере8 Бo.llrap:f.» d)'JS 3U8дe!Ddf у Rlмl!d. 8& -.."JdJI:вa '&
JlOJUDDJPIL Вlum<oi'O. 

862 АСКОJІЬа і ДИр у Кввві. 

867 Мме :хрещеим, абУ'!'Ь, оrШп Jaaiii!DI'O роцу в Rll8!t1 при па'!р. Фмі!. IJmep. 
Васи.dй МакедОВКВJО[ ПОСJІJІВ8 JIOМO:xpeщ81DDI Є8UІ"8JІ:Ь) і ПС8.И'ІІ}Jе Ra:.AC!COJJЬII 

б'Уд)'W ІІ8JЖВУ иа П.ІІО.d у К.иі Св. прор.І.uі. 

879 Скерть Рюри~а, ре~еиетво брата хіихи - Олега. 

862 Мученича смерть перших JtИЯзі:е-христИІІВ: Асхольда-Ми:кми і llиpa. 
Оле!' об 'вавув С.жовеиіІD і КИ!всьRУ РусІ. ,переносить С'І'ОJІНЦІО у Rи!в. 

955 Хрещеиия •• Ольги. В середаі 10-І'о ст. JІОІUІИВ- уваzати ваваивя 
письма від:критого с.висоцькик ва стіиах Ки!вс•:~ео! СОфіІ, 1969 р., що 
cJUІaдaAOCJr з 27 J[ітер (24 І'рецьюrх 1 4-ри CJІO!S 'яисьRИх, ЯRІ Б ,ж,ш,щ. 
Про це писько буде мова в оаремік розділі). 

951 КияІ'ИВЯ Ольrь будув церкву С:в.Ми~олая вад JIOГИJ[OJ) Ас:~еольда 1 св.Софі! 
над могилою Дира. Іковірио, в богослуzеВВRХ тоді В8е ВZИВ&АИ цер:~еовво

слов'яись:ко! мови. 

962 УПОJСО8ИRІІ ЮІЯГИВі 0JІЬІ'И 1 ВИ3Иаву церJСВОІ) С:ВЯТОІJе 

Х ст.доrовори з ВізаитіеІ) с~адаІ)ТЬСЯ тоаіmво» мовоz Rивва 1 ~ьса свое
рідв:и~~ письмом, ма бут•, ве І<ИрИJІицею, а ааввік писькок БАес Rвиrа. (tJa. 
літери), або Rи!всь:~ео! Софі! (27 літер, я:~е пише конах Xpadp •а устров
иівк, себто з аодатJСовики літерами. ,Два &оговори ааиесеиі до .жітописа, 

ROJIИ !51И сJСJІадався вае JСИРИJDПlею. ОриІ'іИаJІЬиі JІОJСуJІевти ие зберег.иися). 
987 Хрещеивя Киязя ВОJІОдJПІИРа Ве.пкого в :Корсуні (Херсонесі). 

968 Хрещеввя вароду Русі~Укра!ии РіввоапосТОJ[ЬИИJІ :КИязек Во.жоJІИJІиро•• 

1037 На стінах. Rи!всь:~ео! Софі!, яио! буаову за:~еівч:еJІо в ц!~ pOJd., хтось 
нацарапав uьфабет з 27 .жітер&ІІИ, Припус:каmь, що тут була :пnсола 

гракоти, або "ПІRма :КниЖного вчення" (вища}, в якій вчИJІИ цик nИсьмом, 
або пере~дали давніші грамоти ва моБу 1 письмо більше досRовалі, вае 
тоді всюди знану кирилИЦR. (В :кінцевому розділі с~<.~~адемо поріВИ&J[Ьву 
таблицю відомих нам альфабетів (азбуJС). ВихідВИJІ беде rрець!GtЙ, а всі 
інші похідні від нього 

1051 ІJІаріои з Ткутархансь~о! впархі!, пepmdt JIИ'!pOПOJlИ'l' YJCP&~ 
престОJІу Кив:ва. 

1073 •І збориі:~е С:вятос.жава" в вім "БоrоСJІовца от СJІО!5ес• 4 арJС)"Ші 1 первопоча
ток бiCSJiiorpaфi! в У:~ера!ві-Р)'с1. Мио.rр. ІJ[аріов, :в с:хик:L. Німв ctUaJI&8 
перший "Аітописивй звід" (зібравии). 

1112 Нестор.-.пітописець ПJІІИе •пові~ь времевиих .жіт 11 • 

Ось та:кі хровсмогічві повесеим JІИ діст&.ІИ ві& Я8ИЧИОІ'О .d'lОписа l{ОПОМІИ!ІІІR 
ЙОІ"О да!ІИJІИ 3 1вших .аерм. 



ro 

IJepeme ваведеJІDІD 11xpo110.18)risJ3 DІ)діІ11 иа it1.мeJDDa 88JIJDIX 7Ісраtви D 

В3Д0!18 li1r1Dpa 8S 11.0 RІіІв'В&1 1IR ВВ ::XO"'BJIO Иа'Р3'ІJІУВ&'.rИ ~'l'YPR p1Jalmlo!IIIO! 
ic'l'Opiorpaфi!1 1111 JIНDI8 ::XD"18JR) С'JПОС'r&!ІІІП :аіdраиі U'l'll 'r& !х ПОді!, Jll) ВКJ8J(8.-

DrltCII ЧJDIOQ 7 Dpe.IDI8'r 11811101"0 М!tі~еаапеим. М1s 'l'Jilll усі1І 8idpa:IDDI1 JІR ::XD"'8110 

мродох а36уки1 ІІИСWІ& '!ODDe Наnр. перпе :хреііеНІіR в J'кра!ІІі" про !DtOI'O 'l'Y"!-'1'0-'1'811 

8 чу'D:ІІ1 а 3 XJJИC'!'ИRИC'riiOII nсио ]11)8 113&И& rp&JIO'І'&, CSo JCOZRidt ~е.А JQC:!Js 

81.'!11 'U'r&D J8)J1И'r!D• Зва.х1.дка !Wdииoro пpec'fOJJ& в 2p8JI'i Таиа!су ва ~ 3 пер

DІІІХ !t1Jda ~'І'ІІК!Ісоrв& !ІJС&зуе иа м, 110 кусі.JІи dтrи rрамо'lИі .DWI передаваs •1p

JDDІ Бо81. праа.а. Тод:1.паІе CSoroCJIY881ПDI ве lfaJI:) бa.Nl'l'O! СІІІІВОJІ1за! як СЬО!'О.а1JІаІе1 
JЮ:rодікся 3 ІфИІі)Щ8:&1110l1 Q> тoldiiи:Uf ~-npomвi.lUDI!e ве l!ld.e читати, а ІSJІ8-

чав 'МOJIИ"rDDI ва пак 211"!'11, onвa.R знайдені пrr8.1ІПИ пpoCJtY.POX (просфор) в ру!вах ttep!':МI 

Таиа!су 8 :Г,...ІП С'!'е, иа яхих в хрвС'ЖИ 'І'& веро3rадані зваюr. На иашу ІІ:УtІЖУ тод:Ьп

:ві 8ПВСІЮПИ !SRCSиpa.aiCR 3 І'рёUІОТНИХ J!Юд8Й • l'р8Хіие 
ll8epeJID, а IIJCOJ"' а dpaJDr да'!'И пold.l - російсьхо! оріви&ІЖ1!, :а :веJІИJСОD 

до80D фав'r&31!1 пor..1JIJU! JІe:aj'ІDТJ. і8 :uюм.иіс'!И'ЧІDDf иас'r8ЗJІе'.ВИІІІІ JIO 88IIJd. ora iO'l'Opi!. 

народу, u ці uoдif в1Jtбува..1иСІЕ1 aJre позитК!DDDІ в оrмд п1д кутом 8ІІ3И'ІИD!'О .d.тo

mrca - Б.Іес JСИИІ'И11 о Н& 1t10 'r8JIY :В J!I8Diiй Jdтературі JIR Щ8 не зустр1Аи ІІрИСМ'fе!!О 

т:вор7 цій, поJаІІІD, J<ОИ'1'р0версійв11 3Baxilati. (l!lm.C.JIIIшecJddf, Историк" ••• ). 

В цій xpoВOJIOri!, ЯJС зрепrrо» в усій ухра!хсьхій історіІ пер8ІСОІUІІВО liOJC&~ 

., 1110 ОІUІ!!О:К8 хриС'!ИRИС'rВО II8JIO дужІ):Ву QIUy lUІИГ'Н)"!'И l"p&JR)'q В& ВІІСОюdf ріве& 

CП8JD7 а cSo:roCJ1;1Sdo:виx IJO'rped1 а DD'riX проповідвиХ і иавчuьиих. Ксми 1188 церхов

D 8R'rМ po3D!!y.800111 8 JCC8Id.й церквt RОИЧе d7.JІD ІІ&'І'И J(8CS!'l'ICИ dol'e~CSoВJІX JCIIIII', 

- в n 'ІІ&СІІ пepet'DIC7ВURCR р)'Ч1ІО ва Jllldpi. 'tlo&Dвo б7JІИ І 1иш:1 aorep~ до пв

C&JIJ!IR, &JI8 воии до иас :не д1Jtluи. ЗберіrJІЗСІІ час'!ИІІа 11dеристяиих J"PUUDТ", DD :вха.-

3'3'8 В& ВИRОрИС'fО:Вува.!ІВЯ і дереВИИХ J18.'1'8piяJd.вe 

Rо..1и вах відоJІІdІ Іоан, .мх спи~ і перек.•дsв 18 do.lrapc•xoi"' "'adop!dJc 
СмтоСJІU8.11" Rнtв, 1073 р., поnеJШе, вік JІ)'Сів аиати 110!JY Пере!UІВд1 tt в по-rребі 
по:вивев бтrи ІІХИЙСЬ JІ8.JІИЙ C.JІDJSИИЧOR проІІ1.РfІ'ІИ •apo8)'111.d с.ем. По ~е, 111в 

JІ7О1в 811&'1'И DИІ'И1 ...U ИaЗR88JIRCR В 6іб.dоrр8фіЧІІІІХ C'ra'l"l'JJX 8Іабори1.ка"• Все U8 

Jl8 ві.ІСS7.80СІІ про'М!'ОJІ хі.JІьхох роІdи, а доВІІІИХ дe1C8Jl і C"J.'O.d.s. JIQDUI7 иа !!ІИОО'fі 

'l"'Jriвlвьo:ro ·~!'О :n8!18R" '!реба dyJD пpиi'O'l'YJI&'l'll у 'l"'дiJ!I!I'itf 8lllldJf DOJ!i.. 

М.... 'fO.zd. п1д CS.JrOJІ JC'YJDt'17'Pв:f Вi:a&.!n'iJ:I 3 RJCOD ПОВ )ІІаув&JІ& ПJІ&Вба 1110 

lІиіпрі,. 8S Jl&pozy8'rЬCR: дукІС& ВИС.ІЮ:ВИТИ 'l'В8pд118JDVI1 111D dyJІa JIO&JD!8iC'O DCJ11.10Jsa

'I'R иаау, б'nl~J'fl7 :a:wr.a, пepeJtam apxi'I'6R'fYPY церховио!'О буnівJоаІ'!М1 а чита'l'R 1 

ВІdп DRc&'1'111 JІ&d,.n, nрива~ ХО88У JІІWПІ71 180 ІUИ.а "aJJraDJJ 7 l'p8JCII8 • 

Все JІе vамрjя.І 40 8.!1&8)1'"1.11 ро'-- •сиомd:в, 81и в.асве 811J18'!8Вidl 7 

u •жроsмоІ'Ьt пom.tt• І оае ІІВНІІt8 DOЯCJI88 др,N, а при "ВідСТ!'JІОС'І'і писаки:х ао

ха:sів, с.d.д споа1ва'f'ИСІ1 110 8 ІІа.Йбтrиlх apxeoJr.Ol'":ill Jll8 ЬИЮІІІіЬ иевідоJd. вам с~ 

l'"OJD!i a&JC7.dcи ві.Jd.в. ( Го.11овно "~tueиnapi n, яхі В8Jm8.DI раиві СJtОв'яии). 



ГРАМОТА ЯЗИЧНОГО JII'l'OIIJIO.Y "~ КНИГИ" 

Іроиія історі!, фuьсифі:ка'!, чи епоDJІЬиа :sиa:r\D& иашо! пра!сторі!. вз40!8 

Диіпр&, від Карпат а по lJ8и иа '!epni JU8II8И ва -.ric'l'p8J[i l'OJIIO!Dio! ap'l'8pi! JUIDII)f 
ба'!Іtаіаumи. А JI088 це розправа 3 11&рмаисьJСО» '!eopisJo" чи :варазьJаDІ по:хоаеИІІRІІ 

:аuизівс•хоl"О poJtY '1'& прииесеиоl"О :ю ~&11l111J1&81! права? ОО. тuі liYIIIOI пpиxDARn 1IJ) 

l'СМО!ІІ!1 ROJIИ D8p8I'JIRlUa8IИ C'l'Opiвlar ІІ&ІІИС&JІО!'О Cei1apaJIIDII0811 (пс.С.JІес:вой) Т& ВіхМ. 

ро11 Качуро•, о тuоа . кіJІькох російських &В'l'ОJ)ів. та біJІоруса JІазаревича. 

З 118mlo ЮІJІr01)11 11И 1118 118 38ІUИСІІ, ІІИ 1118 Jl8 прнвmс.ІИ DepeROCИ'l'JI D'!И J1811Df 
іс'!'Орі! иа 'l'ИCІRo.d'r'l'll в rJІИdииу віків. В цій етаnі кас буnу'l'Ь ц1.Jс&вип 1lf)"nQQ про 

постаиа a3CSYJCВ, :nиcwra в ')'Сіх часах і закутинах ИаuІ)! зeJUi. Ми иавіn буде110 

nримуха'l'И<:~~ zю riпoorea, бо ІЮИИ JI08)"rrt буrи помічвики в aвaJIOr11a. 

Ориrі.и&JІьиа "В.ІІес JСИИІ'&111 - це дерев'яиі .a:QiiiJIИICii, З8 ск. доВІ'і, 22 СІІ. DIPO

td 'l'& 6-10 -· rp'16.1, з березовоrо дерева, ааписаиі иевіJІоІІНК доппер пиС..Ох, по 
porax 8 'llaJ!IriiJC&II соба, 80.111в, J11'113 СОJШЯ 'l"CCIID• Збо.,- · дві дірки д.8І 8в' ІІаJGІ 
шаурхок. до тоrо по~еиі черМJІR. Jli мри в1 юd 'ІІИі в14 '~'ИХ, 1110 И&ІІ переJІ&JІR вчите

Jd. Со8)В)ІІИсьJd. RвpJUO і Ме'lОаій. IlpiІD:yCК&lO".rrt, :1110 ue буJІІD :писwrо перша С.ІІ)в'ІІИів 

!1811D1X предRЬ ПОдібие lJIO 11хири.аці11 8 И&сідуваJ!І!VІІІ rpel:tЬJtИX та РJDІСЬКИХ Jd.тep. 

Uей JІіrопис подав пold.! ве хроІІОJІ)rічво, іиоаі воии ПOB'l'Opl8n'ЬCR1 1110 JDC&-

3)'8 ва diJiьme авторів-с:пиоувачів. Вів аrадуе 'l'OIIiпadx поrаис•юа cSori!t ві..а:оJІІDt у 

:кadJ:t ic'l'Opi!, а Перун, Lla:lrдl.cSor '1'8. tиmих. БуJІИ 'I'8.R08 ID!IL'Ioro с."пем бо!'в, як 

ТpиrJLUJІ, ва чe.rt ІІJСИХ C'fOII'8 Вe.louadt ТpиrJJU. В !ПUПИХ претсів буАD пом'nІЕ Доdра 

1 За. Ж:ите.d. IIOJDUИCR іr>ІІТЬ разів ва де&, перu IIOJIII't!IOJS КВJІИ рукк, DІDCS •у чисm 

ort.d був ЗІJЮровиІІ Іt7Ж!"· Topryв&JІR • rpe:RІP.a аервм~, JІ1 ІЮОJІ1 :шхір&JІИ, оrощо. 
Зв.смеиа територіfІ 11оЧаІ'8JІИ11 1 себ'l'О до'ІІО!DDІИ воМІИІUDІИ, DІD dуJІИ осиовво• 

одиниць роау, IIJCJdt cJYali8,ВOR 3 двох СО'l'еІІЬ с1А, по oд!dJt со'l'Иі •ча.М.в• :в КО8RіІІ. 

~CR віча '7 провоау c'!'&JDIIX :віJсох 'l'& "во!ві:в•. Віче виdирuо з~ 

!СВЯЗІІ на OlODI pilc, а JQIIIзi !ІІІdир&JІИ Великоrо КІ!Rм, ., очо.ІІJІІВ8В вtltoьJCO усіх ро

дів. 'Ве.ІпоООt :кмзь ~ 'l'UC08 ріuІеввяJІ віча. Й;)rо обов~ ІІакок dyJІІJ tSopo.-

38JIUI), 8JI8 ие підби:ва'l'И cyc1Jad.x orepи'!'Op'!Jt. 

Ue д,8е :кopo'l'Юdt orJJRд .аави1х a'1'8Jd..ls !18. о:писуваиих зеІURХ про ІІКІП ИUІ 

liOНOCSI'n "',-rJaa ВJ!ес JСИИІ'&. 

Зr;_, ~ Jii '!ОDИС, і.JІовірио, був 3Иайд.еюdt ва n Русі" ( У:кра!иі) 1 або JЬnові, 

e"l'Se, иа п1.виічво-за.х:іJDrі:х ухра.!нсьюа 3eJІJRx у IIXOJI'7C• кавас'l'Ирі DiJAac Ве.ап<о! 

Війии ( 'l'pecSa дука'l'И llanoJieoнa, 1812 Р•) хв. Rypuiиox (Rypaxиn), юadt JІJС.-оаІ 

у СВО» квиrоаdіри:ІD. 

В 1919 Р• по.mс.І3енбе:к підчас И&С'f'УП'У аркіf lleJriJoura в иапрRКІС)' R)pc1tкa 

до ()рJІова, ~ ROJiaJI1.IRJ) Марко:всьхо! dатері!, знdпюв покордоваиих Юt. Rуроіиів 

у !х JІaS'l'RY ( Т81СОК ваава с'l'&ВЦі! й сма ціе! ва3мr) 1 а в tx poaropacS.wвitf did;i:Lo. 

теці, ва пі.ІІ.ІІозі !NUJLIRCiil час'l'КОво ровД)'Ш8111 чебі'!'ЬІІИ ІІІd.йсь записа.ві паІІн&kИо 

11 



12 

IaeиdeJC зроаумЬ uіиність давинии та відразу наказав "де'ВІUІRові" віdрати o:ai.ldAi 
liOJIDПDCJI і збереrти. Відс-rупиІПИ перед червоІПDІИ ва 3ахід1 вів поСИJІИ8СІІ у ВpJ!Cce
.n, 58Jiьr1R. Ко.11о 1925 р. 3 ВИІІ позиайом:ився письм81!RИJС ~і§ llвpoJDD<Soв. Вів вмв

СІІ pcr.!liDIJJpoвyзaти невідоме пись110 та протЯІ'ОJІ 15-JІИ .-іт переписав 70і 40 aoпonroJC 
3aJDIПIJmiiDI ті.JІь:ки вепрочитан1. місця, яхі поИИІІ[И!S час. На поJСа3 розDІИфроеавоІ'О теJСс

ту, МИро~в натрапив ва недовір'я та навіть вороwиечу. 

ІзенбеJС помер 13-ro серnня, 1941 р. (вар. 1890 р. в СПб-31., віn dа~ків 
із Туркестану). ПіСJІЯ йоrо смерті збірJСа аощивоJС ~ес-кикrи nесь аі.~~ася. З&жиши
JІОСІІ тіJІЬJUІ переписане JJ. МироJUОбовик та фотоrрафіJІ АВОХ сторівоJС. ОАИУ з иих 
хісТJІІІо иІnІЧе. Піnчас Друго! еві тово! війни ве dyJІo norи ІІУJІВ.ТІІ вад nп JІі топи

сом. ИІойио в 1950 р. Миротобов почае ар-уRувати сво! ааписа і виписJСи про Rnc-

xниry в wypиui "Жар Птица" :е Сан Франц1п!J(о піn ре.аuівZІ А. :Кура. (А. Бобров, ВJ!ес 

~ниrа. "Pyccx&N МксАЬ",Париw, червень,1981 (?). 
ВіА 1957 р. ваn цик .111. тоnисом nочав прааZІ npoф.Ceprt§ Парамовов (пс.С.JІес

воІ) та опуб.ІІіJСував JC1.JІЬJC& JСИИКОJС. Віктор Rачур в :КОJІІІІбус, Oraгto, 3робив та опри-
JІDlUІИВ пepeJCan ангJІійсьJСо» voвoJ). 

Ми ставпо rоJІовиим завІІ&І'ПІЯJІ вмвити форІІИ письма., назвати пов'я3&JІі а 'fll1l 

аати та вкінці сJСласти порівВ8льву таб.ІІИЦJ) з rpeuьJCOJ) та азбуко» Rн!всько! Софі! 

3 1037 р., в141Сриту в 1969 р. (ll» азбуку віnиосять no ІХ ст.). НИ.Че поnаехо а 
авох афотоrрафовавих сторівоJС, яJСо! текст почІІНае'fЬСІІ тu: ВJІЕС КІПГОУ СП' 
. ПТЧЕМОУ БГУ НІІІЕМОУ • У КІЕ БО ЕСТЕ ПРІБЕЗІШ СІЦ-"-' . -- -~ .-,-.: : ·.·>:···~~- \·~~: · ~~ :~--~· 1 tYf.Иi8.iojf$Іio". 
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Під язичник літописок слід розухіти перші фрази: "Влес J<нига" писа

на 2 4-ха лі те рами, я хі ми нав о дико виаче. Наші. предхи анти і ро:~<соляни май
Ее спів.иJІи з гре1<ами на п1иАВ1 й вони від них засвоювали хультурні зразRИ. 

дійсно, грець:~<а азбу:І<а мав л~е 24-ри літери. Ось два порівнальві зраз:І<ИІ 

Кириличні .d тери: 

І І ! І І І І І І І І \ \· 1 І і \ \ \ І І і і І І Прорис язично! азбу:~<иz А\1~\В\Г\д\~\~\5\1\К.Л\14 h\O\П\P.<,i,2(\W\"r\LL\b\~ 
Відсутні теперішні у:~<ра!нсьхі ліJери: 

r, є , r , и, й , Ф , х , ч , », ь • 

Нема та:~<ож російсь:~<ихs З ~~~,Ф ,ч,ю,'Ь ,ь, ')}, Давні •1-~<сі, 0-Фі.та, \(-іжИця. 
Деяхі літери мають по ~ільха графем (наRреслень)s 

1 • Б-~.F. Б.~f - 6 

2. г- ~r -2 5. 0-О,~ -2 [CJ•o Q- ОУ 

з. Д-А.д,D - з 
С-< 1 {ГрецьRа абетха 

6. ~) - 2 II&Aal: і < 
Голосівхи, що найчастіше пропус:~<аються в теRстах Влес :~<нигиf А, о, 

и, Е.і У. Оце харахтерні ознаRИ і відкінності альфабету наших предхів -
А в т і в. ( БіАьшість матеріJuу з "Ис'!'ОJ'ИИ •.• церх!ІJІ", с. JІІпаевСІокоrо). 

давня письменність ваших предRіз за твердженням болгарсьхого монаха 

Ірабра Чорнозизця з Х ст.,"С R а з ан і е о пи с ь 11 е и ах", де він 

пише, що "Прежде у бо словене не икеху J<НИ:г'Ь, но чертамк и ризами писаху ••• 
Крестившв же ся, рикс:~<ими и гречесRими письме:вн вуждаахуся писати словенсJСУ 

речь без устроев±а~ •• Ue устровиів автор С:~<азаиія називав додатоІ< до грець
хого альфабе~ літер: Б, ж, Ш, Ш, а потім й інших, без ЯRИХ слов)янські 

назви неможливо написати. Св. Кирило прибув до Херсонесу 861 р. і тут 
знайшов Євангмію і Псалтир написаний 0роусхюш" пись:меннами, а і:кп. Баси .. 
лій, згідно поданих дат хроніки, подарував Ас:~<ольдові дві RИИГИ під таки

ки s назвами, питаввя, чи тут кова про ці самі :~<ниги, чи про різні, себто, 

пери:і. хниги були ~ез "усторвнія11 (Б ,Ж,Ш,)І[), а другі зже з ІІустроввівк". 
Треба сJ<азати, що графеми язично! азбуJ<И дуже подібні до хирилиці, 

що кожна поясиити впливом грецьRих літер. Але в дальших статтях ми будемо 

читати повідоклення про азбуху КиІвсьJ<о! Софі! з 10З7 р., що мав 27 літер, 
в току 24 грець:~<их, а 4 слов•яисьJ<Их, себто "устровиів" монаха Xpadpa. 

Монах Храбр згадув, що слов 1 яни писuи "чертаки і ризами", це давні 

яRісь умовні знаRИ, !х археологія знайшла на посудинах. ДеяRі відчи.ано, 

інші ж ще чехають на сво!х досліднихів.Чут:~<и згадують ще писання "руииця•~ 
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ue 11.0 ш.о:rо пись1111. 7 иас д,.е ІІ&JВ) мамр~. Ос'l'аивіJІ:и часаа дЕІІІD прииоСІn"Іt 

&рD0.1101"1я• ue ці зразRИ ще незведені в одве ц:іJІе. 

ПереlІІІІ8 ки Пе>UJІИ поча'l'ІСОеу coropiJDq Rlec JCJDU'II• прорисо• !! LІІЬфаби. а 
JDIIe ІІ&ВОДІDІО роЗJфИ!ИІІ '1'8К'17 !!. (V.Kachur, 11The Book of Vleз"), а саква 

1. U.ЛЕС КНІГУ СІУ ПЮ)ТЩЕJ\10 Б(О)ГУ Н(А)ШЕМОУ, У КІЕ БО 

ЕСТЕ ПРІБЕ~І ЦА CIJ1A. 

2. В ОНЬІ LН'(Е\:\ІЬНОІ БІА :\ІНІ;+( ІАКОІ БІА Б.Л(А)Г А DОБ.ЛЕ. 
І ЖЕ РЩЕН БІА(!А)К(О) ОЦТ [= ОТЦ] Н P(Y)Cl. 

3. А ТОІ 11\1Щ ЖЕНУ І l)UЛ UЩЕРЕ, І 1\1АСТА ОН А СК(О)ТІ А 
КРАВЕ І МН(О)ГА OUHbl С 

4. ОНА. І БІА ТОІ ВО С(Т)ОІУПБХ. А ОН НІП)(Е) НЕ ІМЩ 1\ІЕН'Ж 
ПРО UЩ(Е)Р(Е) СВА. ТАК 1\IOJ\IA. 

S. БОЗІ АБОІ P(O)D ЕГО СЕ НЕ СЕ ПР(Е)СЬЩЕ. А D(А);І{БО(Г) 
YCJIOIWA М(О)J\БУ ТУ Л ПО J\1(0)JIБE 

6. DМАЩ !\1У I3!\1.!1lHOI. АКО Б;ІАОЩЕЩА(ТЮІ ТАІА СЕ БО 
ГРЕНDЕ МЕЗЕ НОІ. 

7. А IMEJ\.10 ВРЖЕТЕСЕ. СЕ БО ЯСНА ТЩЕМО. ТУ Б(О)Г BJ1EC 
ОТР(О)ЩЕ НЕСІА-

8. СЕМУ ГРЕDЕХОМ СЕН А ІМЬЕМО DO Б(О)ЗЕ НАША, І ТОМУ 
РЩЬМО ХВ(А)ЛУ : 

9. "&YHDE Б.Л(А)Г(О)С.А(О)ВЕН ВОЖDОІ І НЬlНЬ А ПР(l)СНЕ О 

ВЕКОІ А ОО ВІ::КОІ." 

10. РЩЕНО ЕСЕ О КУDьСНОЦОІ, А ТЕ ПРЩЕ НDЩЕ СОВРЦЕТСЕ. 

{ІЛ (Я) - додано пізніше) 
З •1Jо<рит'МJІ оо:rось иоаоrо дкере.а., як каае с.Пар&ІІоиов, виривае ІІИ'1'&1ІВ8 

фa.&C81dJca'f1i ІUCoro причиІІК ІІІО8ТfЬ бути такtа Баа'ВR'Я иааиви, здобуп СJІВ.В7 • або 

3JIIdf Jl&llip. В зв.ахідчJпса дonar->Jt Б.tес ЮDІrИ цьоrо ие бу.-, бо аоив • JІЬО1"О про.п-

8&111 від 1919 до ~~:інці Jlo:ro 8И'l'WI1 1941 р. Са вів ве IIOCR&D, а 'l'&l8111d.стаиец•, 

0'!881088 li&JI810dt иа "3JІО:иахірв~". 
Ко.о б АСІЩіОіJ(И opиrilruy а:иа.dза J8)l'.U. б ВІІRВВ'f'И довrо'І'рИВ8-'ісn .аомрі.R.Іу, 

ЧОрІІИ.8)1 ЧИ IDUL~ iJua рідива1 polDI Червів, JIO DO'l'OЧJUИ ДМІИ•КИ 'l'OJIDo А..е 1 'N 

Q88 --..им. • '1'1 дОІІDПІКИ покаидрувu:и І» арх:іву МоСЮІІІ, чи Ле~ аа висо

ку a&D.8'171 cSo ROJIИ б аоии буJІН ва заході, '1'0 піс.м 40 .nт. JIDSIDIВO• .жrось upe 

nd ~ху~~еи lULВ би :ma'f'R. ПоКИПІО в JІ~И8 •ви::викаеJІІІR 'І'рИ иapoJDІDC'd n u ЗJ'11-

Еваао:к, Panl1 IIOJD'O.I8.JIJII• 12 40 Р•, а JІD cue ..., JqJII'!'IIM у "В.Dс 10ІИ81" - mr
'l'&JIIIR .-.овrвх C'1"7Jd.le 

:R8JDr cпp&1Slti., ІІ8 істориспrа 8фера1 3И8Й-!'И 8 1dJf ПОЧ&"N:К J8)C88CЬJIOI'O варо.а:)'1 

аов JІYCiJra б d)"l''l ро:sраховаиа иа c'l'O.d'I"Мt з ориrіиаJІУ CJC.aC'l'R 'N!t'r, а пo'd.JI 

ltoro 8JDIJIIID 1 так ХИ'1'рО мсти справу від "'ВeJauco! В1Jtки, 1812 р. •, nonx onyd.d
xyв&'f'R в "Жар Imaxi n, в 19SO Р• в Cu Фра!ахіс:ко і AO!IROJI& ІІІІОІ'О 'I'I!IOpR'l'll JІ&терія.ІІи. 

AJie сака iJlм письха иапоа npe.tDCis д,88 ириваб.ава. 



ЄВАНГFJІІЄ І ПСА.Jrі'ИР В ИОFС 1НІ, 86І POJ<7 

(ДоиесеІІВR "Ro~"l'ИR& Ь'dе" •) 

J1аииои1R - піuекиа ~ська провів:uіІr Рмкс•~tо! ІJІПері!, юtо! кеаі JІІОв

ио 'КО8К& ВИ3И&ЧИ'l'ИІ сучасна ~а, cxi.mrll АвстріJІ, півкічиа ІrоСJІ&ВіЯ 'Н. Ш.. 
деНВІІ Ч.хоСJЮва:ччииа. 'feplrtop1A :а прироmd:п 1"'p81DDUDDO, 8lmUd - :iJuipUfui ( бaJaw!-

' ці) • Пo'fi.JI 'І'Тf 38.Сі.JІи авари. Від 7ІІІ СТ. АО СИJJИ ПОЧАJІИ !IpJШ)D'I'II півАевиі CJIDB S. 

ни. l'lolli! JiiJDIJiиCR RODOI'O с'l'О.dтом. В 862 р. l'IOJIOA8P Прибоа СSув пepflllt4leвldl 'Мора
МD'. Віатоаі l1pИЙirJDI еиачиі пOJielald д.8І христмв:. 

861 Р• кісіоварі Св. RllpИJIO і Метоdй ЙдУЧИ :s Морааі!. 110 папи Ми!сОJІІІ І, м 
Рику, во:в:и JI')"Ci.D пере!:sАІІТИ Аер88.ВУ ВOJIDJI&Pfl ІІаииоиі! - Коuма. :IJnoeJt1 ..,.е р8.ІЮ 
ПОВП&JІR братів-проПD:ВіlІии!tів, 1110 rоворИJІИ АО ИИХ !х МО'ВОJОе Брати пробу.а '1')"r кі.о-

:ка кіСІІІХЬ. У 870 р. Методій :вериуваr а ~' папа Aoro иааиачив ар:хиепискоnок Пав
ноиі!~ Проти цьоrо ввступuи ІІіІщі. lІесь JtOJID 896 Р• И&8в& Паиво!WІ авuав ао l!!8R'l'

~· (~пеавческій ~~·, т. 44. СПБ. 1897, ст. 700-701) 
В цій ста'!".rі JІИ бу48110 ПИJІЬК)'В&ТИ зиа.ttrи c.dJDr Со.ІІуисьюа братів ~ма

Rо~ТRJІ'і'ава фі.ІІDЩ& та архивШІсRОпа ІІ&иDисьRОІ'О і Vоравс•коІ'О - Метод:ія "! !х про

повіJuпmькіІ Jd.cif 110 б&Jтаисьюа !<р&!иах '.r& прибУ'f'.rR ев. Rнри.а ва укра!иські 

aeJUd. ао Корсум-ХерсоиеС7., ае він аиаtІпюв Смте пись• 1 .аtдИВУ, 11(0 ВІd.а ЧJI'l&'l'И, 

писати П впо!Dd. po:s)'JI'i.Jia v.ову писаких кииr. 
ІtроnовіJDашьку пр8ЦJ) обох бра'l'ів опис,u "Прос'l'Орі Пав:иойсuі Ь'1'1ІІ Св.~ 

й МетоаіЯ". Ь діІІаиісn прJІТUІдее ва cepeli'ИJI"! УІП ст •• ВиСJІUюк !х праuі буа, 
в noJІDJ!IIDd. П ст. 8ll"1'e.d с..ов' всьюа 1q)&!Jr 88JDIIILIIИ поrаис'І'ВС) 1 :npJIЙ1I8JIR ~с'!'ІК

стм. НайСJСОрtаІе охрис'l'ИJІИСІІ ті иароа., JІІІD бyJDr бJвае до Uapropoдy., або PJD17. В.
датву 'POJII' :qmc'l"М!daaui! ва 8UO.Id. вUiorpaвaJJa ВеJшкоморuс.ка .а:еркава ва "''o.d а 

Xlfe РоС'І'ИСJІ&80Ке 

МісіІІ обох dpaтD еписава 11 т. ав. ~ коаиоІ'О зокреаJ Св.~ по

чииавnСІІ "МіСІІWІ JII)'!Oro 14-ro ЮІІІ ІUUІ1ІІn і 8Н'І'іе бJrаеииоrо JI&ВЧWfeJJR иamoro 
Косми"ВDІ& ФіJІDсофа, перІІDrо c.8DB ІІИСЬJtОІ'О вчитеJІR". Х:роиіка CJt.•.uenCІІ а poвai
Jd.JI !~ІІІ. д. вао!. C'!'&'l".ri про 3Dx1 mq См'!'ИХ ИвJпо .., RорсЩ., мав 3118.111ивя: 

роа.а::1А У.ІІІ ~ • JІИ Поrе JDLВOJIDO 11 apo3}'lliJiolly ')'!ф&!ись~tому пepeJCJ~~Ut1 J!DII(8t 

Хааарс .. ка 
аісіа. 

VIII. Пі.а тоА час прибули до цісаря посли від хазар, що 

казали: ми в предковічних часів знаємо Єдиного Бога. що над 

усіма, і вклоняємося Йому на схід, зберегаючи при цьому 
де.~окі ганебні звичаї свої; жи.Аи намовляють нас узяти їхню 

ьіру, а сарацини А собі, обіцюючи нам мир та багато пода

рунків, схиляють нас до своєї віри, І<ажучи: наша віра краща, 

ніж в инwих народів. Через те ми надсилаємо до вас послів, 

зберегаючи старовинну приязнь та .любов до вас, бо ви народ 

веАикиА і од Бога володієте ~Аарством; питаючис.я у вас по

ради, прохаємо надісАати до нас .людину І<нижну, щоб уз.ятн 

•) В .rtтepa'17Pi ayc'l'piчмvot "Павиойське 8И'l"!s•., "ПаииоtІська хроиЬtа", 
а TIUC08 ":КОсма rииа Ьтіе •. 15 
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вашу віру, коли вона матиме гору в суперечках .в жидами та 

сарацинами. Цісар, одшукавши філософа, пояснив йому справу 

хазарську та І сказав: іди, філософе, до цих людеА і кажи їм 

про Св. Трійцю .ва Її допомогою: ніхто не може цього гідно 
ваяти на себе.- Костянтин одповів: коли нака.вуеш, володарю, 
я радісно ~ду на це д1лu nішки. fоосиИ і бt:- усього. згідно 

в Христовим заnовітом Його учням.- Відnовів на Цt цар: 
гарні твої слова, коли·б ти сам собою схотів діяти, але, як 

представник царський, дбаючи за честь держави, іди ~ шаною 

А доnомогою від царя. Костянтин зараз·таки вирушив і спо

чатку спинивсь у Херсоні; тут навчивсь він жидівської мови, 

переклаІ!І вісім частин граматики А, завдяки цій праці, краще 

соїзнав ~ову жидівську. .Жив у Херсоні один самарянин, що 
приходив до нього сперечатися, приносив і показував Аому 

книжки самарянські; філософ попрохав у. нього ці книжки 

А, замкнувшись у себе вдома, присвятив себе молитві А, напу

чений від Бога, почав читати книжки без по 11илки. Бачучи це, 

самарянин вигукнув: справді ті, хто вірують у Христа, дістають 
благодать Святого Духа. Й охрестивсь сам і його син. Тут
т~ки, у Херсоні, знайшов Костянтин Євангелію А Псалтир, 
наnисані русь1•ими пись:~~енами, і лю~ину ·знайшов, що розмо

!ляла руською мовою. і розмовляв з нею; і, засвоївши цю 

нову мову, порівнював ЇІ письмена, голосні А приголосні, 
до своєї мови А незабаром nочав читати новою мовою іІ міг 
поясияти прочитане. І дивуоалися з .Аого, вихваляючи Бога. 
Тут-таки у Херсоні. дові11.авшися, що св. Климент щ~ .лежить 

у морі, помолившись, Костянтин сказав: вірую в Бога А спо
д~ваюся на св. 1\.лv.м~нта. знайду Aoro мощі И винесу їх з моря. 
Він намовив архієnіскоnа та духівництво й побожних му~ів 
сісти на корабель і вирушити на те місце. Море було цілкоv · 
спокійІ'Іе, і nриїжджі почали коnати берег, сnіваючи молитов. 
І зараз-таки nішо~ такиА дух, неначе від багатьох кадил. 
І елілом за тим з'явилися св. мощі; узявши з великою nоша
ною й славою. занесли їх до міста, як він за це nише у знад~ 
денні мощів святого. Пі.11. тоА час воєвода хазарський з вій

ськом обложив одне з близьких до Херсона міст. Довідавшися 

про це, філософ не полінувавсь -приf4ти до нього А, ставши 

з ним до розмови А наnутивши його, так приборкав його, що 

воєвода обіцявсь Аому охреститися і пішов, не зробивши жадної 

школи христіякам обложеного міста, а Костянтин вирушив 

назад; о першій годині, nідчас молитви напали на нього угри; 

виючи, неначе вовки, вони гадали вбити Аого. Та Костянтин, 

скінчивши відnраву. не злякавсь їх і не покинув молитися, вигу

t<уючи: КірелеАсон. себ-то Господи nомилуй! Побачивши. що 
він молиться. з Божого веління, угри полагіднішали .А заходи
лися вклонятися йому; і, вислухавши з його вуст напучення, 

віАnустили Aoro разом з усією його дружиною. 

16 
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І1ей В-ий po:NdA про Jd.eh Св.Rири.ва 8> Хазарі!t 11ереа 3'1q>abcьJCY аеІІJІІJ 1088 
8Jd.c'l"'II8JIIt. Віи в1.z.Q>u7 еJІИJІJІВСІІ серед вapoJV' а dal"aw:вipcDO-,- хриС'і'акаи" С&JІ&ри

~ ora .... Є Ч)'n:ІІ" 80 ~ 11811 -.р Clt()J)OI'O 3&CIIOII58JDVI Ч,.Я:Х •в• B1JI Jdr 
аиа'l'И redpeйCWQ' м ІІКО.D" а CJJO:в" ІІИСWС7 аасм!:в •і.ІІ СSо.аоарсь~І'О O'fe"'8DUI. ()ае 
JI8JIU тр)'JDІОІІІ1в пopoa)'ldN'riiCII. МorJІD буп й "!'Ue" JІІD вік приrо'МІ!!L8ІВСІІ до..М 

час до odpuo! Jd.c1Jh!o! праці. 
A.te )'Jq)&!ись:киІІ nepn.DJІ "ІІа.JІвоttеьІФrо ЖJrdJI Св. Rltpв.u." вс ие ВАОІ!ІОJІІе, '10-

Jq ~ вче иacS.IIIaJn"JJ СSі.аа1ве ,..,... .11» ~, 'МJІу пропои,. виСS1.р117 а 

•д:ревиіе 11&8'I'IDDal ))'1CCIW'e D8Cit8 и JІ8ІІІС& (І.-П7 вімм.) J oduDe ПО8J)8118ВМе 
оСSоаріиіе ••• cncS., Т.П.ИІІП. Aкa.aex1Jr ва,n" 1882, C'fe 1. (Вiuto2-re), Lu0pe811811cь
кore. на :всоr,пі Jdи 111111181 DD СSевс~, J8) Х ст. cs,_ ~ 1188. Віи DOJUIII

кunca ва •11аииійсьм 8R'ris Rctc'IRJIDИ& • 1 подu 'І'8Х7 вкdіркn 

Обрtте tKІІJ11tJJ'Ь) ту (в"Ь 1\.орсуни) свавrе.tик и 

псаJтьІрь Р~сьскоІ rшсьменоІ писано. и че.ювtка 

oбp·J;n r JaroJющe тою бес-І;дою. и бесtдоваво 

CD HUI\Io. И СИJ~ р·f>•ІИ ПрИІІМо. CBOKR бесtді; ІІрИ

ІUаДІ\ІJ. ра.1Jичьна ппсьмена ГJас'наГіІ п corJac'-

И грамота Рус' cкar-J ГіІВІІСЯ Бо гомо дана во Кор

с!S'ни Р!S'син!S'. оть неr.1 же наХчисл ФИJЮСОФо 
Костннтоно. on к!S'JІ.!S' сJоживо написаво книго1 
Р~с' сКDІМо r Jасомо. То же м!S'жь Руси но боrсть 
прановtрьно .... и nи ІUВНо ОТ'Ь P!S'c' ска r.:~зьtка 

вar.:t. и воскорt начаn чІІсти и сказати. tі:ІВИСЯ nреже КрЬСТЬtіjН"ЬІ .... 

дни :МвхаиJа царл и Иринь1 б.шговtрвЬІГіІ. и по-

Тов же бЬІсть во 

ТОМо ЖИВо ОЬІС'ТЬ еще. 

( !рвва -..а до Воз р, а !IOJIIDid.a 797-8~J Миха!.~~ Раиr&ВІІ, :вo.mw 811:.813; 
Миха!А ІІ, - 820.829J Мпа!А ПІ, - 842-869 (oro а). Вмnaraдa:liJd &В'!'Ор 'І'вер
ІІІ'rЬ, 1110 вапевво Jl8 ~СІІ •м•, ІІІО IW)'J.'J58Pll'l'!'lt иаве.аеи)' 1f7S7• 

Ве.ачеаиа вap'l'icn 1UIJ( И8ІІК)! ~.&'r1PJI ИІІІІ8JІ8.Ведеаі ~8IIJIR. Митр.І.аріои 

(в ІІІІІрі Іваи OriвJDco) '7 cтaorrt 11РусьJсі nepei'CJIUR • Херсонесі в 860 ропі" (П.JІе

ро:в. Rap&8 'f& 118mдій в аав.-~~.DІІс.RвЬ" УАН, 1928, cor. 1&21), - cor&ВJn"І, ПІІ'r8И• 
-." •о coeso.t оаиа'ІН "wcwd• (в ориrіиа.81 "пеьСІОІ") ПИСЬJ1811&? к а ре.,П.s 
иаuіоиаJІЬие вnиачеІDІR (тоn Je8l8 'l'i.JiьJCИ епоrрафі"І!Іе) "JJ)"CЬICd". Туоr ВJJpRJI.88 

D& ~ - llp)rcьJd ПИСWІеJІВ& і :р)"С~ 1101!18. • • Зrампй UЯIUR8 1 11D D В...,_ 

8И'1'Ь • ІІрИХJІJІЬІІDі:в "И0JІІІІ8Ись:ко! oreopif", а під СJІDВОІІ "pycwadt" ров1Іd.е -
exiDьoCJІDB'ІDІCІtJadf, aCSo DDJSDcьa:lt-Jadвcьa:І, а ва 'f'81'18J)Diв» ~1'1.» -
7Jq)dвcьюdt. 'faR8 "pocьJadt11 IIC8Ir& роа,.t'І'И е.ев' eewadt, бо •cu ссиоВJІІПС ~ 
118.Иewte! 'НОрі!: &В'l'Ор RиfвCЬJtOI'O Jli'l"'ПВ:cy, ІСО'l'рИЙ "1'118pDТitl 11А ~J8ньСJС'Ь 118ІК'Ь 
8 P7CJad OliiDI!t" • 

Автор 'f88J)дИЬ1 Je3 хрис'І'ІІRИС'rВО 11 RReвi ро3ІІRВUССІІ ЗJІ&Ч8) pu1Jie 1ІЮ оф1-

11іf!ВОІ'О ЙОІ'О пpиiDI'r'fll, IIJmX 150 Jd.'r. 3& 'fei'O часу %рИС'І'МJІІІ Х8JІИ бо1'0~8ИІVІ 

• JCII!вcwdй CJІDB' ІІВСЬJdй 110ві. liiиpeJDrR хри~с'!'В& CSea ІІрИJІІІWІИХ •C'l'JIIiи ао:в

сік век.....,..., до то:rо потріСSиа CSy.u. ~:ва і пиеь• ПРОІСаа~'Ж'ІІ коJІИ'rВІІ, чи uoor

piCSиi Jd.сцв. І}:н!цьм! 'ВІІИ иасмеИНJІ аовеіх не роа-,.:1Ао. МJrrp. ІJІ&ріон 'l'МJ>ди'rЬ, 

"вІо в Rневі 1UI1f. потреб хркс'l'ІІЯНсьм! rpoaJDІ1 ll'ladfeь СІіНЩЬіDUt а.•' ІІИМИ" або 

rp91 1110 liOdpe 1Dii8 ІІО-СJ8:В:ІІИСЬМJІ71 Пере&ІІU потрібиі ~ AJIII пponoвiJd. 1J'D

JCII а Є~е.d.! 'І'&"ПсааDр&'fиа JdCUeВ'7 ки!всьJСу •117"• 
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И.Яии поЧ)'І!ІІІІ, або иuin мо.е иanepe.u буJІИ mи~ і 3811рОІІІеИі 8JC'fPi"R 
в RoJI07Иi (Херсоиесі) l'JМЩJtJtOI'O ld.oiaJI&P'I, ~ ро:sуІІів с.8)В'ІІRСuу J10S71 поСJІВJDІ 

своЬ упоМІоввzепх :s;yc'!'pi'f'JI DDcwlhm:ro upe.~cu,..... І 2pXC'fJUIИIDI&. liJD --.-во, 
DІD пре ui llmre~t---.• ае cSy.a "f7!U. авва, llJC"1 :saиoCJLІDІ W1П!Хі, а частика сМдоv!-

' 110ro П])ОІІІІL~ И&C8.1811JU1e XDU.pQJt& Jd.c11r Св. RмpJUA, асSтrь, 'rUOS буJІВ. С..ОВ ІІИСІІ-

Jt&1 CSo n 8RIOI, 'U JQ'CYJJIIaJDI просИJІИ прІІСJІ&'І'И ІІісіоиаріи, а '1'i.&Jar cвiJioJd 2pRC'l'JIJ[• 

а. м-. oruoa прЮІjСІС&'rИ1 110 а '1'01 час у Каре1JІі 818 cSy.a СJLІІЬІІ& с.-и'ІDІсьJt& 

ЧDIC'riPDI~ rpa1f&D, 1110 -... в себе JODD"JJ 110 веаевв~~ cSoroc.І)88111111 1 ЦІОО! l'pOJI8JSI88 

Cв.JCapuo ІІD&nвм и.a.IDejiiie. При ~JtiDiвix 118)МХ DJJ8IIda 8 Мнпа •о }\:DDI7 •:r.a ~
В&'І'ІІ еа ~, 0'!88 CD()oljJC& dy.- •opoDo'l'pllll& • І IIIDd.вa aaodj<rкiи 1118 :И.ІЮм к 

КерсJи8 бу.а 80JIOill DDSLUВ&e 

З повідоJUеВ:ІDІ JІJDCDюrr~t, що Кас'МJ1'1'11 (КІІрмо) poaiJd.в .сnіврозмовців ,бо 11 бе-

сімJІ&.ІІЬ С'Ь ИІІІІЬ" 118 uepea иа~, поа :а:вав AOJt ullld• ІІруе~t:ку11 •117, ІІСИ8, ~ ІUІ 
110!1& CSy.a CS..з~tJt& u h~ иідо8! с.-•' ІDІCІtJto-DJCeaoиcwco!. Євавrе.d.ІІ 1 п~, ІІJС 
!D1д:11D а DD~IU8JIIIR, CSy.ar писаиі "ро ус•~ ІІRС118111111 , &88 ие СІС&88Ва • llpyoi.JUtl) 

•-", &.118 c.nдi~Ne ••Ш.....,. ••свn ._ ч.ІDвіка adpin, :r.u!'O.UII8 'IOD CSeci,aol)11 • 

Оае ае .. cSyJte p)"CJ.Jto-7Jф8!иe~tJte і мова h:re ora • сака. Туоr с}'ІІ!І1.-у и .... 
:КOc'fJDt'l'IIИ aycorp1.вarc~t а ()1ПI'f&JIOI) .-..cm и RopCjlli, ІІідраау віJ:Аув В8АИІС7 

pialoauD у -.а1 "pycwcoot11 J8)J!I081 IIJd ісв)ИІІ І аасьоrодиі і воии СSуJІИ . orucs 7 часі 
' QС'ІріЧі OCSox JQaiиe Заі&са п18и1Jке1 ко.& RoC'ifiИ'fJIИ МДИU CJIDB ІІ!ІСІІJаІЙ a.oф&CSe'r 8 

"JС'І'рСМІи1881 • :ии:rо в.ІО8/Е!8О ~ іі\ А ora 6ara'I'O iJDIJDt. Мек ш.оrо CSy.a )'аІ"іда'DІ 

"Іd.СоІ8в' ІІИа.ку !1111108711 , иаб.юr3И'rИ 18)811 11Ю ce<Se , віриіІІе - 110 ввае1010:rо роарdивк. 
Це 110Jt&8)e 1 ~ Іdсіовар СS')'В JІе '!'1.DJСІІ llpC)D8BiA:a:юtoll1 ме 'r&JtCI8 1 •иа8DІ!ІІІ811е Зpo
a)'ld.n, 8) Ж).8 К.С'fНИf'И& I!NJmCfl И&І"О.ІООJ' і ~-, 1!8 ав~, Jll() JIOM Jl8 бу.U 

"иарІаисwса•, чи "re"rOJt&11, а •:ва CJII:)s' ІDІСІІJt&. :ка.. • віи DрІІСSув u Херса•есу D IIJ)C)-

181Ji.D 1 ~ аороаjJІ'іваваІ 8 11р;:усииом• 1 aJUmчacиo nочав ВЧJn'JІСІІ u:ів! •м, '1'0 

ІІСІІІD1 110 'ra& OJtOp& •па llj'ND1JI JI1Jco.ar R C'r&aCII CS В обох J8)В&Х1 ()~Х ~-
CSyJte 18)!11110! с:п1Аьиосn.. Ue пo'l'i.JI храиіс'ІІІ ааписа.аr а чуао. Ue ВІІс.80&.118110 •и 11110а 

СІІ ~ JІІПМІІХ7, Воrа ~·о 

Тоа1 • rми cri8JDCO, uo~c. иа в.JІакаие~tJСОІ'О, Jt88181 

а llp()DOJS1..o '&() Хааарі! DВ 1118 COбoJD, ауа --..-во, Пepe!CJI8JtaU 

:вв:а см! CAtB1 ІDІСЬJtі nepeJUЦR nриІ'С)'!'Оваиі ще 8.5.5 р. 
Усе _.еазаие 1I08R& :авес'!ІІ 1l.fJ '!&JOD[ І<ара'!'Іаа піде,_іаІ 

1. В 8601 аба 861 Р• аиа.JШеиі 3pUJaІ Євавrе.dв і ПCLII'lllp' писаві ІІрусь~tа»" 
J8)1!10Jt, JI8DIII][ пpeg1JI 8JI'fi!J. 

2. Це CS7.111 переJUІІUІІІ з :rреnьм! JIO!Dt иа схіlІиьаСJІDв1ІІJІСЬJt7 мову. 
з. К.с'ВІІІ'fИИ nриСSуи • Херсоиесу ІDІВЧВ.'l'Jr vову sите.dв вaiiQJI8 lЬd.Dpa аа • 

ЧорвоN JIOple 
4. Мова Євав::rе.d! 1 ПC8JI'!'Jip& ora асаСSи а ІІМІD po81101!U10 }t)c'IRJI'fИII1 dy.a вЦ,.. 

JdJara віА •• пyqaeвo-CSo.uoapCJ.Jt()!, чи OOJI)'!ICЬJC0!1 ue 'I88D!I& 
uopaajlliиraІ 1l1s co<So» • 

.5. 118 перq 860 Р• 88'r8.d п1ueJDua YJtl)&!иa.JaІX име.а. ІІ&JІІІ аао• aacs,.y. 
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Серrій ВІІсоШtJСІІЙ, IDICЬM8J'DDDC і apxeoJI)I', 40~ І'р8фі П C'l'e !І& с'l'іках 

Ка"!е.r.tра.І[Ьиоrо CoCSop7 С:в. Софі! и Rlm:вi 7 1969 Р• :в1.lucpJI8 ва псиаі 'МJaaiJd..J!toь~toro 

JІ8фа ве:відомиІ ао'l'епер а.&фаби з 27 .dтер, в тому 2З І'реІ!ЬJО!Х, а 4 CAD!t) асьюа, 

ЯJСІ Б, ж, Ш, Ш, ПО'l'рібві li.IIR ваписаквR Jdсцема: фраз. Uel а.а.фабе'! С'l'&:в 38J'ад:коМІМ, 

CSo дотепер ве зиайдеио Пере!(ОІІJІИВОІ'О аразиа nисавоrо ШDІ писькок. Otse, ld.CJІR аабу

п "84ео JСВИrІІ" з 2h-ка Jli'!8p&JIR1 це вкв l!J)yr& aadYJC&, ~ СRJІВJІ88ТЬСІІ 3 27 Jd.тep. 
Це I!IR&Q8 иа зиа'ЧІІІІМ по~ :в ІІRоеии&Х llaD8Z предкі:в. 

н.е ПOlWJVO фparil811'f сnии на IIJdй видІІ1.mь Ицрапа!ІНR .d"Мр IODUIOCit 'l'Вep

liD предІІ8'!0м, ue І'р8фіn J)03Jale!li по3еІІ0, аоСІпЬ gpa3Jd. до "DІ'l'&ИІІR, :коJІR вм

.,. IJI). JВ8Z'JI веd7в&І1 ІІІІ.&иім. ІІМ1І.ІRВ: зи&JСИ в DDII'a'l"7JXXi• 

Треба ВЗRТИ до JВU'ИJ ІІІ) В& 't!tepдJIX Dp8lfllleTax ДОСИТЬ '!fiiDCO piJDo JUIJ!tOдR'l'И .dJd.! 
Jli'1'8p і '1'011'7 В 1111 баЧІІІІО D1Cp80JI8ИIIR иеріu1.. А.Іе 8Пp&ВJJ8JI& ру:ка І'р8ф1м пере-

вес.u oRpexo на паnір прорисом усі детаJd. верівноl'О крес.минR, а саме 1 

До графек вищенаведене! азбуRи ми додали пряхоRутну обвідцу, 

щоб вирізнити накреслення серед гущви кашинописних зна~tів. Дотепер 
ще нігде не знайдено повного сІ<JІаду а.nфабету з 2 7 літер. 

Uю азбуку подавмо нище більше виразнішим nрорисом. 

[АБ:ІSr м ж 3H&tKЛMNJOПP с ТУФ Х.ШЦJW 1 
Х'!О '!& а IDCOJD 118'1'08 вацараnа~~ ці .d.тери - - теD8р :so:вciV n:вiJio110. ІІоІІ

иа JDВ8 3до1'~'1'ИОІ, 1110 l"p&JJI'!'Иa .DJДИJІ&1 ІІD8.ІІИВО ROИcep!t&DDOI'O DC'R.JU8JIIIR1 

:коJІR IIJ)Jdlluo fiD .иису JCИpИJIIIDII 3 ЗS "ІИ З8 Jd.тepuar, 3&ПКСUВ. JІ.М иapomDtO! 
П&ІІ ІІ'l'і C'l'&P'7 udyx7, а DJfdi.lьt8 праздоподібве, ІІD 'r7"f бу.ІІ& JDto.a l'p&18)'l'R 1 

lUIII ІІІdАьИИJСів..с'l'УІІ8Втів Dep8ll 0-.:JDia DOC'f1Ьo ви.zDd.8 8.11Ьф&бе'r. ТаО8 М08JІИВ01 
1110 'l'OJtiJI:Dal аабуха dyJІ& :ropnca ~'l'ИИХ .au.teft, а С7ІІ8. Jri'Np П8ВІ!ОJ) oJф&ccm 
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сnи, предкетів J8И'l'ICY" <S7дівеJ!ь ~. .А.ІІе ваІ<S1Аь88 .... ........" DD и цій чaC'I'JIJd. 

:ка~rо собору <SyJІІL ІІІКО.І& I18p8JCJr&ll&чi.J! а ~~ l"p&Jff'fИ •) :ка !IOJ!tY, п

РИJ1И'ІJІ7" осо<S.аІво doroCJI)'IIdoВRX IO!ID'" maa DOJIII!DIO <SТJ'If в 'КО81.й d1AьDdJ:t церІСВ1 

!COJIO 480R'rК&. 

'l'реба .I7JIICO• пвревес'.rІІОR в n часи" Rо.ІІІ ие <SyJIO DRcьe•ro ~' а пса
.JІИ :ка виnра&ІІеВП шкірах, _, ПОП)'.ІІЯрІІО ва3ИВ&8'rІІо.І п е р r а к е в. MOZJIIIВO <SуJІИ 

ще IUdCJt ІІ&"rеріІuк, :вапр." нсаиі д<UИИЮІ, березева JCOp&. А liO'!OI"' <Sy.110 :rрамо'rИИХ 
.вдd иedaroa'!O. Пам' •'ИІИІІ 1 'rpИJI8JIИII Jd.CІІ8JI dyJDІ uеркв~~, а вокре~~& со<Sориа моrе
.ара.ІЬ:ва 8 ПОВИОИ DOJII&ИOI) 11cU1 О'Ж881 '!'&К8 JІісце иаІ1фаDІе JfSдi''!IUU(Oc.l lU) ')'!18111 JII'l'

иeв:g- ваа1ших под11t, JІ&т, aiiOdY'!'JCiв ~. 

11:11 aad1X7 lla'l'YШ~t 1037 :р., часок зuі.ичевин dудоеи Ка!.всь~о! Софі!. Аа 
стат'l'ІІ "RoJI:и зdудомно СОфЬІ Rн!всьJtу" (Наум. 1 CycrdAьC'l'ВO, ... 1,1971,с'!'.24-26), 
ав'Ж'Ор Миха.йJю Вpaй'leзCJ.JOdt, no~nOR иа C!!liJlч8IIIVI 'l'Jmlapa Mep:aedypcь~Ol'OJ 
иіи ПИІІІВ про 'УІJОЧИС'f'У зустріч по.JІЬсь:ко:rо кором Бо.ІІвСJІаМ Xopodporoo, lf1lfY 1t0117 
&118111'1')'!18 DDJІ. УСІІ •'1'f'r&" вiJidy.llllCR в каи&с'ИІрі Св. СоФ1! в 1018 Р• Дo~n
a.r, •о JIO!'M бтrи поd7JІ0ваиа nере&-Соф111 з аерева, 1110 попереди.u куро!!І&И)". СерІ'ій 

ВиСОІUtкиІt nаІаІои у :аеи":р8J!Ьи1й .. ас'rИИі arq "1030", ne иапис про иароА118ЮИ Всеsо
.~аа, ІІХІІІІ vii' бути Всево.110д ЯроСJІа!ІОВІІЧ ( СІІИ ЯроСJІа!!І& Мудроrо) , 1110 в uiJI C8JI'!JI 
роаі иароДІІВС8І. До '1'01'0 часу мусі.а сsтrи а<Sу110м.иа Соф111, або" cSouA !! І'О.ІОвиа 
.. ac'rJIВ&, 11.8 в:айАеииІt dув иamrc. Пісм івших аер&~~ ВИRJІJJИТЬСІІ, 

руау D011UR б1JІ)'В&'fИ 8 1017 Р• (Так ае, С'!'. 26). 
ЯJit вке CSy.8D СJ<аааио в noпepemd.x СТ&'!''МХ, rорець

:кd а.&фе.би de:t доU"rКОВИХ .d.тер ие '81.1' переаа
ваs особ.авосn с.~~ев' ІUІСJ.ко! мови" про ne 

ІDІІІе JIOR&X Храбр у сво!JІ ~і Jdиl:ur П 

ПОЧ&'І'К7 Х С'!. Зв. ЙОІ'О ТВ8J)JIIi8iiНRJII, 88е 'l'e-

zd JCRP1UВЦII варuовува.а З8 Jd.тep, в току п~ 

JJi .ІОдаТКОВИХ 14 c.to!!11 IDICЬJCRX.A !!І П С'І'е 8818 

CSy.110 hз, мов 'ІІИСJ.ких 19. Ue И&ІЮlDUО иа 1!YJIXY, 

ПD 111.8 OJCp8JIIDIИ періода.ІІИ СSуJІИ пpoJd.ai JІІUПІ:JІ. 

В 1949 Р• підчас архео.ІЮ!'ічиих po:tкon8 
CSiAR CJ8)Jieв:cЬJt& в l'.tмaliOвcwcix JІОМІJІІ.~ аиаttдев:о 

В8JDIICY rocDOдapcwey посудІІВу а иаписо• "Горохоуща", 

ceCS'!O rірqвц~~, a<So аерио І'ірчJАИе. Uей иапис 'ВIUDfie 

Ilpl.llop11f иа ПOC1AJU11 (його ки переиес.иr ао С'!&'І"І'і 

C.ВIICOJI1aR01'01 бо 11аараас8 в:а посуDВі ЧИ'fІrо ие переmLІІ&И). 

Цей наnис 
датується 

х ст. 

pll"f'rrl азбуки Jl& С'!іві Софі! а' ЯСО!!181101 ~ •repo2D,u&a8 ПO:XOJUI'l'll 8 OlDIOI'O періоІІJ 

poaDJDC7 ІDІСІІІІ& в hpafиi. Про ue cвiJмrrl, .d'!ep& .. а ~8ИІІІІ хвос'І'ИКОм, а 

'!Оді U'·aca.ar. 
JІі'1'8р0писаиа в }'Сіх иароlІів про:ходв.110 іс'І'ОричииІ проuее, о у cuaa rope-

; ) МaCSyn" D10 п1JІ rР.АМОТСJ) ~-роз')'ІІі.юr-~~бJRу, ЧИ'l'&'rИ 1 DИе&П. А ШІС8К
иіС'!'ІІ кu DIИJ88 :sв:ачеІІІІІt. 



:ків іа ф1иі:к1JІСІt:коrе, 'RJC і европейСЬJаа ІІароШ JІ&'!'ИІІІОІ :t 2Ь.vа Jli-.repaи~ м 

ІUаІХ AOUIIO дві 1!0!11 cs~ W а J. Цей проnес і аахопив cx1JDrix CW)B' 11111!1 .аес11 

ка 11881. 8.И'lti-ПOCJІD!I1 ІІИ8ИНRо І'1рмпусJсаmь П-1!! C'lo И818)! 8ПОDо 

2І 

Сереа соиrі rpaфi'f'i, 18) !х с. ЕМссщьюdt !Ііmсрн!І иа с'lінах СоСSорво! Софі!, 

• ЧИІІ8.8О м:кааЬ, 1110 дта~ ІІ&JІИ DpJr wамJІрі yч8ИJDC1JI, про ne C!I1Jiчwn иamrcs •П!:auLR 

ІІИС&!І 111J JUDU1 XD.DD!IJII( ВИ)"І81!ИJСОМ" о 

Ми с'І'О!8 перед проtUеко!о ро:ІВ' ІІИ"l'ІІ IIИ"''8JJJDD1 ІІJСе• aCSe'!'RO» CSy.at написакі 
1101"080J818 l'p8JC&D, які .d'l'ОПJІсецІІ Нес'l"Ор ІІІІіс :ва ПОЧ&'!'Rу ПІ cor. • "11ct!lic'li вре
JІ81ІИИХ .d.,. 1 беручи АО 1J!І&І'И DII'!SJaC'ri DOX а.о.фасSе'1'1.25І 

1. :В..с ІmНГ& 3 JІаІІаТІСОК CJID!I 'IIIICIIJOIX .Іі'І'ер U I'JIМ!II1WCIIX 'ra JdAьJC& а'!'ИИСЬ.. 
:ких, ІDІ D:, У. Можливо знай.ауться: ще іипd графеми. 

2. A:tCSJR& К»І!всь:ке! Софі! з 27-а Аі '1'8рёUІК • 

. I'ali,&J)'l51 18) RllpИJIIIЦit - В8іііИХ 88КJІІІХ ПОІШИрJU&СІІ J8)1fиo !І П C'lo 

rpaмo-.ra nаио m•' язаиа з осаі'!О»о На базі BIJOCRO:вa.JІSИOI"' !ІJІ&СИО письма ро~ 
ІІІІВ&ІІ&СR в oroldwiй YJcpaflli й l'p&JIO'N.. Ж1J)JWІ 8На)f!С& і Cycn1AC'r!S08 (ч.6,197S) по-
1188 •1C'I'It7 про •ДревворусьJd 1JiiвepcJn'eD8, J8) 'І'Оаі иааивuися ~ 8 JCJDI8801'0 

nеиия:• , - це були свого роду виnd замадИ. Hиnd називали "ШRолою грамоти", 

що !х вели переважно дяки при більших церквах. Учени~и вчилися: писати на бе

резовій :корі, бо пергамен в ті часи був дуже :коштовний.Ярослав Мудрий нака

зав оргавізувати школу в Новгороді, :коли він ше був :ки!всь
:кою :коловівю. десь з того часу походить знайдена азбу:ка 

' на дерев яній аавечаі, яко! відбитку подавмо праворуч. 

nв Л~ТО 6545 (1037) ••• собра сЯрослав~ ПИСЦ~ МНОГН 
с:книги~ написав~ полжи в святій Софьи, юже созда сахь"• Ue 
літописне свідчення: доносить вак, що в Києві були вивчені 

писарі та писали книги. Сам ze кня:зь,на основі порівнань, 
оснував був в Собі! бібліотеку з 950 книгами. До:казок роз
винено! гракоти в даввій Русі в Острокирове Євангеліє, 105 
та Ізборві:к Святослава, 1073, інші книги до нас не дійшли. 
Вищеназвану євангелію "с:крайбер11 Григорій переписував 7 мі 
сяців; вона смадалася з 296 аркушів. Там ze перемадали \,,'l. 
:книги з грець:коf мови, я:кz Георгій Амартола, "Хроніка" ;Сін-: • . '~ ~~ 

:кел, "!удейсь:ка віхна" і "хроні :ка" та ішпі. В мурах Софі! ·,~ 11 t. 1 1 • \ І, 
і . 'НQІ:Sгородсь:каL 

велося л то~саиня:,. в1до:кик авторок був Нестор "Пов есті ~~ , аз<5у:ка ~ 

врекенних л1.т", дов1.вши до 1113 р. Литописець Ні:кон вписав 1 8 ~~.І 11 1 Н 1 1 

до літописів доrовори Русі з гре:ка.ми, 911,944 і 971. lli до І!' 1 ~ ,1 1 У 11\ ·• 
:куиеити, кабуть, були писані давньою rракотоm, можливо з • 1 · 1 

"першим устровнівмn Влесово! :книги. 

Від часу від:криття Софійсь:ко! азбу:ки в Києві, 1969 р. минула довга 
де:када і ки не зустрічавко ширшого опрацюваиня на цю тему. 3нахід:ка ие бу

денна давиьо~ нашо! :культури, але в умовах, :коли зовсім треба ділитисR з 
:ключником нашо! державності, - резиRовюm братисR за та:ку теку. Лише час-до
часу зустрічаємо несміливі натRки, що собою нагаду~ь ":крик душі" десь у 

просторах поза тим світом. (2,ст. 498-505) 



.Apxeo.~~o:ri 1Dd DСІіІІ)1СИ 8)р&а !lllfi'ВoJDUrn IDd.cь А&ВВі аJІВJСІІ DD JCO.IIRCІt ІІ8JІИ сикво

.dчие аиачеИІR, або ворс118б81 чи a.ldACВJrrЬcя аах1р -'ND""', чи помрие СJІІІ а в1JІии, 

чи буае 3&1!!1-rpa по:rоаа, вро8&11 ИеІІ&С'М ТCQD. АрхеоJІоІ'И час'fО 3В&DAR'l'Ь ва ре'І'JLІІЬ

вих DOC7PJI&X 8 Чepм::xil!!lettJCO! ХУАЬ'f7РИ8 П-7 cor. ріаиі зиахи" стр:і..ІІи, JtaJCpeCJІeв:JVІ1 

івоlІі вавіn dea ІІJЮrо~ :ао~. &ll'.IIRll88, 110 xoroCJt pocSJiв ар'1"0111 ue васпра.ІNІі 

в niJI в IUd.cь мariui И&Jdреинк. 
li&JI:rapc1tJadt ПИСЬUИІDІЙ 8И&Х1 D1D ЙОІ'О И&3JІВ&'D'l'Ь 1:Ьриори3ЕІІUt Xpadp писав У 

сво!м 'rp8Jt'l'aori про писькеииа, 1110 С.8)В' ІІИИ суще m:raиa8 ПИС&ІІІІ •чероrUІИ і ~·· 
Йttro тpa.JCD2 в1JаІомn ва ківеm. П почаоrох Х C'l'e, п;е часи, XOJDI віи Jli:r du'a'I'O -.. 

вiдa'l'RQfl а ~ иароау, опові.u.и:ь, перехааів ~. і1ей '1'p&JIC'l'&'l' ІJП~ в 7кра!и1. був 

иаарукова.иіІ в "'Чir'l'&'RЦi", Oc'!'pi:r, lS78 Р• п. а. •Схаааиіе хако сос'П.ІІR cМ"'''dt Jai'

КIIpJU'II фІuооеf'.ь aadyxy 1 , C.IIOMDiiOIO. • JСИИІ'И прем• cw :rpeqeC8IDI:Ь а c.eвncdl 
ІІ8Dntt'~ В nій cora'l"l'i віи ПRІІ81 1110 с.8)В1 ІПІИ aacвo!Jor .dorepи віл :rрехів 1 В8ИВ&1О'1"ІІ 
!х вС)'Іdш а .U.'rRIICJtJODIII1 ue WІ JІіJІІІІ.ИИИа в вих бу.а без 8 yc'l'pOEJJdJI•, себ'f01 • 

письм:аі 3И8ХJІ ие вілпові-.. aв1Jf ІІО!!Іі иаро~, або вірко ие nepelt&!J&,UI Jlicueвi 

иаави, IOd форІІум.JІися иа даи1.й оrериторі! про'МІ'ОJІ 8!!ІІ'ИХ c'l'O.dn. В п;ей час, ••
:ва пpиrryCJC&'!'JI - 111.8 ІУ-У.ІІ cor. аах1дк1 в:аро.а кopиc'fYВ8JIRCfl JІВ.'rИИеttJСІDІИ .rtorepuІR, 

а сх1диі :rpem.XJDІJІ9 !!lill ІІХИХ роз!!ІинуJІ&СІІ прамов'~n~сь~еа ora прарусьu В..ес JCJІJWR. 
Процес •иаnіоиаJІіаJВ&ИИЯ" :rреnько! ac:Se'I'IOI, ІDС !!ІИДJ[о 30 "cкaa&Jdlr• Ipadpa, 

в '!'ОЙ час О)ІІ)ПІІВ бa:raoro вароаів По.ІІеJdв:ио:rо cJC.U..1:1. БуQЧИ в Бо.І:rарі!, JІ&бт,rь, 110 

&o:ro liOD8UII чтrа, 1110 в nен~ б1Аьпап иосеаиь ~ сво! ":писмеииа•. 

Св. RиpиJI)вi-КoC'!IRJI'l'JDIO:ai nрипис)'D'& СJСJІ&Аеим к и р и ..: и n 1. .А.ІІе CXJr&-

li8JDU! ІDDІ 11'8 ommro пнСWІ& - :r ..: а :r о .11 и n • _в 6о-х poJ<&X ІХ cor. З тсв JІе'І'ОІ) 1 
АоІІЯ xo:ro вова va.a. буоrи в с.Q:ІІІбі, :ROJIII вке в n. часі буа !)ДОСМиuеи& IOipИJDIIIII. 
д,.е 118&11!1!!101 110 l'JI&ГO.DIIIII JІLІІ& репрезев'QВ&'І'JІ иauioJI&JIIIJd. І'р8ф8ІІИ ozom11011e0! Бсмrа
рі!, .ааа, JІ&буо&, бу.а го}т& ао свое! ІІісійиоf праuі сереа CJIOB llld.Js • .IJie "IЬ)toyacr. 

ка вдосхо:нuеа. абепа" иаС'r'і.АJСИ вsе бу.u. DOIIDip8JI&1 ЩО !! ІІрНЙИІLІІИ ІПС 'ІІ'іІІВаnіоиа.а
ву JtуЧб7• l1elud DOCJd..JDDDal в иаш час ста&ІІRn під C)'JIJIUJ RИJ)JJJIIIЦJ) - Rнpau.1 а ·схи
~СІІ ДО дуJІЮІ1 Jll) R'ирв.8) CJ<JI&!!I ~ІСИ rJI&I'OJIIIID). 

ПіJІ n COВ8'r&JIIrn ВПер'fО впро~ '1'еркіи •пиСЬJІО cx:i.IUI1x С-8)8, ~n 1 а D 

lQ'МUJ101 110 ві~ буае lo:ro JI8.8JІВ&'l'R "Rи!всьJаІІІ пис.-.-" ІІJС ху а~ ooep8D011 
:ва "Dwa7 у rpex88 • Icoropio:rp8(fdll повиниа 3&IDIC7N'I'R вірио фах'1'И і поlІі!, бо JDDII8 

оrоді буІІ.е !! иаукова вa.poricn. 

на чep:roв:Ut сторіІші JІИ pocSJoro спроб7 nopi.J!Iмu :rpaфeiiR відоJІJІХ иaJr 

ЧО'!ІІрЬОХ а.u.ф&биі:ва І"р81111:КОІ'О форкомно:rо від УІІ C're до иашо! ДО~J ІІЗИЧJІОІ'О 

8Іес Ja1Rl'Jr1 У-ЛІ ~. (?) J :Rи!всьJСО! Co.tif И&JІР&ІІ&Во:rо на с'l'іиі бу.ао1111 1037 Р• 1 1ID 
прав&опоlІібио ......, а в ІХ cor., а vo.e й p&JdJn '!& сама хириJІІІЦR, IIJCOID був пере

.1088ІІі бо:rос..,.беві ХІІИІ"JІ 'r& C'1'8.Jal. OCМ1r8JUDI ПИОІІJІОJІ xpRC'l'IIRКCЬ:ROl'O Періоау • Тоn 
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ІІорівв&ІІЬие аіс-rав.~~еиа чотирьох ат.фабмЬ ва поча'fІ<Овій осиові rрецьЮІХ 

rрафе• -ra иа :ківпевіJІ роавипу :к и р и .JL и ц і - II1lt 'r8.IODIИ иааМJІІІІ 

Яаичвd 'Софі! 

УоrочвеІDІЯ иаави ВJІЬфабетів: 

ГрецьJСИІ - поча'fОJС УІІ ст. до Хрис'fа. ( Раиі.ш буJІВ. iJIIIa) • 

Я31ІЧИІІft, або В.JLec JСИИМІ, У-УІІ иашо! ІJDби1 або раиіше. 
Софія" або Rи!всьJСО! Софіf, датуе'l'ЬСІІ 1037. 

RирJuиця - абеD& хриС"rМИСЬJСОІ'О Періоду, ПіСJІЯ 866. 

ПРИ.ПТЮ.t 
МвІ:Ічи перед собоtо чотири да!ІВ1 •пись•еиа" иемО&І!ИВО пoRJmtO робИ'r2 остаточ

ний висиово• пepioDNUi! :~eosнoro а вих. ВJrec JІ:ИИ!'И а.офабет (У-УІІ cor.) мав 
27 .JLi-rep, 1!t 'fOIIy 7 СJІDИ1 ІDІСЬЮІХ; Cri.JiьiODI vа.в і СофіПСЬJОІЙ ( 1037) 1 Ue 'ri.JLьJІ:И 
4 CJIOB1 NКСЬЮІХ1 а ПО!ІІІИІІО б)"f'И И8.ВП8.JІ:Ие .АJІЬфабет ВJJ.ec :JРОИ:ЬаІ оrреба ще р&8 
ПИJІЬио Пере!3іриrи, він 11088 сяrап ао 1000 ро:ків старо! аоби. 
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Підсух:ки про DВCЬJI8D :в Р;усі-Укра!иі иа осиові 8idpaax ч;уто:к, архео

логічних зиайдеиих зразхі:в та свідчень Храбра Чорноризця моава звести до та
:ких підсуххі:в 1 

1. За першого періоду форху:вавИR д;ук:ки :кати 3JІасві звахи, ЯІUDІИ :коzиа пере
вести а:віст:к;у :в :кайdутвв про шось :вІдбуте, :вороасS;у тошо ,);.р • иах доносить 
археологія та пише Храбр •ризи і чертв•, з вих :виялево тахіІ 

Дохристиянський руський напис, 
відтворений Ібн-сль-Нсдімом, 987. 

тепер аае :віпчитавийr "На~да~ 
•icue, ао я~ого по6ра:вСR Henix" 

До-rепер нерозгадані зобр~иия иа стародавніх nосудинах, або :кагічиі зиа:ки, 

сИJІ:во.u:, llld. були :відОJd ІІХІІJ(ось вибраии:к осСІСІах у даиі:к poni, ПJІемеии, 
чи ва:віm. територіІLІІьиій одJПtИЦі, се~о аитеJИJІ иа JdJi. (АрхеодоrіІІ, Ки!:в, 
1952' т. УІ' ст. 140). 

2. Другий період про~ залишилося с:відчеивя Храбра, слов'яни •крестившіеся 
рИІІСJСИJІИ и rречесJСИJІИ пискеви иу8Дахуся. Тут слід розухіти б&.ІІ:кансьmх ело-

' слов sвів, що прийRЯJІи христWІнство значно равіше, а :коли :мова про східиіх 

' 0.1ов аві:в, то СJІід хати ва увазі JІИШе оnиниці, о:крекі роlШІВИ, рід:ко rруп;у 

л.щей , иапр. 1 ва по ча т:к;у УІ І І ст. CJloв яви, що були СSлище no Рику, корис
оrувuися о~~атиись:ких письJІок, а бJІИа'rі до Візаиті! - rрець:кИJІ. Християви 

' повиииі б;уJІИ звати JІОJІИтви, вивчати Іх иа nax я-ть, або читати заnисане. 
з. Перше •устроввіе", npo я~е згадув Храбр ;у сво!к тра:ктаті, хогло ~ути в 

різний час і в різних слов'~ських народі~. Насцікавлять с.~~ов'яии-8Ите
.d вздовz Двіпра - від Киева no Чорного :коря., про ЯJd дещо Jdr чути Xpadp, 
але докжадно ие звати потробиць. Пі~ наяввих хатеріялів із перших. 
"~строввіех" була "Влес :кииrи азбука• хаючк 20 rрецьких літер та 7 СJІо-

' в яись:киха Б, ж, ш, щ, 'Ь, U, я, я:ко! ісвува.ивя хи визвач;увхо У-УІІ ст. 
4. Друге "устроеиіе• - &4ьфабет Ки!всь:ко! Софі!, :віn:критий С.Висоцькик ;у 

1969 р., який відносять ва ІХ ві:к ісиуваивя; він с:кладавться а 24 rрець
хих і 4 слов' яись:киха Б, ж. ш, щ. Міz uьфабета:ки під ч.з і 4 с.d.д вирі
шити питаиия: 11устроев:іІr•а під 3-іх 7 JІi'fep,(Y-YII ст.), а під 4-ик 4 JІі
тери. Тут :коzка поставити гіпотезу, що абетка Ки!всь~о! СофіІ слуzила ли
ше дл~~ пере:кладачі:в, старшого письма від "Влес ккиги",асSо язичного літописа. 

5. Розвивута кирИJІиця після християнського періоnу, що почавши від ХІ ст. 
мала 24 JІітер rрець:ких, а 14 слов'янських, дещо пізніше аа 19 слов'ІDІоьхих, 
що разок с:клuало ЗJІьфабет з 4З JІітер. Забагато ZUІІІ 1110декиого МІИ'!'J<У· 

Але сталося та~, ІUС зав:сди бував, що даввік nах'ятках тяzко діста'fИСІІ 
через віки. Писав:ия язичні, хо&~~иво, християни у-важали "чор"rОВИІІ ділок• :t 
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ідолів - нищили !х, а частиву мудріші правителі веліли переписувати і по 

тих пам'mжках давиьо! JСУЛьоrури cJd.д заrииу:в. 
"ПиСJtкеиа" O!q)eJOIX народів ВИВИВ8JІИ не в одиоку часі, а вiдl:taJreJDDDІ від себе 

сТОJdтТЯІІИ: l"p81GG від УІІ ст. до Христа, rрузиви напочаТRу RаПІІО! доби, rom в І7 
ст., а иаmі преDИ, уковио IIpJdЬd.Jio - J-m ст. - доби роввіту :культури. 

Ми ае 8'адув8JІИ попередньо, що ост&J'D!ЬО поч&JІВ. П!ИрИ'і'ИСІІ 4Y11JC& оснашеиа три
ваJDDІИ фактахи, що Rостянтии-Rнрмо СІUІІLВ 11rJІ&rOJJНЦI)11 1 а "хирИJІІШ»• йо1117 приnисаио 

ва осиові Jd.ciho! СВJІИ Eo.Jirapi! ва передодиі десятоrо сто.d'r'М. RoJm cпpulli буде 
певно дом3&Ио, що iCII}'!S8JI& абе'!'JС& яаичио! :хроні.JаІ "&ес :кИИІ'И•, тоІІі стаие яCJDDІ, 

Dt0 J<oC'МR'l'ШI TiJiьJGІ розвикув -ІІОПОJ3ИИІ!І доlІ&'l'RОВИІІИ І"'р8феІІ.8.ІІ ПЄЙ с:кJІ8.д Jdтep. AJ1e 

йоrо 3&CJIY!'& В 'rOJIY 1 ЩО :вів ІІОПИJІЬИУІ!І&І!І Пере:к.ІІВlІів R8. П1О 110J!IY і ПОС'r&!!ІІІ!І !! ' '118. 

СJІ'у8бу перюm, і.вшими с.JІDВ&JІИ освятив !!. Со .е Roc'МR'liOI був боJпtариво11 і в йоrо 
зycJUJІRX IIp0111!JIIIJI.&CI! JtУJІЬтури& J'el'OJIOJdl[ Eo.Jirapi!. На дpyt'OJIY Ri.вni СоІDВ1І!ВСЬRІІХ 

вародів почавпи :eill ХУІІ ст. пОJ!і'fІАИУ rerovoиi» поч&JІ& буnув&'!'И тод1шия МocJma і 
1l'1s Т1ОІИ l1ВQJI8. народаки OliR03В8JieиRicn ~е даJІеJС&е 

Перед дОс.dlІ'f!И]С&ІІИ ПИС81010! JCYJIЬ'QPИ виринав аJІЬтерн&"!'ИВ&, ЧИ дО~'!'И 

ПJ) дiJIIIJIJt7 піСJ§І •иормаиСЬRО! морі!" 1 ЧИ ~'!И !! в lt&Jie!tИX вЬах ваших преJDСів 
да.ІІе:КО ше до прJdІин:і'М :ІфИС'l'НRВС'l'ІS&? 3 історіі роЗМ!'f'КУ ПИСWІ& 3!1&81101 DtO ІЮИО 

впе:рпе буJЮ започа'1'Rо:ваие у mариниіІt Ф:іиіJсі! ще до Христа 1 звідси переЙDИо до 

Іарамs:, в1•тu 110 cycil.DD.o! Арабі! иа Б.азь:кому Сmді. Греки В8.І!ІЧJІJІІІСІІ DИСЬJІ& 

від ф1.и1Jеійців при<SJпmио с1.1Ісот ро:кіІ!І до варод:аеи:вя Христа. JІатиисьюdt ВJІЬф&б" 

б"' смадеиd 800 років nepe.a: Христо11. Грецьюdt uьфабет 118.1!1 :вп.uш ва cx:iJDd. иаро
дИ1 а li&ТJІИCJ.юdt ва захіАиі. ВіlІ вибору 11ето.а:у доСJdд:ів aueazon, остаточвий вис
JІіJІ. RoJm про пе BeJІ&S rтсаиих даереА, ІІОВОlІИ"!'ЬСЯ звервутися до apxecмori'DIIIX 

е:кспонатЬ. 

Апос'l'ОJІЬСЬ:Кі Ч&С111 ІІІІр8ИІVІ 2PJ!C'l'IVПICТN1 &ПОС'!'ОJ!ЬСЬJІ:і ВИСJІ8!1Пі liOcяr&JO".rЬ 

таиа!су И&lІ ЧорииІІ vорек, тоді І'реШtМ JІ:олоиі.и». Б ваш час apxeomriя вИІШИ.U. nep
DDdt престі.JІ в IIJdмoc. ПерRОви1.11 бy1l1llJ!IЖY1 себ'lО ll011i JIOJDI'l'8Иe ЗваІtдеио проСІС)рІІі 

D1'!'8JIIJIR. Ui ВJІ&сие I<OJI011i! иа теперU!иіх УJСР&!вСЬ:кік ~' бу.JІИ П8JІПІ0ІИ Ч)ІООІИ 
сусfдами В8DІИХ предаі:е - 8JI'1'll5 і :еіиоді веJІRJІ:а nра:едоподібиість засьоеам віlІ 

rре:к1.:в письма, ІІJІ:е вzивиа Апостольсь:ка llер:ква. 

•НорІІ&исьм теоріІІ" И8ІІDІХ предаіІ!І з Іф'УІ'ОІ'О півиічиоrо боК7 пpJdfmJra 1lJ) ваmо! 

В&'УJОІ через російсЬJ<У VOJ!!JY, ІDСОІІ icтoplmd. прав.аи nередаМJІR 38.11рС8ІІеИ"і до Росі! иі• 

ці. На 'fd :а JІ&ll і вони ро~ иаш1 JІітописи і тu !х ~}'I!I8JIII в .а:аереJІ&Хо 

на добро, чи а JСРИВlІОІ) ІUІІІ ВВJІІ)! JСуJІЬ'f'іРИ прИХDДИJDІ ,_ ас через бо.поарсьJСУ 

•ві rpeuJtJti nepeJCJI8JDI. ТоlІі, JCOJIИ ва ВUDJti В88 3J'I&JIR Гомера, CoфoJcJIR та івІІІвх 

' &И'rИЧИКХ: ПИСWІ8ВНJDСів1 Иаші пpeliJQI ВliOJ!IOJIRJ!ИCR Пep:ROI!IНOCJJII)B ІПІСЬ:КОІІ JІОВМ)1 R:Ку во-

ВИ чаСТRОsо pos)'Jd.al. 3axUad вароки, вrо JІ&'І'ЮІс•:ко! 110ви зовсіJІ ие poВ)'IdAR, почLІІІІ 

!!Часио розвива'l'И свое писькеввипт:ео ароа~ VO:ВOJ) МR вародіи. Rуа'f')'РІ'ІИЙ ВІІСJ!ід 

ие був Од:иа!СОВІDІ. "Триязичиа -вресь 11 забороняла розвито:к нових а6ето:к. ''Офіцій
иики 6ули1 rрець:ка,латиись:ка та rебрейсь:ка. СвоКостянтин освятив четверту 

цер:КОВНОСJ!ОВ'ЯВСЬRу МОВу і ПИСЬМОе 



ВІtвJоаІеИВІІ[ l'p&JIO'!'JI а PJoi-hpatиi вiJDiocяn f/j ІУ..7ІІ с~. - ROпpoмpcii
JD! •В...с JаDІМІ8 1 а И8JІІІСІІ Rll!вCJ.XO! Софі! ва JdиeІD П С~е OC'I8JDI1 Jr8Вi пр8ШОІ 
иа3ИВІUІІОfІ А и ~ и. 

о. Імуро!ІІІЧ 7 c~am. •Кому иа.~~аиn CDal8DIВ& Rи!всьхо! Р7сі", 7 п1JІ3&1'0-
JDВЖ7 IIJIIo Х888 ~ JІа,.с& про аm.в• ... (УхраfиСІІМ Ro38D'90, ч.2, 1982, C'fe 

40 - 41) пеuе D11pJ1118&M W88IIX авторrоrе'fів 'f8JQIIIII ~~ 

• Анти, велика група ранньоїсто
ричних українських племен. що зга

дуютьсн у візантійських письмах б
го віку. За йорданом вони жили 

між Дністром І Дніпром. за Проко
пІєм їх оселі снгали на сході Озів-
·ського мори, а на заході - долини 

Дунаю (Маврикій). Держава антів 

:снувала від нінцн 4-ro до початків 
7-ro століттн~. ("Енцннлопедін Ук

раїнознавства". НТШ. Париж-Мюн

хен. Т. І. Стор. 48). 

·Анти в нашім матерінлІ - це 

полудкева частина східної галузі 

{слов'нн), цебто представники тих 

племен, що утворили етнічну ці

лість. нну тепер звемо українською. 

Все промовлнє за цим ототожнен

ІІАМ антів з предками нашого наро

ду І надає йому правдоподібности. 

що граничить з певністю. Бачимо. 

що ці анти виступають на терито

рії, де пізніше бачимо русинів І де 

й тоді, в 6-му ст., не міг сидіти ні

який інший слов 'пнсьний нарід· ... 
(Михайло Грушевський. "Історін 

України-Руси~. Нью йори - 1954. 
Т. І. Стор. 175-177). 

"Оце й були наші, унраінсьні 

племена, що зайннли тоді вже по

бережжи Чорноморське від Дніс

тра до Азовського моря і вперше 

тут виступають в історичних дже· 

релах окремо, під тою назвою ан

тіа~. (Михайло Грушевський "Істо

рін Украіни". Ниіа, 1921 р., стор. 32) 

• Анти - це були перші історич

ні предки унраінсьноrо і тільки ун
раінсьноrо народу. Анти - це да

лені нащадки надніпринсьних три

пільців і недалені предки історич

ІН1Х русинів, нинішніх українців·. 

(Микола Чубатий. "Нннжа Русь -
Украіна та аининненнн трьох схід

ньослов'ннс~оних нацІй~. НТШ. Н~ою

йорн. 1964, стор. 33). 

·Нашими предками, тварцими 

слов'ннських політичних центрів до 

Ниівсьної доби, а згодом, тварцими 
НИІВСЬНОІ держави, оули аНТИ -
батьки русинів. Наш родовід, в за
гальних рисах. нам вже відомий, 

від трипільців до нас. Але родовід 

цей, його дальше розгалуженни в 

часовім просторі, цілком відмінний 

від родоводів Інших слов'ян. з п11их 

постали iftшi слов'янські народи". 

(Миrюла Аркас. "Історіи піuнічІІОЇ 

Чорноморщини~. Торонто. 1969. Ст. 
310). 

"Отож, наші пращури, анти, снли
віни й дуліби, в добу, про нну йде 

мова, мали вже не тільки племін

них нннзів, але й ннизів, нні встигли 

вже згуртувати довкола себе ком

плекси племен в союзі чи федера

ції. Понвлнютьсн столиці, стольні 

гради. У всяному разі. чунtина зна

ла вже в перших по Христових сто

літтих слов'янських • царів-ренсів • 
і знала імена декотрих із них". (Там 

же, стор. 317). 

"Вони (анти) дозріли вже до тво

рении прототкпу держави, з нних 

нам відома держава нннзн Божа 

(Буса), нна в lV столітті уивлнла со
бою союз чи федерацію племен, 

згуртованих довкола свого осеред

ку й ннпзя •. (Там же, стор. 324). 

"Остаточно вирішив проблему ет

нічної приналежности антів М. Гру
шевський, занвляючи: ·Анти в на

шім матеріялі - це полудкева ча

стина східньої галузі (слов'ян), це 

бто представниr'NІ тих племен, що 

утворили етнr. ~афічну цілість, ику 
тепер звемо J українською~. (Яро

слав Пастернак: "Ранні слов'нни в 

історичних, археологічних та лінrві· 

етичних дослІднІенннх". НТШ і УІТ. 

Нью-йорк, Торонто, Париж і Мюн

хен. 1975. Стор. 72). 

)Ік C8W8) DOC'!'&!IIUИ JDD Х81ІП'!.мціІІ, •CS 1n88&'!'И ва JI8IIRX de811008peJIJiix 

upe.D18 - а и ~ і •• ІІІ) - uepeJaUR сво! cxpollld. куJІЬ~ ••CS~ враа 
іа ~11188 ic'l'Opi8118 
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1. The Book of Vles (Vles Kцrha) сКеу to the history of Eastern Europe 
(1000 ВС to 875 AD). cCoмpi1ed::r and translated from old S1avonic 
Ьу Victor Kachur. Columbus,Ohio, Ьу author, 1973. 

c80::t р., 111., maps. 
First supp1ement of 4 t, 1983 (typescript). 

2. А~~:адехія HayR УРСР, Ки!в. Інститут археологі!. 
Нарис стародавиьо! історі! УRра!исьRо! РСР. сС.М.БібіRова 

(відп. ред.). Ки!в, В-во УН УРСР, 1957. 631 ст.,іл., мапи. 
Розді~ 12& "Культура Ки!всьRо! Русі", розділ -"писекиість", 
c-r. 498-504. 

з. Парахоиов,Серrій я. nв~есова RИИrа" - и~uчваа ~етопись доожеговс
RОЙ Руси (История иаходRИ, теRст и Rоккеитарии). Внп. 1. 
Виииипеr, 1966, 284ІХІІ і ТЄRСТ 3 8 ДОІЦИНОR. 

4. Лавров,Петро. Кир~о та Методія в давиьо-~ов'яись~~:оку пись•еист
ві. (Розвід~~:а) • .киtв, З друиарву Укра!исьRо! Акадехі! Наук, 
1928, 421 ст., фаRсимижі. (УАН, ЗбірииR історичио-фі~олоrіч
иоrо відді~у, ч. 78) 

5. ВисоцьRий, Сергій. ЗиахідRа у СофійсьRоку соборі, або кові даиі 
про походаевня с~ов'яись~~:о! писемності. "Наука і Суспі~ьство" 
ч. 10, Ки!в, 1970. 

EXPLORING ТНЕ WRIТINGS ALONJ DNIPRO ( +) 

There are two pages of the chrono1ogical data of the first tribes along 

the main river of Ukra:ine - Dnipro startЩ from 20 в.с. to 1112 A.D. Тhese 
data were co1lected from the nev faund "Vles Book" (Vles lщyha) of which 
scientists are dou.ьtfu11, Ьut since they have alrea.dy been treated Ьу maцr 
indi viduals before, we also are listing them as material for discussion. 

POOAN CНRONICLE 11VLES ВООК". I't is still douЬtM that this chronicle is true evi
denoe of the formation of the early' Slav State c1ose to 1500 years ago. About 
these data were delivered evidenoe found in 1919 Ьу' Col. IzenЬek in his march on 
Kursk-Orlov-Кiev:, tn one plundered library consisting of 400 wooden plates with 
unknown writing on them. Arter the revolution in Ruзsia, IzenЬek was foroed 
to move to the West to Вrussels 1Вelgium. Ніs friend ~ irolubov during 15 years 
translated part time this materia1.. In 1941 IzenЬek died and the origina]. wooden 
plates disappeared. The translation was published in the Russian magazine "Zhar 
?titsa" (Firebird) in San Franoisco. Arter decades there began to Ье more inte
rested in this chronio1.e • 

For this issue is а ver;r i.mportant part aЬout writing and its alphaЬet 
consisting of 24 letters among them 4 Slavic (в,zн,sн,SІЮН).ТЬе othera are Greek • 

• 
The author of this іввuе has much doubt about the manu.script up to the 
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time to Ье found in the or1gina1wooden plates and to perform chemical ana]ysis 

about і ts age of origin. Вut we are ment~ forced to point out this evidence 
despite the f'act tha:t the Evangelium. and Psalter ів meпtioned in the Pannonian 

• 
Chronicle about 861 and 866 respectively'. 

EVIDEltJE OF ТНЕ 0 PA.NIIONIAN CНRONICIE" • In ancient geography we find the Pannonian 
province of the Roman- Empire in the erea of the Danube River including present Hun
gary, eastern Austria, northern Yugoslavia and southern Czechoslovakia. There 'trere 

mацу wars, political changes during 50 в.с. to 568 A.D.,when this territor.r fe~ 

into Slavs t supremacy. 

"The Pannonian Chronic1e", conveys the story that Saint Cyrillus of Thes .. 

salonica, found two books in Korsun • (Кhersones) during his mission between 860-
861 A.D. Тhese two books were caJ.led the Evangel and the Psalter and were ham
written 1n the Slavic language. Later Cyri1lus met а rnan who conveyed the contents 

of these boolcs or~. 

ТНЕ АLРНАВЕТ OF ТНЕ SОРНІА CATНEDRAL IN КIEVt dated 1037, descovered1 1969. 

In 1969 archaeo1og1st Serhll Vysotsky{ discovered on the waU of the 
Cathedral of' Saint Sophia in Кіеv, а Slavic alphaЬet consisting of 23 · Greek and 

4 Ukrainian letters (в,zн,sн,sнсн). The alphaЬet was used for writing and teacm

ing prommciation. Probably' this alphabet was engraved on the wall to teach 

students to become literate as well as to understand the church •s liturgy. 

SIAVONIZATION OF ТНЕ GREEK АLРНАВЕТ 

The Greek or ~antine alphabet was invented, according to historical 

souroes, in VII в.с. Тhе inhabitants of the southern part of Ukraine along the 
river Dnipro even before the time of Christ had connection with Oreek merchants 
around the Вlack Sea. Ву' some evidence the early' tribes 1 which were 1ater named 

а n t у, were the ancieпt anceзtorв of the present Ukrainians. 

Тhеу had 1n the beginning used the Greek alphabet Ьut there wав not enough 
1etters to express al1 Slavic sources, for instance: В (ЗаЬа - old lady)1 ZH (zhuk 

-Ьееt1е), SH (Sha!a - oupboard), SНСН (Shchepa - splinter). 

Тhе f1rвt initiators for using the Greek alphaЬet had to slavonize it 

meaning to bring to it Slavonic graphems (Inscriptions Ьу own design). Тhere are 

listed three alphaЬets: Greek, Pogan Vles Book and Church Slavic prepared for 
international (interslavic) use Ьу all S1avs in the Liturgy. 



МаІ<СИV БОЙRО 

ВСТУПНІ ВІдОМОСТІ 

Б О Г О С Л О В U А О Т С Л О В Е С 

Перша бі~ографія иа Сході Европи 

Rи!в, 1073 

В "Ізборніку СвятоСJІава 1073" в три бібліографічні статті, одна з вих 

"Богословца от словес" найповніша називав І<авонічні І<ниги Старого і Нового 

Заnовітів та І<ниги забороневі - апоІ<рифічві. Uя стаття ПОІ<ривав І<оло 9С 

назов, приблизно усю тодішию літературу в УRра!ні-Руси, а можливо таRож Бол

гаріf та частину RИИГ Візанті!. Сам ІзборніR уявляв собою первовзір енцикло

nеді!, сRJІадавться з 383 статтей-гасел, на тодішню мову "запитів і відповідей 11 

по багатьох ділянRах тодішньо! науки, ЯR: гракатиІ<а, поети~<а, історіа, філосо

Ф::Ія , астрономі!, природи, :м:ате:матиІ<и, ботаніІ<и, зоологі! тощо. Моzна припус

Rати, що цей ІзборниR 11ав бути таRож свого роду 11 судебниRок", себто Rняжого 

стола авторитетник словом. 

11Ізборв:і.J< Святослава" після давности - друга датована руRописна юmга 

після Остромирового Євангелія (~<.1056-57). ВізантісьІ<ий протограф був знайде

ний на Афоні· в середині ХІХ ст_, про нього А. х. ВостоRов писав (переІ<JІад з 

російсьRого):ГрецьRИй збірниR Rоалиново! Бібліотеки писаний пісJІЯ думІ<и Монфо

Rона Rоло 912 р., в періоді патріярхства Ни~<олая ••• (Той ze, 11 0писаніе руссRИХ'Ь 

и словенсRИХ'Ь ру~<описій Ру:мяицевсRаго u:узеу:ма. СПб, 1842, ст. 505). На цю 

тему в RільRа гіпотез одна із них (4, ст. 10) Raze, що візантійський прикірниR 

Ізборніка Дістався до БОJІГарі!, ·прав~оподібно, у війні міЖ тими кра!нами і тут 

в 913 р. був переписаний для царя Сімеона. 

Tat<oz в t<іль~<а гіпотез про перехід бОJІгарсь~<о! RОПі! ІзборніRа на Русь. 

Одна з них - це похід RИязя С~ослава на Болгарію в 963-68 рр. Могла бути 
продаж, або подаруваиня. Остання таRож певна гіпотеза, що цього збірииRа на 

Русь принесли вигнанці з Болгарі! в 1001-1014 рр., що втіRаJІИ перед лютим 

11 болгаробійцем" Василем ІІ. Але одве залишилося вам певним, що болгарсьRа 

Rопія в Rивві була переписана і переRJІадена на тодіжню мову, ки!всьRиu: писарем 
• 

і ДЛЯ RИ!ВСЬRОГО RИ.ІІЗІІе 3 вауRОВОГО бОRУ ЦЯ RИИГа ЗіСТЗJІ& дуХОВО ОСВОЄні і На• 

була сили репрезентаці! рідноковво! науки та стала джерелом уRра!нсьRо! біб-

ліографі!. 29 
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Збірник Святослава 1073 р. - це не випадкове явище, а закономірвий 

процес розвитжу літератури даввьо! Руси-Укра!ви. В цім збірнику ми знаходимо 

первопочаток багатьох ділявах людсьхого звания вже тоді потрібного ухра!нсько

му народові. Сам •е збірник, як було схазано, першовзір енцикпопеді! з 383 

різного змісту стаття•и в добі нового християнства, яке вело тяжку боротьбу 

з арха!чвик язичеством, що не могло піднестися до вершин розуміння людського 

духа, а лише вдаволялося ритуалами. На ці всі спірні питання впорядчик болгар

ського примірника Іоанн Екзарх, підбирав потрібні статті, а також між ними і 

бібліографічні вказівки, що саке читати, а чого слід вистерігатися. Ue питання 

актуальне 1сьогодв1 і ва ц~ теку ісиув вже багата література. 

Усіх дотепер відкритих списків Ізборвіка нараховують 19-ть. Між собою 

вови різниться редахці~и, відкінники фразами, кількістю аркушів, або сторі-
• 

вок. В нашім дослідженні взято т. зв. Воскресенський список 1073 р., в лист, 

266 аркушів, писаний ва пергакені,у два стопці, ки!вська редакція, містить 

383 статті видатних богословів і письменників сперед Х ст. В нім переважав 
патристичка література отців церкви перших віків, що розро~ хрнстиянсьві 

доr.и. Цей збірник був складений в 1073 р. дяко• Іоаннок для ки!вського князя 

С~ятославав Ярославовича (1027-1076), сина Ярослава Мудрого. 

В 1817 р. п.м.стровв і R.Ф.Калайдович почали обслідування манастирів 

московсько! губериі! з кетою схласти опис рукописів наяввих в !х бібліотеках 

(Н.Л.Борсуковь, "Жизнь и трудн П.М.Строева", ст. 24-29). В бібліотеці Воскре

севеького кавастиря під Москвою названого Новий Єрусалим, ці дослідвики знайш

ли невідомий рукопис. Rалайдович Мого перший описав у 1834 Р• У вишезгаданій 

бібліотеці цей рукопис зберігався під назвою "Сборникь или нравоучевіе и~ 

квиrь Соломоновкхь". В цім рукописі не було заголовного аркуша, на якім була 

зображева родина кв. Святослава, він знайшовся щойно в 1835 р. Після цього 

рукопис був переданий до Синодальна! бібліотеки у Москві і там його описав А. 

Горський. Іиіціятива видати цього збірника зародилася в 1845 р., а видання 

здійснено щойно в 1880, 360 прим. фотографічним засобом. 

Видання цього збірника поперед•ала підготовча праця в роках 1819-1820z 

Граф Н.П.Рукяицев поручив графікові Ратшику скласти під репродукцію читку копію. 

Відомо, що старі рукописи з правила мають затерті місця, невиразні літери, які 

треба реставрувати, а навіть переписувати. В процесі підготовки до публікаціІ 

згадавого рукописа виявилося, що оригінал складався з 35 зошитів, в кожкім по 
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8 аркушів, що разок смадало 280. ВиІІвИJІосІІ, що 14 ар:кушів десь затратИJІИсІІ 
(4, ст. 18-19). 

Оформлення давніх книг значно різнитьсІІ від сучасних. Автори і заголов:ки 

писали в різних vісцІІх. На apRymi 2-м читаємо: "С~борь оrь миоrь отець тол:коваиии 

о неразумннхь словесахь в Е~ваигел±и3,сА~постол~ и ивех :квигахь. В:кратц~ с~о

женк на пах11ть и ва готов~ отв~т~"··· На аркуші 26Зб післІІ "Амінь". додано: 

"В~ л~то ~1073~ написа іоавнь диа:к~ (дя:к) избории~ вели:коку кн11зю сватославу". 

Від ців! останньо! допис:ки і закріпиасІІ заголово:к друго! вайстаршо! в У:кра!иі 

:книги, я:кій в ваш час вже понад 900 ро:ків. 
Я:к в Болгарі! та:к і в столиці У:кра!ви - Києві, про~ограф і :копіІІ Від 

нього, ~СJІІІ нашого ·розуміннл сьогодві, - це типи переJ<JІадово! літератури. 

' Болгарсь:ка :копіІІ пов ІІзана з історичних розвит:кок культури народу ІХ-Х ст., 

почавши від цар~~ Бориса, по:кровите~ Кирила і МетодіІІ, значно скріпиласІІ 

за цар11 Сімеова (893-927), що здобув був освіту в тодішній Візавті! і був обізва

ний з античною літературою (4, ст. 272). Перемадова література в У:кра!ві ві
дображена в Остромировій Євангелі!, в Острозь:кій Біблі! та інших творах. В:кладе-

ва в ці книги своврідвІІ оригінальва МайстерНість1 реда:кціІІ, можливе приворовлев

НІІ статтей до потреб рівня :культури :кра!ни, •оввішве офорклевВІІ - всі ці захо-

ди слід розцінювати ІІR творчі а:кти. 

Одва з бібліографічних статтей в ціх збірии:ку "Богословца от словес" 

в предметок вашого досліджеИRІІ. 

ТрИ SI:&JIIOГP!ФIJDII CTAm В "ІЗБОРИІR7" CВR'l'OCJIAВA 

Ізборни:ків СвІІтослава було два,други« скжадавс11 в 1076 р. Ми зуnинІІвмосІІ 

на старmім у 1073 р., він мав 266 ар:кушів. В ньому три бібліографічні статті, 

а сахе1 

1. no~ апостольс:ки~ уставов~" аркуш 203б і 204а). В цій статті назваві 
апо:крифічві книги забороневі вірник читати. Автор радить усік дл11 

побожного читання 11Кпиги Uарств", а та:коz "аште ли и песв~ хоштеши, 
то и:маше псалкоск". "Аште ли хитросВІІКи и творев:вн, то и:меша проро:ки 

Иоза и ПредтечвиRЬ, в~ них •е вся:ка~~ твари и ухищреиіІІ, большую пользу 

ух:к обрешети•. Це стаття-порадвиR, бо не тіль :ки забороВJІJІа читати 

невірні книги, але й поручала що саме слід читати. Ue свого роду 
рено:мендоваиа бібліографіІІ пра:кти:ковава до сьогодні. 

2. "Слово Іоанна сдакасRИва:а о вt.рочьхтвurь книгаrь• (аркуш 252б і 25За), 
перечислив 20 :книг Старого і :коло 10 Нового Заповітів та:коа АЛІІ 
побожного і реліrійвого читавИІІ. Припис:ка :каsе, що назваві книги 

"добрu суть и лепот:вн". Ue та:коа рід ре:комеидоваио! бібліографі!. 
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з. "Богословца от ~овес• (аркуші 25За і б, 254а), статт~ була СRЛаnеиа 

приб~изно в Х ст. і сRЛаnалас~ з nвох частин& 

а) Книги "истиннн", або Rанонічиі- Старого Заповіту 47, а Нового 20. 
б) Заборонені Rниги, "отречені", або "со:кровенні" (це :книги "тайні", або 

"~ожні•, себто неnравnиві, бо "Кто ~ожнюrе nисаніе nрочте~ тот~ буnе~ 

прокл~т~". Заборонених книг названо 23, отае разок ц~ nерша бібліографі~ 
1073 р. називав 90 Rниг. (4, ст. 2З6-37). 

~ статт~ в nредкетом нашого заінтересував~. С:кладач бо~гарсь:кого 

збірни:ка Іоанн Е:кзарх, ше раніше переклав з грецьRо! кови :кільRа бібліографіч

них статтей 1 помістив у сво!й nраці "Небеса• (4, ст. 276), кіа ники була і 
•Богословца от словес". Ue найnовніший сnисо:к nозволевих 1 заборонених книг 
того часу. Виринав nитавн~, чи всі ці вищеназвані Rниги були в Болграі! та 

в У:кра!иі та чи !х знав уRра!нсьRИй склаnач Ізбориі:ка n~:к Іоанн? 

Теркінологіи Rниг С~того Письма того часу віnкіина віn сучасно!, а 

ао того різні nосліnни:ки, головно піn соввтсьRою nійсністю, іноnі вишу:кують 

ву~ьгарві назви, автор ц1в! статті рішив nіти за сучасною нокенкл~т~ою Митр. 

І~аріона, Біб~і~, Лонnов,1962 (почат:кові непозначені apRymi, з Де~кики с:коро

ченик.ки , nридерауючись стис~о nослідовности :книг). 
<;ТtРИЙ ЗАПОВІТ 4) --------------

І. П'~ти:кви~ Мойсевве. 

1. Перша 

2. Другаz Вихід (Исход~) 
з. Тре!ІІІ& Левіт (ЛеутиRон) 

4. Четверта& Числа 
5. ' Повторенн~ П ~та& заRону. 

ІІ. Книги історичні 

1. Книга Ісуса Навииа 
2. Книга Судів (Судей) 
з. Ки~га Рут (Руфь) 

4. Перша :книга Саку!лова, або Перша ки. царів 

5. Друга Rнига Саку!лова, або Друга книга царів 
6. Перша :ки. царів 

1. Друга RИ. царів 
8. Перша ки. хроні:ки (Паралиnокеиои) 
9. Друга RH. хроніRИ n 

10. Книга Ездри 
11. Кв. Неекі! (в "Богословца"нека) 

12. Ки. Естер 11 n n 

4 ) Назви книг оригіналу "Богословца" сходяться з сучасники, але різв~ться 
послідовністю (чергуванням). 
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ІІІ. Rииги навчальні поетичні 
1 • :КНига й о ва 
2. Книга Псалмів (Псалтирь Давида) 
з. Книга ПриRазо~ Солоковових 

4. Книга ЕRклезіистова (ПроnовідвиR) 

5. Пісн~ над пісв~ки 
ІУ. Книги uророцьRі а а )Вели:Кі nророЮІ 

1.Rнига Йова (Йов) 
2. Проро~а Єрекі! (Іерекі~) 
з. Плач Єремі! 

4. Проро~ ЄзеRіль 
б) Малі проро~и: 

37 

1. дани!л. 2. ОсіИ. З. Йоіл. 4. Амос. 5. Овдій. 6. Йона. 1. Михей. В. Наук. 
9. Авакум. 10. Софоиій. 11. Огій (Аггей). 12. Захарій. 13. Малахій. 

Автор Б.В.Сопунов (З~ ст. 237) подав, що в Rи!всьRій Русі, були 
заборонені ~ииги: Від~ритт~ Ездри, Преvудрості Ісуса сина Сірахова, хниги 

МаRов~, а та~ож Есфір, Юдиф і Товит. fx у "Богословцап зовсім нема. Автор 
додає, що в ХІ ст. богослови ще не знали куди !х віднести. 

НОВИЙ ЗАВІТ (Новиє тайни) 
-------------------------

І. Чотироввангелія. 

1. Матnі~ "у6о написа чудеса Христа'' 

2. MapRa (МарR"Ь) 

З. ЛуRа 

4. Іван (Іоанн, проповедиіR велиRих небоносвsхь жител~й) 

ІІ. Квиrа історична: Д:і! св. апостолів (ді~нія :мудрьtхь апостоловь). 

ІІІ. Послаии~ апостола Павла (в оригіналі Паула) до: 1.Рим~н. 2. Коринтян. 

З.Друге до RОринт~. 4. Галатів. 5. Єфес~н. 6. Филип'~и. 7. Колосян. 
В. Солун~н. 9. Друге до солун~н. 10р Тимофі~. 11. Друге до ТИмофія. 
1а. Тита. 1З. Филимона. 1k.євре!в. 

HeYOD ~Rась помил:ка, або переоченн~, в оригіналі "Богословца", 

післ~ переліку п о с л а н ь Павла дописано RНиги Старого Заповіту: 

Мудрості Сірахева (Ісуса сина Сирахова), :книги Nа:ковея, Есфирь, Юдиф і Товит. 

ІУ. Со6орні послання: 1.Послання ап. Я:кова. Перше пославн~ ап. Петра. З.друrе 

посл. ап. Петра. 4. ПерШе посл. ап. Івана. 5.дРJге п. ап. Іваиа •. 6. Трете 

п. au. Івана. 7. Пославв~ ап. Юди. 

У. Книга пророць~а: Об'~влення св. Івана Богослова. 

В оригіналі БогоСJІовца після переліRу пиг Нового Заповіту, автор 

додає немов призабуті RНиги Старого Заповіту 1що вже ~ули вищеназвані, а самеа 

МудрО<--'ТИ Сірахева (Ісуса сина Сірахова), RНиги Ма:кове!в, Єсфир, Юдиф і Товит. 
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Інші автори (там ае) в думки, що богослови мали сумнів до тих писань і ста

вили !х пі~ переліку ханавічно визнаних Rниг. 

У.І. Заборонені квиги (цього розділу в нокенкл~турі Бі6лі! китр. Іларіона немае, 

ки його вводимо з кетою впор~д~вавн~ подавого катері~у, ~х він виRазаний у 

попередніх фаRсикіJUІх) 1 "лоzні" ,"странсхі" 1 "отречені" 1 11 со~<ровенні 11 - це 

апоRрифи, передвісники світсьRо! літератури. Вхазане даерело (стор. 2З7) 

називає таRі: 1. Адам. 2. Єнах. з. Ламех. 4. Патрі~рхи. 5. Молитва Йосифа. 

6. Завіт Мусин (Мойсе~). 7. !сход Мусина (Мойсе~). 8. Псалми Соломона (мабуть, 

були кимось іншим написані). 9. Ілі!не відхриття. 10. Йосине видіння. 11. СОФ
роніІІ відRриття. 12. Захарние явлення. 1З. Повість Яхова. 14. Петрове відRриття. 

15. Апостольсьхі вчення Варнави. 16. Посилання (або Послання). 17. Наукове від

криття. 18. Вчення Rлиментове. 19. Ігнатове вчення. 20. ПолуRарпове (або Карпо
ве) вчення. 21. ДіяННІІ Паула (Павла). 22. Євангелія від Варнави. 2З. Єванге
лія від Матвія (це останнє, мабуть, було апоRрифічного змісту. Там ze ст. 2З7). 

В Старік та в Новік Заповітах названо усі книги що ки !х знаємо тепер, 

хоча в оригіналі 11 Богословца" в іншіх поряд~. В Старік заповіті нема І<НИГ 

Неекі! і прор. Варуха (?), а в Новому Об'явлення Івана Богослова. Мабуть ці 
хниги переходили якусь провірку церRовних авторитетів. 

"Богословца" нараховув приблизно 47 Rниг Старого Завіту і 20 Нового 

(В нашік списку 26, бо автор у Богословца не розрізняв послання асnостолів 
друге, третє тощо). Отzе разом 67 Rановічиих І<ВИГ (так тоді називали 11 вірочит

ві" книги). За цик ze дzерелом (ст. 2З8) було 25 манастирів та 42 більn~х 

церRов, отzе в І<Ожній святині повинно було бути поденільІ<а рунописвих Rниг. 

Ми зовсіх не кавмо даних про богослужбові книги, !х повинно було бути бодай де

~ть в коzнік хавастирі.Rаиг,ХІ-ХІУ ст.до нас дійшло тільки 15 назов, а решти 

віRИ закр~и невідомих. 

Бишевазвана бібліографічна стаття вимагає від ухра!нських бібліографів 

пильних студій; вона повинна бути вивчена з ховиого бону, паАеографічвоrо та 

розRриті в вій усі сRорочевия (титли), повно названі автори, !х твори та 

окрехі иаави писань. Важним буде зібрати літературу про візантійський 

протограф, болгарсьху Rопі~ та повторення!! в КиІвській Русі. Найголовніші, 

ВІ<Лад у "Ізборнік Святослава, 107З" переписчиха дяка Іоанна. 

Побаzаиий перехлад цього пах'~тииІ<а чуzиии мовами. 



ЧИ "БОГОСЛОВUА ОТ СЛОВЕС• - БІБЛІОГРАФІЯ? 

Згідно дефівіці!, предметом бібліографі! є лише друкована книга. Період 

від ру~опису "Ізборніка Св~тослава 107З" до першо! друковано! книги в Укра!ві, 

граматика, Львів, 1574 р. - 501 piR. На прот~зі цього часу на с~ужбі церRВи, 

ІПР:іJІ, вчитмів, учениRів була лише РУR9писва :книга 1 рукою писані випра.цюва.ви~ 

спершана пергакеві, а nотік на папері. Отже, всі тоді писані й переписані 

випрацюваи~ були підготовчою основою під друковану книгу. 

Різні гіnотези, зрідRа писані пам'~ткв того часу ва посуді, корі, дощивRах, 

себто матері~і, що кіг перетривати ві:ки, нас впевмиь, що в Ки!вській JCW!ail 
державі , а згодом і в прилеглих волост~х розвивалас~ грамота, були школи та 

грамотні люди. Відкритий альфабе~ на с~інах Ки!всько! Софі! в 1969 р. Сергієм 

Висоцьким, що сладаєтьс~ з 27 ~ітер, 24 грецьких, а 4 слов 1 ~нських (Б,ж.ш.ш) 
вказує, що в Укра!иі навіть були своІ ВJІасві письмові знаки. За періоду кв~~ 

Володимира С~тославовича (к.978-1015) були дво~Rого роду ШRОЛИ "грамоти" 

і шкОJІИ "книжного вченв~" (HayRa і суспільство, Ки!в, 1970" ч. 10, ст. 22-24). 
u~ двоступнева система грамоти репрезентує загальну освіту першого ступен~ -
гракота.та вищий рівень вроді сучасних університетів - •квиzие вчевн~•. 

Прийн~тт~ християнства в Укра!ві в 989 р. поширило культурні зв 1 ~зки 

з сусідвіки народами споміж ~квх тодішик Візаи~ія була взором складав~ книг, 

!х розумінн~ та передаввн~ знанНR в народ. ПрипускаІО'rь, ~к вже було сказано, 

що в цік часі було дес~тки канастирів та подвійно, а коzе й біJ!ьше до !х 

числа і церков по більших залюднених центрах. Отже в кожнійсвятвві ~ ведев~ 

богаслужб мусіли бути книги переписувані рукою. Дуже можливо, що були окремі 

заведенВJІІ при :манасти~х, де JПDПе тільки виготоВJUІJІИ :книги. Для правильного 

ведения богослужби потрібно коло дес~тRа різних книг. Тодішва православна 

церRва в Украfні ширила лише церRовву літературу, вищі церRовні оргави догл~-

дали за !! розвитком і чистотоІJ. Звідси 11вірочитиі"Rвиги називали кавонічнихи, 

а світські писави~ зараховували до "ложиих". Ue були часи повстачанм всяко! 

літератури з Візанті! до Болгарі! та ва сучасву Укра!ву. 

В цеМ же час і нараджувалася і світська література, або ~к !! потік 

названо - "апокрифічна• - це вільні біблійні перекази, фантастичні описи 

пеRJІа, те:мвих сил, боротьби світла 1 тьми у ~ких в~вл~а себе людська уива 

в роздумуванні вад "канонічними" книгами. Значить читач вже не вдоволя:вс~ 

спри~кави~к готових наук, бо в його уя:ві вароджувалис~ інші образи, а навіть, 
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може, відкінні nравди за ~Ri потік Rарали в 1 4зиицею, П&4еви~ ва Rострі тощо. 

Та1еі RНиг церковна ВJІада відносила до 11ло:вmих", або 11 со:кровеииих" книг. В За

хідній UepRВi опісJUІ 11лоzв:і Rв:иги" друRУВа.лис~r у cnиcRax 11.Лі6рорум прогибіторум". 

Навчанв~ гракоти збудИJІо людсьRу у~ву й завдиRИ утривалюючик знакак -

літерам можна було заnисати власні думRИ на однім, чи більше apRymi пергамеву 

і мабутЬ, вже тоді почала nоивлитис~ 11nозаапокрифічна 11 література, що з сьогодні

нього погл~ду кожна поділити на три роди рукописвих ~с~к1в, памфлетів і книга 

Св~те пись•о, богослужбові Rниги, аnокрифічні та "ліберальні" писанн~. Дли того 

були потрібні по думці церхавВих ді~чів nравила "добрих" і 11 злих11 книг. На тих 

правилах зродилас~ "рекомендована бібліографіи" широко практиRована й сьогодні 

в багатьох діл~нRах людського знанн~. 

ВRазівRИ що саме читати, спочатRу сRJІадали видатні візантійсьхі богос

лови nочавши з ІУ ст., ~R Афанасій ОлеRсандрійський, Григорій Богослов (2, ст. 111 

і справи вибору літератури для побожного читании обговорювалис~ навіть ва соборах 

вапр. ва ЛаодиRійсьRім (вRазаие джерело). Встановлені правила сnершу охоПJІювали 

бі 6JІійні та вваигельсьІd. книги, а nотім поmирилис~ 1 на інший рід nисань, ихі 

з кожв:им роком попови~лис~ новими назвами. Ui правила діставшись на теряриторію 

УRра!ии-Русі, дістали назву 11Істіниі" та 11ложв:і" RИиrи, а на заході 11івдеRс 11 • 

Чи 11 Богословца от словес" в Rаталогом? Ні. Бо цього роду сnиски 

нотують книжні назви в ~хійсь одній бібліотеці, установі, чи в nосіданні при

ватно! особи, а Богословца виразно не Raze 1 що вів називав руRоnисні RИИги, 

напр., кіста Киева, бібліотеRИ Св. Софі!, RH. Святослава тощо. Ue сnисок RВ~, 

можна думати, наявних в Rи!всьRій державі, або серед слов'Янських народів, 

СЛОВ ЯНСЬRОГО СХОду, а НаВіТЬ УСЬОГО хрИСТИИНСЬRОГО СХОдУе 

Перед бі6JІіографом сто!ть nитанняа Чи 11Богословца от сло:вес" кожна 

уважати за твір, що RJiaдe основу під першопочатRів уRра!нсько! бі6JІіографі!? 

Коротко відповідавмо - таR. 

Налочатху ців! статті було сказано, що предметом бібліографі! в друко-

вана RИига, себто помножева nубліRацін на більше ніж чотири nримірники, а ру-

Rописиа книга була тільки в одному nримірникові, а деnRих було більше сnисків, 

иаnр. самого ''ізборні.Rа 1073" відомо 19 списRів переmrсЧИRів у різних міСWІх та 

внутрішнього вnорядкуваинп (4, ст. 5О-56). 

Але в самій бібліографічній науці, в ділянці каталогування і впорндRУ

вання nісл~ предметів та логічного визначенн~ щораз більше зустрічаємо висло-

зі:в на "рукописну бібліографіJо", або "бібліографію руRописів11 • Бібліо- книга, 



а графо- пишу, отже разок описую ~нигу. Тут ~ід додати всяRИЙ вид Rниги. 

В добі сучасно! техніки друRарства ми дивимос~ на руRопис ~R архів, але в 

ХІ ст., руRопис був :книгоІJ, отже, ~оли ми!! описуємо, то в цім здійснявтьс~ 

наша чинність 11 Rниго-графо 11 • Тому не дино, що в сучасній бібліографічній 

літературі зустрічаємо заголовки Rниг, напр.а 

А. А. Орлов. Библиография русских надписей ХІ-ХУ вв. МосRва,АН СССР, 

1952, 236 ст. Серед тих написів значна частина у~ра!нських 
Литовсь~а АRадемія НауR,Вільно. Бібліографія рукописних праць і десерта

цій ••• Вільно, 1958, 158 ст. (по-литовськи). 

Серед предметвих ухвалених правил Конrресово! Бібліоте~ у Вашінrтоні, 

в !! 1~Сабже~т ~аталоr 11 з~ ріаиі роки видиіІІі'ІЖь таRі визначення (перемад) а 

~оонюскриптс--Сполучені Штати--Бібліографі~. 

Менюскриптс ~-Ч орч Славик--Б і блі ографія. 

Менюскріmтс --Укра!на--Львів--Ка талоr. 

МенюсRрИП'l"с --Юкре!ніан--Ка талог--Бі бл і о графіи. 

Та~им чинок списоR Rанонічних (дозволених) і 11ложних" (заборонених) 

книг в 11 Бого.}(овца от с.11овес 11 , в "ІзбориіІ<у Святос.11ава 107ЗR на арJ<уШах 25За,б 

І 254а (чотири сторінки) що називав 90 квиr в первопочат~ок укра!нсь~о! 

бі.бліографі!. 

Дослідни~ові й читачеві треба перенестися дум~ою до майже на тисячу 

роRів до зараиків появи письма, грамоти і ру~описно! ~иги. В ~і часи 

навіть переписувания ~ід уважати творчим актом, бо переписувач кусів вміти 

читати і писа~и, значить він передтик мусів вчитис~; він мусів розуміти пере

писуваний твір, його пермадати, отже, або сам знав чужу мову, або послугаву

вався тодішніми словни~ами; потреба була звірювати джерела, ставити розділо-

ві знаки, послуговуватися писарсь~ик обладнанням, а коли :мова про назви книг 

переписувач ІзборніRа дJІR (тодішня назва вчителя) Іоанн, щось про ці RИИГИ 

чув, !х :можливо бачив, а навіть з них вчився і читав !х. 

Сам ze Ізбориік Святослава, на :моюдумку, не в "збірником" статтей у 

теперішнім розумінні, а збірви~ок оRре:мих творів, JІRi складали отці церкви 

почавши від IV с~. 

У відповідь на заувагу, що це не був самостійний твір наших предків, 

слід сRазати, що з уваги на однакові християнські практики у Візанті!, Болгарі! 

у Русі-Украіні він став міжсусідній і в цих кра!вах був першою енциклопедією 

а три бібліографічні ста~ті в вік, а головно 11 Богословцаn (Богослазлеиня 

словом(?) - став первопочатRок укра!нсько! бібліографічно! наукио 



ПРИСВОЄННЯ УКРАfНСЬКОf КУЛЬТУРИ СУСІДАМИ 

Заг~ьво прийв~то уважати, що там, де немае історично! правди, ва !! 
місце творятьс~ леrенди9 а ~атастрофа науки постав тах, де немае стало! форки 

історично! правди. доRазові джерела міняються в усіх вародів вміру того, ~:к 

нау:ка знаходить нові більше пере:ковуючі факти, але в нашого північвого сусіда, 

ЯRого спершу називали Мосхва, а від Петра І, офіційно Росі~- історичні поді! 

підпоряд:ковуються павуючій владі конархі! , чи "ліребальвих" назверх Rонстивту
цій. Шойво тільки виявлено, що в збірнику Святослава з 1073 р. в три бібліогра-

фічні ста~ті й звернено пильвішу увагу на повнішу з них RБогословца от словес", 

що ревструв, можливо" усю тсrдішню літературу 90 вазов, зараз &е в "Истор~ рус

с:кой библиографии до начала ХІ ве:каn, н. в. 3добнова (Мос:ква, вид.АН СССР, 

1951, 2-ге вид.) ва стор. 20-21 читавко: "древнейших издошедших до вас "библио-

графичесхих• пакятии:ков Киевской Руси ~~етс~ стат~ •Богословьцк от словес" 

включен~ в 8И8борник Св~тослава", составлепкй в Хв. ~царя Симеона и пере

писаннй в 1073 г. ~ черииговс:кого квязя Сзжтослава Ярославовича ( впоследствии 

вели~ого :квяз~ Киевс:кого). НазванаR статья положила начало одиоку из течевий 

древнерусс:кой билиографии укрепившемус~ на кноги ве:ка". На стор. 22-23 читавкоа 

"Списки "истиннuх" и "ложиих• ~ниr, пришедшие в Киевскую Русь вместе з хрис

тианствох, а затех видоизкенившееся и дополваашвес~ в Мос:ковс:кох государстве 

в течеиии JПІогих столетий"••• 11ТаRова социальвап шущиость одной из древнейших 

форм русс:кой библиографии". 

Ми не хочемо вазивати ІtЮ статтю пі.СJUІ !! "історичио! 11 правди, лише 

'-2ажемо, що "Богословца" був написаний у стоJІИці Укра!ви - Кивві, у:кра!всьЮПІ 

писаре:к і длІІ у:кра!всь~<ого :квяза, отsе 3добнову JІИЧИJІО d бодай с:казати, що 

вона спільна nдвок народах" я:к про це пише вищеназваний автор. 

Натокісь в "Історі! уRра!нсьІ<о! бібліографі!; дожовтневий період", 

І. І. RОриеІчи:ка, (Ки!в, 1971, 371 стор.) читавко: •Бібліографічні матеріяли, 

п:кі з~илися з часів Ки!всь~<о! Русі та феодальво! розрібленості, не хають 

безпосереднього відношення до розвитку укра!всь:ко! бібліографі!. Ue спадщииа 

вдиво! давньорусько! вародності - спільного пред:ка російсь:кого, у:кра!нського 

1 білорус:кого иародів" ••• (Тах .е ст. 13). Ми в згідні, шо "Богословца" виказу

вав RВиrи, я!d. , можливо , були в Пскові , , ВолодиІІІИрі ва R.Julз:кi , чи Б1Аорусі, 

але цевтро:к цього твору в Ки!в та його житель - Іоанн. 



Серед усіх народів Східньо! Европи, мабуть, найбільше терплять укра!н

ці будучи близьRик сусідок російсьRого народу. навіть одною з ділянок науки -

бібліографів» кусять ділитися з москалики; це навіть не поділ, а безосновне 

присвоювання культури укра!иського народу, якій сама московська нація багато 

зобовJязана. Княжу добу укра!нсько! державності чомусь підмайстровано під 

окрему ~!всьжу народиість•,ика, мовляв васлідкок февдальво! роздріблевості 

розпалася і згідно тих "теорек" перестала існувати. За Мічурінських методом, 

чи катацією ЛИсенка, ва зруйнованому біологічному і аивому організкі нараз 

виросло az •три народності". Парадокс, бо тоді укра!иська вітка кусіла б 

зовсім завмерти, бо воиа перестала існувати, отае, ва 11неісиоваиоку" вічого не 

xose ісНувати. Uікаве, шо в цій "троячій народності" ва першоку кісці кос~і. 

Чому ж тоді не творити "космополітичну теорію" і не виводити московський вароА 

від Адама і Єви, кажучи відхиленням від правил науково! статті, в СтаріМ 

Заповіті в предок братовбивець - Ка!и, вів зовсім ІІадався б для таких леrенд. 

За вищенаведевим визначенням державне життя ікперсько! Русі-Укра!ни, 

васлідRОJІ "Февдально! роздрібленості•, ніби припинИJІося. Ні. Uю державність 

ва терені Киева і близьких оRолиць прпинила коиголвська навала Баtія першик 

нападом ва Ки!в, 1240 р. Прагнення грабунку та мусульманська ненависть до хрис

стиян,кинула під кеч та у вогонь частину zивих сил народу. дераавву владу 

зруйновано, аЛе живу субстанцію иароду докорівно не знищено. Зруйновано сто

лицю, припинено державну владу, але залишилася територі~ і на ній частина 

народу, якого знову частка подалася в лісисті і гористі терени Західньо! 

Укра!ии, де зберігалися цержавиі традиці!, шо потік ввіЙІМИ в істрію я:к 

ГалицьRо-Волинська дер&ава(!200-134О). Ці традиці! позвачилиса впливами Києва 

ще за походу Валодикира Великого проти поляків у ІХ ст., а свідок цього сто

личив місто Волині - Володимир, а в Галичині Ярослав. Тривалик доказом 

в Галицький літопис, 1201, ВолиисьRий, 1261. Ue традиція літописво! ШRОЛИ 

КИєва занесена сюди втікачаки перед монголами. 

Ми навели вірні докази, шо 11 ки!вська народність" не завепала,--

значна частина вароду збереглася, шо ще nеред ти разом із західньоукра!нськики 

землями становила етнічну цілість. Правда, це була доба окремих киязівств ва 

чолі з правит~и-княз~J така оргавізацін тереву була тоді в усій Івропі. 

Току, що совєтська історіографія стала ва ~бі "великоросійського• 

вароду і ~учио втоххачув в голови сво!х читачів та баламутить чуzквців 



"тро!стою народиісти• ва тереві кня•ого Киева ва чолі а москалями, ки доаволи~о 

довше зупинитися над uівю справою. На uю теку була вадрукована стаття в. Дов

.ене~ п.з. •Про древиьорус•~ дераааність в період феодальио! розрі6лениост1" 

(Археологія т. 10, Rи!в, 1957, ст. 25-35). В•е на вступі автор заувавув, що 
історію Ки!всь~о! Русі-Укра!ни зловмисне діАять ва февдальвий період, щоб в 

вік виявити иедос~оиалість ців! соціяльио-еконоvічно! системи і разом з тик 

штучно припивити історію укра!нсько! д е р • а в и о с т і та одночасно 

спинити існування народу-наці!. Вдогоду того спрепароваио невірну періодизацію 

історі! давньо! Русі, а самеа 

1. Централізована Ки!вська держава зародилас~ та ісиувала в дофевдальиік 

періоді. 

2. Ярослав Мудрий поділив дерааву хі• сво!ки синами, 1054 р. і від того 

часу почався февдальвий період що привів до дераавиого упад~, в 

якіх зовсім занепав народ і ва ру!иах цього виникло три иародиа 

укра!вський, російський і білоруський. 

Rохуиістичне вчеиия називав "Февдалізк• великим лихом, що приводить до 

соціRАьио! нерівності, цей февдалізм звинувачено в занепаді народу. Uими ва!в

вики висновками впливавться иа каси вароду і ці істини впроваджено й до науки. 

Uів! істини притрикуються росіяни на ехіrраці!. Всі вони знають, що vос~овський 

народ иекав почат~, току треба ставити захістки-леrеИди. Але вони залюбки 

повторують, шо "Rіев~ - хать русскихь rородов~•. Навіть в тоху виступав два 

суб'в~и права: "старшого і молодшого". Мати моае ділитися а сивок, чи дочкою 

сво!к добром, xoze !х йоrо передати в правне посідання, але коли діти материвсь

ке забирають силою - тоді цей поступо~ иазивавться "грабуи~о•"• 

Не пересадою сказати, що февдальна система постала разом із зародженнях 

дераавиості Ки!всько! Русі та перестала існувати піСАЯ моигольсько! навали, 

1240 р. Ярослав Мудрий поділив зекжі кіа синами 1054 р. з метою кращо! організа-

ці! терену. Такі поділи були всЮАИ. На чолі територіяльио! одиииu1 стояв князь, 

якого потік захіиили губернатори, вовводи, комісарі тощо. Без такого стопкюваи

ия тереново! ~адИ і сьогодні немислиме управління територівю. 

Автор вищеагадаио! статті критично висловлюеться проти поділу історіІ 

Укра!ии-Рус1 ва дофевдальвий та февдальиий періоди. Февдальи1 князівства в 

ці віддалені від вас віки вини~али в багатьох народів середньовічних дераав. 

Боротьба за впливи в державні кермі ведедетьСR і сьогодні у зміненній лише формі. 
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Всі стрУJСтурві пере•іии в Rи!всьхНІ llep.&:ei у ПІ ст. і ва початку чepro:eo-
ro пepiolt)' 111е adepii'LUІ свою eшricn, яку перер:еuа •овrо.nсьха вавuа 7 1240 Р• 
ПрИІІІІвеИИІІ lІер8а:еиих JІаJІів та !х N&JIII віАdув&JDІСІІ :е D1f'1JIO.Y :е dаrатьох иароАЬ, 
~іАdува~ЬСR а•іви і :е иаш час, ~е .ааиа .в історіоrрафіа 118 проrолосИJІ& rіпо~аи, 
110 впарі із припииеИJІЯJІ Аер8&8Во! ма.JІИ иа А&Иій т8риторі! аИDае тако• иароJІ, 80 
!! засеJІІІ8. ІсторичиІDІ dеа)'JІство• '!'Верати, 110 піс.м аJПІІІІІеJІИJІвороrОІІ в.u.аи в Русі
hра!ві 1!р&8 иіdи 8 иароАо• - ВИИІІ1С8.8 &8 '1'рИ "•pe-en11 8 пра:ео• JІіJІИТИ •18 COdol) 
історію та ку.ІІЬтуриі иаdут~а~. У•овио, ne •orJІo d статне~~, !СОJІИ d Ааиа оrеритор111 
:ераа із иароАо• П'рОВ8.JІІМІ!еІІ d піА aeJІJm, ado помрХІJІ) аJІИЧи:е •оrутиій •8Т8ор, п 
:еуааи, &JІе з Квево• та о!СоJІИЧии-и зeJUUDOJ та~еоrо '118 ст&АОСІІ. 

В статті 11Пись•еИИІІJІ'1І Руси-УІq)&!ии П ст." (стор. 49-52) иа8ІІВU•о тi.nn 
15-ть і•еи иаmих u:еиіх преl!Ків, 1110 RJJLJIJII пераd осиоu ІІіА rpaiiOYJ, ІСИJІІІІВе вчеJПІІІ 
та ру!СОПИС&JІе CJIOBOe Пе П)'8е DJI& часТJDІа BiAOMIJX ИU імев. Ни!СОJІЬС!Сі.й,Н. ('Мате
ріВJІІІ ІUІІІ исторіи ••• ) иараховуе 30-n, ві ва про'rІІаі II-ro ст. С!СJІ&JІИ поиаJІ 100 
т:еорі:е ·(JІИВ.та~ео. "Наука 1 С~пі~ство•,ч.6,1975, ст.З5). 

СереА пись•еии~ів тоrо часу аrаауеться 1 ВGлсдвмир ВеJІикий, ІІІСо•у прИП8-
с'JІ)Т• три иаз:еи,ІІ!Сt "Uер~еовииІ ус~•, .аоJІо 1011 р., "За!Совві пра:еила про керков
них .IJ)llejf" ••• та "Моатва". llaJiwD.e зr&lІ}"J)ться перuі птропоаТІІ, rре~еи, 80 пам
В&JІИСІІ иа •ісійві праці та dуJІИ rра•отвики dоrословакв. Усі 80'ІІИ 3 В а J1 е а В О І) 
dоrоСJІовсьхою осві'ІО» тоrо часу. Ue перпа ПJІМ.Dа передових JІІ)І18Й давиьо! Р7а- вu 
оо! и oAep&aJDІ "С..Ово про Іrорів похіА", "Остро1111р0ве Єваиrміе", 11ІзdориЬ См
тоСJІа.В&11, потіJІ 11 Р)'сь~еу Правду" ora АеСІІ'l'!СИ 1.иших творів. Jlвme ці иазu проdІLІІІІСІІ 
DІJ иас через довrі вЬ., а co'l"'li кіив:их творів вuрІLІІ& переА вап и1JІівиа 110da часу. 

/JtJ цьоrо спис~еа CJd.д JІодати кіJІь~еа іJІев відоІІІІХ иu переписувачів RRIП', кайсоr
рів рукописио! !СВJП'JІ 1 ІІа Іоави ora I'pJII'Op1•, оdива з підписами "аажь", сеdто тоді 
то вазив&JІИ вчитеJІів •. JlaJfcтpiв ~евиrи в Jс.Иеві буJІО звачие ЧJІСJІо. Вм.сие, тоді сто

.uщІІ посмuа сво!х просвітитеJdв в Новrород, l'JoJionь~e, РІІаа.иь, Псхо8, ВоJІоШІКJІР иаJІ 
К..Язкою та АО іВІІІИх •іст. 

Rвиаиий рух, ado виміва усьоrо рукописаиоrо 8іАdув&JІ&СІІ постіІво поча8811 81А 
П ст. ва трасі "Dwwxiв у rреп" иа ІІRій віІІ почаDу С'ІОІІВ М8 а приrоровап БeJI
ropoA і Виmrород. ТоАі масие Ярослав МУІ1Р1ІЙ "собра писпе киоМІе и пepeJCJІ&AeJD от 
rpex ва СJІовеис~ое ПИСІІО и спис&JІJІ квиrи киоrи" ( 'I'8.JI а, ст. 35) • 

Бі~іоте~еа ЯроСJІ&ва Myaporo 8 ХІ ст. (81и покер 1054 р.) варахо8~ 950 
RИИr, so екаауе ва те, 1110 ne 8іdраивя пoпepeliJr&JI& rракота і чисJІеВІІі DOJIII. На 
па•' ІІ'!'Ь nepao! di<.'IJІi отехи в Укра !ві, ку.nтуриі ІІіІІчі Rвева в 1969 р. ва пpиdJIRuiJI 
•icni аrапаио! JСІптозб1ри1 пост&1'ІИJІІІ пам'ІІТИИ!Са. В1и I!!IJI8.CI!e в:м.зуе, 110 JІ&Иі 1ІЮ 
nьoro ао8сік певні. 

В статті "lІа8иорусьхі 711іверситеТІІ" ( зrа.ааие аереJІо) ісиувLІІИ ше за ВoJІol:tll'-' 
мира Ве~оrо: "пасоJІИ rpa•oиr•· к"111UD1811oro вче111111". Перпі dуJІИ п1дставо8ІІD -~ 
и, а llPYI'i 8111(01'0 C'f1118!DIII а проrраІІОWІ 7-х преаетів, пt rpuaТII!C&, реторика, 
JІіІІJІе!СТІІR&, ариТІІе"rІІRа, reo•eтp1JI, астроио•111 1 куава. П8 проrрака аахішrьо! 
Ее-ропи. У "ВоJІrо~JІсь~еоху-Пере•ськоку JІітописі" вписав& 3Вістка "Князь ееликій 
ВоJІО.аикир собрав Ш.тей ЗОО, 8JI&JI учити rракоте" (так •е ст. 34) 

Відкрита rракота на стіні Ки!всько! Софі! з 1037 р. (JІИВ. стор. 19-21) яви
ще ие випадJ<ове, це 'I!JJI&cиe СJІіди rрако'l'И "~еИИІDІоrо вчеивя•. Аиі Псков, а'ІІі Но8rо
род чи Вo.11onmmp иа.а КJrІІзмо» ие посИJІаJІИ ос8ічеиих ~ей rю .Rие8а, а иавпuи -
цеитрuьва 8JІ&да Киева пocJUaJІ& АО сво!х ко.~~оиій ВJUІІRИО а ІІИИ&С'l'ИЧВИJІ иаСJrіJІст
во•• 
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Цик нашим розваzаввям ми частково вказали, що російсьRа історіогафія 

некаs стало! форки історичного джерела в пошуках історично! пра8дк; вона 

штучно придухув гіпотези вдогоду існуючо! ~ади та російсьRого народу. В перше 

наведевій цитаці Здобвов сказав ясно, що "Богословца" в давньою формою "руссиои" 

бібліографі!, а укра!вський автор Ігор Коривйчии наголосив трьох спільниRів. 

Але до часу Переяс.~~авсь:кого договору 1654 р. Укра!ва з Москвою, чи пізніше з 

Росією аодво! сп:іJП<И , чи об"вдваиия ие смадала; Укра!ва була тіль:ки пісJUІ 

Га.mщько-ВФ.ІІиисько! дераави у Спільноті Трьох Народів: Литва, УкраІва і Білорусь. 

ue вікми до того часу з "Вели:корусь". 
Коли росіяви мають притексію до укра!всь:ко! :культури, то якою мірою 

вови в пьоку брали участь та яких RуЛЬ~Jриик здобут:кок ділилися з Укра!вою? 

Коли • цю дату почати від 1169 р. - збройвого ва!зду :ки. Андрія Боголюбського 

на Ки!в, то в пік нападі щось противне - грабуво:к культурвих пам~ято:к для 

Сузда.DІ9 а ие будувания спільно! :культури. Вдодат]<}т вів тут сам не володів 1 

а посадив свого брата, шо покер 1173 р. В цій "сусідній гостині" цей ставлевник 
пробув тіль:ки чотири роки. дехто уваzав, що цей період nочинав февдальиу 

роздріблевість, але як твердить в. довжевок (вказана праця) , що Боголюбський 

ви:ковав тіль :ки грабунковий вас:коR, але кісцеві оргави не смадали йоку .одиих 

вірчих листів, чи присяги. 

Підеуковуючи дух:ки цього вимаду ки проnонувмо в ік'я людського вільного 

івтеле:кту придеркуватись таких визначень Rультури укра!ись:кого слова1 

1. Бібліографічна стаття-твір •Богословца от словес• в "ІзСSориіRУ Святослава 

1073", смадева в стоJІИці Русі-Укра!ві д.1Uі укра!ись:кого ЮUІзя-володара дер

аави і укра!в:цек Іоанном. 

2. Ми пропонуехо росіявак прийняти вислів історично! правдк, що "Богословца 

от словес• - перша бібліографічна праця ва Сході Европи. 

з. Моzливо, •.Збірник Святос.~~аваІt діставСJІІ ва JІосковсьJСі зек.d шляхок грабуиІІо

вого нападу ва Ки!в у 1169 р. ки. Авдрівк Боголюбськик, але це зовсім ве 

дає права його вазивати російсь:кик. 

4. Про укра!иську стихію у назвавік збірнику свідчать ків:цеві фрази укра!всь
ко! редахці!z •оае ти соб~ не любо, то того и другу не твори" (1, арRу.Ш 
2646; 4, ст. 217). 

Осмислювания фрази •Богословца от словес" сучасвиv розуміиияк, коzливо, 

вирааае "СJІавити Бога слово•", vова про •Боае слово• (Святе писько), або похід• 

ие віn вчевии і писань Григорія Богослова (ІУ ст.), у переносиоку зваченві

"Богослова СJІо:ва". ЙОму пршmсують перІІі спис:ки 11істивиих11 (Rа.Ириічии) :юmr. 



ВИБРАНА ЛІТЕРАТУРА 

З метою щадаеиня місця і труаиоща:ми виносити числові відсИJІ:ки иа ''підваJШ" 

ки нище реветрувмо вибрану ~ітературу,а в техсті ста~ті подавмо ~ 

порядхове число вRазуючи сторін~, иапр.,(з, ст. 237). Uик ки відсилавмо 
до ста~ті Б.В.Сопунова, до цитоваиоrо хісця, чи в~то! дукки ао сторін

m, 237. 

1. ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕ.Л'ЬЙ дРЕБНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ИСW.ССТВА, ПЕТРОГРАJІЬ. 

Избовикь велиRаrо JаІЯЗSІ Святомава Яромавовича 1073 rода. 

Иждивевіе~ члена учреж~ Тимофія Саввича Морозова. Петер6урr~, 

1800. Nachdruck,. Wiesbaden, Otto Harraзsowitz, 196.5. 532 стор., або 266 

ар](уПІів. (Мonumenta Linguae Slavicae dialecti veteris fontes et 

dissertationes. Editores: R.AitzetmUller, J.мalt~ Linda Sadnik. Tom ІІІ). 

2. ~РНЄЙЧИК,І.І. 

Нарис історі! yRpafнcьRo! бібліоrрафі! - доаовтвевиn період. 

КИ!в, Квиахова Палата УРСР, 1971, 371 сто 

З. СОПУНОВ, Б. В. 

•Боrос~овца от словесn вz аизборвиR Святомава 1073 r.; сбори~ 

статей. Москва, •науха", 1977, 342 стор. 

4. ИзборвиR Святослазав 1073 r.; сборвиR статей. МосRва, "Hayxan, 1977, 

342 стор., і~. 
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900 HUNDRED YEARS OF UКRAINIAN BIBLIOGRAPHY 

The first three bibliographical articles that came to the Kievan Rus' 

travelled from Byzantium through Bulgaria. They were originally written Ьу 

а Greek theologian, most probably during the IV century, and had been trans-

lated into Bulgarian. These articles gave directed guidelines to the reader 

concerning books permitted and prohibited for reading. Such bibliographical 

lists were approved Ьу Church councils and were mandatory for all Greek 

Orthodox Churches in the East to follow. These lists were brought to Ukraine 

from Bulgaria and in the Ukrainian capital city of Kiev, they were translated 

from Bulgarian into the native Ukrainian language. 

In 1073 these three bibliographical articles, after translation, could 

Ье found in the "Izbornik (co1lection) of Sv:latoslav". Sv1atoslav was the 

Grand Prince of Kiev. Тhе "Izbornik of Svf'atoslav" was а reference honk, 

likened to being the first Ukrainian encyclopedia, and it contained 266 

leaves and 38 short articles in addition to the bibliographical articles. 

The "Isbornik of Sviatoslav" was also called а book of "questions and an-

swers" and it represented the most important daily reference source used Ьу 

the Grand Prince of Kiev. 

Of the three bibliographical articles that are inscribed in Sv1atoslav's 

collection, the third article is the most important. Тhis article represents 

а near full account of the 47 books listed in the Old Testament, 20 books 

from the New Testament that were permitted for reading and 23 books which 

were prohibited and mostly apocryphal. All 90 books listed presumably re-

presented the total written literature of the ХІ century in that area 

controUed Ьу' the church au.thority. 
О!Цr three Ьооkз Ьу the hand written of the 1ocal production are su.rvived; 

the OstroщvrGospe1 in 1056 and the two Izborniks Sviatoзlava written 1n 1073' and 
1076. All three of these Ьооkз were produced in Кіеv Ьу the native scriЬes. The 

last two tit1es should Ье classified together as the tirзt encyc1opedias 1n the 

Кievan State and their three bibliographical articles as the beginning ot 
Ukrainian bib1iography'. 48 



Роам~JС пиСJt•енстм. в Уlq)В.!иі JІИ аавШІЧ}'SКо цеJЖві, що AJI'! своrо іс!І)'88.И

ВІІ Т& ширеИИІІ :хриС'lИІПІС'fВ& ІІба.а. про rp&XO'l'!le дУ'СDВ8С'І'801 ЯІС 'l'UOS 38. doroCJIY8(So

'Вi ІСВИІ'И на dyui Di, иеа:1Аі й СМ'l'&, п:р&3!ІИRИ '1'& р13Иі треби. liepRNІ 'l'Olli буJІИ 

по більmнх схупченнях нace.n:eJDVІ й JtOiala з них повинна dyJJa JІ&ти 1<0.10 aeCІІ'l'Jt& JtВJI!', 

а сахеа ЄВ&JIJ'eJI1R, Апос'І'О.І, Тріоа пвi'l'Jf&, ТріоІІЬ пісиа, Міиея 3&І'альна, ПС8JІ'І'ИР, 

СJrу.вебВJІІ;К і ТpeбJDDC. Переписувавии Jt:виr в ~ Русі буJІD ві.ао•е а ІХ C'l'., а иа.й

біJІьпІо! проD:УJtТИВИОС'І'і ЮІИГОПИС&JІJDІ дося:rиуJІD П С'! • З '1'01"0 часу 11IJ И&С а:іІJмо '1'рИ 

ll&'l'OJ!!I&J!i пимrt Остро101р0ве Єм:вrеJdй, 105~57, ІабориЬ См:'1'0СJІ&В&1 пеJІІІНЙ, 107З, 

а lІРУІ'ИЙ, 1076. 
При соборвій церкві JС:Іdвсь:ко! Собі! бу.а біб.dо'1'81<& осиомиа JСІІо Ярос.u.во• 

МудрИJІ, аа ріаИИІІИ пilxpa.xyJnwol воиа CJ(J(&ДaJia.CII а 950 JaІJІr. Тrr •е був і ар:х:t.в, в 

юс1х аберіr&ІІИСІІ аервамrі uти, до:rовори, rрахоти, сиводиJСИ, ПОJІ'ІDІИJаІ nоер,иа 

:князів , видатних родів тощо. Ту-r •е вeJІDCR і Jd.'l'Описаввн зиuе8І'М! •Повесn 

ирекенних .d'!8 , закінчена 111З Ро 

!ШІсаиі Н'Ьоио• ІІЮ Jd.'fOпиca до:rоворн Русі а :rpeR&1111 в poJtax: 911, 944, 
971 свідчаn, 1110 в десятіJІ C'l'O.d'l"l'i I!IJI8.CJDUІ пись•• '~'• ав. ·~сьм! ааб,а11 

ВеJІИСІІ деркавиі &Jt'l'Jio В до:rоворі 8 911 Р• 8!"8д)'8'!ЬСR1 Jll) JJOc.D1 або к,паі 110 

~ :кра.!и повивиі JІ&'l'И при собі :rp8JIO'l'R пі.шmсаиі JаІІІИ•• (1, C'l'o 1І-1З) 

Серед перпах працізииRів рукописво! ІОUП"И dyJІD Jd.a:кa !'peXh, а бi.Dmicn 
це ухра!вці, що 38JIНIIIIfJIR по собі 'l'pИМJJIO! вартос'І'і .dтописи, пропов14::1 '1'& ріаві 

СJІDв&. Понад li8CЯ'1'8Jt іІІеи подаемо JІНІІS. 

1. ВОJІа.ПNИР ВFJІИКИИ, син См'l'Оспава, по•ер 101S. 
й:>.у нuе.и'l'Ь ltВ& цер~еовво-nравиі пах")ІІТІІJІDІаІ і JIOJIИ'l'В&1 а caxet 

- lіер:ковиий yc'l'&B Св. ВoJIDlDIJIИpll., іІІовірио СJ<.ІІ&ДеJDІЙ JCOJIID 101! Р• 

- ЗаJсоииі ІІр8ИИ.ІІА про п;ержоМІИХ JI:Мef.t, деая'І'ИИУ, :rрохадсьn ВJDdpи 

'!& sпис:коnсь:кі су.н. 

- МОJІИ'І'ва б.ІІаговіриоrо RвІІая ВoJIOlDDIИP&• (4, ст. 59-71) 

2. JПm (JІеов) - IЬrrpoiiOJ!И'l' Rи!БCJ.Jadf, 1004-1008 • 
.ІІева )'ВUiaJ)'l'Ь 3& ПEIJIDO!"O IOI'l'pOПOJDI'r& В Rиtmi і ЙО!ІУ ІJрИПИСjИЬ '!'Вір 

-"О присио:кu", авернеиий про'l'И JІ&'l'JIJUIИo (2, ст. 155~ 

з. ІОАН І, МlrrpoпOJDn" Rн!вСЬJСd (:rpeJt), lоо8-1ОЗ5. 
-Ав'l'Ор СJІ)'8би JаІІІЗRJІ Борису і ГJ!ібу • 

4. І.ЛАРІОН, СМІЦеии:к із БереС'l'ОВ& б:і..81 ~вва. Пeplldt УJСР&!иець, RJtO!"' в lO,SI Р• 

пос'!'авив :ки. Ярос.u.в ll)a}JJdt 'IOI"!'pOJIO.III'fO•• В 1054 р. про ньо:rо вае ие 
буJІО Ч')".rJQto 

-Автор "СJ!ова о 38JIOII1 1t б.u:roдa'l'i81 в IIJdJI nсТJІJІ&еІІ МoJarrвa '!& Icuo
~1.aa:Riul вір~~. U.. проповідь C'l'LІ& D:)'m!IOJ), :куJІЬ~во., і DOJd.'!'JIUOJ) 

llpo!"p8JJIJ) ~і'Іера!ии. 49 
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5. ЖJVІ.ЯТА, JІJКА, арDІ8ПИС!Фn Нозrородсьюdf а 1"036 Р•, 10«)1"0 'r)'JDI иаавачиз ЯроСJІ&В 
Мудрий. Б7з II!Odtcь чае в Rnзi. По.ер в дороаі • Но:е!'Ороду, ІО59 р. 

- Ав'1'Ор ОДВО!"О П 8 у Ч е В: В: lfo 

6. АНТОНІЙ ПЕЧЕFС~ 983-10731 - осво~ ІІечерСІІRСd"О кaвac'riiJ)fl. 
Иiadte~. час 8ИІ!І ва Афоиі, а.е aroJІD11 зериузСR m ~ва, поС8.ІІИІ!СR • печері :ко-
• ІrереС"І'О:в&1 до DOI'O пр118ІUІ8JІИСІІІ: !Jrapioв1 4ieoAOc1Jt ora 1иDd Й "r'1'f l2oa'D 

.:>вахиів 8с:в:узаJІИ 118.R8.С'Ж'ИРо 

- Ramrcu "СJІDво cмororo преподоСSвоrо O'!D& В8DІОІ'О O!rroldlr ~ neчepcxaro 
D'Ь '8 Мей• '1'8. is1. 'r'80p!ro 4,ст.149-157) 

7 • І'ЕОРГІЙ, ро811 І'р8ІС, d7JS ки!!sсІоJСІDІ 1111p0DOJJНТ011. в ромх 1062-1079. 
- Ав-мр П'DоІ'еІІіч:в:о!"О твору проти .ативяи. 

-"ЗІІшІ!JіаJ. СМТІІХЬ О'rеІ!Ь ІСО ИCDOJ!J'\дangJrмCR СКВО1І'Ь И 11Цер8D8 

- 8Поуче:в:іе ооrь ~ сdорь иа JІ&ТJІИ)"' к iJIIIi. (4, ст.199,222') 

В. cJЮltOCIЙ ІJ!ЧЕРСЬКИЙ, 31'&UU'8'ri.Ciil: :коJІ0 ІОЗ6 Ро -, Вacsuai ( :в:иві 11істечхо) • 
Проти всмі cSa.'lWd.Js в'І'іJс до Rи&ва і СSув постри.е:вий з JIOJraXИ 1"055-5'6 РР• 
:rc>no11 стаз іrукево11 RIIEJI!IO-ПeчepcьJ<Oro 118ВВ.стир«. Поuр з. 5о 1074. 

- M'l'Op ЧJІСJІеJDІИХ Пос.аи1І, с.dв і Мo.arro•• (З, ст. 128) 

9. Ш.АНR П, Миро~ ..Ьcr.Jadt, родо11 rpn, yпp&ВJIRJ3 11R'!'p0DOJrint 1077-!089 РР• 

(З, ст.З6) 

:ro. nиm fЯJd.в) МRІХ, :ке у Іф1f'ій ПОJІDиив:і ХІ ст., СSуз чеи .811 Rвsво-ПечерсьRо-

1'0 IIILDC'!'Иpflo 

(З,ст. 62) 

1.1о НЕСТОtt, J(OJlO 107І.-1О78 РР• DOC~Cir у чевпі в ИІ!вво-Печерсwсіх 118.R8.Стирі1 
d,в висмчеиd 7 JDJRROD. 

• M'rOJ) ж.rій, а 'r8.X08 CJUIIUIILЧ JІі'!Опксу. {З1 С'І'о108-109) 

12е ГРИГОРІЙ - мвах Rиево Іtечерсь:коІ'О мав&С'!'JІР'( І!рИПУСІWD'І'ІІ у Jdиui П С'І'о 
- .Ь'l'Ор JЬ:хев:в:их ІІісеn і Raиon.. (з, ст. З7) 

lЗо НИfІЮН ~PROroPЩi, ІІОИU Чорио! rори JtOJJD A!rriox:i!, 8IIJ!S у дp1f'1Jt ПOJIOJ311Jd. 

П С'І'о 

( з, ст. 751) 

14. ВOJiQllJNИP МОНСNАХ, еви Все'ВОJІОА& Яросаво:вича, вар. 1053 Р•, покер 14 трав
м, 1125 Р• 

- М'rОр І'Іо1че:в:111 діТІDІ, JІисти 110 п. ~а чериіrівсь:коrо. (З,соr.З2) 

15. МСИJІЬ ~ .QDвиа oeoda а ЧерІ!!І8JІсько! вем.d. 
- .Ав'fОр Повісті про ос.dп.ІІеввJІ 'Вac:Jr.Oxa ТepedoМJJЬcuoro, J8D вписuа JJ.O 

( З" сто ЗО) 
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Ue дуае сRрокви~ переліR давніх праnівників книги в Русі-Укра!кі. fx 
було звачво більше, але писаиия ве діЙШJІИ до васо До того сJІід додати пере• 

писчиків книг, ЯRИХ із ХІ ст. вам відомі такі іменаа свящ. Упир Лихи~, диак 

(дяк) Григорі~, диак Іоанн та свящ. Петр. СJІід 3Гадати аа•оDхихіи ~иnг і~ 
цього • століття, а самеа Князь Володимир Ярославович, nосадник Остромир, 

кн. Святослав Ярославович. (Розов,Н.Н.Квига древвей Руси. М.1977,ст.15О_g4). 
На зступі ців! статті :ки подавали, що дJІЯ иор:кuьвого ведения припи

писаних богослуzб і требів у тодішніх церквах, що були тільки людних біль

ших центрах, я.ких ми назви кавмо аа ІХ ст., а сакеа 

Ки!в, УІІ! ст. Вручій, 977 Новгоро~1 862 
Білгород, 980 Іскорость, 946 Турів, 9~1 
Вас~ів, 988 Перемишль, 981 Червевь, 981 
Вишгород, 946 Переяслав, 907 Чернігів, 907 

· Також відакі вак кіста згадуваві·в літописах за ХІ ст.а 

Берестя, 1019 Дорогобуж, 1097 ПрИJІу:ки, 1092 
Белз, 1030 Дубень (Дубно),1100 Святосла.в.ІІь,ХІ ст. 
Броди (кінець ХІ ст.) Галич, ХІ ст. Стародуб Сіверський,1096 
Буsеск (Боzеск), 1097 Же~вь, 1093 Сутейськ, 1097 
Вздвижень (Здвиаевь),1Q97 Звеиигород,1086 ТеребоВJІя, 1097 
Во!н, 1055 Ізясл&В.ІІь, ХІ ст. Точес:к, 1093 
Володимир (Волинь),1018 Лубио (Лубень) ХІ ст.ЧарториесR, 1100 
Городець, 1026 Луцьк, 1085 Шеполь, 1097 
Всеволоz, 1097 Остріг, 1100 Юріfв, 1095 (м.н.тихоки-

ров. Древнерусскке города. м., 1956, ст.13 і 33-35) 
Вище иазваио відомих 1I8.JI 39 більmих поселень Jd.C'l'eчcж і Jd.C"l'; !І кеJПІИХ 01111& 

nepJt:вa !І 61Аь'іпих ві, а у зеJІІ!КИХ. пoдeld..Du. Припусn.мо, 110 всіх тоді буJІD SO цер
ков, пересічео !І JC08Id.й по 10 JCIIJD', О'1'8ЕІ рааок 118.8110 500 JСНИГ. ~ім ІDtoi"', к081Ddt 
CI!SЯIIt8JIИJt JІ&В ВJІ&сві К1DП'И, JIOSJIИI!SO частяиа 1!18.Віn С&JІі перепнсува.g. А ІЮ JI8DIOI'O 

часу дiJtm.llo ROJIO І.Іеея:ТJС& да'S'ОМJDІХ в току час'!'ІІ!Іа .1188 по Jd.Ja,JC& a:pJC)'IId..в. 

'l'од1ипd IODirИ буJІИ TiJiьJCJІ В OliВOJIY пpикipRJOtOJd, !х JІJІІЦИJІИ Стнхі! па.&рів, 

часті DCROJOI ЮПСІІХ орд, 110ИГОJІИ ИИІІІИJІИ Ьоии, хрести, п:е}Жовві пocyDR й nop)"l 

тоІ"О й J<JIИI"JJ .ІІПС !'11 противие. 

Ме в u:1Jt етаnі иапрсІІІІУ8'n.СІІ поставити ІDІТ&ІІІаІІ ~~ JІВUіоDJІЬВОСТі бу.а 

IDІ~JІeИИRJOt: ІІ&J!ВЬО! Руе1? I1pJdЬdJfO 110 :уваrи, 110 тоді :вau:ioиa.DtJIJIЙ прИИЦJШ ие і~· 

за, ue ісиувuа ~р:іІІ иа IDdJI polDUIRCЯ tr1 пкс~океJІВИJ<К; ПOJIJD!8I[Ч]! к'LІьu. rpe
Jd.JI1 всі :iDd роІDUІІСІІ у Rиs:ві, в OJCOJDЩIIX tteroo, або пр&ІІеІ'\ІJІХ ВОJШСТІІХо 05е, п:• 

ие 6yJІR IIJdtfcь llpyccJd", а ~і1 '1'У'1' иароаеві. ltr!:вcьJadt IOI'!'pOПOJDrr Іаріои 

У 8<lІІові о ааоиі. І б.lraraдaori" JСаЗUІ ·~СJІОвеJІ Господ~. Боr iзpa!.DJadf - Eielt 

2рИСТІVІИсьаtt•. 'l'Jor віJІ піJсреСJІИВ рів1108В&чиіС"l'Ь усіх иаро~~:Ьt1-•Зааи• Староrе 

З&ві~, а 86Jraroдan" НовоІ"О. llaJiьme віи кааІ •Нехай иаmа ВJI8.liiL буае С'!'р81118ІІ &81 

cyc1J:rill8 1 це ие прос'1'а фрак, а ВИІІОІ"'а ПО)" тоаі й тепер. 'l'aJce -.е I"''JJIDCJI'I'II '!і.D

автоХ'l'Ои, з ціе» 'lleТOJD вів пксав "sробити ._,. 3811.111) СІІАІІDІІ8 • 

ас. такі ~ ayc'!Jd ... ., в аавиіх :аиське!ІJІИІdв Руси-~. 



ВИRОРИСТАНІ ІІУБJІІКАІІІf • 
1. ВИСОUЬКИЙ,СЕРГІЙ. Про що розповіли давиі стіии. Киfв, НауRова 

дукRа, 1978, 143 стор., і~. 

2. РОЗОВ ,НИКОJІАЙ. Киига древией Руси ХІ-ХІУ вв. :ИосRва, "Книга", 
1978, 167 ст., іл. 

" з. УКРАІНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ; біо-СSібJІіографічвий мовииR. Ред. :кОJІ. І 
о. І. Білеuьхий та іиші. Ки!в, дервавие в-во худоz. літ-ри, 
1960-1965, 5 т. (Ви:користаио т.1). 

4. НИКОЛЬСКІЙ, НИКОЛАЙ. МатеріаJІЬl мя поврекеииаго спис:ка русс:киrь 
писателей и ихь сочииеиій (Х-ХІ вв.). спсs., Изд. Отд. рус. 

яз. и мов. Икп. АRадехіи Наукь, 1906. 

КIEVAN RUS' WRIТERS OF ХІ CENТURY. 

A:rter the adoption of Christianity in 988 Ьу Volodymyr Ve~ky:{ (V1adimir 

the Greate) who vas recognized Ьу the Churoh as а Saint1 literacy 1n the former 

Rus 1-Ukraine spread very rapi~. The first mВ'tropolitans were Greek, Ьu.t 1n 

1051 Prinoe Yaros1av Мudry! (Wise) appointed а metropolitan Ilarion, fran the 

looal olergy. 

Aocording to records, during the ХІ cent. there were 15 writers among the 

olergy and prinoes who "WТOte semons, oanon law, polemic literature, chronioles 

and prayers. Тhese fi:Гteen names were mostly from Кіеv, oapital of Ukraine sinoe 

anoient times. This capital oity also delivєred to all eastern Slavs the first 

ouitural developnent inoluding an alphaЬet, book writings,ohronioles and its 

chronology of events • 

Вut present Russian historiography tries to develop а hypothesis leading 

to the theor:y that 1n Кіеv there was estaЬlished an11old time nation"'Which hu roots 

to the Вye1oru.ssians 1 Russian and Ukrainians. We have а olear examp1e of the 
а 

Amerioan nation vhioh in,...great portion has involved English roots inoluding 

anoestr:y, language adoption, culture, 1aw, etc. Ьu.t resear.oh reoogniнs ncnr 

two equal. nations and no o:ne 1n Amerioa condemns the English nation Ьu.t strong~ 

recognizes its existance. 

Therefore we 1i.ke to роіпtі out that the Ukrainian nation name 1n histor,y 
has been in existence from ancient times until now wi thout breaking the long 

chain of centuries. 
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ЛІТОПИСНИЙ :кАТ.АJlОГ ВОЛИНСЬКОГО ЮІЯ:ЗЛ, 1288 

Післк руRописиого 8Ізборв1~а Свито~ава•, 1073 Р• та три d1~or,a

фi11R1 стат'l'і в и1м, а иайповиіша "БоrосJІовца от CJІO!Sec•, шо описuа 80 иа
вов, прохииу~о понад ~істі ро~ів. до ~ібліоrраф1чко! записки 7 Гапиц•жо
ВОJІИІІсь:.е1• .dтопис1 під 12'88 poRov. В цім повідоJUевиі подаво иазви aeca-z
ldв І<RИrописаиь вОJІИвсьІ<оrо :кия:ва Вмод1DІИРа ВасWІьRовича ( 1, ст. 85-86) • 

.ІітопиСD. с~ А.І.ГеисьоровсьхоІ"О (.аив. ч.2) подав вах ІІівві lWd ІЮ 
uьoro вимаду". ЯJt вi.uoJI01 Га.mщьRО-ВоJmвсь!<ИЙ .dтопис описуе поді! з Зах:1.ди1й 

hра!ві • роках 1201-1292, бJаmь~о иа промаі отюІ"О С'1'0.81ТТІІ. UR СТ7а:і.ІІ ІЮпз,81 
шо иад '1'JIDI поро11 tlp8IID"' 80 ~ яоrь реда.JtторЬ; воии продоJ!!ІG'В8JІИ, перероСS..UИ, zю

по~ 1 авірІLІІІІ. Дві перв:і реда1а1і! проведено з Xo.lad.J 'fР8Т' І реА&JСтор ~ 
да:е поді! з ПepeJDD.d.J •имp'!'Jdt в JШбoJUi ва Во.І:ниі, а п 'ІІ'rВЙ, правдопоІІібво '1 

Пивсьау. 

Автор четзерто! редаJаХі!1 іковірио, d)'В дрк>!ІІІО:І) особои, 6.аІвькОJ) ао Во

JІDДІDІИр& ВасИJІЬхозича, вайправІЮпоl:tібІdие иаС"МІІтеа ІІ8р!СВИ Сз. ГеорІ'~ 7 ~ 

.d., IIJdй ВІІІ;еиаам'RJdІ ХІІКзь подаруаа ЧJDIUID боІ"О~ВИХ JaiJD'e ЦеІ • четвертий 

СКJJІІ.Д&Ч .dтописа редuаі! 1289 Р• :sacт:vпas поrmд прикаоq ВoJDпri -.ерез СИJІу · ан

воввика Гuицько-Во.&:ІІеьJСО! дерsаа - КВRзя Рока:ва бтs De}&JD з npoвoltt. Вів • 
!ШИС8В ІЮ JІіТОІПІС& "по~ про ШІСЬК8:аницЬху .ІІ:іяJ!ьв:іС'І'& С!Юl"О КIIR3fle 

Довгі c'l'O.Id.'nll C'!O.IIRЧRIOI місток ВоJІИВі <1yJ5 Вo.II:>JDDIИP', JIIO ~ідио nередавь 

його ос:вуеав cu кк. ВоJюдІDІИР Вe.umldt, вертаиюrсь іа noxony проом .ІR:xiD 7 

881 Р• Зараз se пiCJR охри1ІІ8!ПІR иаропу Укра!ви J3 Ккеі 988, вке :а poni 892 ва 
Во..mнь буз приСJІ:ВJІИЙ епиСRОп Стефаи І, адав'l'ЬСR doJirapив, з осідко11 '1 Во.Іотоm

рі. AJie баrате на 'І'і часи C'l'OJIIIЧlle кісто :sааиамJІD чаС'!'ИХ спус'NІІlеиь, І'ОJІо:е:во, 

:аід тата.різ. RІмзь ВоJІDдИІІИр Ва.СИАЬко:аич 3В8JdtiИ ufиy К7JІЬ'17РИИХ вабтrкtв, переніс 

сзій осіzюк у бі.JІьше сnо!d.йие Jlieae, даJІЄRе :a.1Jt проvопtеНИХ ШJІRХів, no maa про
ХОди.JІИ воро8і СВJІІJе Rнязь казавІ •:хо'!"Ьь бнх:ь дО'Ьати ІЮ JhodoJUR, заве ІЮса:аuа 

ІІЬ погань си" (Я хооrів <Sи по!ха'l'И до JШ<SoJUЯ, бо не :хочу хати .aiJra а поrаваки', 

себто '1'&-rара.п). 

П:іСJІR oc-raюd.x архео.ІЮ:М.чиих роаRопок знаffдеві експона.'ІИ докаауюоn., пю тozd 

ше н:trде не зааначеве DОС8JІ8НКFІ JIJxSoJІИJJЬ cSyJIO засеJІеВе !188 ~ІУ C'l'e и.е. Тут 88 

' збереrJІИ~ 11:8& дамdх rородвща (о. Ра'l'ИЧ, Дреииор~і арХВОJЮ~ічні пак wrюr ••• 
ст. 11). В n-m C'l'a ПJІеІІ'я дyJd.d1:s !J8J8) 38.15~ dopo'l'ЬI17 з еарамк ( оdраки), 
Jll) тоді прсwива.юr в:аа Дував1І. Д.Т.dс1и а1браа СИJІВ і висSИJІИ а:аарЬ АОЩ8В'f1• В1л жо-

ді, аа до нашого часу., роЗJІD:аі про 1f7Z8 вacJUJR, сШврозковвики кaNJDІ •поІ'И<іІа 

ях обри". Зо соrратеrічвих 'ІІО"rИВів дtJii<Sи зас:і.JІи тереи к:Ьr <SаrtвисТИJІ По.d.ссяк 

і rорисТИІІИ Rарпа'1'аvи, а 3В'JEY1RU Jd.Jiьцe обороии, роз'.r8JПУВЗJD!СЯ иа березі Захід:вьо-

1"0 Буrу у l'ИpJti рі.ЧІ<И Гучви. 7 71»-Х ст. у пік районі ВИНИКJІИ нові JliC'l'a1 як веіс-

цуІJІІИЙ Чермвь, ВоJІивь, ЗГОАОІІ Во.ІІGДИІІИр, JЬo<SoJDUЬ та і.вв:1. В 988 Р• ВoJ!OltИJIИP 
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За ВОJІОдіВВІІ JСИ. ВОJtодихира ВасИJІІІ:ков:ича 7 JIJJ<SoJLd роавииу.JІоса рекіс
RИц~:во, що стuо ві.ІІОJПО[ у С7JІ88ИИХ JСИІІаівствах. '1'7~ виrотоВJІЯJІИ хрести, iJCo-
RИ, JС&АИJІа, різиі о:кови вамuаиі eJІ&D:», амотом, або сріб.аом. Найдеиіurа 

архітехтуриа пам\~JСа - ~еркеа Св. Георrія а ХІІІ ст. Вова собо• представ&Rе 

прямО!С-:fТJІИJС в иaпiJS:кpyr.JІOil апсидо». БіJІІІ цереи да:віииця, а в :вій ІІЗВ1Jt "а 

диввим ~иі••" яхоrо ве бу~о •по всій ае~е• (К.Ф.Совроиевхо, Обществеиио
ПОJПІТИЧесJаdt строй Гатщхо-Во.uіІИс:кой Русі П-ПІІ вв. м., 1955 ,ст.41 ). 

ue rмовиим ведаІПІІDІ иашоІ ста~ті е BJI,IIIJSIWИ "JІітописвий хатаJІоr•, 

~0117 читача ві~&си.ааемо АО dics.dorpaфiчиol похв&JDІ 10111за Вмодимара ВасИJІь

ховича, а саме а 

Князь же Володимир за княжіпня свого багато городів поставив, піс.~я 

отця свого. Він поставив Берестій 33, а за Берсстієм поставив город на 

пустому місці, що називається Л осн а, і ·назвав його ім'ям Каменець,
тому що [там) була кам'яна земля. Спорудиn він також у нім башту ка

м'яну, заввишки сімнадцять сажнів, гідну подиву всім, хто дивиться ІІа 

неі, і церкву поставив Благовіщення святої богородиці, і nрикрасив іі 

іконамн золотими, і начиння служебне викував срібне, і Євангеліє апракос, 

оковане сріблом, [і] Апостола аnракос, і Паремію, і Соборник отця свого 

тута ж nоложив 54, і хреста воздвижального положив. 

Так само і в Більську спорядив він церкву іконами і книгами. 

У Володимирі ж розnисав він увесь (храм] святого Дмитрія [Солун

ського), і начиння служебне срібне викував, і ікону nресвятої Богородиці 

окував сріблом, з камінням дорогим, і завіси 3~ [nрндбавl золотом шиті, 

а другі- оксамитні, з дрібним жемчуrом, і всяким узороччям 18 оздобив 

він його. 

В єnискоnіі ж, у (церкві] святої Богородиці, образ Спаса великого 

він окував сріблом, [і] Євангеліє, сnисавши, він окував сріблом і дав свя

тій Богородиці, і Аnостола сnисав апракос (і] святій Богородиці дав і на

чиння служебне nозолочене 37 з камінням дорогим Богородиці таки він дав, 

[і) образ Спаса, окований золотом, з дорогим камінням, nоставив він у 

святій Богородиці на nам'ять про себе. 

У монастир у свій [святих] Аnостолів він дав Євангеліє аnракос, і 
Аnостола, сам сnисавши, тута ж nоложив, і Соборник великий З4 отця сво

го, і хреста воздвижального і Молитовника дав. 

В єnископію nеремишльську він дав Євангеліє аnракос, оковане сріб

лом, з жемчугом, яке сам був списав. 

А до Чернігова nослав він у єnнскоnію Євангеліє аnракос, золотом 
розnисане, а оковане сріблом, з жемчугом, і nосеред нього [на оnраві 

зроблено] Cnaca, з емаллю. 
В луцьку єnископію дав він хреста великого срібного nозолоченого, 

з чесним древом. 

11 ',і.~ТК8 про те, •о 8О.80АИМИР СПОРУАНИ тут 8081 
уарІuеииа-стІии, 6о ropoA Б~рестІІ вІАомиА ще s 
ХІ ст. 

14 ЄваиrмІе апрааос (rрец~оке • '""Р'"•~•,•·- святко

ввІ АеВІо) І Апост0.8 апрааос мІстатІо тексти, ро3nо

АІJІевІ ІІа аоаеи Аен• І веАІJІІО в такому nораJІ.ку, • 
ааому tx •итают~о niA ••с 6оrосJІуаІииа на nрота31 

року (sa оачаJІамв•); ПОРІІАОІІ тут ІиurиІІ, иІа у 

тетроєааиruІt (•етвероеваиге.~~Іt); ПаремІн- (nритча), 

ПаремиАнна (ПаримІІаик)- аииrа вибраних текстІв, 

васамn~Р~А зІ Староrо завІту, акІ •итают~о rDJІоаиим 

••и- ,на аечrри11х аереJІ. вuикими свАтамн І веJІ.І

.аами; npo акнА Соборник тут rовориткя - не всио. 

ІІ.е, меанjІІ.ио, ІІкиІІсь sбІриик церковних текстІв. 



Сnорудив він також і церков багато. В ЛЮбомлі ж він поставив 
церкву кам'яну святого і великого мученика Христового Георгія [Побідо
носця], nрикрасив П іконами окованими, і начиння служебне срібне вику

вав, і nокрови оксамитні, шиті золотом, із жемЧугом, :херувимом і сера
фпмом за [nридбав], і іидитію "· золотом шиту всю, а другу- з павопо
ки 4о білуватої, а в обидва малі олтарі- обидві інднтіі з білуватої-таки 

паволоки; Євангеліє він сnисав аnракос, окував його все золотом, і камін

ням дорогим із жемчугом [оздобив], і Деісуса 41 на ньому викуваво із 
золота, образки великі, з емаллю, чудовні на вигляд; а друге Євангеліє, 

тгж апракос, обтягнуто золототканим єдвабом, і образок він положив ва 
.ього з емаллю, а на ньому- два святі мученики Гліб і Борис; Апостола 
аnракос, Пролог 42 списав він [на] дванадцять місяців, (де] викладено 

житія святих отців і діяння святих мучеників, як вони діставали нагороду 

за кров свою, [nролиту] за Христа, і Мінеї 4з [на] дванадцять [місяців] 

сnисав, і Тріоді, і Октай, і Єрмолой; сnисав він також і Служебник 4 ' 

[церкві] святого Георгія, і молитви вечірні і заутрені списав, окрім Мо

литовника; Молитовника ж він купив у жони протопоnа і дав за нього 

вісім гривень кун і оддав святому Георгію; кадильниці дві- одну срібну, 

а другу мідяну, і :хрест воздвижальннй він дав святому Георгію; ікону 

1·акож він написав на золоті, намісну 45 , святого Георгія, і гривну золоту 

возложнв на неі, з жемчугом; і святу Богородицю написав він, теж на 

золоті, намісну, і возложнв на неі намисто золоте з камінням дорогим; 

і двері вилив мідяні. 

ао ЗааІса- тканина, А кою sааішуют" царс.,кІ ара

та sс~реАиІ'и аІатар11. 11 Аааннну, коли сnравжнІх іао
востасІв у церквах, аа правило, не було, вІвтар ВІАО· 

аре .... ювакІІ ВіА сереАи.,оТ частини храму Аерев'я

ВОІО orpaAOIO, І ас11 вова затягуваласА завісами; особ

•••о аишвою роби.8и центрu .. ну завісу nepeA цар

с.,кими аратами. 

• )'зороччв- АОрогоцІинІ рІзьб.8енІ речІ, ткавнав 

s аишитими чи аиткавимв вІзерунками; АОрогоцІвностІ 
взагuІ. 

17 )' ХJІ. .-. .. :~~~:евого sо.-ота•,- АИВ. nрим. 6 ,.о 

1252 р. 

11 Покрови, або n.8ати - АОрогоцІннІ шовковІ убру

си, в Ааному разІ оксамитнІ s узорами ангuІв -
херувима І шестикрилого серафима; оксамнти мuв 

також узори Із sображенввми salpla (JІеаІа), атахІв 

(орлів, грифІв); nлатами nокривали церковне начин

на (чашу-nотир І АИскос - б.810АО з nІ,ІІ,ставкою). 

11 І нАНТІІІ - саІтJІа І блискуча АОрога иаnрестолІо
на ОАІJК . 

.. Паволока- шовкова товста тканина з орнамен
тальними узорами; ,ІІ,ешевша віА оксамиту. 

" ДеІсус- Ікона (ОАН& або три), Ае в центрІ зоб
ражено Ісуса Христа в царс~окому о,ІІ,ІнвІ, а праворуч 
І лІворуч У молитовних nозах- МарІІІ богороднц11 та 
Іоанн Хрестити" (ПреАтеча). 

•• Ppo.-or, або Синаасар- sбІрвиа коротких ••тІА, 
розмІщених у :аровологІчиому оор&Аау ва ао:~~~:ев АеВІо 
року, а тавож ula І ооучевІо . 

.. МІ неТ, Чет .. Т-МІнеТ- sбІрниа поширених •итІІ, 
та11 само розмІщених у :аро.-огІчвому порІІJ.ІІу, ula, 
аоучень, .8егенА тощо. 

"ТрІоАь (Пісна І ЦвІтна), ОктаА (Октоіх, Осьм~ · 
rJІасвик), ЄрмОJІоІ (ІрмологІои), С..ужебви 11 - рІзнІ 
тиnи богоuуж~бвнх книг. 

" НамІсва ІІІона (храмоаа)- ІІІона са11того (або 
празиика), nам'атІ ваого арисаа•ево церхау. 
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Почав він також був розписувати її і розписав усі три.олтарі, і шия 4& 

вся розписана була, та не скінчена, бо постигла його болість. Вилив він 

також і дзвони дивного звуку. Таких ото не було в усій землі. 

У Берестіі ж звів він башту кам'яну, (таку) висотою, як і каменець
ку; поставив він також і церкву святого Петра, і Євангеліє дав апракос, 

оковане сріблом, і служебне начиння викуване, срібне, і кадильницю 

срібну, і хреста воздвижального тута положив. 

І багато інших добрих діянь учинив він за живоття свого, які слав

.пяться по всіх землях. 

А тута ми положимо кінець Володимировому княжінню. Коли ж сьо
го благовірного князя Володимира, нареченого у святім хрещенні Іваном, 

сина Василькового, покладено в гроб і лежало в гробі тіло його не запе

чатане від одинадцятого дня місяця грудня до шостого дня місяця квіт

ня, то княгиня його не могла заспокоїтися. І от, прийшовши з єпископом 

Євсигнієм і з усім крилосом (і] одкривши гроб, побачили вони тіло його 

цілим і білим, і пахощі од гробу були і запах, подабен до ароматів мно-

Середа гоцінних. Таке ото чудо побачили вони, а побачивши, прославили бога і 

6./V /289 опечатали гроб його· місяця квітня в шостий день, у середу страсноі неділі . 

.. Шив -основа церкоаноУ банІ (купола). 

ПРИМІТКА. І Вдавв:ни7 CS088CU& DJICLD 

а •u•l Jd.~epи і перемадач цьом 
••'rрикуєтьса. 

(1, ст. 85-86) 

ЗБF.ЛЕНИЙ КА!'АJІОГ КНШ" НАЗВАНИХ В ТЕRСТІ .ПТОПИСА 
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Дос~ідиих ГВЛ Геисьорозський е думки, що ч~ертих редахторок 

була духовва особа, правдоподібно, священик церкви Св. Геор~і4 у Л»бо~. 

Току вів а повиІПІ аиаИВRІК справи описав заСJІуІ'и :киям в д1Juoпd. переІПІсу

ваиия хни~, .х тааоа виаівуваввя храмі• 1аовами 1 посудо». Здо~аду»Ться, 
~о ~ записка •о~~а бу2И под~товава саккк квиаек, або иавіть. •1~ бу~ 

смадеиий списох усіх послу~ A&R добра церков. 

Кииаиа дfяльиіст~t :кв. ВОJІодикира Васи.льковича ва В61ІИИ1. 1 себто 

в Захі~І Уара!ві, докаауе, що к у л ь т у р а Ки!вськоі Русі ие прв

пИІІІІJІаа., а васлі.ІІRОІІ иападу vов~мів JІю.е перевеслам и безпечЮше иісuе, 

В дазJІ'1й ll7.dбCJ.Jadf ХТfО:К Jd8 баrииС'І'ИІІ По.d.ССЮІ і ~рис'!'ИJІІІІ Rарпат&JІІІІ. 
3~1.-о а вищеподаио» літописио» авістко•· ~д припускати, •о у Л»-

бОJUі, а раиіше vO&DВo й у BOJioдmпrpi була ПJІсарсьJtа школа під опі:ко», 

а иавіт~t проводоv cavo~o киям. Переписа'1'JІ 1 а:аірити хіJІька ,ІІеСІІтJСів JСИИІ" 

поруч •одеввих турбот у проводі квяаівства иапеаво в п•оку ~ула сторов

вя допоvо~а, вишколені писарі, ававці vови впершу черrу.болrарсьхоІ, 

авідки в D1 часи вриход~а церховва ~тература, а так08 і аиавці ~рец~tко! 
vови, ЕІtа прийШJІа рааок іа приймт-rІDІ христиииства. 
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Придервумqись послідозвос~і ~~описиоІ авістки про скжад~ руRо

писиих JСИИІ" JСИ. В0.11одихиром, вище робимо спроб:7 звести катuог RВИ:r ,піСJИ 

кісцевостsА 1 иаави церхов, а самеа 

БЕР:=сr.і, •opJUt& с •• ~&.!·.>.d.it~~"CJ.JІ.rиJ 

Євав:rе.dе, АпостОJІ (апра:Rос), Парuейвик і ЗбJ,.рИJІR своІ'о бать:ка • • 4 
БІЛЬСЬК, •спо~в вів церкву ікоиами 1 хвиrами• ••••••••••••••••••• ? 

ВОJІОдимиF, цереа Си. Jhm~i•, спорядив церкву 1 ии:куиав сріdие 

иачиивя, прир:расив ікоии ~0110, ue про :ІСВИІ'И иеа:ruаио • • • • • • . • • • • 1 

Tu •z Єпис:копсь:rса, або катедральІІа церва Си. Бо:rородиці, пере-
дав Єв&ИІ'64іе 1 АпостGт (апра:rсос) •••·······••••••••••••••••••• 2 

Tu ЕІ :Маиастир Си. АпостОJd.ва Єваи:ruіе,Апостол,Збірвих батьва ·~ З 

ІІЕРЕJ.ІИІІDІЬ, Катедрuьиий ( еписхопсьRd) храм - ЄваиrеJd.е • • • • • • • • • • • • 1 
'!ЕРІПГІВ - еписхопській церкві подарував Єваrе.dе • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. 
ЛУЦЬК - до еuископсько! церкви передав срібиий позолочеиий хрест 

•а ЧесиИJІ деревом•, а про кииz:ки иезІ'адаво ••••••••••••••••••••••• 1 

JІІОБОМWІЬ (JІJО<Sовеиь) , uерпа Св. Геор:rіІІ, яко!, мабуть, •астояте.t• 
буз четвертнІ редактор ІЦ - уJІ1Dб.ІІеиа t~ер:ква сако:rо КВSІМ. де 
•е! иіи передаиа 

- Євавr8JІіІ • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
- АпостОJІ, списакий :квяаем ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Пролоr иа всіх 12-~ь місяців (8Иття Св.Оrців) •••••••••••• 

1 
1 

- ІІіие! ва 12-місяці.в ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 
- Тріоді, •октай", •єрмолой11 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- С~dвкк Св. Георrі• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Можвтоввик (молитви .. чірві й равішиі) ••••••••••••••••••• 
- МОJПrтовии:к (мабуn часоСJІов) 11 JСуПИв иів у •ови протопопа 

з 

1 
1 

і дав за •ьоІ'о вісім rривекь RJИ• •••••••.•••••••••••••• 1 

Зо всіх ру:кописвих кииr а&JІИШаеться иерозrадаиим •Сборвік 

отцst своІ'о•, чи це б711:.пом~яник ПОМЕРІІМХ, п родовідва КИИІ"а. до тоІ'о c.d.~t 

авервути уваІ'у иа :купво :МОЛИТОВНИКА. •у •оии протопопаn, що вхааув ва поПDІ

ре• тоді І'рахо~ 2а переписув&ІІИЯ ЮDП'. С'J'ІІВівие 1 чи :tdиe! иа исіх 12'wrь 

хісяців dy.o окреJІИJІИ JСИиrап, чи за всі місяці в одиім adipJDПCy. За:r&JІЬ

вий підрахунок хоzиа иазва~и 50 КВИІ' 1 а згідио иамоІ'о зіставлеиия,-коли 

":кіие!" взяти аа одкиица, моsва иазвати ЧИСJІОJІ 2·$. 
ВІІJІеаазиа.иий •n топис.иіІ катuоІ'• вас та:ко• перекоиуе, •о Jlli топие

ві традиці! Ки!всько! Русі зиайшжи свое иідобр&88ВВЯ в Галицько-Воливськім 

JІітописі, пере:веСJІИ сuи ру1<описиу кака&) ~JІЬ'l'YW, а JS дервавJDШькік 1. 
політичвім розукіІІИі - продо88КЖИ самостійие sитт3 вац11 майие ва ~иа сто

~1~~-. к.!ись:ка •epzaJSa ве вп&JІа иаСJІідком •фев•&JІьиоІ роаріблеавости•, 

!! територі~ьио припИВИ4а •моиІ'~ьсьха иаиа&а•, воиа продов8ИJІа свее 
ІЕИ'l'ТЯ иа аахідиьо-ухраІис•:ких aeJІJUEX, иа тих ~, де ІХ ~. прохеавв 

ВОJІОдИІІИр Вuи:кий 1 а в 1031 Р• ЙОІ"О CIIJI Ярос.кав :Мудр111. 



ВИКОРИСТАНІ джЕРЕ&t 

1. ГАJІИІІЬ:КО-ВОJІИНСЬ:КИЙ JІІТОПИС •• nepeмu і поя.::JІИаа JІеовід Махиовец•-· 
Іа Jl~tвiвc•md •жов'І'еn•,ч.7,1982', С'І'е 14-90. 11Літописвий 
каталоІ"• n.Вмодимира ВасИJІьRовича, ст. 85-86. 

2 • ГЕНСЬОРОВСЬ:КИЙ ,А.І • Г8JПШІtRо-Вотп~ськвй .rtтопвс; процес oмaд&11JU[.J 
редахці~ 1 редактори. Rвtв, В-во АН УРСР, 1958, 100 С'І'ор. 

ТНЕ CATALOOE OF ТНЕ GALICIA-VOLНYNIAN CНRONICLE OF 1288. 

The first bibliography of religious literature was placed in the 
handwritten book "Izbornik Sviatoslava", Kiev, 1073. It listed 47 books 
of the Old Testament, 20 of the New Testament, and 23 prohibited books 
called apocripha. These 80 books were almost a1l those in existence 
at that t1me. 

Af'ter this statement 1 no one up to this century had found ацv 
written records. At the Ьeginning of the ХХ centur,r, researchers turned 
attention to the Galicia-Volhynian chronic1e which described the historical 
events of Western Ukraine and covers 1201-1292. -

Among maцv features were found two pages, inвcribed in 1288 to the 
stated chronic1e, about the writing activity of Volhynian Prince Volodyпwr 
Vasyl 'kovych (rulled 1270-1288) who probab~ completed penrn.anship school 
and scribed Ьу hiJnself мапу books. Вesides vriting art, he also employed 
gold and silver-plate for the metal crosses, icons etc., almost for the 
local and other vicinity Orthodox Churches. 

Galicia-Volhynian chronicle was written, revised, supplemented and 
elaborated during the almost one century Ьу its five edotor-scriЬes. Each 
of them has his тт point of view on the events of the time. The fourth 
scribe of Chronicle was, probbab'ly, а priest of the St .George Orthodox 
Church in Liuboщyl 1 in Vo1hynia and he, on the closing two pages of this 
chronic-le, mentioned Prince Volodyщy'r Vasyl'kowychs 1 -writing of divine 
service books. Conformity of the cow placed in this essay was origina~ 
translated into Ukrainian. There were written Gospelв, Apostles, and other 
books close to 25, but presumab~ it should Ье close to 5о. 

Тhе written chronicle in Western Ukraine was influenced Ьу the former 
Kievan State of Eastern Ukraine moved temporari1:y to the west, to the 
safest place from the wild eaвtern triЬes 1n the ХІІІ century. 
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Максим Бойко 

Натаnоrн иниr унраїнсьиою мовою Сnіnьноти 
Трьох Народів 

(1510-1557) 

Нашою ~ретьо~ бібліоrрафічиою зупии~ои будуть ••а ка~&&оr.и подаві 

описовою форко:~t, себ~о ие піСJІЯ орІП'івальиоrо заr0.11о:вка :юmrи, чи ~, а 

аа передаиими вам иазва.и. Перший з вих - ~аталоr особис~оІ бібліотеки 

волода~ Литовсь~о! дерzави та со~зиих вародів УхраІви і ~і~оруоі, кк. зиr

хув~а І., проззавоl"о 8Староl"о8 :s 1$10 Р• та друl"ИЙ, Супрuьсь:коrо кавастира, 
1.557 Р• Це :каталоrи ваших 8півиічикх оусіАів• - Спільиоти Трьох Народів, 

ІЕJСі ка.п ОІІ.В"1 сШАьиу ••s7, JCy.-ьorypy, ааJtоии і пра:восJІавиу віру.. Ut 'І'рива

JІі чинкип OIJOisВ&D ці иароди, що з одио! с~аро:ви із заходу буJІИ аагроаеиі 

rерК&И8.ІІИ J а 30 сСХОду lІИЮDІИ КОИl"ОJІ&КИо 

Каталоl"и про які буде кова в цік роздіJІі ие кають ирякоrо відвашеи

~ до ухра!всь:коІ cSiCS..ioJ"paфi!, вови рВJІDІе свідJGІ, що Аійuии до вас спосеред 

ко.е иаві~ь соте~ списків яж1 •повищив час• ~а ріаиі стихіІ і вови сківчи4и 

иазавuи свою СJІ'УІІбу. АА:е серед вааІІаиих JaiИJ" /17Стріч .... \) й- у:кра.!нсьJd aaro
Jiosa, ІПСІ •КИиrа JІе~опишец"Ь киеІІсJdй•. HUDDІ аавд&ИИІDІ «57де пода~и иравuь
ио иааsи КИИl" периоrо Jta~aлora, а •овве доСА!д8еИВА залимавко фахів~. 

Ми :користаемо а apyJtapcь~ol"O вабору Rf~pa!иcь~oro Гожосу• (ч.з8, 
19-ro вересвя, 1983~ с~ор. 10) вищеподавко відбитку спра:вивmи иеточвості 
~а в ааг~о11ку с~а~т~ закіс~ •aa~&&OJ"8 - под~ у киоzииt.(Іатаrоrи). 

Після смерти лптовсько-
" ro кн. Мендовrа у 1263 р., 

HD. Литві став волод::tрем йо

го сип - Войш~.с:лк, право

славної віри та зі tвоїм 
швагром Шварном обидва 

українофіли. Від тоrо часу 

~южна датувати впливи ук

раїнської кулr.тури на Лит-

! ву. 

! Лнтовська екснанзія у на
нряl\іі півдня, цебто україн

сІ,ких земель, проходнла під 

юшчем: "Старини не руха

Єl\Ю і НОВІІНІІ Н~ ВВОДИМО". 

Тим Литва в короткім часі 

nкількоро більше поширила 

територію .від і-і .материка. 

І 
Вже в 1340 р. підпала під 
Литву сусідня Волинь, зrо

дом Сіверщина, Київщина і 
По::~,і.:Іьщюха (1360). 
Сильна на ті часи україн

ська культура з допомогою 

Білоруси охоплює і литовсь

кі землі. Україна вдруге по

несJІа хрест серед поганів 
литовських вельмож. Подіб
ний н а с т у п української 
культури відбувся у XVIII 
ст. на російську імперію. (Г. 
Гордієнко. Аrрарна рефор
.ма на Волині в XVI ст. Він
ніпеr, 1962, ст. 14-15). 
Ця Спільнота Трьох Наро

дів була заснована на феде-
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ра:1ьних rtриншшах, в якіі-і 

злучені народи мали повну 

і широ-ку автономію. к\·;н,

турне життя УІ•раїнської 

частини розвивалося на тра

;:.щціях Київської і Галнць

ко- ВолинсьІ,оЇ держав. То

дішня українська ..\і о в а 

спі.1ьна Бі:юрусі - сти.1а 

.J,сржавною !'.юною. Судів

Ніщтво сІшралося на прав

ні нор~ІП вІІроот:ні ще н 
1:чяжій державі, 

Jlucтoacьzd Сгтути- зві:1 

:J~кuніч Спі:-tьІІотн Народіn. 

яюtх ВІtродов;t, XVT ст. бу

ло три редаКІІії; .:lр\Іrий з 

них був т. :ш. ВолинсьІсий 

C"rmyc шtсаний уf\раїнсь

t•ою мовою. Д;I.:epe.lu'\f щ1х 

С·, <.lтутів була "Руська Прав

да". "Литовська Мt:трика" 

- це великий архів урядо

вих документів початку XV 
и. до 1794 р. :Juсрігався ,. 
Бильні. Це псреваж1:о юри

дичні документи 566 т .. д~
які з них писані "руською" 

мовою, - не суміш церков-

нослов'янської, 

УІ'раїнської й 
мов. 

не: родньої 

білоруської 

Станіслав Пташицкій опу

блікував статтю п. з. "Биб

ліотека Великаго Князя Ли

товсІ<аго вь Бильні> вь 1510 
году" (Библіографь, В"hст
ІІИІ'Ь литературьІ, науf\и и 

искусства. СП., 1888, ч. 1. 
стор. 4--7). Це виписка з 

Литовської Мстрик:и, Відділ 

судейських справ, .ч. 2, з лп
ста 147 починається "р;::

естрь ПОСПОЛИТЬІХ реЧt.'Й 

: скарбнІ.Іхt." па замк~' \ 
Dи.гп.ні, 1310 р. На листі (ар-

. куші) 153 заголовок р..--

ш .. -стрь КНІІГЬ рускн:о.''. Цеіі 
реєстр 0\'.la п~ре:~рукува:ш 

"Біоліоп.:ка Варшавська", 

1875 (т. 1, ст. 281), аж~ з ІІU
милкамп (так Ішше С. Пта

І...:..Ііцкій). Також нсИ реестр 

пu.\tістив К р а ш е в с ь к и й 

(Ви-1ьно, т. IV, ст. 107) ще 
:J більшими ПО\Ш .• 1ками. Ви
щеназваний зав;щв coGi тру
ду Ї СКЛаВ НЇрІШЙ С!ІНСОК 

взятий з орю·іна_1у. 

Пе ката:юr \Т повІІЇ\t сло

J:;! 1о!о значення на.2ВІ-П!Х 
книг бібліотеки Великою 
Князя Литонсмшrо Зиrмун
та Старого у Бильні, списа

ний 1510 р. тодішньою ук
раїнсuкою мовою. Цією ж 

~.ювuю також :шпнсані юш

пt :JаПШСІ>КЇ, 110.1ЬСЬКі і Чеt.:Ь

КЇ. Ориrінальннй каталоr· :1 

"Бнблішрафа" наводимо 

DІіvвні, а сам~:: 

1. РJ.Іестр1.. Юllll"Ь р_\"СК:tІХ1, • 

- :Напсрвсіі трефолой 
паркаменовЬІіr. 

Книпr на паркамени 

ссрбекого язЬІку. 
Книги СТИХОЛОГеЙ на 
наркамени. 

А еваньгели 2 на папери-
одно крито серою 

одомашкою, а другое 

крито черленою 

одомашкою. 

.Книга четя на папери 
писана. 

- Книга летоmІШець 
киевскій. 

- · Книга о МЬІтаре и 
Трипеснець. 

Книга о житии Іанове 
ІШЛЬІШТЬІКа . 
. Книга повчене збранное. 

- А праздничнЬІхь книгь 4. 
Кннrа трефолоіі. 
Л тривuдь цвстная . 
А октовх1~ первого гласу, 
1\ОЛУНОШНІІЦа. 
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4. Реестр-ь· чеШс~еи.хо JCНU21, 
Наперnей книга бt.бrtt.~. 

- -Книга пасе я серебром'Ь 
окована. 

- Книга светого 
Яна Злотовус:r.а. 
Книга 0-лександрі>я 
полская серебром'Ь окована 

В минулих століттях було 
малu книг і не була вироб

лсна практика їх реєстрацД:. 

Як .ми вже казали, очитана 
:uодина могла пам'ятати 

назви книг наявних у даній 

околиці. rx тоді було деся
ток. У самого князя литов
ського Зиrмунта І, Старого, 

як ми вже бачили 38 книг. 
Це скромне зібрання дало 
початок королівській біб
;Ііотеці у Бильні. 

Литовсь~еа МетриІСа по 
"вwсочайше утвержденна
го мнtнія" 15-го червня, 
1887 року була передана до 
Московського архіву Міні
,стерства Юстцції. Як бачи

мо, для історії Спільноти 

Трьох Народів архівні доку
менти рішили зберігати не 

в столичних містах відбутих 

подій, а в чужім центрі, до 

якого доступ за' "перепуст

кою". Литовська Метршеа 
зовсім не спільна "велико
рускому" народові, їі при

сІюєння не було добровіль
ним, чи за якимось домов

ленням, а лише "височашім . .. 
ПОВЄЛЄНlЄМ ••• 

Назви кннг у вищенаведе

нім каталозі, описові, а не 

стис.Jtо після заго!Іовків, що 

в тих часах були дуже довгі, 
іно,'lі навіть на половину 

сторінки. Хотівши скласти 

ДОКЛаДНИЙ СПІІСОК КНИГ Цьо

ГО каталога, треба сягнути 

до бібліографій давніших 
ви11ань, як, напр., бібліоzра
фія Естрайхера, що виказує 

!СОЛО 140,000 друків, В ТОМУ 
виданих і на українських 

земля-х. 

Цей катадог реестр\: с кни

ги Зиrмунта І, Старого, на

явні в тодішній його столи

ці у Впльні, українцям він 

спільний через мову та од

ночасно свідок впливу ук-, 

раїнеької культурн на Лит-

. ву, впL'рше через охрещен
ня. а потім шляхом мови, 

, права, звичаїв rощо. 

І~ор Rорв•Ічи~ 7 сао!й fc~opi! укра!всь~о! бі641оrраф1! 1 иа с~ор. 
15-ій а~а.иуе біб.Іd.~ечиі iJUSeи~ap!i. ( таІ<оs СупрасльсьІСІdf)• 11ро ІUаІЙ СS7де коа 
ва иа чер~ових сторіи~ах, ~te 11р0 т&Jd каваствріа 

- Бі~отекк Ккево-Печерсь~оІ Ааврк. 
- Саито-Овуфрі•вс•~оrо кавастир« 7 Аьвов1, 1579. 
Заzівчуиqи цей роааLж ми проповуеко АИ~евсь~ аобу в ваwtй історіІ 

вааиватв •сuі~ьиота Трьох Нароаів•, а. це та~о• поств~еио в ааrолов~оаі 
цьоrо ОІDІС7. Нааву UІІ JCJIRSO! ао.Sв ІПІ ка81Іо }7с•-7!Ср&!ву, ~сьu Русь 
тощо. ГаJІИЦь:r<о-ВОJІИІ[СЬА деJ»І&В& :мав сво в аа:костев1.Jlу ва зву, ватоJd.ст• 

~товський період ки иааиваsмо по ріаво-rа•АИ~овс••о-руска дераава•, 
"JІитовсьJtо-Р7с•JСИЙ період• ва іВЕе9 в цім бра.,-• orpн•oro партвера -
Іі.аоруаь. 

Повва иаава ••7ЧU& ба 8Сп1JІьиота Трьох Нароd.ва JІитва, УІ<р&Іва 
1 Sі.корусь•, що бу ... •''едиаві перед вебеаuе:коа аахідиіх rеркаи1в 1 
ковr04ьсьJtИХ диких ора во сходу. 



КАТАЛОГ БІБ.ІІОТЕЮІ СmР.А.С.ЖЬСЬ:КОГО МАН!СТИРЯ 

Ми береvо 1ftJ уваrи po3В888JDDII про 'Кат&JЮІ' бic:S.IdoтeJOI Супрв.СJІЬСЬRОІ"О манасти
рІ 3 ув&1"И 1 !110 D Tepи'l'Opif ЙОl'О ПОJlоавввк CИ>lDUИCR JСОJІИСЬ tueJdJDd llezi Ухра!

ВІІ і Б'1Аорус11 а деІІІD ODD.a.a.D і no.JІЬCЬJd Ма:tе · ІІІІВо А иад 'rJDI ус:ЬІ - 11JX lІ8ИИИ1UІ 
Оп1Аьноп 'l'p110x В&родіи , :в IDdй, ІІО&ІІИВО, 1 буJІИ оирем1 nо.d'l'ИЧИі В&ІІі}8, ~ 
однu 118 (Іу;ю иаціоиа.ІІЬноrо І'Иі~, а YJq)&!иa 3 Б1Аоруос» oxpec'l'ИJIR АІm>ВСЬХИХ 

ІІDІ'а.иі..в, ааве.ІИ спіJІьву vозу ІJtJ д::і.JІоводства 1 сп:ІАьио 1!1RC'l'Y'П8JIИ у вебезпеJULХ. 

ІІоЧ8.!811 3 П ст. півІІ8ІІИО-Мх1ІDVІ ЧаС'rИИ& І'роднеисwсо! '!ерИ'І'Орі! ПО рЩі 
Бузі і Іfарев! буа ааселеиа УJСР&!всьJаІІІИ цу.dбаІІи, аба "буrоо-иарев'ІІ!ІаІІІІ", які 
ва еи>lІі J1e8YВL11R а дро!!ІІІЧаа, а ва півко•і за рЬоІ) Н&рев а ІІ'f'!І1 ІІl'81111 (2,ст.10). 
В.е в П ст. бylO'МJIR J!q)iпJJeJIJgl в Бересті, lJDpoi'O'IRИi, 'МеJІЬ~, Бе.оську та 

1.впІих ІІістах. За пі aeJUi ВоJJиисЬJd юurai ВОІІМ.JІИ 3 ll'r81 яrаки та п. Мааоаецьп
а. В IXRX перемоNХ прос.а.виJІВс. JaDrni РоJІ&И і .llamuo. В ПІ ст. u;i :se:к.rt B:JD8JIII 

в сма.а: ГвJвщь:ко-Во.urисЬRо! д8р88ВJІ. 

Мавасар Св. Б.аІ'ОвЩев:вя вад Р• СупраСJІЬ 1 !<ОАО 2 S R8:e вu БіJюстом, б,и 
ocвo!I&JIIdt в 1498 Р• :кв. ОJ!ексаидрок Ходкеввчем ВeJIRIOIII Мa}:ID:aJIRo• Сп1АьиоТІІ Трьох 
Нapold.Js А1ІЯ Афоис~JСИХ праJІОСJJаВВИХ JIOнaxis. ЗІ'0до11 пей каиаспр 61!1 перекесеиJdІ 
у ~cьJadf .dc при ввщева;sNud.й річці при ВІUІІ!Іі БереаіDИ і ГрабіВJсв. <ldJI 
аrадап, ІІІ) в Sd.д:1.вeltldll .dci -.е ісиу:в&8) віlІоа 3 КІІІІІ'О~ DОСМ8ИВІІ1 -

ЗІ.~ !І llldJI 101. I'pJu-opil ОJІексав:роаич Іод'К8!ІR ОСИ)'ВУВ IXepJaDI Сво 7~ 

1 Св. МІnсо.ІІМ· 1 в 1.$64 Р• прІDmІВ -rут своrо aeJWUC& Пмра Мсп~ та JІІОСК!ІИ
ча Іоаива Федором, IIJd. :втіJс.ІІи а ІІоСКВІІ пере.а l'Кі!юм 8И"!'е.dв аа ~ ~ 

ре.111rійноrо і CSoroCJI)SCSoвoro змісту, Тут •е бум осио:вава дpYJC&PJI'I • в:fJI аrца. 

и1 друкарі !IИliLIIII у 1.$69 Р• •7чиеJІЬве вВ&ВІ'8Jdв", а в 1$70 Р• Пса.еар. h1JI ~ 
бyJJa 3&Ведеиа присSJ!и3Ио ІІJdвц1 Х7П СТо 1 приб.аrЗJІD в ~му часі 3І'&lІ.8.В& друмр.. 

Jlll буJІ& перемЩева 3 Заб.ІІудова 11.0 Супрас.8 і rry'r ро3818УА JIIЯPOJO' ВQ8JJIIIIЧY пpatm. 

В Jiill .в каиасоrирі аиай.а:еио т.ав."Супрас.псь~ JІітоnис" СRJІЗJІеи:иІf в:кі:Іпtі 

rt наnочатку D'I. сто, 1110 ОПИСУ'~ mai! ві.а: П u 1$15 р., Jds :1иши11, ва RиЬauut1 

'1а Вo..vm1 ( 1491 і 1514). Пе твір :веJІИRО! чвірю~ писаинй ва перl'амекі, беа по•ат
ку і Jd:atur- 2$3 а~. В ха.иас'І'ИрсьІdй l!PYJ't&pиi був ВJШ81I1dt "JІексвоИ"Ь сирh.-ь 

СJJОВеСВИJС'Ь СJІ&МИСJdй ••• по сем а ПОJІ~ І.ооо ~. Ud СJЮВИІІR був п~ида
кий у ІІочавві 17$1 і 1757 РР• 1 Я'К D:Olta'I!OK АО 11 Бol'OC.118ВVr вра!ІО)'ЧИ'r8JІЬИМ11 • 

Це:В8е бу.ио дру!'е •осиуваи:иа•, тим ра3о• 7Jd~utь~tol'o маиастир~~ ва 

цочатку, ХУ1 ст., кнтр. Йосифа. Солтавом, рі~•~•асио ро3почато абирати 

квих•и. Освовп~t кииl'и 3•ирав 3 рі:аиих 3ахутх1в 7JСJ)а!всьJСИх 1 diJІopyc~ux 
вмостей 1 псаиі :spo3yii1Ao• 110!101) ІІNІ маиастирсь••І браті!. В 1557 р. 
смцеио катuоr CSics.n.oтea, :в Jd.м аа3JІ&1Іеио, •• це •старі JСИІlга, •aC!Jтr•, 

13 попереаиьоl'о ст~т~. В ~yri• poaaiJii катuоrо иа:sваиі кикrи 3ібраиі 

піс.юr 1532 р. та вовіJІі BUaJDIII· переда.Jd. ао CSics..1.oтeza~ :в час:1 с:u:uаииа 

і:квеитарв-хатuоІ"а. На 21.$ иааваиих JCIIJD' у ці• катuоа:1 - .SO u;epкoJD:o-
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бoroc:Jiy8бOI!I:L 1 ІПСІ 8B&JІre.d.t., пC8JI'rJ))11 "'&COCJ10BB 1 тріоді, c.I)'88CSJDІD 1 •о
.П~ОВИИRИ та iJDII1. Зиачие ncue :saJhraиь иааІПІ ІІоаеи•&JDІR Сватоrо Писwrа. 

Піс.u переJd.:ку JСииr Староrо Заві.'!')', 7 списку •• ие CS7JІ0 повиоІ di._ 
лі! ао часу появ• іібжі! ФравuісJСа СJСориии, 1491 Р• 

В ui• JСатаJІоаі вииаsаио деСІІтJСJІ ІІИсаиь СВІ!'І.r:кх Onis uepuв, :sиа•-

ие чисJІо проповіаииz аdірикмів Іваиа ЗО4ото,-стоrе, Гриrорі• БоrоСАО:ва ~ Ba
CІLJUІ BuкJCOro. TaJCoa DJІC&JDII[ иа CSoroc.~~oвcьJd '1'._ діои1сіа .Ареопаrtта, :КИри
ла Єрус ..... сьJСоrо, І ваиа Спdта, Гриrоріа двоsс.аова, Єфреха Сврииа, І ca&JCa 
Сврииа, Іваиа до•асJdиа, Теодора Сту~а, Іваиа Аит1о%1.йсьJСоrе, Гриrор111: Си

иа!та, JDІС"!'И КирВJІ& та Ю.іІІИ&, ГригорііІІ .АJІиритсьJСоrо •иа Ериаиа• 1 А.вв• Д.оро

тм. ВиJСаааиі таJСоа •opa.Jd.c"!'И''Jii аСS1рІDІJаІ Аи~іо:ха :t НиRоиа та .Ш.еп"!'р& хоиа
ха ПІІJПІІІа. 

В •атL'Іоаі иааваио баrато зСSірвииів післ. іхев авторіи в сист .. а"!'..-

n• СJСJІаді. Зиаходихо ~aJCoa ре.drійио-корuьи1 підруч!ІИRИ' ~u·n eвu
re.d.•, upOJiorи, Jd.вet, патериRИ, сере.: вих і :киt..всьJСJІЙ патера, .:ві JСJПП"И 

.:и"!'та- свя"!'их Ме"!'афраста, 8И'l''І'ІІ І ваиа Боrос..ова, І ваиа ЗОJІото,-стоrо, Пuсі•, 

А.таиасі• А.тоисьJСоrо '!'а 1иш1. 

До JC&~a.~~ora CSyJDІ :sаиесеи1 RаJІоиічJІі пиrв, ОДJІИ аСSірвиJС ре.drійиоІ 

пааекікв а JІ&'І'ИВRИ ... {1578-1580). З апожрвфі~ 'І'І!ІОрів - повісті про ВаР
JІ&аИ& й Йосвфа, 8К'І'іе АваріІІ ЮроJ(ИІ!Іоrе, Вас~• Новоrо '1'& •Іавіти даав~и 
патрі~~рхів•. Даерuо 11сио ие подав , ue ви припусиаае, •• раа• іа певіо'І'а 
DpO Bap.aaua 1 Йос$, CSyJІo переDАетеие •хоuеиИІІ д&ПJІа до све•S аа.аі.", 
твір ,-кра!исьJСо! Аі"!'ера"!'урв тоrо час,-. 

І стор~ JаПІrи CSyJUІ peupeaeи"!'oв&Jd. тaJCJDDІ иаавUПІІ Пuм, П..меи1е 

&PJca.d•cиes, Bpe88JIJiiJC іа Ко•стаи"!'ииова враепииа вJІПисаи 1 :К..rа Царе~ 
веJІИJПС а .dтописu .. , а првро.:иича .nтера'!')"ра CS7JІ& ааступ.кеиа К.а•о» Іиu

•о:u:ов• (M.Вoamm. Істор1я }'Jq).Jd'l'-pи.Jfь~, 1920, То 1, ст.28З-285). 
Манастирів в УJ<ра!иі бyJJO деСІІ'l'J<И, :маб~ь, були в вих ЮІИІ'О-1.ивеитарі, 

ue зо ШJСОДОJ) 1J,1J1t иаших C'!"Y'д1Jt, вони до нас не дjjjm.g. 

ТWО CATALOOS OF PRINI'ED ВООКS OF 1510 AND 1557 
There was established in the XIV century The Union of Three Nations: 

Lithuania, Ukraine and Вy"e1orussia (White Russia) main~ for seltdefense 
against the western Germans and the eastern w.l..1d Мongol tribes. The Lithua
nians applied а practice '~е will neither destroy aцything o1d nor introduce 
aJWthing new''. This nation at that t1me was still pagan, but soon accepted 
Orthodox religion, а higher leve1 of culture and also а language conпnon to 
Ukrainians and Вye1orussiana which became the official 1anguage of the ant~ 
Union. 

At that time there was created а catalog of the personal collection of 
the Lithuanian Prince and Sovereign of the three nations, Sigismung І, consis
ting of 87 vo1umes. This collection later became the foundation of the Roya1 
Library- in Vilцru.s. 

There was also а second catalo~,composed 1n 1557 at the Supras1 ИOnaвta
ry, 25 1an. from Bilostok (Bia~stok), in which are inscribed 257 titles of 
most~ religious literature. 



НСТ)'П. 

ПЕРША дРУКОВАНА БІБЛІОГРАФІЯ НА СХОДІ ЕВРОПИ 

Остріг, 1 с;'8О 

РуRописиа Rииrа 5ід першо! ПОR5И письма 5 УRра!иі була на службі церR-
5И і народу кайае до Rівця: ХУІІ ст. Зростало населення 5Парі з тим і йоrо пот

реби, Продукція: руRописно! Rниrи одною людивою і тільRИ одну Rииrу протя:rок 

довmоrо часу немогла заnовнити nотреби народу. У середиві ХУ ст. !етеиберr 

примінив рухомий друRарсьRИЙ стаиоR, який зчасом одних набором літер кіr дру

кувати сотні nримірииRів. 

ДовRруrи Остроrа ва Волині були каиастирі, володіли Rия:.а роди і в 

культивувалося писарсьRе ремесло, зrодок були оRрекі писарсьRі ШRОЛИ і в вих 

продукція: руRописно! Rииrи. На кеzі ХІУ-ХУ ст. мавко руRописне ЛуцьRе Єванге

ліє, ЗагорівсьRе Єваиrелів."постровие" 1567 р •• Апостол, 1554, Мінея:, 15З6-
були передвісииRаки ПересопницьRоrо Єваиrел1А, писане нородвою мовою. Почате у 

Двірqі, 1556, а заRіичене у ПересоnницьRім манастирі, 1561 р. Складачі оnрав
дували свою працю таюnrи слова.миа ~А иже есть премадева тая то святая AVa.R• 

rеліа изь я:зuRа ~rapcRaro на мову русвую, то ~ лепшого в~розуклеия люду 

христіанс:коrо посполитоrо 11 • Я:к слуаио nише м.возвя:к (Історія: у:кр.літ.,т.2, 

ст. 12-14): "Мова перекладу це вислід довголітиьо! nопередньо! nраці баrатьох 
освічевих nоRолінь частини :колишньо! rалицьF-о-волинсRо! держави0 • В ціМ вваи-

rеJІі! в 11 rлави" (розділи і "зачала" (стихи). В усіх вваиrелія:х апостолів проби

вається у:кра!·нсьRа фразеологія:. 

Сильне бажани. переRЛасти Свя:те Письмо на зрозумілу у~<ра!нсь:ку мову 

здійснилося: після ПересоnницьRоrо вванrелія: у Хорошеві ва Волині, Я:Rе nереR

лав НегалевсьRий у 1581 р. У нім сnільна мова уRра!иців і білорусів. ПереК4ав 

він з польсьRо! мови соuія:иина Мартина Чеховича. Зробив вів це знову для лю

дей, що "любJІRть слово Боже, а не вміють читати слова польсь~<оrо, або я:з~Rа 

словеис~<ого читати писко~ рускикь внRЛаду з слов~ вrо, не розум~~"• Ue вже 
був nеріод протестанських рухів ва заході. 

РуRописну бібліоrрафію в УRра!иі ки датувмо від 11Богословца от словесІІ 

в "Ізбориі:ку Святослава, 107З" за ВосRресеноьким спис~<ок, що був знайдений у 

канастирі Новий Єрусалим біJІЯ МосRви, 1817 р. У uім сnисву пісJІЯ видання 1880, 
у Петроrраді опрацьвана бібліоrрафічиа стаття: на арRУШах 25За,25Зб і 2'54а. Uя: 

стаття: описує 47 творів Староrо Завіту, 20 Новоrо та 2З апоRриврифічиих творів. 
ПіСJІR цьоrо віRи д.ля нашо!. иау:ки довrо ковч&.ІПІ. Щойно в Галиць:ко-Во

линсьRім літоnисі під 1288 р.в зrадRа про подарувания Rвязя: Володимира церRвам 
і кавастирам євангелій та боrослуzбових книr ROJIO 25 иазов. І знову століття: 

замовчали. Аж в 1875 р., а rоловно в 1888 р. с.пташицьRий опублікував статтю 
в ПетербурсьRік'~бжіоrрафі" про Каталоr БібліотеRи Зели~<оrо Князя: ЛИтовсьRоrо 
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Сиrизкунда, писаний тодішньою уRра!нсьRою мовою. Ця знахідка вам підRазув, що 

таких Rаталогів з цього часу повинно бути більше, але вони хоча і були, до 

нас не ді~~и. Бібліотеки ісиували при хавастирах, приватні буАИ у видатних 

вилькоа, кожливо також у писарських ШRОЛах більших кіст. 

На межі ХІУ-ХУ ст. мавко рукописні зразки церковних і богослужбових 

книг, що в середиві ХУ ст. залишили нам мистецький видатний твір Євангелію з 

Пересопииці. Приготувания до видання книг в Острозі, мабуть, велися довго; 

потребу цього між собою обговорювали волинські пани православно! віри. На ті 

часи февдальна система була одною з організаці! управління територіею. Такі 

форми правління були ма~zе в усій Европі. 

З православних панів на Волині відомі Острозькі, Сангушки, Чартори~сь

кі, Вишневецькі, Корецькі та інші. Після вих була середня верства, що була 

опорою блище "посполитого" народу. В 1629 р. у Волинськім воввідстві було 

114 міст (2, ст. 84). Торгово-рекі•вичики містаки булиz Луцьк, Остріг, Дуб
во, Володимир, Торчин та інші менші містечка. Ріка Західвий Буг була голов

вою артерією вант83ів ва захід. 

Пі~ Люблинсько! уні!, 1569, RОЛИ польщипа почала все більше обмеzу
вати права украІнського народу в складі Корови1 видатніше представники вище-

згаданих родів почали радитися між собою підвести освіту в народі. Вибір впав 

на енерrічного князя Костянтина Костянтиновича ОстрозьRого. Відкриття Острозь

ка! Академі! ROAO 1577 р. та друк А з б ук и в Острозі, 1578 р., вказують 
на те, шо волинські пани здійснили намічені пливи, ставши практично на шлях 

освіти та Rвижно! культури. 
Крік сильного ваступу на укра!исьху душу католицько! Польші, в тік ча-

сі до сили приходив і протеставтський рух, що почав охоплювати середній проша

рок велькоz. Впарі з тим почали появлитися переклади Св.nиська ва польську ко

ву, иапр., у виданні Мартина Чеховичанавіть заведено ва карrінесах •руські 

розділи" {глави) та "начала" {стихи). Наспівала доба великого зрушення. 

я.Ісаввич у вступних статтих до "Перmодрукар Іван Федоров ••• n{львів, 

1975) цитув вибрані думки авглі~ського книгознавця Ричарда де Бері, який ка

зав: "В книжках для мене воскресають мертві, в книжка мені відкривавть~ май
бутив". дальше вів наголошує зиачіиня кииzки,себто, ~оли б !! не було· "уся 
слава зеклі відійшла б у забуття ••• Заики можуть зрівнятися з землею, непере

кожні держави загинути. Не судилося ві королик, ві панам увічвити себе так, 

як це зроблено у кииzці". 

Книгою в Укра!иі, що постійно відсвіzуе иародню пам'ять в Острозька 

Біблія, 1581 р., власне вона в репрезентанток укра!исько! друкарська! куль-

тури. 



ІВАН ФFдОРОІ3ИЧ НА УJ\РА~НСЬКШ: ЗАХОДІ 

Кали саме друкар прибув на захід сnершу до За6лудова, Білорусь, точна дата 

невідома. ~го nрибуття :можна вмасти :м:іж тm<і дати: Федорович з Петром Мстис.лав

цем зm<інчили друкувати Часослов у Москві 28.10.1564, а вже 8.7.1568 Р• обидва 

друкарі у ЗабJІУдові, в мавТRу гетьмана ХодRев:ича nочали друкувати ~ите.льне вван

ге.ds ( 1, ст. 40). ВRазане дЖерело відносить ви!зд-втечу друкарів із МоСRви при

:кіІщі 1566, іlбо налочат:ку 1567 Р• добровільно друкарі з Мос:кви не ви!:хаJJи, особJІИ

во Федорович :мусів втіRати "реЗ'В.лнаго ради оЗJЮбен:ія", мос:ковсь:ко! безnросвітньо! 

верхівки, я:ка в друкарстві баЧИJІа "хотячи магое в з.ло nревра.тити" (там же ст.41). 

Політична унія ПоJІЬЩі з ЛИТJЮю 1569 Р• сRJІа.ли одну державу - РічпосnроJІИТУ, 

до ЯRо:! сИJІою СRJІад1ІИХ умов:ин yвil1Iwia частина ;mра.:!нських і білорусьЮDС землеь. 

Православно! віри гет. Хот:кевич, він рішився надрукувати :книги Святого Письма та 

богослужбові зрозумілою для народу мово~ По.льсь:кі :круги були тим невдоволені. 

ЗабJІУ.zrівсь:ка друкарня ще видаJІа Ча.соСJІОв і Пса..лтир 1570 Р• і на цім nраця пршm
:ни.лаСІІ. Гет. ХодRев:ич nомер 12.11.1572 р., це да.е: nідстави думати, що Іван Федоро

!3ИЧ перед ціе:ю датою заJІИІШШ ЗаМудів і ви!J<ав до Львова, де буJІИ :куди :кращі мо• 

ливості друкарсь:ко! праді. Тут же rравесь:кі nідприємства, друкарСЬRИЙ матеріял, 

центр ~в'яз:ків та збуття видань. 

У Львові зчерги Федорович від;Rрив третю друкарню. Тут він надрукував Аnосто

ла, 1574 та б;у'Rвар~гра.мати:ку. В той час :книги буJПі дорогі, висо:кі ціни :матеріялів, 

отже продаЖ вчас не nо:кр:ивала витрат і в дру:каря створИ.ІПіСН фінасові труднощі. За 

довги Федорович заставився наюmМ майJЮ:м, але дру:карні не nродав (там же ст. 68) 

і на почат::ку 1575 р. прибув до Острога на ВоJJИНі на залрошеННR :кн. R. R •. Острозь

:кого. Тут знову треба б~тло будувати друкарmо, а передтим ще і при:м:іщеюrя0 

За свойого mqжбува.ння на укра:!нсь:кім заході, Федорович надрукував дотепер 

відомих 10 :книг, або я:к ПИІ.ІІе я. Ісаєвич- 70%усього тоді виданого (З, ст.8). За 

цю працю був названиИ "дру:кар RНИГ пред тьm не виданих". 

Перечитуючи сторіНRи писань російсь:ких бібліограф~, я:кі постійно наголо

шують місію Федоровича на 6ілорусь:ких і у:кра:!нсь1шх західніх &Eno~J~Яx, але рідRо 

Rо.ли згадують про ~ого загрозу на рідн:і.І1 6аиьRівщині. 1\оли немае: справжньо! 

волі у ВJІасній :кра!ні, автохтони ви!здЖЗЮТь im.Id. Rpa!. ТаR було з Іваном Федо

ровичем, в М:оСRві i.fowJ, я:к дия:конові православно! цер:кви за "провину дру:кування 

:книг" грозИJІо "заточення у ~А:г.настир", я:к це 6;у·ло з ~ого вчителем др)'Rарства 1~ 

си:мо:м Гре:ко:м, я:киН у в лзни:ці й помер. Таю!М чином зг~ друкар був вихідце~ 

:RтіRачем-е:міr'ранто:м.. На заході він став вільною .людиною, на нашу сьогодЮlшnо мову 

дістав 11азИJІЬ 11 з nовним правом приватно:! ініц:іятиви та став поважа.ним на :князівсь-

ких дворах. два світи і дві окремі долі понево.лено! і вільно! людини. 67 



КНИГА НОВОГО ЗАВІТА З ПСААТИРЕМ НАПРЕдІ 

Остріг, 1580 

Новоза~ітиs Святе Письмо "ввекzе иапреди Псажки" своею кокпозиціsю 

смадало киигу, шо потребувuа п о к а • ч и х а "раді ехораго обретевія" 

в вій потрібних до читаRRя 1 проповіді і студій катеріялі~. В одній з пере•

хов ця книга була названа "перший овощ от доку печатваго ••• острозского". Але 
передтих у 1578 Ро був видавий буквар..чит~а. Ue видання не увааалося аа 
"перший еващ", а лише Святе Писько. Ue дохазуе, шо головва турбота була вида
ти перховиі й богослудбові книги. 

Uя хиига об 9 едиувала Новий Завіт з Псuтире•, себто Четвероевавгеліе, 

Апостол і Апохаліпсис з додатRок деяRих розділів зо Старого Завіту. 

Згадане видавия розкіру 

вісікхи, задруховаві сторінки 

51 6 х 12 12 ск., смадаsтьси а 

чотирьох векукерованих аркушів 

й 490 листів позиачеві своерід
вьою иукераціею ва зошитах. до 

деяхих прикірии!Сів влоzеиий по

хаzчиІС 1 • 52 арJСУЩ1в 1 що буде 

предметок нашого викладу. Про 

вьоrо докладніше подаехо ва 

наступвих сторіиІСах. 

Uю квигу було иеобхідво 

виказати охремо, щоб кати ясиі

ший погляд ва слу•бу і прикмету 

окремо! ІСИИГИ сакоrо покажчика. 

ЯІС бачимо з подавого ліво

руч фаІСсимиле, заголовІС читавть

ся церІСОВВОСЛОВ~ЯВСЬКИК шрИФ

то•а •Книга воваrо зав\та о 

вией•е вапреди Псалкк блаsев

иаrо давида проро~а й царя•. 

(Ми рОЗІСрИВа8КО "титАН") 

Новозавітвв Святе Письмо 

Остріг 1 1580 
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Текст ціє! навчально! ~ниги починається Псалтирек, а після нього окре

мі розділи і книги розміщуються в такім порядку& 

Аркуш 1-85 
8 5 б- 9Зб 

Псалтир 

Псалми, моАитви і пісні вибрані зо Старого Завіту 4) 
- З :книги "!сход n, розділ 15 
- 11Второзаков:ня 11 , 32 
- Перша книга царств, розділ 2 
- З прор~ка Аввакума та Іса~!, 26 
- Прор. йони, 2 
- Прор. дан~а,З 
- Два уривки з Є в ангелі! від Луки 

9Зб-142б Євангеліє від Матвія 11иже описа житя Христа" 
14З-17З - Євангеліє від Марка 
17Зб-224 - Євангеліє від Луни 
224б·-262 - Євангеліє від Івана 
2~&-262...,_ Сназавів д'іав:ій апостОJІ 
2 6З -ЗО9 - діа.иія апостольсьна 
З10 -447 - Послання апостолів 
448 -469б- АпокаАіпсис 
h70 -h81б- СоборниRЬ 12-т~ м~сац~ сназая гАавн коемуждо Апостолу 

і Євангелію і избранuк святwк и празв:икок. 

482-489б- Сказавіє главах евагел•снік утревік апостолом і еваrеліак 
изв~ств:о седкицам всего л~та. 

На аркуші 490 колофон та вихідні повідоклеиня, що книга 
~начата и совершена11 і підпис друкаря. 

джерело (З, ст. 87) каже, що Острозький Новий Завіт був четверто! 
редакці!, бо першо! найстарше в Укра!ні було Галицьке четвероєвангелів, 

1144 р. Острозьке видання багато разів передруковувалоСR:: в Єві, 1611 р., 

у Вільні, 162 З і 16h 1; в Києві, .1658,1692; в Кутеві, 1652 і знову у Києві, 

17З2. У Московщині друкували лише богослужбові книги, а книги для побоzио

го читання уважали зайвими (з, ст. 89). 
Слід припускати, що Новий Завіт був також підручною літературою в 

Острозькій Акадекі! й дуже коаливо, що в його приготуванні й др~ові був 

певний поспіх. Він також характерний як пеuшакнига з окремим титуловим 

аркушех. До того часу друкар - Федорович придержувався традиційно! форки, 

після яко! книжка починалася текстом. 

З вищеподаного з:місту та роможеного тексту Иа 490 стор. стає нак 
ясна потреба відсИJІача, посібника, або покакчика знайти в цій книзі "раді 

сІ<араго обр\тевія" потрібне місце, фразу, "золоту думку" тощо. В ці:м часі 

вже були паІ<ажчиJСИ до Святого Письма на заході, а навіть у сусідній Польщі. 

Нового Заповіту цього видання збереглося тільки 14 примірників. Лише 
деякі переплетені з ~окажчикок, або тільки Псалтир і покажчик. 

•) Вдавниву чисАО ставили лише на лицевій сторінці аркуша, току ки, щоб 
не писати 11nepma, чи друга" сторінка, - значимо 11 а і б 11 • 



БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДО НОВОГО ЗАПОЮ:П 

ТИмофія Михай~овича 

Альфабетио-предметний noRazчи~ до новозавітнього Святого Письма вида

вий острозьRою друRарвею у 1580 р. - це третя відока вам Rниrа ВолинсьRо! 

зеклі. ПоR&ZЧИR мав ORpex~~ титульний аркуш, ОRреку паrіиацію, вихідні пові

доlfJІеивя,, - це самостійна nраця інди:в:ідуа.льноrо автора. На першім вевумеровавік 

титульнім a'PRYmi заголово~: «Книжка, собраніє вещей нужн'tйших. В'ькрат-
цt, скораго ради обр'tтснія вь кннзе новаго зав'tта по с.1овесе:-.1 азбуки, 
вс'tм благочестно вt,рующим вь святую живоначальную тройцу отца 
11 сьша и святаго духа з'tло есть полезна. -заголовоR повторево на лерпdм 

нумерованім аркуші, в ~кі• вазваио автора Rни•ки, а саме1 «Собра

ніе вещей нужн'tйших скораго ради обр'tтенія во книз't сей новаго за-
в'tта, по словесем азбуки :-.шого гр'tшньІм Тимофеом Михайловичем, 
.1'tта от сазданія миру 7089 а от нароженія спасителя нашего Ісуса 
Христа 1580». -

··~· . і Kttlt~I(A. ,.,.,."'' ,.:'f'lll ІІ>і ф 
~ .. ,.4·na.uнx~ • "'"'tf.:~ч~ '": ~ 
~ fAJІ fA~It 05'f""mІnЇ.._ &1trttll5f ~ 

І ~:6A~t ')Af.rttflA " Пtt.'f61tt,ИІ6 ~ 
A')5'~1ftl • 64rt.t11J li:гormnt а7 ~ 
J'tiІtlfHІИf1, 6ІAtf;;~,. rr.:ttr>tnA1::~ 

\Q!' ""' " ~) ~ ... ,. .. S.f 6 ': ~f'"'l• ... WLIA tЩІА 
~ "!"'•r• riXA 5-і-А• 
<Q} ftm' ПfМ')ІtА • 

І ~ І 
JJ ' • .. 
11 •~n•"'!"4 а,.,,. tnц,,.., ... ,. 

r,.,.,. "'"'І•tof • ;о:""'"'" 
4,1~<, .... , ..... ~ • 

Тому цо, традv.ц:іі!не ос)()рм.лєння 

головно! cтopir-:J<:J-1 б;:ло без назви 1-:ниги 

nv ... 7rиг:ими ~'Іі тера;.-~Іr, wаб-:--ть, сr.ла.r.щч пол то-

рv,в :1агоw·ю.''ЮГ: J:~e r: ;з аараз перед тсr:стоІ.~о 

'? Першім Зa.J'OЛORRY Є 11вір~n:оЧ1"М у СВЯ:Т~10 

жУ!lо:н:ача.льн~т Тро.Удю", сРбто на відх:іну 

nід nротестантсь:r-~их rrn:caнь, Я:R:і Св. ТроРию 

!3ідr·идають. 

.лі:вор~'Ч, по R}'ТR:-!.X хрестИRові зірчасті від

липні частшrі, по середині 11 серпеJПоj6:і.є 11 з 

орнаментом, а під ним знову дві частиці. 

(.едороя'Ь ;,' .Львові змінив свое nризвіще 

згідно ми.лозв~rшостv. місцево! вимови і це 

ми бач:ю4о наглядltо ~, повідоNл~нні друRаря: 

нн:изу. 

Почат1~ощ· сторію<:.r ві.ІІRрИRає: pRдOR 

в~я:зі велm:ими .літерами. Під ним повторе-

Новий 3.-"1.Віт. Остріг, 15НО 

('І'итулJ,ниj; apR)'JH) 

70 



71 

пий заголовок (див. далі.). Відтак слідує текст. Гасла на літеру "А", я:Rа. на вRа

заній :Lлюстраці! DИГJtRдає на "nporrncнy", себто писана руRою .. 

Формат юrnж:ки восьшmа apJQШa, 53 листи з них один не:нумероваmn1, а 52 

мають :кириличну пагінацію, :колонцифри поставлені nраворуч ~горі. ННиж:ка ~nита 

6.5 зоumтів, я :кожно14У з них по 8 аркушів, або 16 сторінок. Зошити нумеровані 

oRpeuo :кирИJІИЧНЮ4 літерочимаки. 

шрифж дрібний т. зв. острозькиfr, набір 12.2 х 5,5 см., на :кожній сто
рінці зо рRдRів. 

Останню cтopiJmy заз.nmає :кішtів:ка. Таr-.им чином по:кажчи:к має всі nрикмети 

і необхідні дані окремого виданнн .. ТаR його уRра!нсьRа бібліографічна науt<а повШІ

на розгJJЯдати та уважати за першу 6і6JІ:іографію на Сході Европи. 

ТИмофій Михайлович зазначений на другому титулі. Та.юш чином цей поRажч:и:к 

та.:кож і перuим виданням індивjдуа.пьного автора, m<ого ще дотеперне 6улоо Наш с!<'.ла,.. 

дач був знайомий з по.льсь:кими :католицьюn.m і протеС'J!антсь:кими цього роду nидання::ми. 

Ui останні на ма.рrінесах Ма.ІШ "руські розділи" (глави) і "зачала" ( сти:хи). Такий 

покажчик був видав антитрінітарин 1І.а.ртин Чехович у 1577 Р• ОRре:мо він mmre, що 

його "Просили браття: з ·руських Rра!и, 6о !"ОНИ у сво!х писаних юшгах не мають таких 

я:к :м:и розділів" ( 1 ,ст. 91). 

Після другого заголоВRа в альфабетичнім поря:дRУ розставлена вибрана довід

кова фразеологія: переважно до головного тзору - Нового Завіту, почавши від літери 

"А" аж до о ста.нньо! слов' я:нсьІ~о! азбуки. 

Підбір м:атерія:.лу сrладач брав з Нового Завіту, m<ого сам теRст підRазува.в 

я:к підбирати і редагуваТІr потрібні відсилки. Багато фраз перенесено з самого текс

ту, я::к J' нас називають "крилаті слова", або "золоті д:уr.ІRИ 11 (1, ст. 91). 

'!Имофій Михайлович д'УЖе ма.ло вживав т. зв. "інверсій". я. Ісаєвич наводиТЬ 

одну фразу, а саме: 

11 Вся::ка неправда грf,:х:ь есть" (ар:к. Зб) .. Інверсія: може бути: 

Неправда вся:Rа. грf,::х:ь есть, або 

Гр~ вепразда вс~а есть. 

Автор покажчиRа інверсій ма.і1же не вживав, або rористується: ними зрідRао Натомість 

він nридержується тематичного nідбору ма.тер:іяJ!:у. Він 11дЄ вислови окремими фраза,. 

ми і рідко коли !х об~єднує в тем&ТУ-ЧНі гнізда; часто розЮщує гасла після !.х по-

рядкова! приналежності, в інших робить винятки. Але зустрічаютьсн ви!мюі, в яких 

ск.ладач зовсім не дотримується по-азбучно! nослідовності. Можливо ТІІМ він омегчу-

вав собі свободу думки~ Ми пр:ипус:кг.ЄJІ[о, що складач nокажчи:ка :користувався: іншомов

НШІІИ uього роду матеріялrоm, жодних запозичень він не брав, а 11рацю смадав самоо

тійно без допомоги інших. Потреби nобожного читача були чи ненайважнішими вказівка-



м:и. Ось :кільУ.а nрю:.ладів, що ілюструють передше с:каза.не, а саме: 

"Богатш.rь горе". (ЛУІ~• 6, зач. 2.5) 
"Богатства злая". (McapRoc 4, зач. 16) 
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"Богатитисщ хотяІJr1и в'ЬПадаютт в напасти и сіти и похоти многи". (1, Тим.6, 
зач. ?В7) 

11 Богатьn.rь плакатися и рьrда'!'И о JПОТЬІХ с:корбех градущих на них''• (Я!<ов. 

5, ~гач. 56) 
ЯR вже було вищесказано в основу всіх гаслових позицій положениіі тєRст 

Нового ~іту. ВибірRу з Пса.лтира і старозавітних :к:н:иг СR.ладач відредагував, 

я::к це побачm.ю mnцe. Тимофій Ми:х&їлович значне число підбору те:кстів підбирав 

на погр:і.шимість, і.Rоді соціяJІЬні rm:та.ння, я::к ми бачи.1!И вmце, а.ле тра.п.ляються і 

інші відважні тетш на ці февдальні часу, я::к: 

"Гонителей не има.ху боятися" (арк. 39) 
Таким чином цей і.Rде:кс ( по:ка.жч~) відразу набрав сили :кільRох ~б: я:R поІ<<1ЖЧИR, 
н:к тематична nуб.л:і.:кад:ія і я:к виховне спрямування:. 

8r~------------------~----~~~ 
Оригінали оп~-rсуваних тут ви:

на:м зовсі:м недостуnні, тому ми пос

.луговуємосл вже оnублі :кова.нш.ш пра

іmnих авторів. 

Rо1шоз;:rція ві дси.ло:к nоRажчи

:ка "Кнmк:ка вещей 1ГJЖН9ЙІmіХ'Ь11 с»ое

рідна, логічно обдумана і пристосо

~ана до тодішвіх потреб. Я:к вже бу

ло с:казаио,·- пе альфабетио-пред

метний по:кажчи:к відсилав до те:ксту 

переваzво Нового Завіту до розділів 

(глав), зачал (стихів) та почат:ко

вих фраз.Підбір:ка :матеріялу до цьо

го по:каzчи:ка своврідвя, иапр., ви

датних осіб Старого Завіту сRЛадач 

' називав аа перших і:к 1111, а саме: 

11АгиеІ.t'Ь Христов'Ь 11 (арІ<. 1б) 
"Авва пророчица11 (арІ<. 2) 
11 БJІа.жеВЬІй :куІt'Ь" (арІ<. 4) 
•Реве:ка вена Исаа:t<ова" (арІ<. 296) 

І:кеиа і фрази в пі:м приRЛаді 

JІегІ<о запа:к ятати і в потребі !х 

знайти в по:какчи:кові. 

Перmа сторінна ПQR&ЕЧИІ<&І застав:ка, 
В'~зь аагОJІовRа 1 призвіще автора. 

Остріг, 15ВО. 
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Скпадач по:кажчи:ка іноді відси~ає читача до подій Нового Завіту, наnр., 
11Август-ь :кесарь пове.ле наnисати всю вселенно:ю" (ар:к.1б-2. Він та:ков: групує 
ціли« ряд одноіменних фраз, немов бібліографічні гнізда, напр., в розnовіді 

про ділвил апостола Павла, нін !х групує та:к: 

11ПавеJl'Ь С'Ь зв'hри боuется В'Ь Ефесі" 

11ПавеJrЬ хвалится: в'Ь бідаrь11 

uпавеR"Ь хощеТ'Ь оукрети" 

Але: 11Пот ПаВJІОВ'Ь исцмя:еТ'Ь недуЖНШІ11 • 

Згідно альфабетичного порядку "Пот" (піт) мало б бути дальше, але почато~ 
фрази відноситься: до "Павел", отже, це вае логічний підхід до справи, себ

то, під я:ккм словом читач може шу:кати потрібно! фрази. 

Майже :кожний з нас nам я:тав вислови мудрих людей, часто вживаємо 
nри:ка.з:ки, дея:кі з них залишаються: ва все життя: людини. до свого по:кажчи:ка 

та:кі 11 зОJІоті дум:ки" і вносить Тихофій .Михамович, ось при:R.ІІад: 

n Б~ажеии нишіи духомь я:ко теrь есть царство вебеснон• (ар:к. 4) 
"О:ко за o~to" (ар:к. З1б) 
"Сребролюбіе :корень всем-ь ЗJІЬІК'Ь есть" (ар:к. 42) 
"Че~ове:к-ь што сееТ"Ь, то и nоzнет'Ь11 (та.JІ :ве). 
В nо1<ажчи:кові пrиро:~<о застосовуютьм с:корочення, вапро, "Послання: 

ап. Павла до Тимофія:", с:R.ІІадач с:корочує Тимофія ва Тим". При відс~:ках до 

Четвероєвангмі~, наnр., "Євангелія від ЛУJ<и, глава 2, стих 2 11 , в с:~<орочен

ні буде: "ЛУ\ б, за~, б" (вживання надр.я:д:кових літер, а "б" слов"~янсь:ке чис
лення )J. До С}(J[адніших і важніших те:кстів сJ<JІадач іноді дає nоде:кіль~а від
сило:к до різних приналежних кість, а саме: 

"Глас'Ь С'Ь небес'Ь ее естьснН'Ь мой вомюбленньtй о нем же благово.лихь" 

- 3роблено Шість відсИJІОУ. до ЄвангеJІі! та другому nосланні ап. Петра (2 1 

ст. 127-128). 
Оригінальна :копія "Книж:ка вещей нужнейшихь 11 Тимофія Михайловича бу

~а Знадена в 1817 р. в Публічній dібліотеЦі в Петербурзі, вона була пе

реnлетена з Новим Завітом. Від того пішла путанина, що По:кажчи:к с:кладовою 

частивою зшитого разом примірни:ка і це стало хибою усіх описів на протязі 

майже 150 ро:ків. В ваш час нараховується 14 примірни:ків, з цього 10 nрим. 
переr~етені з Нових Завітом і Псалтире:м, а 4-и о:креко (2, ст. 125). Але 
переnлет не в доFазом увіфі:каці! дру:кованого твору, а лише, я:к було вже 

сRазано: о:креvий титульний ар:куш, дата видання, підпис дру:каря і окрема 

пагінаціR (сторінкування). Коли глянути в середину Нового Завіту з Псал
тирем, в нім нема оRремих титульних аркушів, яR Червероєвавгеліє, Апосто~ 

1 остання Апо:каліпсис. Отже, це самостійний і ОRрекий бібліографічний 

nо:кажчи:к індивідуальвого автора, с:кладений можливо студенток, а потім ви~ 

ладачем Острозь:ко! А:кадемі:! - ТюrОфієм Мих~.ло:еичем. Ue nерша друRована 
бібліографія иа Сході Европи і від не! нам треба виводити рідномоввий 

літопис бібліографічно! до~tентаці! та інфоркатиRи. 

До цього слід додати, що Острозь:ка дру:карня перша в У:кра!ні ввела 

оRремий титульний ар:куш, сторін:кувавия !х, застосували відливні і rравіро-

1'\ані nри:краси і nримінила потрібну літеру 1! 1·• 



74 

Російські дослідниRИ книгознання нашого часу зовсім nромовчують цю перау 

~ТRра!нську бібліографію на Сході Европи та ~загалі nepllf,'т серед слов' янів І~ири.лич-

пого дp;rny. Rнижну У.Уw'ІЬТуРУ ~івсько~ держави можна nідма:~іс·l'рувати під "три народ-

ності 11 щоб серед них "";"Ростити моска.ля", але Остріг на ВоJІШІі ще можна наштати 

"Острог", але вR.Ласти в приw.nл:ап-у леrенду 11~ веще.і-~ нужнеі1ших11 у :культ)'рВУ 

власність "трьох націй" було б абсурдом. FЬсійсь:ка дослідниця книгознання Ао С. 

Зернова у сво!й праці "Начало книгопечатания в Москве и на Украине" (Н., 1947, 

сто 55) називає: друRИ в Острозі ~едорояа-Федорояича, подає: пагінацію Нового Заві-
та: 114 ннм л., 490 л. 11 ( 4 нен:JМеро:яані арК:'f'ШИ і 490 арк.). Піст uього nодає: пагі-

націю ПокажчИRа: "1 тит. л., 52 л." ( 1 тит:rльниі! ар1-';..п і 52 арк.), ані слоnо~.~ про 

заголовоR "~ка собраніе вещей нужнtйшихь''• 

Ми на цім місці не робюл:о А. с. :lерновіі! закид, бо про н~· ''іП-fЖИУ R;.rльту

р:f м;,·с:имо і nовинні ми говорити. ДесятйR років тow.r цю cnuaвy nорупrили 6ібліотСІшрі 

в сучаснИ Укра!ні. Автор нього зібрання опубл:!.куnав дві статті Н ~or:rni.Jiя:цiю 

11 0с·.rрозьJ<:а та Дерманська друRарні" (J 981), а.ле дотег.ер видв:игн;rти цю ~ .. жє•у 

' на належне місІ~е неnоцастило. Чи !.~ао: ї;е якиИсь взає:моз:в язок з 9ОЛОСJ:>.ІО4 думан-

ням npo правослаяниУ Остріг, годj сказати, але в одному ещюс:.лопедичному виданні 

анг.ліі1ською м:овою ( я ом:инаю назву і призвіще) ОстрозьRу б:1_6ліограd.Іію і вw..лади 

бjбліотеЧІшх та бібліографічних нa:"v'R у Нреwпщі ( 1809-11325) зовсім сІ<JІатr.ач оr.шнув. 

Реасумуючи цю статтю спрг.вед.1ІИВо буде сказати, що Острозь:r:иіі ,л-і_ т~ратурниі[ 

Rр~'Жок і Гур'І·ок вчених діячів к:мь~ури внесли в у:кра!нсьRу біб"ті.ограf.j.ю вe.mrчe::нrn:H 

вклад - опрацювали і :gидали наі~старшу в УІ<ра!ні й на Сході Eвpomr бj бл.іографію у 

виді альфабетио-предметного відсилача, 1:~о собою yя:n.л.RG першу також працю довідково

інформаційно! літературно 

Укра!нсьrі 6:і..6лі.ографИ та історики дОJ<::rменталістиRи пов:итrі глибше застано

витися над цим пам ят:m!У.о:І ~~з.,нсьRо! літерат~'ІJИ і поВИНh-і. гордитися бібліогра

с(·ічною працею серед слов' .янських та j_н:шомошrnх народіво 
СJІуІПВо заRінчув свою працю r.н.логвин 11 3 глибин" (Ки!в,"дніпро,1974, 

ст. 186): "Своєрідність внесRу Rожного народув с::карбвицю світовоі F:ультіри 
в одним з найцінніших його здобутRів. МистецьRа спадщина дає нах можливість 

прозирати "безпереривність часів", взаємозв 1 язRи нультур різних епох і 

народів. Знання !! духово збагачує людиву доПомагає: долати Rу~ьтурку і 

національну обмеженість". 



УКРАfНСЬКА БІБЛІОГРАФІЯ ВПОРІВЕНЬ дО ІНШИХ 

Вnерше ніж визначити сутність 11пра:ктичвоі 11 бібліографі!" слід гJІЯну

ти в зародження самого терміну та його цілевого призначения і визначення. 
Всі матеріяли, що чимось описують Rнигу зараховуємо до бібліографіч

них згідно двоnОJІовивчастого грецьJ<ого слова "бібліоиu - :книга, а •графо 11 

- nишу, отже вірнии буде сJ<зати - :r:нигоописания, або описую ккигу. UiJiicнi 

праці, оnисують 11 бібліо", яR теRст, зміст, аналізують частини :r:ниги, допов

ии~ь чимось, роблять зведення друRованих праць за періоди, текатично тощо 

- називаємо бібліографіями. ДесятRи роRів току бібліографія була дисцИПJІі• 

ною, сьогодні вона вzе зарахована до гуманістичних нау~<. 

HayRa знаходить раииі зразки бібліографічних праць почавши від ІУ 
ст. Тут-то-так зустрічаємо сnисRи :r:виг, поради що саме читати, 111t та:r:оа 

заборона читати 11ложиі" книги. Перші три бібліографічні статті в У~<ра!ві 

були ввесеиі до "ІзборніRа Святослава, 107З", одва з них найповніша "Бо

гословца от СJІовес" називає 47 RВИГ Старого Завіту, 20 Нового та 23 апоJ<
рифів. Ця стаття роЗJІожева ва чотирьох сторіRах по дві RОJІони в Rоаиій є 

історичним початRом уRраfнсьУ.о! бібліографі!. ДруRована бібліографія наро

дИJІаСR в ХУІ ст. до RІ<ot валеzить 11Книга собраиіе вещей RyІQІtJhnиrь", а 

сам терnи чит~<о почав :визначатися щойно в ХУІІ ст. 

В братсь~<ому статуті мовашого чину Маврійдів 1618 р. поставJІено ви
могу, щоб :на бібJІіоте:~tо» завідував знавець 11 бібліографічвих иау:к" (4, ст. 
26). Свідомо ваите слово "бібліографія" вперше в 16ЗЗ р. видатного бібліо
графа того часу Табріеля Ноде (16ОО-165З.G. Naude), в його прці "БібJІіогра
фія ПОJІіти~<И" (Bibliographia politica). Від того часу вzе частіше в описах 
RНИГ зустрічається цей термін. Ще за життя Ноде, конах-Rаркеліт Лув ЖаRо

ба (1608-1670) видав був річниRа фра:нцузьJ<о! біиучо! бібліографі! й чит-
:r:о !! иазваІS "Bib1iographia Pariвina, 1645-1651" (Там ~~:е, ст. 27). 

ВІ<інці ХУІІ ст. теркін "бібліографія" займав налеzне місце серед 

інших дисцИПJІін :науRИ і сповняв свою доnо•ічну pOJIIO. Згодом цей термін 

почали розробJІяти теорет~RИ бібліо"~аФі! і читRо !! відділИJІИ від раииіше 
утотоЖ!ІИ1Ваного слова 3 11 бібліоте~оІ'І11 , 81Rаталогок 11 тощо. На меІІ:і ХУІІІ 1 
ХІХ ст. цей теркін введено в словарі, перший з них був Тhе Rqya1 English 
Diction~, 1741, Ьу D. Fenning, ue ще в розухінні "списRа Rниг 11 • І:нші 
надавали значення цьоку термінові, ЯJ< доСАідаення рідJ<існих RНИГ. Оста

точно цей термін заRріnився в дослідниRа інJ<унабул (Місhае1 Denis' 
1729-1800) Einteilung 1.n ct1.e Bucherkunde (1777-1778)Band 1, und Bibllogra

phie Literaturgeschichte, Band 2. 
В цих працях бібліографі~ віднесено до філологічних науJ<. Слідуюч1 

деСЯТИJІі ТТЯ, ЩО CJU[8JIИCЯ На ВіRИ • були ПJІОдОБИТі ДJІЯ б і бJІі о графі! J ЩО 

поруч осхислюваиь (те оритичнИх розважань), поча.JІи поSІВJLRтися різні переnо
діли, оnиси, а бібліограф Камю (A.G.Camus, 1740-1804) розробив проєRт nоділу 
RНИГ в Національні~ бібліотеці в Парижі на деся~ J<JIЯc. Після довгих пе-
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ресnрав, яхі тривають і досьогодиі, погод•ено, що завданням бібліографі! 

в впорядхувати людсьRе знання виложене в книгах. Під тим ки розуміємо 

впоря:дRуВати усе друковане так, щоб історик, мовознавець, етнограф, хатеха

ти~~:, бiuor та всі інші професійиі і заінтересовані діячі науки і :культури 

могли знайти без затрати часу імена авторів, ники писані твори та всякі 

необхідні інформаці! для дослідів і студій. Тако• до ~~:ииг широкого людсь

~~:ого значеиия, чи групи Rииr по даних галузях СJUJ:адати довідииRИ, по~~:~ 

чики до розділів, о~~:рехих понять-тек, предметів, а коли хова про Святе 

Письмо -в яких писаннях знайти, напр. фрази: "Горе вам книжники і фари

ее!'', 11 Б.11ажені віруючі!• ••• тошо. 
В ціх останнім абзаці ки прийшли до потреби Покаzчика 11 .КВига собра-

иіе вещей иужиt.йших-ь" до Нового Завіту, Остріг, 1580. 
Покажчики, ЯR помічні Rомпозиці! бувають різнородиого сJІ:.ІІаду, а най• 

частіше та.RіІ 

Бібліографічний по~~:аzчиR описув го.ІІовніші, або вибрані матеріяли 
поміщені в головному творі, беручи до уваги найхонечніші спряку-

~ания читача, дос.ІІідника, проповідника, вчите.~~я Боаого закову 

і подмьше. 

- Альфабет~ні,що виказують авторів, часто з титул~и Іх праць, 
імена співробітників, ановіків, хриптоніків, збірні праnі тощо. 

- Хровоо~~огічи1 - суnоставляють пуб.ІІіховані твори згідно датованого 

чергування. 

- Мовні - росR.ІІадають літературу після мовно! прина.~~ежиості. 

- Перехрестні, що виказують по-азбучно авторів, титули книг і 

предметів, або тек. 

- К.ІІясові - після ділянок людського знання. 

Георгафічні~- після місцевостей, областей, кра.fв і держав. 

- Тематичні, або предметні ,--найбільше поширені, головно в наукових 

потребах. 

Систематичні, що групують довідRові дані пісм розді.ІІів, мяс, 

або логічного впорядкування. 

На.JІи описуваний покажчик 11.КВига собра.ніе вещей нужиіJЬшось11 підпадав 

під першу вищеназвану позицію 11 бібJІіографічиий покаzчи~~:11 • 

":Ковкордаці!" (Concordance ), або по~~:ажчиЮІ до латинсьRих :&іблій зна-
ві вже в ХІІІ ст., а друRоваиі з 1479 р. Протягом ХУ! ст. вови видава.~~и~ 

до ге6рейсь~~:ого, грець~~:ого, иіхець~~:ого, авглійських те~~:стів усієf Біб.ІІі!, 

а зокрема до Нового Завіту. Польські католицьхі видавин поиіщува.ІІИ в по-

каzчи~~:и лише в~~:азів~~:и, що саие читати у неділі та свята. Натомість Берес

тейсь~~:а Біблія ка.~~ьвіиістів (1570) та антитринітарія Мартина Чеховича 

(ПОRаЕЧИК З 1577 р.) вnpoDaazyBaJIИ Предметио-темаТИЧНі Відсилачі ДО ци
тат у Святім Письмі, потрібні в пОJІе:міці з іншовірцямио 

У~~:ра!нський автор по~~:аzчи~~:а - Тимофій Михай.11ович зовсім не наСJІіду

вав іншоковвих зразхів, він не дотримувався порядку в межах літери, а роз

міщував гас.11а піС.ІІН !х значіння і можна думати - потреби читача. 
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В нашім прИR.ладі мо=--а про "Поr.ажчи:~<:а до Но·~ого Завіоr,r, Остріг, 1580", 

індивідуального автора свідсь:~<:о! особи - Тюл:~ія ~·іиха}!ловича, значить він мав 

перед собою 11 6ібліо" (:юrnгу) та робиn "графа" (omrc", що разом с:к.ладас нову 

фразу - б і б л і о г р а ф і я .. 
Ф2-знчна чиmrість бібліографі! рсє:стр~rнати др~'RИ :книжкова! Форми та різні 

механічного виготоме:юrя ексnонати nісля родів, хроРо.Jюгі!, тем:, nредметів тоРtо, 

а я:к умово-інте.лентуа.льна nраця - :<1она вRесь матеріял RJJЯCИdJiRyє, с:к.ладає огmди 

щоденні, rdСР-Чні, річні, чи навіть деr.адні. Натомість фраза - n о к а ж ч и к, 

вбирає в себе чинність - nоRазати, nовести, роз:-:рити. В тих д!30Х чиююстях JІИ1!ІЄ 

функційні визначення, насправді в обох виnадках мова про :-:нигу та !! опис • 

. М:і.жнародпього розголосу набрав "Index librorum prohibi toruJ!l!l Римо

католицьRо! Іlер:кви, nерший раз оrг,rбліRований у 1564 Р•, що забороняв читатти 

І~ЮJЖRИ противні церRво-почитанні. Натомість східня ПерRва та !! провідни:ки 

вже від У ст. с:к.ладали спиекю 11ложві" ,.. "отречені 11 , або "со:кровенні"" :книги. В 

Укра!ні найраніші спис~и заборонею!:х :юmг поміщені в двох стаття:х Ізборні.Rу 

Свя:тослава, 1073 р. 3 них "Богословца от словес" назІтає 23 книги, що !х забаро 

І~ла церк~ читати. 

~· ttп·б б. 11 П · • "'1 ,11.~ .•й рор;vм rrроги .lТОРум у ольщ1., nочавши Вlд 

.;nrn:cм:oю унією, 1569 Ро, видавалиСР.: бicJ<ynci ( єтrnс:копські) 

RИ що забороняли гуситсьJ<і та J<ирилівсьJ<і дрУRи. В 1492 р. 

Біблія СRоринИ, надру-Rована "! Rpa.Roвi, 1491 Р• 

ХУ ст., ще перед Люб-

і І~роJd.вські постано

була заборонена 

1\і.!!ь:ка 'Jищенаведених дат виявляють, l!IO перед Острозь~.им покажtГ.m<ом, 1550 р. 

вже буJш дру:ковані того роду "індекси" на заході, але на Всході Eвpomr та -серед 

слов ян юrр:v.личного rmсьма - ~mра!Іrськи-.:.1 noRa.x<ЧИ:R був пер:!ІИМо У нашім ormci він 

r.~ає назву б і б .л і о г р а ф і ч н и й n о R а ж ч и к, що причасниУ. до 

оснатюго твору - Нового Завіту, в якім він вказує вибране місце нanana: ОСМИСJІ:.Іt)оо 

ванням. ~~дRRИ nеренесеного до нього частУ.Іrn теRсту і відредагованих матеріялів 

з НовоІ'о 3авіту та :і.нІшос F:Н:И:Г Смтого IJJJicь:мa., він є та.Rож у nовнім слові нау:ково

rо Еизначення - б і б л і о г р а ф і є ю. 

Наш::.fJ\і завдаюrям у майбутнім буде розщукати щжміршmа 111\ни:ги собраніе 

вещей ~йдnrn.", оm1сати .%ого nід ог .. 'ІНдом палеографічним, мотшм і методичним 

-L поставит::.r на nолиці пор~rч видань :культурних народів світа .. У нас є усе те, що 
. . . . ' 

:мають lНl!Il з:ароди, JІИШе ми невсІnJІН наших J.Сторичних пам ятоt~ виявити вчас. 



ОСОБА АВТОРА ПОКАЖЧИКА 

(Гіпотеза) 

Сучасні дослідниRи в УRра!ні значно розробили ОстрозьRе друRарство 

і незваzаючи на певні хиби насвітлення, rоловно, подій, подаві фаRТи, дати 

та rіпотези, вкпадено багато нового до першодру~арсь~их починань ва Волині. 

Е.Л.Неvировсь~ий (2, ст. 128-29) робить зус~ скпасти силветку автора
піонера нами описуваного бібліографічного поRаЕЧИRа, називаючи йоrо Тимофій 

~ВИЧАННИЧ. Здогади підхазують, що він був студенток Острозьхо! АRаде

мі!, членом Літературного гуртRа, причасний до друRариі й мабуть, приготов

ляв доtдруку потрібні :катеріЯJІИо 

Згаданий дослідниR що першодруRар Іван Федоров-Федорович,5-го берез

ня, 1578 р. уповиоважиював Ти:кофія Михайловича до одержання від віленсьRого 

:кіщанина ЯRова МаRсимовича 262 Rіп литовсьRих грошей за продані хнкжхи. У 

виставлевій довідці на ім'я- Михайловича, Федорович називав :його "сJІугою Rоро

лі~сьхого писара Михайла Гарабурди". Сам же Гарабурда, свого часу був упаnно

важений хн.К.R.ОстрозьІ<ШІ привезти з Мосхви 11Генадівву Біблію" до числа зіб

раних різних списRів з кетою звірити теRсти; а найбільше вірний переклад взя

ти до уваги при сRЛаденні Острозька! Біблі!. Немировсьхий зараховує Михайло-

вича до поступово! іетеліrенці!, яха старалася у Спільноті Трьох Народів 

(Литва,Ухра!на і Білорусь) відRрити ШRоли і друRариі. 

В Євангелі! виданій у Вільні, 1575 р. Петром Мстиславцем, що зберіга
лася в дерканськоку манастирі ще при Rінці минулого століття, була вкладна 

записRа таRого з:кісту: "Аз Тимафей Аннич діаR ШRО.Ш русRой ОстрозсRоі1 и аз 

Федор Наумович Гарабурда, боярин дермансRій в лtто 7092 индиRт 12 Rруг сол• 

веч~ 80, а лунн 5 месяцев мая 6 в среду 10 недели по пасце по старому ••• 
Rупивши сію Rнигу евангеліе тетр придали есмо и на престол положили у храма 

пречистня и живоначальиня троици монастиря ДериаисRого ради памяти своея 

вечио и непорушно. • • •) 
ДослідииR схилявтьсл до думRи, що ТШІофій Аннич, мабуть, Тимофій Ми

халевич. БатьRо Федора Гарабурди називавел Наук, він разом із Федоровичек у 

1575 р. участували у спорі Rунинців зі Спасівцями. Rи.R.R.ОстрозьRий, вигнав 
з дермансьRого манастиря RОролівського ставленика Джуса, а посадив там !.Фе

доровича. У міжчасі в Острозі будувалося приміщення під нову друкарню, а зга

давий у міжчасі в дериані приготовллв друRарсьRе обладнання. 

ТаRих чинок Тимофій Михайлович Аннич, згідно nрипущень, був студен

ток ОстрозьRо! АRадекі!, потім !! вихладачеu:, наяежав до літературного гурт
Rа та ради вчених. Слід додати, що мабуть, він був захордоиом і був обіз

наний з бібліог а ічники "іНдексами" заходу. 
• в наведеній цитаті написано "русской" з двома "с", але в Острозі писали 
лише "русRій" з однЮІ "с". Писали діаR 1 а не 11диаR11 • Автор цитати Тимофія 
Михайловича зараховує до "білорусько! ~нтеліrе~ці!", RОЛИ в околицях Остро
га і Дермавил від віRів живуть лшuе уRра!иці. Ue приRЛади безоглядно! русифі-
Rаці!. 78 



ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІЯЛИ 

Нище реветрувмо RільRа виRористаних nраць до ців! статті nанумеравані 

nорядRовими числами. Ui числа видніють у теRсті, в дужRах, а побіч них 
4руге число відсилав до сторінRи даного твору звідRи ми беремо кате

ріЯJІ, вапр., (2, ст. 25). 

1. rсАєвич,я.д. 
ПерmодруRар Іван Федоров і виниRненвя друRарства на УRра!ні. 

Львів, "Вища ШROJia 11 , 1975, 149 ст., іJІ:. 

2. НЕМИРОВСRИЙ,Е.Л. 
Начало Rнигопечатаиия на УRраине & І ван Федоров. МосRВа, "Rнига11 , 

1974, 223 ст., іл. 

з. НСАЕВИЧ ,Я .д. (Ісаєвич). 
Прее:мниЮІ первопечатниRа. МосRва, 11Rнига", 1981, 190 ст., іл. 

4. СИМОН, R. Ро 
Библиография; основвне понятия и термиин. МосRва, "Книга11 ,158 ст. 

UКRAINIAN BIВLIOGR.APНICA INDEX, OSTRПI (VOLНYNIA), 1580. 

Тhе main purpose of the essay is to give а brief account of the first 
bibliographical index in Eastern Europe and southern S1avic countries using а 
Church Slavic writing~ It was published Ьу the author Тymofit ~khatlovych 
in Ostrih, Volhynia, Western Ukraine_, in 1580. It was а guide to the New· 
Testament. This essay consists of the following articles: 

1. PREFACE. Discu.ssed are the first books which were hand written in 
Volhynia and also translated into Ukrainian language in the Peresopnytsia monas
tery. It was а period of'time of the protestant movement in this region 'Which 
offered an opportunity in the community especially among those with higher 
intellectual abilities. Prince K.K:.,Ostroz 11kyi felt thato :Не established the first 
scboo1s and college in Volhynia, а printshop in 1577 and began to publish books. 

2. IVAN FEDOROV-FEDOROVICH IN WESTERN UКRAINE. 'ІЬіs Russian printer fled 
from ~1oscow and the rule of Ivan the Terrible and printed two books in Zabludiv, 
Belorussia and in 1572 came to L 1viv. In 1575 he established his third printshop 
in Ostrih. Не published here in 1578 а Reader and in 1580 the New Testament as 
well as in the same year bibliographica1 index. to it. Ivan Fedorov-Fedorovych 
Ьес~е in Western Ukraine а free man with the opportunity to continue and 
develop his abilities. 

З. NEW ТЕSТАМЕNТ, OOTRllf, 1580. It consists mai~ of four Gospels, а 
Psa1ter, some chapters from the Old Testament~ Apocalypse comprising together 
490 pages. Each page measured in size 12.2 х 5.6 cm.of text. 

79 
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4. BIВLIOGRAPНICAL INDEX ТО ТН:' NE\-J TESTAМENТ_}.NQ_ .P§~_!,TER. This was pub
lished in 1580. Each pages was cornprised of ЗО lines of print and measured 
12.2 х 5.5 cm. Up until today no one has considered the index as s separate 
publication, and most researchers count it as а part of the New Testament, pub
lished in the same year. Вut upon careful investigation one must come to the 

conclusion that it actually was а separate publication, logically published after 

the New Testament,with its separate title page and 1-52 1eaves constituting а 

reference tool for finding necessary passages. Тrans1ated into English from the 
Church S1avic 1anguage, the tit1e page of this index reads as follows: 

"Тhе book of short collected i.mportant and useful things for the 
quick finding in the New Testament Ьу alphabetical order for all 

believers in the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Pub
lished in God-saving town Ostrih Ьу Ioan Fedoravich (1580) 1+52 
leaves''• Тhе author•s name - Тymoftl Мykha!1ovich - appears on the 
first page or beginning text. 

According to the iпvestigations of the libraries in various countries 

there are о~ 14 copies existing. Among thEІU 10 copies are bound together with 

the New Testament. and Psa1ter and 4 are separate~ bound. This index qualifies 

as the first bibliography in Eastern Europe as well as among S1avs in the South. 

5. ТНЕ PLACE OF ТШS BIВLIOGRAPНY AМONG <JrНERS. Тhе first index of the 

"prohibited books" were known in the ~antine empire starting in the IV centu
ry and inc1uded the "Index Librorwu Prohibitorua" in 1574. Тhе protestant 1s 

index in VolhyПia in 1577, and Ukrainian index in 1580. 
6. НГ'СЛ'НЕSІS АВОUТ ТНЕ AUТHOR OF THF. ПШЕХ. A1through never used Ьу the 

author, Ьу historical accounts the fu11 fami1y name should Ье: Тymofil Мykhd-
1ovych Annich. Не was а former student. of the Ostrohian Academy (its histocal 

name) and 1ater one of its teachers and а member of the Literary and Scientific 

group о! the Ostrohian cultural center. 



ВИКЛАдИ БІБ.ЛІОЛОГІf Й БІБ.ЛІОГРАІО 'У ООJІИНСЬКЕМ JIIllEf 

Rреи:' ян:вць, 1809-1832 

ВСТУП 

~l}(ormcнi юrиги, а потім др;vRовані, що є предметом бібJІіологі! ( наУRИ про 

:ЮІИГУ) та б1.б.ліографі! ( ormc юrиги) в УRра!ні взагаJІі та в !! золостях зоRрема -
дуже мало дос.ліджені. Стуzхі! цієі Rульт~rрно! zxi.nmши сильно утрудненні zховгі роRИ 

перебування під чужою ВладОЮ та суб' ЄRТИВНОГО пiltXDдy ЧУЖИХ ZІОСJІ:ідниRів Rу.'1ЬТур

НО! ау:тивності на пазtmх зе1~х. Ча~е 90 архівних матеріялів створених протягом 

:яіRів з участю :коріююго населення: УRра!ни знаходяться у чужих сховmцах. Вонv. бу

Rають оприлюднені запізно, або з :крvвдою для нас • 
. В цім нашім ви:І<'.ладі мова про R;vpc біб.ліОJІОгіі й бібJІіографі! у Во.л:инсьRій 

г:ім:назі!, що в 1819 р. бу.ла переназвана на в:ищиt1 за.R.Лад - .ліцей. ПольсьRа .літера

т~~ пише про цю установу, ЯR форпост По~~, а насправді, - це споруда виліnлена 

з у:кра~ІСЬ:І<'о! г.лини, за у:кра!нсьRj гроші й на укра!нсьRій землі. Не треба підноси

ти мертво! матері! до величі, а poJIIO л:ідею в мог~rтню перебудову .людсьRо! істоти, 

головним зазданням його творців було ~уртувати фізичні й духові СИJІИ nо.льсь:кого 

народу проти Росіі, щоб надальше безправно володіти на УR})а!нсь:ких зеМJtЯх. Вищі 

ІІІRолн на ВоJІИНі зовсім неношrnа, бо десь від 1577 Р• в Острозі вже існува.ла 
Острозь:ка Академія з тою одна:!<' різницею, що вона була на у:кра!нсьRій землі й длR 

yкpa!mt:il3, а ліце;{ був n.ляновим твором no.mtR:il3 на чужій зем.лі. 

З подібь~х освітніх і ку.льтj~НИХ починап~ на наших зе~х, іноді й БУ-ЛЛИ

вають притенсі! до них. RО.ли дотого ще доnати народження Словаць:кого у Ирем'янці, 
одного із веJІюшх nо.льсьУ.ИХ поетів - вимоги перемінюються у Rровні притенсі!. Прав

да :Міп:кевич тЗУ.ож н<1родився за 11рубіжом" :корmю! Польщі - на Ві.леmu:ині, J!~O ознчає, 

що ве.лиRі інтеле:кти роZJ.Rться не в родовіднім центрі, ЯR, напр., з трИRутню<у: Шевчен-

ко-Леся УRраінка-9рап~о, а на nepeфepiRx. ІІі два поети духом належать, безперечно, 

до По.льщі, а.ле ті.лом до двох різних сусідніх 11JЗ.!н. Отже, псrля:кам ми вZJ.RЧні, що во

ни за гостинне пер FЮ;v-вают в У:кра!ні поруч національного гніту і віроісnовіzхно! 

нетєр:пимости - .лиnrn.m-i нан дрібRу :культурно! сnадщини. Зрештою, ROJIИ гJІЯнути на 

діячів пmі.льн:ицтва на Во.л:ині в у вmн:езгаданім часі, бі.льІLrістю у проводі стояJІИ 

автохтони Волині по~1Ьсьr.ого походЖення. 

Ми довІю зупюш:.лися в nередмові до цього ВИR.ІІа~, щоб таr.ож розвіяти невірну 

~JIO<Y в укра!нсь:r:их ":ку.льтурНИR:іl3'' подо бібліо.nогічно! й бібліографічно! R:<>'JIЬT~rpи 

~ем' янецьr.ого ліцею в я:к:і.й брали ~"Часть та.:кож по.л.я:ки. На доп о :могу абсоJПОТного вип

равда.нF.я в цьому приходИть т е р и т о р і я л ь н и й п р и н ц и п, ЯRИЙ бере 

до уваги У'.Аовиву, що все що відбувг.лося і д:ія.лося на даній територі! належить тю 

1! народу, що дану територію заселює. Уся праця б:Lлн .л:Щеальних споруд відбува.ла.ся 

в панщизняних умовинах дарова! праці заRріnощених жите.rів oROJIJЩi, а всі фонди с:к.ла-
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да.лися: з недоп..'Ш.•rено! праuі за довгі години праці. Праnда, в J;ьому б'ув відс~rтній 

;мт_t>а!нсhюІУ. і.чтеле~т, бо його не допускаJІИ. 

~ "Истории руссRой биб.!ІиографИи до начала ХХ в." н. в. Здобнова, {J-Іl.l955) на 

ст. 140 є mmre RopoТJ~a згадRа. Рідномовшrй автор- :ІГор 1\орнєі.fчик у nраці "Істор1я 

УRра!чсьRо! біб.ліограmі!, дожовтневий nеріод (Нариси. ~в, 1971) присмтия сRра

ві ВИRJІадів бібJІіогрвQі! в !\рем янецьІ~ім .'Іі.це! 61-67 ст. Згаданий подав потрібні 

відсиJІЮі, що значно nопамагають nошири Rруг інтересу. 

Ми свідомо ва вступі цього в:ик.лад:'r довше зупmrи.лисл на національних моментах 

- УRра!нсьRо:му територ::ія.льному і по.льсьJюJІ,rJ' з м:ш.юнта.-ци за.йМан:rmни. Чому? Бо ltMRi 

;.rкра!.нсьRі б:rбJІіограQи вагаються у сво!х nрацях за рахуnа ти :~<:ниговивчеюrя Во.линсм~о! 

гімназі! до здоб;rтRів ~нигRу.льтури в Укра!ні. Напр., д-р. Богдан Зин~р у га~~ 

"Ukrainian bibliogra:phy" Ьу Bohdan s. Wynar in: Encyclopedia of Library and Infor-

mation Science. New У~, Мakcel Dekker, 1981, vol. 31, р.: 302-317 • Згаданий автор 

зозсім поминув першиН бібліографічний по:1-:ажчих на Сході ЕвроІШ, Остріг, 1580 р. та 
зи!-~...лад:и біб.ліографі! у Rо.линсьRій гіюІазі!, li:I09-1832 рр. lle д~'же дві важні пози

~~і! у балансі нашо! Rу.льт;ури. 1lo речі, згадане гасло nерше, об' єктивне і написане 

J~ра!ясьумм бібліографом. 

Біб.ліографіJо ~' Во.линськШ ГЇ..mІазі! B:liR.'Ulдaв і о сш; wl:)..'J:lБ П.ЯріювськиН, 
вона довго за.JІИШаJІа~ nоза ;\'Загою біб.ліографів; щоі-:но в 1936 Ро Ао .Лиса.ко!1сь-

ІОС1 пер<жлав на по.льсь:ку мову працю чссь!юго біб.lГ_ографа R.І.:ttівного 11 Б1бліограф:ія 

і бібліологій".А.ЛисаJ<о~сь:киІ{ опри.людшm .~"Же CRyni да..чі JПmre про 6ібліо.ІJогію. 

З:вачио d:іАьше 'МИ довіда.1ІиСR зо знайденого в архіві йохиха JІелевет в На.УRQ
вій 6і6.7dотеці: В:іАевсьRого університету n!'Ілян призначений · д.1ІН ВИRJJадів бі6Jd.огра-

фіІ!." у відд:Lл::і архіБJ• Чарторийсьr.их. Ueti n.лян буз nepecлamt'.::f йому ЯрRо:всьRи:м в 

1818 Р•, ROJIИ Ле.леве.ль гот)'Б&ВСЯ: до 13ИR.1JC!.Jti_в бібJІіографі! на Варt!ІавсьRому універ

ситеті у 1819 р. 
llei1 дета,JІЬни:й ПJJЯН ми nередавмо вже другим: переRладом з рос:ШсьRо! м:ови. 

Зід часу СR..'Іада.Іmя цього П.ІJІtНУ нас ді.лить 164 роRів, отже тодіlшія фразео ... ·югія:, ви
.rrожені nоняття, біб.ліологічні та бібліографічні термі:-rn іноді всум:іш :з іншиі.ш 

спорj_цнеюши mrсциrr.лінами - ~е утрудmоють вірно передати першоnрограмні Н3.11рRМНі 

наших попередників. 

На чергових сторінRах ВJІRазуsмо, що у ВИRJІаДаХ 6ібліографі! Уt~!ну виnере

.ФІЛа ;~іJІЬRоІла роками фраІЩія. З ~v.ценаведених даних 6ачи:мо, що Крем'лнсuьІ~а J~ІКола 

rл:ма вп.лив на 'Ш!~лади біб.л:іогра.Q1,! на ВаршазсьІ·:ом:у університеті. В !Ьссі! FІ то:.; час 

r{e ніхто на.лежно не ос1'~слюваFІ ціє! тоді дисципліни, а теnер нау-Rи. Туди !! заніс 

вихованець Ки~-,сьr.ого уніnерситсту - Васи.JІІ, Анастасеgич D 1811 Р• 



КРЕМ'ЯНЕllЬ КУЛЬТУРНИ~ ЦЕНТР ПІВдЕННОf ВОЛИНІ 

' Найперше Крем я:нець був знанний із-за свого географічного nоложення: 

- оборонно! замкова! гори, що з nо.лонізаці~них мотивів була пізніше названа 

горою Бони. Місто згадується: в .літописах вже в Х ст., а оборонна система тут 

розвивалася століттями раніше. ПредRИ волинян - дуліби, були мудрі стратеги, 

що вибрали на свое nоселення територію між багнистим Поліссям і гористими 

Карпатами, природними сховиutами. Але ця стаття: мав сво!м завдання:м дати за

гальний огляд культурних надбань. 

На Південній Волині годі говорити про тривалі культурні пам'ятки в 
минулому, бо ~ра!ва положена при шля:ху ди~их орд сходу на захід. До перrnих 

тривв.л:их пам'ятників культури треба віднести ПравоСJІавиі Перюsи.Во.линь,, я:1< 

жодна волость в Украfиі мав місто Володимир, колись столичне в честь першо

го Христителя: Украfии. Піс~ хрещення нашого вароду в 988, вже в 992 р. бу

ла у Володимирівідкрита впис:~<опська катедра на чолі з вп. Стефаном (м.теодо

рович, Описаніе ••• т.1, ст. 15-16). 3 ~олишнього язичного Червевл столицю 
волинян перенесено до Володимира, в честь Святителя: У:~<ра!ии. Єпис:~<оп Сте

фан ІІ - святий місцево! канонізаці!, ученик преп. Феодосія: Печерсь~ого, 

що після: його смерти першші став ігуменом Печерського иавастира; вів пост

риг у мовашевство літописця Нестора. Коли до того додати с х и м у ки.Фе

дора Острозь~ого к. 1441 р., тоді ми заnовнимо перше 500-ліття: культурно! 

сторіи:~<и Волині з !! Крех'яицем. 
Про християнську культуру в Крех•яиці свідчуть ру!ии давніх цер:~<ов. 

Перша з них згадується церква Св. Ми:~<олая, побудована між ХІУ-ХУ ст. Про 

не! згадRа в ілюстраці! 1556 р., що в ні~ була ікона Преображення:, позало
чений срібний хрест і вваигелів в срібній оправі. Догадуються:, що ця: церR

ва стоя:.ла на горі Черче, при стіні замку. Ше в 1870 р. на цім місці стояв 
камінний хрест. 

Uер:~<ва Архистратигаt Миха!ла на Замковій горі, про не! зга41<а з 1669 р. 

П.Христового Воскресіння, згадується: в 1636 р. U.Влкм. Параскеві!, згадува
на в 1663 р. u. Воздвижения Чесного Хреста, при ній чоловічий маиастир. В 
1672 р. !! спалили татари. u. Святого Спаса відома в ро~ах 1563 і 1566. 
При ній був та:~<ож манастир. U. Живонача.льио! Тройці, на !! місці потім 

був побудований ФраицішкаиськкЯ косцьол. ll. Богоя:влення: Господнього, при 

вій Братсь:І<ИЙ манастир і друкарня, що видала три назви, я::~<: 11Собор Луц:кій", 

"0 сед:мі та!нствах11 і в 1638 р. 11 Гра.мматіку" о При ма.:на.стирі бу.ла. ІІІRо.ла.,ПІІІИТаиь 

і взавУНа допомога. Припус:каюя:ть, що дру:І<ария: тут була основана ROJIO 1636 Р•, 
а вже R. 1650 р. про не! не було жодно! чут:~<и. Саме на той час припадав 

у:І<раfнсь:~<о-польська війна; можливо, що в цій боротьбі була звищепа і дру-

в з 
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:карня. Леrенда, що Махсим Кривонос !хав конем із Замкова! гори, підсилює 

цей здогад вповні. Польська шляхта у замку боронилася, бій тут тривав міс~ 

цями. Були вели:кі знищення. 

Вmце ми назвали давні цер:кви, про ЯRі 

були лише згад:ки (Згадана праця, т. з,ст.28-5З). 

Вже в 16З6 Р• на ПJІопd неіснуюча! православно! 

цер:кви Св.Тройці був побудований ФрашціШRансь

:кий RJІЯІПтор. Унію в Крем явці запровадив Кн. 

Януш Вишиевець:кий коло 16ЗО р. і від тих дат 

' православие цер:ковне життя у Крех явці розви-

валося не:корисно для :корінного населення. 

В 1888 р. в цім місті було ще 6 правос
JJ:ав:них цер:ков. В 1701 р. до Крем'янця насаджено 

єзу!тів і в 17З1 р. тут був побудований :косцьол. 

Після третього розбору Польщі, в 1796 р.осно~аR~ 
в Острозі православна семінарія, 1ВЗ6 р. була 

перенесена до Креи'янц~. 

Титульна сторінка книги виданої 
в КременецькІ"' друкарні. 1638 р. 

Лі8JІьність єзу!тів, а пісJUІ них у 177З р. франціш:канів була спрямова

на на 1пиревня :католицизму на Волині взагалі. В Крем янці був Єзу!тський Ко

леrіюк і два :косцьоли та каплиці. 

Uю статтю м:и не хотіли наставляти під :кутом "ваші вулШІі, а наші спо

руди", або "ваша зеМJUІ, а наша ВJІада 11 • Ми напочатку ви:казали будови христия

нсько! давнини, яхі біологічні сили народу будували і з Замкова! гори борони

ли !х. Тут не було пусталі від віків і :коли б не було фізичного насилля, автох

тон розв'язав би усі проблеки часу та йшов би впарі з поступок ЛЮ4ства. 
Від осиуваиня Острозь:ко! АRадемі! R. 1575 р. і цілого ряду ш:кіл на Во

лині пізнішого часу, була вже власна освітня традиція і ніхто нам не смів !! 
відібрати. Без уваги на те, хто тут організував освітнє і ШRільне життя, го

ловна умовина, що це відбувалося на у:кра!нсь:кій :корінній територі! і всі 

здобут:ки належать до всього у:кра!нського народу. 

Третій розділ Польщі поиіж Австрією, Прусією та Росією, відбувся 

1795 р. Річпосполита втратила державність, а особливо врожайні укра!иськ1 
землі. По російсь:ко! займаншини відіJhи.ла вся Правобережна У:кра!на з чисельНИJІ 

населенням і польсь:кою шляхтою, шо володіла великими мавт:ками. Назовні поля

RИ виявляли погоджеввя з иовкми умовинахи, &4е згодом почали думати про "гра

мотну провідну верству", я:ку иоsна виховати тіль:ки в ш:колах. 

Віленсь:кий ШRільиий о:круг був створеии~ у 180З р., до якого ~ходкжи 

школи та учбові заклади Литви, Білорусі й губерній Волинсько!,Подільсь:ко! і 

Ки!всь:ко!. Начальником о:круга російсь:ке Міністерство освіти затвердило 

укра!нського походження, польського :кн. Адама Чарторийсь:кого, особистого 

приятеля царя Оле:ксандра І. Иого по:мічни:кок став полях уродженеttь Волині 
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Тадеу:·r Ча.цьки.J:і, теоретик тnореmІЯ пІRільюш.ва на Во.тr:ині. З метою прРХИ)ІИТИ по.'tЬСЬ

Іtу ш.лнхт~r н:1 СІЗііt бі:J(, росі~;сьюt1 :vряд зрішrяn !! :1 праnах з дворя:нст~ом, зa.JU-r.~nm 

даDн-..о c:m.on:.' організацію та i1:ruoя на зустріч прос:nітнім і t•ІRільням спраяа.м. 

Пі с.ля нарад і дискусії-: провіДН;1Rів J:І..'ІЯХТИ закостеніла думка організувати 

на Праrюбер~rокі осві тнї: цент з ocoблw.зo'JfJ rmогра~ою з прихонаними ПJ!'ЯНами: в "пол}>
сьRім дусі". Зибір впав на :Крем 1 янець. Насл.;_щ-:ом посиле1шх заходів рос:Шський 

царат дозяолив ЧапЬІ~ому в 180.5 р. -яіДІ,рити :ВОлинсьRу гімназію, ЯRі в 1819 Р• п~ре
назnано на ліцей, lІІКол;r шnцого типу. На цю ціль зібрано крі."4 державно! дотаці! річ-

но .5800 руб .. тRкож 41.5, 720 злотих. Поті.-л: був створеш•J.f фонд поєзу1тсьJШХ rл:аєткі:в 

2. 3.50.000 зл., або 352.)00 руб. "Устав Волинсько! NJmaзi!" виготовив сам А. Ча.ць
юtй; вона хаJІа дати tрунтовне еНЦИl<J.tОпедичне знання дІJ n:рактичного lr2'.r'М тод:іжв:ьо-
му дворRВИRоsі вг~ в потреби сільського господарства, 1цоб збільшити врожай

ність і прибУ'n<И• Усл програма була ро·зложена на 10 років, розді.JІя.ласл на 7-м 

кл.яс, причому :кл. 1-3 були д:ворічюn.m. rtредмети навчання: Істор:ія, географія, ма~е

матю~а, архітектура, меха:ні.Rа, ботаніка, природа, мора.ІІЬні на~и, аrрИRультура, са

ді'!Зшщтво, по.JГ_тична еRоном1я, топограf,)ічне креслення, фізика, хем:ія і право. Мови 

і .література: польсьJ(а, росіЦська, фраrщузька, німецька, грецька, латинсьRа, музика 

і БожиЕ закон. Поазос.лаFІ:rmі: свя:щеНИR раз у тижні мав вчити ре.лігі! учнів цього віро
ни:шаm:rя:. Згодом бу.лn оr:нотза.на шхо.ла землемірі-в і механіки. ЗаЛожено астрономічну 

обсерваторію та ботан·Lчн:.ий сад з 12. ООО рослин.. Перен.а~Rана гj_мназія на .л:іпеі1 ста,. 

ла на Південній 'Волині тml, чим був Віленський університет на півніЧRИх землях д.ля 

Sілорусі, .Литви і частиш! рос:іян. 

Ліцеальна бібліотеRа в 1825 р. нараховувала Зt.ооо токіs.Імовірио, 

вчасі. передаиня до Rи!всьRоrо університету, 1834 р. уже було І<оло 100.000 т. 
Тоді • передано rабінет фізики - 259 інстурментів і апаратів. Хекічва лабо
раторія сІ<JІадалася з 540 апаратів і 660 иачиввя. Баrатий rабіиет зоолоrі! 

оціненвий на зо.ооо руб. (Підчас транспорту до Киева зазнав знищення). Уеха

нічна ШІ<ола мала 334 коделів і 1.665 рисунхів. Табінет кінералоrі! складав

ся з 1.5.538 зразхів, rоловио з ~олекці! ~ороли Станіслава Авrуста і Ко~он
тая.Худо:вний І'абінет і вухіз:матиІ<И ( 17.928 :монет, кедалів тощо) з8JІИmи.ІІИся 

J 
у Кре:м явці. 3rідко царсьІ<оrо ухазу з 8.11.1833, передаво Rи!всьІ<о:му увівеР-
ситетові 462.580 руб. і 3.362 червінців від волинсьІ<о!,подільсьІ<о! і ки!всь
І<о! rубериій - зібраиі zертви на КрекJяиецьІ<ИЙ ліцей. На став 20 професорів 

Rв!всьІ<оrо університету, в 1834 р. було 16 ліцеальних (з, ст. ззz ... ззs). 
В 1831 р. поляки підвRJІИ повстаВИR проти Росі!, на чолі НІ<оrо стали 

більшістю абсо.львенти Ліцею. Черrовоrо року позстання було ліІ<відоване, вла

да крек'яиецьку ШROJia закрила. 

Зrідио статуr,р ВолиисьІ<о! rікиазі! вивлади б~бліоrрафі! поч~ся 

1809 Р•, RI<i провадив ПавJІо Осипович ЯрховсьRИй аа до Jd.RВідаці! ліцею у 

1832 Р• Він •е і бібліотеІ<ар та І<еріввик І<ниzвих фондів. 

Про йоrо виRЛади буде кова у черговій статті. 



ПРОГРАМА ВИКЛАдІВ БІВЛІОЛОГІf Й БІБЛІОГРАФІf 

Викладачеві Павлові о. Ярковському доля призначила бути перших в 

в Укра!ні викладачек бібліологі! ~ бібліографі! ще перед тик, Rоли ще на 

Сході Европи ніхто не осмислював ці ділянІ<и науІ<и. ~рік програми навчання 

згаданий приготовив "Про бібліографію і необхідних для бібліотеRаря знаннях 

оно!" (о bibliografii і о niez~dnych dla bibliotekarza wiadarnosciach tejze) 
та 11ЕJІемен тарвий Rypc бібліографі! длR учнів ВолинсьІ<о JІіцею" (Elementarцv 
kurs bibliografii dla ucznaw liceum wo~kiego) - (див. 1, ст. 320). Названі 
праці історія бібJІіографі! віднотувала і про них в доІ<JІадні доІ<ази, на жаль, 

вони не зберегJІИся. Збереглися тільки тематичні nляни лекцій за роІ<и 1809-
1825 (1, ст. 321, nоз. 165). ~рік цього знайдено зап:;1ски студентів п. з. 

11 БібJІіографія властива" (Bibliografia whsciwa) .все це разом сRJІадав теnер пов
ну уяву. про перші починання иауІ<И бібліографі! в Укра!ні. 

Колишній Кременецький ліцей 

Ярковський почав навчання бібліографі! в ~ре:м'янецькім ліце! в 1809 р., 
опіСJІя його курс неодворазово nереназивався. В 1814-1818 рр. - бібліоJІогія, 

с~бто І<иигознаиия, це доказує, що в ті часи не було однозгідно! дукІ<и; або 
читкого розмежувания між бібліографією та бібліологією. Дуже можливо, що це 

питання обговорювалося ва яRокусь форумі професорських нарад і це в свою 

чергу впливало на зміну назви курсу. Ігор КориєйчиІ< (1, ст. 64) уважав, що 
підовnливом автсрійсьІ<ого бібліографа Деиіса, ЯрковсьІ<ий спочатІ<у утотоzию

вав бібліографію з бібJІіологівю та від 1814 р. підовпливом r. Леньо, він у 
сво!й програмі читІ<о видіJІЯв бібліографію ~ід киигознання. Правда, напочатку 

ХІХ ст. бібліографи на заході включа и до бібJІіографі! і дисципліни про 

бібліотековедевня, RR І<нигозібрання, клясифікація, праця бібліотеІ<аря, І<ата-

' логи, обов язІ<и службовців і помічників і це в свою чергу впливало на випра-

ц8Вання курсу Ярковського. 86 
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Оригіна.JІьвість виRJІадів Яр:ковсь:~<ого nо:мічавться в тому, що він сnря

мовував увагу студентів на 11ШJІЯХИ книги в народ" на допомогу Rвиги студійни

Rові і на вплив книги на читача. В току було зародження духки "Rерування 

Rнигою людсь:кою істотоя", вплив тисяччю примірии:ками на мільйони. В цім ро

JІЯ бібліоте:каря ка.JІа бути першою. В аправИJІах бібліотеt<и Во.линсьRо! гімназі! 11 

за 1818 р., мабуть, була зредагована самих ЯрRовським таt<ого змісту RЛявзуляz 
"Коzиий читач, а зокрема ученик, коли потребуватиме ВRазівоR у виборі книг 

до читання знайде допомогу в порадах 6і6JІіоте:~<аря 11 (Перемад з рос. 1, ст.65). 
Нище наводимо детальний п.лян ви:кладів бібліографі! і бібліологі! Павла 

Осиповича Ярковсьt<ого, знайдевий в архіві й.лелев~я на відділі Чарторийсь

ких в Нау~< овій бі міотеці В:і.JІе:н:сьRого університету, який опубіRував Р. и. Р()ооіо 

зе~ російсьRою мовою п. з. •лекциоинuй Rypc п.о.Ярковского по библиографии" 
(СоветсRая бимиоргафия" ч. 42, 1956, ст. 56-60). Звідси ми перемадавмо на 
у~<ра!нську мову з застереzевняк, що нас ділить від того часу nівторавіRова 

віддаль і тому вилоаені поняття тодішньою фразеологією і термінами, пісяя 

логічного думання незавше повнозрозу:мілими. Усю програку викладач ділить на 

чотири розділи і дета.JІізує на багато розділів, підрозділів, тек вживаючи 

позначення лі те рами, римсьюІМи і арабсьRиvи числами, а саме: 

" !._ІСТОРІЯ дРУКОВАНО! КНИГИ З ПОГЛЯдУ ОСВІТИ І ЗНАННЯ З ПОдІЛОМ НА ГОЛОВНІ-
ШІ ПЕРІОдИ. 

ІІ. ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОСЛОВСЮдЖЕННЯ НАУКОВИХ ТВОРІВ 

І) Майстерство письма 
1. Грамматологія 

1) загально 
А. Винахід письменности 

в. Роди пись:u:а 

2) поодинокість 
А. Образове письмо 

в. Силябічне письмо (?) 
с. Літерне (буквенне) 

А) Прямінення його в документах і Rнигах 
В) Клясифікація і види письма 

2. Стегмеологія (КJІей:u:а, позначки тощо) 
з. Брахиграфія (слід розуміти сRорочене пись:u:о) 

1) Злиття літер (сnолучення букв) 
2) ПponycR літер (вИJІишення букв), 

А. СRорочения властивого слова 

в. Почат:кові nозначення 

А) Словами 
В) Числами 

а. римські числові знаRИ 

ь. арабські числові знаки 

З) Злиття і відступи літер - тиранські знаRИ 
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4. Графім. 

1) Письмовий хатеріял 
2) Прибори писання 
З) Писарі 
4) Форкат і прикраси руRописів 

ІІ) Мистецтво RкигодруRувания 
1 • Ксилографічні зиаJ<И 

2 • ДрУJ<УВ&ИКІІ pyXOJIИIOf Jd. терахи 
1) Історік цього винаходу 

А. ПочатІ<И 

А) Право міста Га~ек на цей винахід 
В) Винахід друRування рухомими літерами в Страсбурзі 
С) УдосRоналення цього винаходу в Могуиці! (?) 

в. Розnовсюдження справжнього друRарства в ХУ ст. і xapaR• 
теристиRа nершодруRованих видань 

с. УдосRоналеиия цього хайстерства аа до вашого часу 
2) ТехніRа Rнигодруv.ування. 

з. Стереотипне сдруRуБання~ 

ІІІ. В Л А С Т И В А Б І Б Л І О Г Р А Ф І Я 
Введення (ПіС.ІІЯ з'•суваиия м:ети 1 завдаиня предмету, виR.ІІ-адач хотивує 

Rористь 1 потребу Rвигозбережевь, або Rнижиих "магазинів", при тік 
хараRтеризує особу бібліотеRаря і книгопродавця). 

І ) ВідОМОСТі ПрО СRЛад RНИГОСХОВИП{, або RВИЖВИХ хагазиніи 
1. РуRОПИСИ 

1) загально 
А'. Значения: руRОПіі:Сів 

в. РозкіщеИНR !х 

2) осо6.1Іиво 
А. Східні руRоnиси 

в. ГрецьR1 ру1<описи 

с. ЛатинсьRі ру1<оnиси 

А) Стариииі римсьRі сруRОПИСИ~ 
В~ РихсьJ<о-варварсьRі 

С) НовоrотсьJ<і 
2. ДруRОВаВі RВИГИ 

1) ДруRоваиі книги взагалі та джерела відомостей про вих 
2) особливо 

А. РідRісиі книги 

в. Rвиги визвані вчеииии (Під тим слід розуміти: Rииги одоб
рені бібліографами, введені в бі6.1Ііографічиу систему 
клясифіRаці!, на нашу сьогодніщиу мову, Rниги я:Rі дістали 

прихильні рецевзі! знавців даних діля:воR звання) 
ІІ) Ввутрішве вnорядRУвання оJ<рехих виділеиь 

1. Заведення порядку 
1) в ру1<описах 



89 

А. Розміщення: !х в книгосховищі св бібліотечнім будинRуа 

в. 'Виr'Отовлев:ви :кат8.7Юга 
2) з друRованими книгами 

А~ Загального виRористан~ 

А) Роз~іщення: !х в Rнигозбірні 
В) &го товлення: :кат8.7Югів 

(А) Конечних собов'язRових~ 

а. систематичний (згізно оприділення даного тво
РУ бібліографами спохвала вчених.-\. 

ь. загальний по-азбучний ВказівRи 

с. предметвий ЯR ці 
(В} ДодатRові Rаталоги 

а. систекатичний-альфабетний 

ь. мовний, або після кови сЯЗИRаа 
с. етнографічний 

д. топографічний 

каталоги 

сRЛадати 

е. друRарський спісля назви друRаревь-друRаріва 

в. Зібрання рідRісних RНИГ 

А) Розміщення !х у RНИГОСХОВищ&х 
В) СRЛаденвя :~<а талогів 

(А) Каталог першодруRів (інRуНабул) 
(В) Каталоги рідкісних RНИГ пізнішого видання 

2.Вдержання: порядку 

1) при допомозі посібних книг сслід розуміти інвентаріва 
А. Надходження видань 

А) JC)"ПJleнi 

В) подаровані 
с) виміна 

в. Видання, що вибувають свідходять~ 

А) продаж 
В) заміна 

С. Випозичування книг і !х повернення 

д. Прибутки і витрати на заRуп нових видань 

Е. Кошти ведения Rнигосховища 

2) бібліотечна служба 
А. Обов'я:зJ<И 

А) бі6JІіотеRаря 
В) помічииRів 
С) СJІужбОВЦіВ 

в. Взаємовідносини між ними 

з) при допомозі ухвалених правил 

Ао дJІя читачів 

В о lJ.Jrя: ПОЗИЧ8.1ІЬНИR:і.Б :КНИГ ДОДОJJ:у 
11 

ІУ. Л І Т Е Р А Т У Р А Б І Б Л І О Л О Г І l_ 

ПримітRа: Позначення А В С - латинсьRа абетRа оригіналу. 
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Як бачm.ю з пepeJiiRY позицій 11ІІJJЯ:ну ВИRJІадів", впрова.пження в предмет 

бібJІіоJІогі! nочшrається: осно:шmм :знанням про книгу в:ключ:но з Rюrговпорядк~·~ан

ням і бібJІіографівю. Тут же на тод·і.ш::-оо мову названі предмети, яюmи ціRавиться: 

ця нау:ка. ОпіСJІЯ CJdдye: історія Rниги в усій !!. пmроті з додаТRом ширення освіти 
i:f знання. 

В другій частині ЯворСЬКИЙ вказує на три розд:Lли, як уміння писати, майс

терність :книгодруRування і в.ластива бібліографія. Пей роздід розІ<:лада(;ться ва 

три частини: 

а) Rнигозбереження • Ue ніщоінше, я:к історичн::t н:з.уJ<а про руJ<оnисні й дру-

Rовані :книги. І.Іим розді.JІоu зaxortJieнa паJІеографія і археоw'Іог:ія. D.а.льше юrnги 

визнані знавцями за !х наукове, чи мистець"Ке опрацювання:. Там же і J<Ja~cифiRaцiJI 

книг виготована і розро6JІена біб.ліографами. 

б) Черго~ підрозділ заf{мається: RОt.mJІе:ктуванням: :кюіГ, виготовання Rата.ло

гів, бі6JІіотечна спосібність обслуговувати читача, шо мастиво належить до бі6Jrі.о

те:коведення. 

Під 11вJІастивою бібJІ:іограс,івю" у п..л.яні Яр:ковсь:кого слід розуміти, що :вона 

НJD[ визиана самостііЬІО:в:J и а у R о ю -а широ:коr117' розум:інні. Справді, в цеі! роз

_r.:(М в:ключені інші дисцИІІJІіни, а.ле це зовсім не Поменшув наукового rrідходу до пред

мету, а радше відображав добу в якій нараджувалася і розвизаласи науRа бібJІіогра

фі!. Без сукніву, вона вперше заіснува.ла на заході Европи, oniCJІR переносИJІася: 

на Схід Европи вперше захо11JПОЮЧИ нашу батьRіmtиНу - УRра!ну. Ue одночасно по:казує, 
що JПОдсь:ка думRа, умове осмиСJПОва.ння: та винахід фізичних предметів не мають Rордо

нів, вони згодом стають універсальні. 

ЯрRовсьRий р6зг.ІІЯдає бібліографію, як органіЧJГJ частину історі! освіти й 

иа}'RИ. Він ВRJІ8.дав в цю иа'УJ(У довід:ково-вRазуючий метод йдучому по ШJJЯ:ХУ доrmт

лияості до сnравжньо! правдИ. Саме ж бі6JІіотековедення і бібліографазнання він 

уважав згідно ви.ложено!. nрогра.чи - науково-доnо1.rічнини JІЮдсь:кого знання. 

Бібліографія яR зрежтою кожна на:У1tа., на шляху свого розвиТR)• підпадала 

різним критеріям і переходи.ла еволкnію від помічно!. дисципліни до самостійно! 

науRИ. Остаточно !.!. закріnи.ла "маса друковаНУТх юrnг" над я:юn.m треба буJІо мати 

всебічну Rонтролю, яR замомення, Rаталогування, розміщення піс.ля: окремих науR, 

побічних, допомічних тощо. А наV.гоJІовніше - доступ читача до книги, або 1~хи 

:книги в народ" :між доСJІідниRі.Б, ст~.'дентів, на~л~ов:ідів топо. В цьо:му були потрібні 

глибоJ{О обдумані Rаталогиt піСJІР. авторів і заголовRів, предметів, або тем. Ue 

змушувало бібліоте:карів, бі6лі.ографів осмиСJІЮвати со~rпність різних про6.лем. 

Програни сього.mdlшrих бі 6.ліотечних ШRі.л значно різняться від пі:вто-rа 

яіRу тому. Стандарт бі<SліотсчJmх шкі.JІ я:изннчено на ~то тислч Jii тсгп.тури ТJТ1f'~ету 

і допомічних матерія.лі.в. Р"tІІRісні -кнmю<и, ж;трна.JІИ і пеrіодmеа передається 

фільмами і прозір:ками. З останнім п.есятилітті компютар наб.Jmжав JІЮдину до техніч

но! дос:коналости також і в ділянці бібліографі!. 



РОЗВИТОК БІБЛІОГРАФІf НА ЗАХОдІ ТА В УКРАfНІ 

Часто повтормваие в иаявиих ессеях слово б і б л і о г р а ф і я, 

грецьRого похо~еиия (dібліои і графо) - описувати книгу. У перших "грамо

ті!в" - твір писькевниRа, себто хвигописання, або просто писати хвиги. У пер

~і:ках иашоf доби, иапр. , у Педавія Діосхорида, писькенвиха :кедичвих ессе!в. 
в 60 а.е. В третік столітті вsивав цей теркін діоrен Лаертюс у сво!й праці 

"Про :китти філософів". З упа..ако:и античво! цивілі заці! в П ст. цей теркін 

перестав вsиваии~ і про иього веков забулися. 

Після кайzе півторитисич років 6 і б л і о г р а ф і я иаро.аилася: 

вдруге у XVII ст.і ві.а тоді цій фразі почали ва.аавти зовсім іншого значения:. 

ue с&ка бібліографія: ие коае розвиватися без :книги, і так, де більше :книг -
~іпшае бібліографія, я::к осібна иау:ка, що вивчав КRИ~ і після: вих впорядхо

вув JПІдсьRе звания. ПерШИІІ, що с~ідохо ваJІВ цей термів d)'1S Gabrial Naude 
(1600-1653) Bibliographia politia, 1.633. Uей терків він повторив у своfй I'J:ff7-
гiй праці п.з. "Воевва бібліографія• (Bibliographia militaris) що була 

частиною зібрання Syntagm.a de studio militari, 1637 • В цих. пра.wа с:кла.аач на
зивав авторів, подавав хара:ктеристи:ку fx творів, вsивав с:корочеИJU[ тощ~. 

Ще за :КИТТІІ: r а б рем На.ае ' терків бібліографія в розумівві пepeJd.Ry 

хииг JDИB хонах :кархеJІітсь:кого ордеву ЛІІf Жахоб . (Louis Jacob1 1608-1670), 
професійно затрудиенний в юшгозбережеmd, я:к тахож, хабуть, :кері~~их біб• 

ліоте:ки в усіх справах.Вів видав річви:к французьхоf поточно! бібліографі! 

п.з. "Паризь~а бібліографія" (Bibliographia Parisina. Parisiis1 1645-1651). 

ОпіСАН згадавий автор ще раз повторив у праці •загальна Галльсьха бібліогра

фія:•, 1646-1654 (Bibliographia Gallica universalis). 
Згодох цей терхін почав переходити до інших хов. Тол:кове теоритичие 

осхиСJmВаВВІІ біб.dографіf відИОСИJІО до ХУІІІ і першо! черверті ПХ СТо Пер.. 

ших, що увів цей терків у СJІовии:к був англієць D. Fenning, "The Royal English 
ІІ 

Dictionary, Ltd., 1741. Автор поsrевеав ЦІ) фразу, я::к •описуваивя !О!ИІ'n. В чет-

вертік видавви •словвиха ФравцузьRо! А:ка.аекі!", 1762 р. бібліографі)) названо, 
я::к иау:ка •бібліографа•. Згодом цей терків ввели у сво! словви:ки інші иароди. 

На.аавия цьому терківові читRого творитичного значення здійснив зна

вець старинних хвиг (ін:кувабул) бібліотехар австрійсь:ко! цісариці Марі!
Тереси Мichael Denis (1729-1800)1. опуб~хув&Jf Eintei1ung in die в\icherkunde: 
Band 1, Bibliographie. Band 2, Litteraturgeschichte. Wien, 1777-1778. В иааваиій 
праці автор роаrля:.аае бібліографі» ІІR частиву філолоrічвих вayRJ ва його дук-

:ку - зиаивя: біб~оrрафі! почииаеть~ від с~аіІ старих (давніх) хви~. 
ЦІ) дімв:ку иау:ки зиачво пі.асИJ.ІИJ(а пр8.ІVІ торговця· Rвиrа.ки Nee de la 

Rochelle (1751-1837) "Discours sur la science bibliographique. Вів визначив 
бібліографі)), я:к вауиу пов'язану з "писькевиицьккк світох•, "со:купиість 
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зваввя. Вів перший поді~в бібліографі~ ва історичну і •техн1ЧИ7" 1 причому 
останній терків ве зовсіх вирааво з-ясовавий. Це вае був час вароаzеиия ка

шики і •~во автор кав ва увазі технологію взагалі. 

Після цього мавко ряд праць фравцузь:кою мовою. З видиіших теоретиків 

виступав істори:к 1 правJUІ:к і бібліоте:кар л.r.какюс (1740-1804), щос:к.лав ll.1UI 

Націовалького іистиоrуту свій до:к.u.д (A.G.Camus) "OЬservations sur 1а distribu
tion et 1е classement des livres d'une bib1iotheque des зciences et arts pour 
l'an IV de 1а RePUblique • L:itterature et beauzartз". Paris. an VI. t. 1. Ро 643-
666. Автор подіJІИв :ки:иги людсь:кого аваиия иа .~tе:в'я'J!ь JUUІc, до першо! відиіс 
сS16JІіографію 1 ІПСу у свою чергу розJІ:JІав ва два ро•а а) ЗiбpaRRR дазвіх ста

рих JСJІИГ 1 що в•е част:ково описа:ві і відоІІі. бібJІіографак та б) Сучаеві біСS.. 

JІ1ографічи:1 спис:ки 1 що збираІ)ТJ. 1 описувоr• і к08JІИво сRJІадашь пісм. прийJІІІ. .. 
пх систек9 подаІJЧи прикіт:ки 1 потрібиі івфоркаці! д.1ІЯ. читачів 1 доСJdдииJd.:в 

і вау:ковців. 

Киигоававець і бі cS.d оте :кар ! абрімь Певьо Gabrie] Р е і g n о t 1 

1767-1849) видав словии:ка ( тJІуКача) по :кви:гоз:наmd- Dictionnaire raisonne de 
bibliologie ••• Paris, 1802-1804, т. 1-2. У переuові цього СJІовар~~:, Певьо роа
ме.ува:в бібА!ОJІоrіа від бісS.dографі!. П1~ його пог~47 зав•авиик бібаіог

рафі! - техиічве описув&ИВ.ІІ JCJDП' та !.х JCJUІ811фiJC&цi! 1 а сSіб.dОJІогія - це тео

рія бібJІіографі!. , , , 
Achard,C.F. Cours e1ementaire de bibliographie ou la science du bibliothe-

, , , , , 1 d 1r caire. Ouvrage mis а la portee des e1eves des lyoee et des есо es secon а es. 
Т. І-ІІІ. Мarcelle, 1806-1807. 

Шойво Ашар у вищевав:ваиік :к 7 р с 1 у першік роадіJІі без :вагаивк 

доRааав 1 що бібліографія в вайширшо» вауJСОІ) усіх вауJС. Вова oxoiiJUІe вс1і ді

JІЯВJСИ зваВВІІ 1 а від cSicS.doгpaфa - вова в101агае зиаим деіІіJІь:ка JІО:в вмІJЧво 

3 UТИЧJІІПІИ 1 1106 JІО8Иа буЛО СRГа'l'И "f ВіJСИ; RОИЧе ЗВаТИ істор~ RJ!ІІГИ а ЗОJО

река JІітератури. Віи ува.ае за бібліографа того 1 хто вивчив г~бииу :кииги. 

Піс.м pRдF праць фраицуЗІІJаІХ біСSJd.ографів та інших вародів :sаходу 1 

ПОЧ&JІО розвиватися JСJІИГОЗИаИВІІ 1 JаІИГООПИСуваИВJІ 1 ПОЧ&JІИ З&.КJІаДS.'.І!ИСR сSібJD.о

течиі ШJСолв,~о в ваш час ст~ о:креJІИки фаху~ьтетаки при б~~ьших універси

тетах Европи та Америки. 

В~ ки иазв~ ті~ьки rОJІовиіmих представивків бібJІіографічво! В&7КВ 1 

!х було зиачво більше 1 &JІе твори Девіса • Роше.u: 1 Какюса 1 Пев~оо 1 Ашера в 
стриаиевИJІИ. Придеркуючись поговір:ки •що фраицуз при47Jіае, то п~ п~ 

бит••, треба призвати с.а:уJІІВИІІ 1 tраицузьх1. СSібJІіо~рафи к&JПІ ВПJПІJІ ва aa.xiul), 
середущу і ехі дВІ) CJIOB 'RJDЦИИ"f. Пуб.d. :коваиі праці вищеназвавих авторів припа

д&Ю'l'Ь варохи 1633-1807, о'1'8е це період осиуваИВR ВОJІИВСІІ:ко! гіква:sі! в 

180$ Р• та ви~ади dіб~ографіІ в вій 1809. 
Першв~ вимадач бісS.dографі! в 'У1Сра!и:1 1 в Кре•'явець:коку .dце! -

ПаВJІо Яр:ковсь:киІ був 'r'7T •е вимадачек фрав:цузьJСо! мови 1 о'1'8е по:вва зuе»-
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иіс'l'ь транс&!рмаці~ пигозиавчо! освіти, а зо~tрека СSіб.ІІіографі!, спершу до , 
Rрек ІІJПХЯ, а ПО'l'ік до Киева. До Jtу.-ь'1'урвих иабу'l'Jd.в ніхто иекає коиопо.Іі , 
усьому рішав '1'ери'1'оріильвий приицвп. 

В освов:н:і11 С'1'&'1'7'1'і ВОJП!ись~еоІ І'ікиазі! була таха викоІ'а (перемц з 

російсьиого)z "0сио:вава при гікиазі! бібліотеиа з подаруваиь гро•адяис'l'ва 
••в бути під наглидок бібJdотехаря, що Rрік цього обо:вJ ІІЗІСУ •ае :вести Jo/PC 

гракатикв і бібліографі!" ( 1 1 c'l'. 62). Загальиа прогрьа вавчаивя 1 а в току 
і хурс бібліографі! попо:вИІІJDІсІІ рохаки. Rypc СSісs..іографі! вимuав ЯрRовсьюdt 

1Ull! ВИDІИХ JCJUIC ва відді.d Jd '1'epa'1'YPJI 1 фіJІософіІ 1 ВИ'1'0ИЧ8ИИХ вау•. 
Ігор Rоривйчих в Хсторі! у~tра!исьRо! бібJІіографі! (1 1ст. 63) агадув, 

що Яриовсьхого 7 вимадах бібліографі! виперидиJІИ фраицуn& Jlep у 1799 1 а 

Кост, 1·801. На аuь годі було зівдифі~ати вазваиих осіб, бо і•ева подаио 
~tирилицею, а французькі вайхе~ СSуваЮ'l'ь складно! ІСоиструкці! збігу свляСS. 

ЯJС вzе буJІо згадаио, Яр~tовський ді~вса зо сво!• СSіСSліографічиик дое

відок з Йо.хиктr JІе.~~:евелек, який го'1'7Вався до вимаnв цього пpeue'l'Y ва 
Варша:всь~tоку увіверси'1'е'1'1f віи подав йому програку вавчаивя 'l'a опис виу'1'8 
ріmиього впоряд~tуваивя бібліотеа 7 1819 Р• 

На Z&JІЬ, •одиий з руRописі:rз Ярковсь:кого: ие б7Б опубліковавий, діякі 

иазви загину~ в оставній війні. 3 його бібліографічних праць вак відокіz 

1. 8Про бібJd.ографі» і иеобхідвих ІUІЯ бібліотекар~~ ЗИ8.JПІЯХ оио!". 
2. "Елементарии~ курс бібліографі! ~ учнів Волинського Jdцею". 
Згідно повідоклевки бібліотекара Львівського увіверситеТ7 Ф.П.Максикеи:ка, 

курс лекцій згаданого викладача. зСSерігеся в СSіб.dотеці Оссолівських у Льво

ві, &JІе з •етою Іх опрацюваиия до дР'7'ХУ 1 перед другою війиоD ці лекці! буJІИ 

переславі до Марі! ДанИJІевичово!, у ПОJІЬШу (:маб'У'.І.'Ь, Варшави) і так загинули 
в пozesi. 

Згадуе про п. Ярко:всьхого, н.в.здобвов у праці •история русской биб

лиографии до вачuа ХХ ве~tа• (Вид. 2, м., 19$1) в статті "Биб.ІІИографии в ва
чале века•, ст. 116-118. На вступі автор перерахов7в ікева '1'& 6ібліографіві 
почиваи~ в Росі! почавши а 1804 p.Ue СSуАИ сповтаиві прояви. Зrадуе Здобвов 

вашого зeJІJUІR& ВасиJІЯ Аиастасезича (див.чергова стаття:), ІІО&/1.&8 8:варепrп. в 

1811-1812 рр. почав виходити з Росі! zурн&JІ •Улей•, в и!Сі:к вділено значне 
місце бібліографі! й в иік ze перша ~еори'l'ИЧва ста'l'та цього предхету:. 

В черговік абзаці автор пише, що до того десатв.d.'l'тя відвоситьса 
J 

•сsиСSJІиографичесхее иачивавие•, - виRJІади бібJІіографіІ. в Кре• ІІВец•ІСі• JІіце!, 

що к&JПІ JІеІІJ<ИЙ ВПJІИВ :ва цю діЛЯВJС7 в РосіІ. Здобвов 1 сSі.СSліоrрафічву діІUЬ• 

.вість 7 ~tрек RИец~tкій шх~ вілносить до пОJІьськаІ ic'l'opit та •о вова роави-
валася завдики ·~иии руссхкх обшестзеиио-п~тическвх 7СЛовий•. 

За бібліографічною діяльвіст» В.Аиастасевкча, Здобиов захрі~е те-

риторіпльивй "Р1СJСіЙ привдип8 1 а ЯрRОВСЬJСОГО ПОЧИВа:ви& ВідвОСИТЬ ЧQК7СЬ ДО 

ПОJІЬСЬІСО! історі!. 



ШОНЕРИ БІБ.ЛІОГРАФІf НА СХОдІ ЕВРОПИ 

а) В У к р а f в і 

ПазJІо Осипович Ярковський (1781-1845) вародився • Rраківщииі, в цій 

частині, що етиоrорафічио BaJІexua ао Г&JПІЧИ:ки. Бувший ПLІІЯХТИЧ. В t801 р. 
скіичив Воввіаське ·~ЧИАИте" ~ Rре•'явці, опісля залиmивСR тут вчителем 
французько! мови. Серед усіх випусвнків ~ідзиачався ~іи працьовитіст~ та 

виказував поиаа пересічІІі заіdиості. На вьоrо звернув уваrу Гуrо RОЛАоитай 

(:нар. в ДедериаJІах, ва Крем 'ІІИеччииі) та Тадеуш Чацький (:нар. ~ Порицьиу., иа 
ВоJІИиі). Піс.м осиуваиия Во.u~всь!(о! І'імиазі! в Rpeu 'яиці, в 1805 р., Яриовсь
кий аістав ~Іt.JІХІЧ&ИИЙ в иазч&dьвий склад із поручеJІВЯХ ~чити фравцузьку мову 

та естетииу в перших чотирьох КАЯсах. Додатково доручеио ЗІ'аданоку ~едения 

dі<SАіотеки. Спочат!(ок вересвя, 1809 р., офіційно Ярковськоку призиаво посаду 
did.doтe:кa:pR 8 JІOЗBOJIOJI викладаm бi6JI:i.orpaфi:IJ й загаJІЬиу грама.ТJmУ'. 

В тоаішиій ВОJІИИсьІd.й І'ікназі! уря:довь :мова була російська, а виКJJ:а.rхо

ва по.аьська. •ЕвциКJJ:опедіІІ Повшехв:а• Ольrебравда (Варшава, 1862 1 т. ПІІ., СТІ 

79-80, що иайбJDDІІе бу.Іа JІО JІО цьоrо часу, подав списои праць п. O.ЯpJCoвclk!Co
ro піа таКИJDІ 8&І'ОJІОВ:К&JІИ ( ІІ&ти CJUІ&li&JDIЯ' рукописі~ відсутиі) 1 

1. "О pocz~tku pochodzenia і wy-ksztaЗ:cenia j~zykawrr. , .., 
2. 11 0 bibliografii і о niezb~dny-ch dla bibliotekarza wiadomosciach tejze". , , 
з. 11 FЗ.ementarny kurs bibliografii dla uczniaw Liceum WoZyilskiego" • 

.., , 
4. "Zasady grlU1111a.tyld pawszechnej, kurs dla tychze uchniaw". 

5. "Oszerniejszy wykhd grammatyki pawszechnej". 

6. 11 0 smaku w dziel'ach nauk і sztuk"(Розправа,читаиа 30.6.1830). 

7. "0 pocz~tku post~pie і *erazniejszym stanie oSwiecenia w gubernijach: 

wo~skiej, kijawskiej і podolskiej"• .., , 
8. "Plan systematycznego porz;dku dla W:ozenia biblioteki Liceum Woqnskiego 

z do1aczeniem wzoraw spisyvania katalogu". 
~ 

9. 1'Wiadom.osc о Bibliotece Liceum Кrzemienckiego і onej porz<!dku" (W .Nowodworski, 
"Bibliograficznych ksifg dwoje 11 J .Lelewela, str.26З (Е:вц.Ловшехиа подав І 
11Нistoryja biblioteki liceum wo1:yt}skiego"_, rekopis Lelewelawi) 
Ми свідомо иазваJІИ py~<ozmcи бі6JІ:і.ографічного 31d.сту, ЯR таt<ов 

усі іивd випрацІІВ&ВJІІІ:, щоб хати :аіJІісвоІ'о образа про працю піоиера didoaiorp._ 
фі! ва у:кра!ись:ких зе-..ях. Писава спаашива Яриовсь:коІ'о ие dy.1a пу<Sлі~оваиа, 

все 38JlИШИJIOCR в руиописах, • и:ких частииа за!'инуJІа в Др)"І'іЙ світовій війиі. 

ЧитаJDІІи курс біб.ІіоrрафіІ у крех Rнець:кій ш:ко.d, Яр~овоький стаана 

перед собо• дві хети1 ,теори~ие осми~иваикк предмеr.у 1 при допомозі оевt

ти CJJ1'Xaчa - ~иріпrувати і ПОІ'JІИ<SJІивати dіб.dоrрафі'ІІиі питаВJІЯ. ЙоІ'о оріsвта
ція; була спрІDІовава - вибрати все вайкраще ~ тоШ.ІІІІІііt .Іі -rератур1. СмадUІЧИ 

•П..аВ'Ь разполоsеиія бабJІіО'l'еn BOJJ:ьtвcкaro JІИЦек• 1 1824-25 РР•, Яр:ковський 
94 
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С~авісжав Пташицьквй опубАікував праu• u~ьсьRою •овои "ЕвциRЛопедіи 

иаук помоциічих історіІ і ~ітератури пожьськоt• (Л~и, 1921, 283 стор.). 
Автор подае 14-~ь помічвих дисцИПАіи і ва перше місце ставить бі~іографію. 

Про ие! вів пише (віАьиий перекжад): Бібліографі• займав перме місце з усіх 
иау~ових студіж,х. ВкіАе вею послуrовуиавия веде до вегайвоf оріввтаці! і до-

помагав в праці. Бі~іографіR & повиі• аиачіииі в - RИИ8Х& 1 що подае список 

наукових ~оврів, иааизав авторів, подав иаззи, місце друку ~~о. Тахе виаиа

чеивя бidJ!iorpaфi! дав&аЮІ повад півсто.d.~~~~ ТОІІ;У, ue в ВUІ час 881Іа стuа 
ОІq)екою дімикою самостійно! иауки а :вJІасвІDІ •едодом дос.-ідаииа, RRe пог
либжме~ьо• ва окремих факу~ьтетах dі~ьmих увіверси~етів. 

Дuьше автор иааивае пом! 1IJd.. вауп студій історіІ і .ІІі тepa'l'YPJI, до вих 

вів аара,ховув: архивіс~ІІЖf, ІІUеографіа, дИПJІОJІатику, офраrістику, JІ7]Ііа:м:атику, 

герUЬдИху J геиеОJІОГіJ), xpOBOJtOГil11 JІОВО3И8ВСТВО J JІ8RСИХОГрафЦ 1 географі• 

історкчиу, археолог!)) і антропологію. В першім роздіJІі автор подав сти~ де

фииіці~t й к.-еа •БібJІіоrрафія - обжіх і групов~ ка4баиь духа, що вимагав 

потреба вароду•. Вів пишеа в скарбииці духово! творчості треба постіІво вес

~• ~овтрсж• !! різвя і вартості в усіх вапряххах. Суспі~ьство, що ве веде та
хо! ковтр041 зовсім ие аиав про сво~ участь в вагальвій праці куJІь~ри варо

дів 1 ве кав погАЯдУ та вuеЕВоІ свідомост1 про став і різевь духового poa
BИ'l'Ry вароду. 11Такик о~і~<о• 1 груповаивяк ПJІОАів духа вар04у, писавого, або 

друкованого СJІова - зайvавтьСR біб.JІіографічна ~ба•. 

В роаді~і •початки і розвиток наукового опрац.ааввя біб4іограф1І•, 

автор вазизав Ri~ЬR& аахідиіх бібж!огр&фів та пі~ вих Па~а Ярковського. 

При тому подав Офіпійвий виказ викжадів ВОJtиисьRого ~цею• аатииськоамовою 

ва 1821/22 piR poanA УІ, а саме: ••••••••••••••••••••••• Cursus 
litterarum veterum et recentiorum пес non artium elegantia· 
rum znajdujemy: "Ра u І u s J'a r k о w s k і Bibliographiae et 
Gramm~ticae Universalis Р. Р. Bibliothecae Pracfectus, diebus 
Solis аЬ horae ХІ matutinae dimidio ad ХІІ tradet: Bibliogra· 
phiam ad propria dictata ... lnsuper die et hora commoda sub 
initium lectionum indicandis, operationes in ordinanda ВіЬІіо· 
theca auditoribus suis demonstrabit, et quomodo doctrina 
bibliographica studio comparata ad usum in confectione са· 
thalogorum accomodari debeat, exercitationibus docebit ". 
(Praelectiones in Lycaeo Volhyniensi sub auspiciis Universitatis 
Litterarum Vilnensis а Kalendis septembribus anni MDCCCXXI 
ad Kalendas quintiles anni MDCCCXXII habendae indicuntur 
D vicario directcris et praefecto Lycaei Pt n t оn і о J а r k 0 w· 
s k і. Cremeneci. Typis excudit N. G І u с k s Ь е r g typographus 
Lycaei. str. 7-а). 

Назчаии:і бібJd.ографі! у ВОJІИИсьJО.к Ліце! та сакоку n. ЯрRоsськоку 
прис~ево в 1921 Р• тіо~~ьки одву сторіиву. 
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проповуве ка.рт:ковий :катuоr, я:кнй ва йоrо аукку вповиі роа:кривав :кииz:кові. 

зібра!ПІЯ. Вів писав у ~і• ПJІЯ1Іі, 1110 вайrОJІовиіDае завести у CSidJd.oтeцi порІ

доR, щоб ::кожиу потрібиу JCJUDІJCY, чи ваJh[еи:ший друа, одво:rо, чи ба:rатьо:х 

авторіа моzиа буJІо аиайти я:квайсRорпе (!, ст. 66). 
Я~ковсь:кий, я:к вчитеJІь і бі6JІіоте:кар в одИій особі, авачио попереЛ8&8 

тодіпаd.й :кииrоаиаичий :круг співzите.dв, вів висував ду.-q ав&JІітичиих відси

~о:к до абірвиків, аібраиь творів та вCRJCo! JІітератури щодеиноrо і :ковечвоrо 

вкитху. В 1820 р. вів одерЕТВав аа свою прац» 700 руб. річно. Найвища тоді 

плаТВR буАа 1000, а вайвища 250 руб. (з, ст. 297). 
ІсториR у:краІвсь:ко! біб.Ііо:rраф11 I:rop Коривйчи:к, припусме, :110 :курс 

біб.dоrрафі! Яр:ковсько:rо •ав впжив ва вашоrо зехлаха в. Авастасевича, що 

імовірио, d711 у Rpe•' .tІИЦі в оередии1 181 О р.; припуска:вrrь 1 що вів робив ста

раввв дістати праа» в :rіхвааіІ. Мабуть цей вплив захопив і першого російсь:ко

rо бібJІіоrрафа в.с .сопикова, 1110 в 181 З р. оuуб.d.:кував 8 0ml'f"Ь росс1йской. acS
.riorpaф1jи8. Ясно, 110 rмовва сИJІа вПJІИву приходи.а із аахоау, де тоді в Pf1111 
кра!:вах буJІа смuеиа повааиа Jli тература. 

Ко.п в 1·832· Р• Кре• RИецьхий JІіцей був аа:критий російсьJСИJІ ypRДOJI 1 
в чергові• році кииzві фовдв буАИ передаві до КИ!всь:коrо увіверситеr,r, аа 

:киа:кахи піщов, я:к йоrо вааива.о •nав Памо•. У Киев1 вів став пepDDDІ профе

сійвих <fібJІіотекарем 1 виКJІадачем. kртіВJDІво :кааа.m, що • аа !СИИ8JС8.ІІИ П&ВJІо 

rотовий dув піти і до пе:кJІа8 • У Кивві вів брав участь у складеві де:кіль:кох 

ІLІІЯИів, мі• іИППDІ, у 8Прави.-а содерваиіІІ биСSJd.отеJС'Ь в'Ь rи:квааіR!ХЬ в у\здивrь 

учИАИІІІ&n КіІСскаrо rreбиaro округа• (1, ст. 321, поз. 175). В 1838 р. пере:к

лав ва російську мову •w~авь располокеиія dибліоте.и Волкискаrо АИц~. 

Яр:ковсь:кого аахо~»е&JІа біб.dоrрафічиа К48Сифі:каціа дру:ків у бібJІіоте:к~ 

(Тах .е ст. 67). В БібJІіотеці Ки!всь:коrо увіверситету стажи :крем'ІІИЧавиІ 
МихуJІьськвй 1 ~сь:киІ. (з, ст. ЗЗ1). 

П&ВJІо Осипович Яворський, виховаиий 1 вазчеиий :ва у:краІисьаій aeJLd. 
- :Кре:в'1ІП!Ці, віІUІJІатився !! аа себе 1 аа своІх аеJІJІЯ:ків - п10JІерстзох у аі

миці б1б.Ііо!9раф1чио! й біб.dмоrічио! иауtе. Тоді вів :вzе був rромамвиио:в 

ікперсьJСо!. Росі!, в СТОJІИІtі Укра.!ни, без страJСУ перед "Вогнем і мечем". 

Видатну рол:ю в ос:киСJІІІІВавві бібJІіоrрафіІ в Росі! брав ваш аеХJІЯ:к 

Вас~ Аиас~асе:вич, иар. ll.З.1775 р. у Киев1, імовірно рукувсьJСоrо похо~ 

•еиия. Студіwа:в фіJІооофіJО в Киево-МоrИJІЯвс•Jdй А.:кадекіІ й -ry-r :вів ваdув 

ві JCOJDI веаrа~ ~JОбов до Y:кpatJDІ і ц10 патріОТИЧJІ7 приJСІІе'r)" acSepir :віи про
-rяrом усьо:rо 8111'1'ТІІ. Вів u біб.ІІіоrраф, переІСJІадач 1 видавец•• 

Зо всіх посад,- опа йоrо вабJDІаИJІа до ClicSJI:to:rp&фil - QJІУ8б& в 616-
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~отеці Р~ицевсь~оrо Музе• в Петербурзі. Йоrо заслуга в цьому, що вів пер. 
ший в Росі! почаз видавати Jdтера'l'УРио-бісSJlіоrрафічвий •ісюпш~ "Улей11 (:ву

JІВJІС), розхірох 5-п аркушів 1 в ч. 1 за 1611 р. :вJd.cп:s ВJІасиу стат'ПJ •о біб
ліоrрафіt•, перша ц•оrо роду в російс•кіІ ікпері!. В цій статті &:втор иаава:в 

бі б.d оrраф1», ~r:к "опис ~ииаок 1 або вауку звати JІCJDІZJaІ ora роздіJDІ'1'11 !х иа 

потрібиі :кю~св зrідвоІD заrальво!, чи прийиято! систеJІИ•. дuьще, вів пояс

вІJВе біб.dоrрафі:а, як "скорочеиу бі<S.ІІіоте:к,-, що систематичво розJdщув иауІ<о

ві праці, я~оrось одво:rо варод7, або вау~овоrо світу взаrа.d.~ Току вова роа

діметьсІІ ва заrа..ьиу та ococSJtивoro призвачеJПИ8 • Вів писu, 1110 •CSi CSZLor
PМiiR :корисиа .ІJUІ тих 11 хто приСЗІt'ТИв себе вауІСовій праu1•. • • А дuьmе а •l.IA 
вауJІСа про :кииzиу стала 1"8JІУЗЗ8 .-!Dдсь:коrо зваи:ва і '1'ИJІ во:в:а BazJІ& 11 1110 в собі 

міс'l'Ить іиші иау:ки, бо всі вови вмJDЧеиі в :кииаRИ. • 

Наш зеМАІІJІС з:в:ав товри західиіх бicSJtiorpaфiв до яхих йоrо вабжааувал• 

зи~ фрацузь:ко! мови з ІІJІСО! вів часто робив перемади. Вів .є зробив пере~ 

.-ад а польсь:ко! мови ва рос1йсь!С}" •Статут Ве~:коrо Rияз1вства Аитовсь•оrо• 

та зробив зведевин Rи!всь~оrо 1 Волиись~оrо літописів. (2 11 ст. 46-49). 
В іи:пd.й статті, Авастасевич подав оr.мд бicSJtiorpaфi! в ЗахідиіІ Евро

пі при цьоку зrадуе Poc::La моВJUІВ (моа:ва думап) івте.drеи'l'&ІІ цей терJdн.ще 
треба переuадати, себто ПОRСИИВати 1 бо тут йоrо зовсі• ие poayJdиr.rь. Сво» 

статт• !Сіичав автор про •теорію бібліоrрафі!" (там 8е ст. 47). Зrадув вів 
та:коs термів 86ібжіолоrі48 і робить зауваrу вазивати !S 8ф1~ософіе» бі~о
rрафі!•. Бо саха біб.dо.JІоr1а, вів пише, ие тіль:ки мехаиічво описуе JtВИry 

фізичними СИJІ&JІИ 11 ue yxoJSo розкривав зміс'l' 1 са.у суть JaDrl"JJ, робить 

зуси~ визвачити вартість у розухіииі ие ціви за ие!, але у визначевві 

вартості ІUІЯ івтелеJІС'rу .ІІІІДИВИ. 0-rae, вів відиіс біб.ІІіо.аоrі» до бicSJtior
paфi!. з тоrо бачихо, 1110 :вzе тоn вапr зeJІ.JUUC ва :кор1ииих російсь:ких теренах 

визвав бібліографі» 1 квиrозиавство за окремі ваукв. ~ до квиrозвавс7ва 

вів в1диіс та~оs apxe0.11or1:.. 1 вухіз•ати!С}" 1 тим вадмірно ПQ8ИрИВ !! еасяr. 
З йоrо rоловніших праць російсьRо» мовоІD відо.іІ 

1. "Роспись JaПrraxь д.JІЯ чтіи:іа ИЗ'Ь биcS.Uooren в. П&ВJІИJІСо:ва•, СПб., 1620. 

2. •Роспись :КИИІ"ВЖЬ д.u чnиія ИЗ'Ь бИJІіотеn А. СІІИридвва•' СПб. І 1628. 
з. •списскь вс\жь россійс:ккхь светсквхь писат~ій о~ Рюрика АО иашнхь 

дией•. І 1 •новос'!'и JІитературк•, 1,622, чч. 20 і 24. 
4. "Крат:кое изв~с~1• о вс~ аь 1707 по 1822 вкходив.ахь вь Россіи повре• 

мевикхь издавій"••• ІІ •новости Аитера~8 11 1622, :кн. IL, чч. 2З 1 25; 
кв. І1, ч. 16. (2 1 ст. 47). 
Почавши а 1620 Р• працивав протяrок 20 ро:ків вад; сSіб.-іоrрафіе». sур

вuьиих статтей, везахівчив 11 JІИІІІИJПІСІІ в руRописі. В цім .в році покіс'l'ИВ 

статтn •о необходимости в~ содействіи русекому к:ниrоведеиі~ (•Б~аrовакер. 
икй• т. 7, ч. 10, ст. 32-42). Івшоковву фразу 8dібліоrиоа~ пере:кладав ва 
11квиrо:ведеивя•, а "бicSJtiмoria• ва 8JІСВИrослов::Іів 0 • 
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В 1817 р. робкв заходи дістати посаду виК4адача в Rрех}явецьхік ~це!, 
&Ае а якихосw причив ве адійсвив своІх вамірів (1, ст. 321 1 поз. 171). 

в сво!к .уриа.d •Уо~~ей• авачве Jd.cцe вІd.ІІЯВ історіІ, .dтературі та 

етнографі! Ухра!ви. В дажехім Петербурзі віхожв ве аа~ •храtви JІіт дитR

чих•. ПісАЯ його скер2И 16.2.1845 р. а&ЖИшилася приватва біб.ІІіотеха, архів~ 
списки і карта біб.dографічвого вкіс'1'7'; довший час це •ваNІJІооя 7 шопі•. 
Частииа йоrо писавого і друховавого доріdху Іd.ст&JІася до автиІСВарев•, рукопи

си аберег.пся в Акадекі! Ha7R в Петербурзі, а частива в Пуб.ІІічвій iiCSJd.oozeui. 

Російські біб.ІІіоrрафи (Здобвов) вазив~ь йоrо •рускик• вароД88Вик У Киеаі. 

Перщу бібліоrрафічИ7 до~евта..ьву працю в Росі! сКJІ&В ВасВАій Степа

вовИЧ'Ь СDВИковь •Omzn русской бвбJJ:іоrрафіи•, спсs., 181 з. У першім вJІП7СКТ. 

три токи, описумь 6941 ~у:ків. У вив. ІІ, 2 т., продов~иь оuисІ69Аt2-13249 
позицій. U. біб.ІІіоrрафія перевидава у 1905 р. під реда~і•• а приміткак., 
доповвеИІІЯJО[ і по:каачихок в. н. РоrоІІИИа. Ми ви:користо:в..,.sко кехавічву хопіІІ 

London, Holland Prese, 1962. 
В першій часткві агадаво! праці подава стаття п. з. •Предь7Відо.левіе•, 

ст. XII1-tlXVI - це вступиі відокості про :квигосховиша в РосіІ. Опісля подаиа 

хроволоrіа дрУJСарев• в вій под&Jd. кісцевос'l'і й видаві иазви; список с.-о:в'ІІИсь

ах :квиr дру:кОN.ІПІХ ld.a 1489-1700 РР• і тодіJІDUІ схема :к.~~~сифі:каціІ JСІІИІ'е На 

вс~ автор поясвн теркіJІИ, я:ка біб.иіоrраІі, б1б.dофі.а 1 dібліотаф (той, шо 
ховав :кввrи від івшиХ), біб.иіохаи 1 CS1CSJD.oтexap. A.Jie r.o~CSшoro осхис.-~mаввя 

бібліоrрафіІ автор ве подав. 

В 1665-66 РР• ,іковірво,_ при Печатиоку дзор1 у J!oc!ad ~ с&~~uе:ний біс$.. 

Jliorpaфi чиий до8ід .. а п. а. 80r.І8.1Мевіе квим., кто иn CJІ0811A'Jt• , приавачеиd 

для редахторі:в, перекжадачі:в і видавців а кетою cRopo відшукати потрібвиІ 
твір,· себте •~о і lt8'1'p7 квиrу смав, або вапвса:в•. Ця праuя ва8118uа бJІИаь
:ко 1800 ТВОрі:В 1"р8ІtЬJОа 1 JІаТИВС:ЬRІІХ 1 С..ОВ 1 lllrCЬJOIX TCDIOe Це Ве бу.ІІ& 11 СJІО:В 1 ІUІ• 
сьRа біб.Ііоrра$1а", а JІИШ8 "Фаховий до•ідивк Печатиого двору•. 

Це •Оrо~~авлевіе• ви:вчuІваи Фраико (Записп нтш, т. 89,1909 1ст.З5-45). 
Вів д0Jt&8ав 1 DIO ва ВВеС8ІDІХ '1'7АВ С..О:В 1ІІJІСЬІСJІХ JUІдаи• 49 бу.ІІОІ у:краІись:ких 
21, росіІІсьDХ 17, бі.иоРJсьпх 10, пОJІьсьпх 1. Тажоа іс 'l'Орик yxpalc:ьJCof біСS. 
.doгpa4ti! Ігор Rорвейчо (ваа:еава праця ст. 27-30) увааае, що в цім творі 
видатву участь приІх8JО( у:краtваt, а вавіть, •оаuво, cSy.a смuачакв його. 

н.в.здобвов (переІQІІ8 вазваиа біСSJd.оrрафіІІ, ст. 32} подае, що при авто. 
рах •Оr.а&:вJІеві•• б.у.п подаваиі :короткі біоrр .. ічві &IUd., одве а вих а •ІІІІІІР
віІ CJІuввezud.й, on MLUUІ PocciJI, прибvud В'Ь МоСJСВ7 rpan .dта 7157 (1649)' 
Or.8e вів dув авторок першо! вауховоІб16Аіоrрафічво! праці ва Мосаов..-1. 



J<Y ЛЬТУРНІ ЗДОБУТКИ ТА СОШЯJІЬНЕ ПОНИЖЕННЯ КРЕМ 'ЯНUFІ 

у три~твиJСу ПівАевво! Во.п:иі • три міста, 110 віАJdииі с:аоєІ> історкч

ио• ро.ае• 7 AU&KOJIY JІИJІyJIOJIYI Крем яиеuь - oбopoJПDdt uевтр зо с:воєІ> Зам

ковою ropo» та культурвий осередок повіт.,; Поча!:в - церRовиа форте~ 

yJtpa!вcьJ<oro иapoJtY зо сво!ки ОВІІТОІ1&ІІИІ Стапа Боzо! Матері, Ч7дОАійиа 

І:коиа та :Моші Преп. Іова1 Вишвівець роап~RТе Jdcтo ва Авох хрестах -
правоСJІавиоку й рико:кат~ь:ко-r. KopoтJta :віддuь ці міста АіJІИтЬ по 

20 кк., ue ..а веоАJІа:ко:ва Іх рола. Ue сиает АО вово! три JI о r 1 І. 

Крем 'яиець в кіиіятИІрою захоАів qyzo! ВJІ&ІDІ захріпити аа собР' "став 

посідаивя" територі! сусіАиьоrо иароАУ• Такі зус~ ро~ь усі вароАИ аа 

АО вашоrо часу. В•е иапочатву ціе! статті бу4е справеАJПІ:вик СRазати, JІtO :куJІь

туриий здобуток цьоrо історичиоrо кіста віАбувався за рахуиок соціЯJІьиоrо 1 

ве.оr:ко• міро» иаціоиаJІьиоrо по:виаеиия автохтоииоrо иасмеввя. Ми вАЯЧві 

:воживяиак п~ьсьRоrо похоА•еввя ТадеУ3ові Чаць:кому (1765-1813), вар. в По
рицьху, пов. ГЬро:х:ів, Гу%" о КОJL/Іоитаеві, нар. з 1750 Р• В Дедер:каJІах, пов. Кре-

' :к я:вець та п. ААакові Чарторийсь:ко..,, шо :мав ВеJІИКі :мавтJСИ ва Во.оrві за !х 

захоАВ орrаиі заці! оові ти у цьому закут:ко:еtі :в:ашо! aeJIJd.. Праця ці в! трійхи 
припадав ва періоА з&ЖИШR!:в фе:вд&JІьио! системи, шо ТОАі була ОАИОm в вікових 

зразків управліви~ територів» і вареао:м. 

Ми звавмо, що еrипетські перакіди побудоваві иа кістках сотень тисяч, 

а моzе й міJІьйовів иевільии:ків, і J<сжи тепер rJІЯдачі захо~ься •айстериіс

т• та ар:хі тектурою оціJІіJІИХ будівuь, ні :кому :в rOJio:вy ве приходить .fІYКJta 

агадати терпіиия вевільииків. Ue CSyJІo в по-бібJd.йиих часах, а споруди Во.. 

ливсько! rімиазі! буАувалися напочатку ХІХ ст. веJІИ:кою частиио• Ааровоt 

праці паищиииоrо уRраІнсьхоrо васе.~~еивя. 

ПереrJІЯА&ІJЧИ спис:ки іиіція:торів, будіввичих і вимада1fів В~исько! 

rіквазіf май•е учасии:ка описуваних подій. Mix&Jia Po.u:e (Атевк ••• .ЬВів, 1862) 
ки зовсім ие знаходихо у:кра!нсь:ких прізвищ, співпраці з :місцевим иасмеииам, 

або 11оrсь таІ<оrо, •о а !!І' я:зувало CS цей ВеJШ:КИЙ проехт паиуІІЧИХИ, rrідвJІздии·. 

ки і перемо.евики обох попередиіх шарів суспільства. 

є доRази, шо иам аекжя:к ВасИJІь Анастасевич (1,ст.66) стара!!ІсІІ про поса-
4'1 вима.аача в :Крем )я:вецьJdм Jdцe! у 1818 Р•, &Же ве міr Аістати. Причив:и 
•огJПІ бути різкі й вам тепер тя.:ко вruувати, я:кі. саме. 

до 1811 Р• ліцей :корис'!'УВ&:вСЯ Поча!всІtхою Арукарие:n, 8Jle десь у поло
вииі зrадавоrо ро~ була урохокжева власна дру:карня • Ue таRО8 част:ково !Іка 
зуе ва те, щ зJd.ст ~ кі:r бути ріавий від офіційних і JS цьому ве СJІід 

було мати по б і чи ого свідка. 
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Прибутки Rрек'RВець:ко~ ШRОЛИ походиАИ а таккх даере4І 
1. Дотація російсьхого уряду 5700 руб. річио. 
2. Поаертви гро•~яиства (ШАЯхти). 
з. Заяишки по-езу!тсьRого•айиа під управою Кокісі! Едукаційвоі. 

4. З частики прибутків Крек'яиецьRого староства. 
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Оставиі дві поаиці! були реrульоваві "УRазо• царя ОлеRсавдра І, а 1З.10.1806 
і 1З.7.1809. 

Староство Крек'яиецьRе валеаажо до Королівсь:кого двору, який його 
"в~дував" заслуаевик особак. Оставиік був кв.Яиуш СавгушRо. Стараввяк 

Чацького перед російсьхкк урядо• у Петербурзі, після скертн першезгаданого, 

староство і прибутRИ з иього передано Волинській гікнааі!. До цього старост

ва иале•аJІИ господарстза. та:ких cua Дува!в .- 46 господарств родив, двірець -
ЗЗ, Фі.иьварп Ma.ri - 2 9, М..Инівці - 12 , Підлісці - З9, Сапавів - 54, Жмоби 
- 74, ГрабівRа - ЗО і Сичівка - 15. 

Перша люстрація ліuеальвих дібр була сRЛадена 1818 р. До ве! ввесено 
скарги селян Жолабів і Сапанова проти паищинвих тягарів на Rористь ліцею. 

Спочатку Rокие господарство, чи родина відро6яяли 52-77 днів річно павщини, 
згодом ця дарова праця була збільшена 104-156 днів річно (з.с.Фелінскі, 
Па.JІви'l'Иі.кі, вид. 2, Львів, 1911, ст. 15). Крі:м цього ше була 11даремшина11 , 

"закіски•, "прикісеи• та різні придухаві роботи. 

Керівии" господарський ааарат Крек'яиець:кого ліцею почавши від управи
с:кіичивши ва побереzииRах, або •гайових", догЛRдачів та інших- рекрутувався 

зо ~хти. Згідно люстраці! 1818 р. до керівного апарату н~еzалиа fаспер 

Сташевс:кі, ~хтич, вар. иа Кре:к~ янеччииі, 42 років життя. Ян fypcJd з Ко

ве.иьшиви, 2 5 poJdІS; faeroz Сташевскі, 42 , записаний до ІWІ.яхти в Острозь:ко:ку 
повіті. СтавісJІав Ясьиевич, 40, з Володихиршини. Фе.піRс Міро:вс:к:і., зо, ~х

тич а ЛуцьRого пов. догJІЯдач лісів Алеисавдр Jlяшевс:кі, 60, JWІ.RХТИЧ з Переки

шиви. Войцвх Весоловскі, 34, шляхтич з Австрі! (•абу~ь,Галичииа). (4,ст.108). 
•дзеввіи Вілвнск1й 11 з 1805 р. покістив дані т. ЧацьRого про стан 

освіти ва Волииі, ПодіJІJІі й чомусь :н.ааива..m У:кра!ну (слід розукіп Ки!вщива 
і Брац.~~авшина, евідоко УRра!ву став~ поруч провінцій), стан такийа 

llUulxтa Се.ю~ии Разом 
Міщани,~ці, 
вільиі і чу-

------------------- ---------- --8Ииді ________ ----------- -------------
в о л и и • 38.452 28.5ОЗ 462.450 529.405 

учеників ___________ !s§fQ ____ -----~~~------- ______ 2§ ___ -----~-~~§ ___ _ 

Поділля 5О.6З8 2З.183 480.120 55З.941 
учеиикі:в 

----------
__ 1!~22 ____ -----~~§ ______ _ ------~Q __ _ _____ 1!21! ___ _ 

Уира!на (Ки!вщвиа) 4З.597 
432 

18.317 
118 

495.145 
27 

557.059 
учеииків 

Пересічио 

1810 - 612' 1812 

577 
(з, ст. 17) 

dуло студеитівІ 1807 - 434, 1808 - 404, 1809 - 41З, 
- 69З. В останніх рокаХП8Rес1чио річно навчалося. 700 ocid. 

Шляхта бу~а иа перші:к •ісці, а сеJІ.Rви иа оставвік, хоча основвий тягар посе

редньо і безпосередиьо dув опертий ва !х праці. Нак вевідо•о, хто саке н~е-



8&В ДО nce4RИ•, дуже КОZЛИ»О ие-уRра!иціо (З, СТо 26З). 
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Вчасі стиореивяКомісі! Едукаційна! (1775-1795) став шжі~ на В~ 
ні був такий t 

а) Єау!тсьJСі JDOJIИ 7 .ЛуцьJСУ, 'Крек)яиuі,Острозі, Житокирі й Овручі; 

б) illJ<OJIИ оо. ВасиJd.ІПІ у Володикирі й .Любарі J 
») Шхожи Піярів в докброииц1 і Меzиріччі. Отzе бу~о 9 (~ід розуміти) серед
ніх ШІd..ж а 2.561 учениRаки (з, ст. 26З). 

Перег.тrдаІJЧи розиідЮІ про Кре• 8ІІВецьюdt Jdцей, гаСJІа в еициRJІопедіях 

створюється врваеиия ПОJІЬСЬRого "ІСУJІЬ'!'УJ>траrерс'l'Ва" ва ухраІвсьJd aeJI.I1, 
сперmа на Волинь.Вервімоси дук:коJ:> до 1577 Р• Остроаь:ко! А:кадемі!, а и:ко! 

вийШJІИ видатні постатn, а: гет. Петро Коиашевич-Саrайдачви.й, :М:uетій С:мот

риць:кий, Зизаній Т,.стаиовсь:кий, о. дек'ІІИ НВJІИвай:ко 1 ВасИJІь Суразь:кий та 

деСІІТJЩ інших. Так ае пращав&JШ видатні педагоги, боrос~ови. і Jd• ІІИJІИ і чу
:кинці. Перед тик Волинь репрезевтував :ки. Кос"rІП!тив Іваиович Острозь:кий, що 

кати З7 nт став ВеJІИІаПІ Гетькаи()І[ .Л.товсьJаІХ, а в 1497 р. - :в:ачuьиий RO• 

кавдир усього JtИтовсь:кого війсьRа. За своrо zитта звершив ЗЗ пере:мо8ИИХ 

битв.і був проголошений :в:айвиаатвіmек лицарем :в:а Сході Еиропи (П.Ш)ховсь

кий, Остріr, ст. 61). 
Після Любливсь:ко! уві!, 1569 р. давній дух Ки!всь:ко! Русі і Галиць

Rо-Во.ІІИ:нсьRО! дерzеи почав падати АО •:вyJUI'• паИІЦИІІІІ~а. І в 1805 Р• 
462 .450 праці:еииго насе.жеиня Во.uв:і :мог.жо noCJJ:aти АО ШROJJИ JDDПe 96 учев.иJСів. 
З ухра!иці:е-абс04ь:еентів Крек 1яиецьжого ліцеJ:> вписакий 110 Jtітератури Ти:м:ко 

Падура ( 1801-1871), почав дру:куватися в 182 9 р. , писав по-ухра!нсьRИ JІативсь
RИJІИ .dтера:ми. 

Ми еві до• о вищенавеJJИ чимои1 даві 1 щоб виRазати, що ва вашій зeJUd., 
J 

:в:amoJ:> працею у виді паищиииих повинноствА беапосередвьо довRО4& Крем SИUR, 

а посереАвьо ва просторих .жавах, .аісах і :копuьmсс побудоваиа та JІDІІ:ОJІВ. 

більшістJ:> тільки для одиого тут аай~ого вароау. 

Ми вАІRИі уроА•еИІUіК ВОJІИні пмьсь:коrо походаевва, що :воии ВJd.жо ви

:користали ав'~ки з паиуючики і сво!ки піАВJІадИККИ та виявили сті~ьRИ орrа

ві:sаційиих здібностей, що зарепрезевтув&JD! иа Сході Европи першу ВОJІИИь, а 

почереа ве! й ус~ Ухраfиу в діялиці ~~ьиоІ освіти. 

Зохреха, ки свідомо визиае•о, 110 ПавJІо Осиnович Яр:ковсь:кий - піонер 

бібJІіографі! в Ухра!иі, а иаш зе~ Василь Аиастасевич у Росі!. 

Автор цьоrо есе• :колишній вихованець Крек 1яиець~ого л±цею,19З2-19ЗЗ 

рр. а •ереаі суспільних дінчів. Ми тоді кіz собою ао•овИJІИся, що rідво току 

подати руху, "хто вемае вакіру перетвrати тебе ва свій 61ж•. 
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ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІЯЛИ 

Uи~оваиі .-ерела тіл&КИ оакв раз под~вмо в те~сті с~орочево, а dільше
разові тривмо! вартості ви~а.зуwо вище. Іх пори.о;~ові числа тахоа виюdJІІ.rЬ 
7 теRсті, а числа в д~ах ві.о;сила~ь .о;о сторіихи, вапр., (1, ст. 25). 

1. КОР~~~ик1rн.І. !сторі~ fRра!всь~о! бібліографі!; до•о8тневий період. 
~, а.ухова дУJІ~а 1 1,971, 312 ст. 

2. СІРОПОЛКО,СТЕПАН. Вас~ь Аиастасевич, я~ бібліо~раф 1 кви~ол»б •У~ра!н-
ха Rиига• • .Льві:е, 1937, ч. ?, ст. 46-49. • 

з. ROШ,A.J. Ateцr wo'tytisld.e; szldc z dziejawoмaty w Polsce. Імаw, Nakl. 
Ourynowicz і Schm1dt1 1898, 397 stron. 

4. DANIELEWICZGIA~IA. LustracjEJ dobr ь. ~eum WotyDsld.ego w Кrzemiertcu 
1818 1 182k. "Rocznik Wolyilsld", R0wпe,l937 1 t. 5~, str. 107-142, іо tablic. 

BIВLIOLOGY AND ВІВLІООRАРНУ- ТЕАСНDЮ IN UКRAINE 

(1809-1832) 

The fie1d of 11Ьrary science 1n miniatu~e fo:rm was brought to Weзtern 
Ukraine frorn the West in 1809 Ьу Pav1o :ЇArkovs •kyi (Pawe1 Jarkowsld) to the 
Кrernianets' Liceurn. After the third partition of Po1and in 1795, born in Volhynia, 
Po1es;Tadeusz Czacki1 Нugo Ko11ontaj,and Prince Adam Czartoryjski,e1aЬorated а 

secret p1an to create we11 organized schools to educate the leaders for the tu
ture. The first was to establish а Volhynian Gymnasiurn in Кrernianets • (Кrernenets) 
city1 Volhynia1 in 1805. Тhе teaching of bibliography Ьу Pav1o IA.kovski began 1n 
1809 for the students 1n higher classes. This gynmasiurn 1n 1819 was renamed Iv
ceurn,which із the college 1s present name. 

This essay із entit1ed "Lectures of the Biblio1ogo and Bib1iography in 
Volhynian Iqceurn Кremianets • 1 1809-1832". The most important chapter of this 
essay concernв а teaching program of 1ibrar,y subjects that was used at that 

time. There are listed four main parts with severa1 divisionв into chapters 

and suЬchapters marked Ьу Roman, Arabic numerals, 1arge and small letters. Вut 
we would like to display this program in the aЬЬreviated fo:rm аз follows: 

PART І. the book history from the point of the view of education, gene
ral lmovledge, divided Ьу periods including the ethnographic approach. 

РАRТ ІІ. The preservation and distribution of the scientific cornpositions: 

- GraJ1111ato1ogy: Art of writing, invention of literacy, systems of 
wri ting, pictorial1 syllabic 1 li teral use of them in the documenta 
tion and creation of books. 

- Stigrneto1ogy1 brachygraphy, joining and omission of letters1 crea

tion of abbreviations. The rnain indications for the use of words 
or numЬers; Rornan of Arabic. The meaning of the omissions of the 
letters. 
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- Graphio: The writing material, the writers (soribes), format, illumina
tions of the manusoripts and the equipment used. 

- The art of book printing: The xylographio imprints, printing with 
moveable letters, а history of this inovation and its use in the oities 
of Harlem, Strassburg, and the ooмpletion of the teohniques in Mogunoii 
(?). It inoludes printing in the XV oentur,y and oharaoteristics of the 
first publications and their teohniques of the printing. 

РАRТ ІІІ. The proper bibliograpny: There is an introduotion to this 
subject and cin this ohapter there is inoluded а short acoount about 
librarians and book sellers~ It also oovers: 

- SВ)I!ething about the libra:ry and the meaning of Eastern, Greek, Latin, 
Roman and new gothic manuscripts. 

- The printed books, rare books, the books evaluated Ьу the soientists 
(wise men) whioh were inoluded for bibliographical olassification. 

- The arrangement of books and manuscripts, their cataloging and 
placement in the libra:ryo 

- The systematic, alphabetization of subject catalogues. Special 
CRtalogues of rare books and their placement. 

- Book orderin~ of the libra:ry: The ordering, donation and exchange of 
books and their subsequent borro~~gЬ,y the reader. The income and 
expend1tures in the libra:ry. 

- Libra:ry servants and their duties; librarian~and clerical helpers and 
their interrelationship. 

- Instructions for the readers and the borrowers of the books. 

P.ART IV. Literature of the bibliology. 



,Д-р М. 5оІко 

РЕrІОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ В УКРАІНІ 

Донедавна не відділюваво perioii8JIIoнoi бібліографії від 
заrа.m.ноі, але від 1962 роЇ в Бібліотечнім Інституті 
Харківського уиіІІСрс:итету І.КорнеІчук почав ЧІІ1'8ТИ 
лекції на. цю те~. •а в1~1968 роках по•випаа трьома 
випусками, подаючи дані :J& передрсвотоціАниА період аж 
38 150 років часу. Це BD3~. що в Украіні тепер переважає 
думка переставити бібліоrрафічиу працю 3 ,.виших lrin" на 
,,нижчі" rоловно під опіку профссіІних одиниць, •кі 
ви3наютьс:• на місцевих умовинах і потребах. 3 публіхаціА 
видно, що йде намаrани• відокремити реrіоиальну 
бібліографію ві.Іf' ,.рес~Jrіuнськоі"; перша заАмаєтьса 
вивченням означеної тервторіі, а друга - території у 
межах державних кордонів. Причому перший рід бібліог
рафії є фуидамеІІТ8ЛЬRО~ основою друrоі, бо не маючи 
3ібраиоrо матеріПу ІJq раІоиах, roдt було сх.іІасти 
Націонат.ну Бібліогр&фіJа . 

. --До~ .... ".. 
Доре.~ ІІерІОД' ПОЧІЦІ8ЄІ'ЬС8 Від харJ:ЇІІСІоКОГО 

жури~у '.' ~ кра_инскіА В\ствиn" '(1816-19) 1 рубрикою 
"БtбтографІJІ пиr вида.в~ у Харкові .. , що іх відвотовано 
38 1779:1831 pon. ]о всіх·•вда& ·~ 80, ЩО ПОПИЛИСJІ 8 . 
Харкоu. до списку :J&IICCCBO ті.Ju.п 41 иа3ву, що мали 
місцеве 3Начеиu; Дое -nп. ІІа•·-буJІ8 додані анотації :r 
п~·~нu~ .. астd.' _:ltoдa't~OМ ~~вого патріоти3му. 
Бабтографі~ну; ро~ Ra3ВUC)f~ пqtіо.цип продов10в 
.. Украин~кfІІ' Jitypнa.mr"" там' •t: (1824-2$). в· 1828 році' \ 
ви~ІWІа .цумха схласти ,_.Сло~р fJВСІоменниJ:ів Харківщи-
ни • до •':~o_3~9paJІD.f! ~ .. ~_пихJ20 були виnусппа-і 
ми ХарJ:ІВСИ:Оf».. цімрс~,.. . .Сuвсоі'-опубліJ:оваво в· 
-МосховсІоJ:ОМJ'С~~асЬе". 1828. ч. 11. (В .цат.шому -пі 

'ltl98'~дe,!roo-)'llf,j' ~ . - . 
· &iбJilorpaФiir міСцевИх ·друКів· r бІо-бібліографі.-. ··що~ 

BIIIIDJI8 ва "-рІrі8щиві, ВП1ІІІDЛ8 івтсрсс до літератури 
краІо388ветва, пвІ 3ароДІІІІС8 і в Пl8дснвіІ Украіні, в 
Одесі та 38Хопив І Крим. В цім місті збіrа.nва торговст.ні 
артеріі світа, 3відсіла по~ 1 . .О....родні 3в'ап. 
Перша ІСраАо3навча праца попиласа в 1834 р. французІr
кою МОВОЮ П.3. ,і,КаТ8ЛОІ' BBЦI'JD.•, у JIJ:ИX ~· 
Крим .. в ,.Путівнику про Крвм", фравцу38 Моитаидона. В _ 
нім було 3rадано .SO ваз .. rоловио .,-омовні публіаціі до 
1830 року. ' - . 

Бібліоrрафіа краІо3навс:па 38811110 ПЇДСІІJІІІJ18СJІ, голоа
но від 1838 року, КОЛИ ПО всіх rубервіп Украіни ПO"'aJDD., 
друкуваТІІСJІ ,.Губервсdс Вдомоств'". сnершу ВоJІВВСІtd, 
Катеривослаас~окі, Квівс~окі, ПоділІосІокі, Полтавс~охі •. 
ТавріІс:ьІrі, ХарІrіаа.П, Xepcoвa.Jd та ЧсриіrіВСІtІrі - всі 
росіАСІtКОІО МОВОІО. Ко:кве 'IJICJIO М8JІО ДІІ8 роди матері.
лів: оф(ціІиі та місцеві. Перші ,,Хсрс:ова.кі ГВ'", в1847 році 
опублікуuлв .,Список деавх д1RpcJI до вивчеива Ноао
росіАа.коrо краю". 3а твм пОСІІі.цуuв список літератури 
reoлorii Довбасу та СІUІСП ІПІСJtмеІUІПів Полтавщини у 
вищена3вавих обласних часопіІсах. Це сqюмниІ початок 
реrіональноі бібліографії першого 50-літт• ХІХ ст. 
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Другу половину ХІХ ст. захопила стихі• складати 
статистичні, географічні, топографічні, етнографічні і т. д . 

. :sбірнип. Слід nрипускати, що ті 38Толовn мали на меті 
nрих_овати матері•л від стротоі цен:sури того часу. 
Укра1нсьn моu була :sаборонена. Видатний наш історик 
Ла:sаревськиІ, викін'Іив студію Лівобере•ної Украіни 
.,,Оnвсь Мanopoc:ciJt" в 142 т. Ці ВидаІІІЦ оnісм :sа:sублю
·•алис• И ;,Маnо_россіІскіІ сборниn.". Усього було 
··приготовано кОло .200 виrrvс:ків. Ла3аревс:~tпІ буа автором 
праць .,Yn:saтcm. ИСТОЧІІJІJ[ОВ дu ІD)"ІСНЇJІ ManopocciAc

. като кра•" (т.J, СПб, 18,8); ,,Украі1ІСІоD літературна 
.літопИа."' (по-росіІІсив 8dнo'loro роду). Правда, 1ІJІ8Ці 
·Ла38рева.коrо, ПОІ')"І місцевої прнс:лу.апвс• і націона.m.
.яіА украївс .. кіІ бібліографії. 3 метою краІо:sнав'Іото 
ВИВ'ІСІІІU Ла:sарева.пІ підходив до Червіrіащиви, 1# було 
·багато с:п.їриоrо :s Моско8ІЦИиою. Він буа nодав іиіці8ТН8у 
OCII)'88JIU ЧерВіПвського губернського архіву та при нім 
:му:sею, що ва:sиuвс• .,My:sel украинспх ~ностей"'. · 
С.І.ПойоіОDВ •·18621юпі ~ "ПокажчиtnостаттеА 

Про Полтаву і rубервію, 1773-1861 та про вСJІИких л~еА 
Іfолтаащнни" •. але цю dрацю не опубліковано. Г.А. 
Мипардови'І anu поа...п до ЧГВ (Чериr. Губ. Вед.), 
t838-18S8. Пвчапиа :sаходи ретрососпивної бібліографії, 
'що іі ПО'ІВВ nоміщп К.У.ФоІrт, ІІа'ІВJІЬВІІІС харківської 
rrебноі окруrв; вів ПЇДІІПС8 видати список~ видань 
~арківськоrо увіверситс1')', але loro статт• має 'ІВсті 
пропуСDІ .. А.П. РоспавсьпІ-Петрова.п:І вида8 .,Оnит 
fcтopfi ХарШс:і.КОГО університету", В ВЇМ Вів BHDЗU 210 
ьа:sв. У тім ~ 'І8Сі послідувапи такі біо-бібліографії, п: 
В.І.Аско"ІСвсьІtИЙ.,Киівсьа духовна академі•'"; МіхиевИ'І, 
Риwет.с~опІ - .,Ліцей в Одесі" та інші. 
і У RaC1)'11111Dt .дсс8ТІІJІЇТТП (1870-1890) 8 ;ціл.ощі peri
~Ra.m.иoi бібліографії баrато ~і Харківське Історич
~Q:-Фіполоrічне Товариство. роботу провів П.С. 
/ЄФИМСНJ[О. Вів оnрацюіаU аииаку •4 а:sатспь веточинкоа 
:дл• н:sу'Іеsи• МалороссіІс:~окого кра•". Він nершвА 
:nоставІD вимоІ}' ІІІІдата ~овідвп украіио:sВuчоІ пітера
ітури. А також вtв ра:sом Ь Ла:sареІІСІ.nм і Миnардовичсм 
:були ініцікторами .,Сnиску продукціі Чернигівськоі 
:друnрні XYII-XYJII ст.", ., ЧерниrіаськиІ листок" ч 11, 
fl863. Працював .єфимепо, будучи і D :saCJI8JIJii та післк 
:Ю.оrо. В 1880 роах П.С. Єфимспо пропонував видати 
tбіо-бібпіографІчниІ словник украінсьпх ді8'118. 

Пісм приоивеНИ8 .,Украинсьkого .урва.пу"" в 182j році, 
на проп:sі 12 піт бібліографію вів .,Харківський плсндар" 
(1882-1893). Немало зробив Г.С. Чириків1 він співробіт
ннчав в ·архівних .урналах. багато публікував матеріядів 
про Харківщииу, вва .. ючи :sa потребу вивчсННJІ Слобідсь
кої Украіни. Коло 1890 року :sаходами ДІ.Багалік, rючІнІ 
nідrото~ис• біографічинІ сповІІІП вИІtJJ8Д8ЧЇВ Харків
.с~окого університету. В 1884 році :а вагоди SО-літт• 
\Київського університету В; С. Іковввков опубліІ)'вав 
jо.Біограф~инІ с:ловар про~рів і ·~~чів імлератор
ІСького унІверситету в КиєвІ . Дещо ІJ1'3ВІІІІС А; І. Маркевич 
видав такиА •е еловар Одеського ,університету. і. А. 
Устинів, буВ автохтоном Харків~ видав •• Літературу 
про Харnвську губериіІо". що була першою повніwою 
крайо3навчою бібліографією; 1887'-р. А.Н.Леояr.єв sпдав 
б.б · ф·-.. ..а • про Xepco .... ьrv ... ,,._,..,;"' .. "' "'ї'\ і І mогра І'ІІUІІІ ДОВ1ДНИJ: ..... -z • .т~-у .. ··~ ~ .>,~-J 
Іна:sвами. Знову Тавричеська Рауково-а!)хівна жомісі~ 
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почала др'r·кувати в Симферополі "Тавріаса .. (Крим і Тав
риmJІІ виnусками 1894-1902, 11 ,ООО на3в. Це· була nоважна 
nраци. Усю працю переводив А.І. Маркеви•, 3роду 
бzлорус, уродаенець Берести, виnусІПІнк Варwавса.кого 
університету. 
НаориПиці ХІХ ст. почали noaaлrrиcs поаЖІІвки до 

неофіційної uстиии ,.Губернських ведомостеІі:' принале•
иих обпастсІt Украіни. І. П. Новица.киІ сілав цінний 
поuЖ'ІІІІ: до видань Киїаської архсографіпоі комісії, 
1844-1890 ... Рускаа истори•есаа бвбліографіа", В. І . 
. Ме•оаа маІ•е всеціпо була надрукована на рсrіовала.ній 
літературі. іноді внесені цілі ро3ділв. ІСоротко перед 
.Першою світовою віІиою освувалОС8 Товариство Люби
rrелів Природи в Кам'авці Подільса.Пм. пе ро3горнуло 
. широку бібліографі 'ІВ)' ді8ЛІtність; А. Н. П русе•и• прота
;rом 1912-IS рр. видав три випуски п.3. ,,Бібліографі• 
іІJРИ~ди Пoдi.Jug .. , onic.n•. nоа:ІПИІ: до медицини та гігієни 
ПоДІЛJІа 3а 1714-1913 роп. Івтевсивно ро3роблаласи 
;бібліографіа і nоа .. иц до геології об~стсІ Украіни. В 
';цім .. Сі ПOIWIR ПОUJІ8ТІІС8 бібліографі•ні праці с:усідва.оі 
; Басарабіі. Тоді баrато матеріалу. 3окрсма сnrографіпого, 
•6уло влу•ево в російса.кі бібліографії, ак. наприклад: 
,,БибліографичесdІ уn38тель русекоА етнографической 
.JІІП"С~1'У,Р.И. 1700-1910", Д.К~ Зеленина .. 8елпу робот,r 
-n~ваа "х_,рховспІ сб о рип • часопв~ •• ЮжиwІ край . 
;ПоU.. поаалJІТІІСа а~оги. CЛOBJIJ!D про Полтавщину. 
~Крим (ТавР.ида). ЧернІnвщнну. КНІВІЦИJtУ, тощо. Деиасі 
!' ~ 'нс- ~снево, мабута. Ь-38 ценіурннх nричин. 

БІбліоrрафІа в ЗахІдвІІ 'УкраІвf · 

Бібліографічне 3рушенна сюди nркl\шло досиn. вчасно. 
В 1772 році Галичина підл:ал.а nіц в.ruщу Авс-rJ!ії. Приблиз
но 3 ріа: бібліоте~:а Львівсьа:ого унівсрсктсrу вt::ш ооов'n
~:овиА слисоа: німець~:ою мовою дарових nрнмірниrів, що 
Дру~уu.JІИс• на терсні обЛАсти. Польсьа:и:А бібліограф 
Естрайхер-у .18.S9 році опуб,1іІ"ував ,.Пісьм(ніцтво в 
rаліцП", 1849-1850", в ньому віднотована А уrраінсьа:.:і 
ВІЩІЦЦЦ, . . . 

.. .В. І. Межов cІCJJal! .,Sнблиографм.ескіІ уа38тель 
талнц~о-русской литература", поміщениІІ в ,.Основі" 3а 
,~~62 pzac. Я. Ф. Головацький підготовив працю Бібліогра
.·фzи галицасо-русскаи 3 1772-1848 гг ... (1863) та nдополиеиіе 
кь очерку славяно-руссRой библіографіи в.м. 
УидульсRаго"••• (СП~•, 1874).J. Е. Левицький 
опрацював S томів .,Галнц~:о-руссІСІUІ бнблнографіи, ХІХ 
ст."._(О~нні ~ва томи вийшли під 38Головком •• Українсь
ка баблюграфан Австро-Угорщини .. ). Це найбільше повна 
бібліографі•. 
У бібліографічній роботі брав участь І. Франко, 

друкував багато матеріилу у .,Записках НТШ", Його 
довша -статти у S-ox числах .,Кур'єр Львовскі~ п. 1. 

"Галицьке крає3навство"; в 1900 о-публікував "Оглид 
праць над етнографією Галичини в ХІХ в." 
На історичніІІ Волині (тепер Волинська і Рівенська 

області, бо Житомирщину прилучено в 1796 році) надруко
вано такі праці, до перших 3 аких нале•ить - "Библіогра
фичесасіА ужа38тель по геологів Волині н Подоліи .. Н. П. 
Барбота-де-Марнн, до RJ:oi частково була включена 
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історія, архёологія тощо. Учениця І. П. Межова - З. М 
Пенкипа опрацювала ,,Полесье" (СПб, 1883), що охоплю
вала бібліографічні nраці волинського і київського 
Полісс11. Багато бібліографічного матеріалу містили 
,.Волинскіе Губерисr;іе Ведомости", що почали виходити в 
_1837 році. Деаку роботу nровело Товариство ДосnідниJdа 
.Волині в ЖитомирІ. :sокрома Аого наухоанА сnівробітних 
ILA. ТутковсьхиА, що схлаа .. Библіографичссmt уJС.а38-
:тель литератури по геолоrіи ..... над •ким працю~а а 188S-
1908 роках, опублікував Аого щойно 1910 роху, холи 
nом'я101а царська цензура. К. Є: Храневич у с::тудентськім 
~рJЖку в П~терсбурзі р~бив заходи видати бібліографію 
&4 . .,ВОЛИН18118", IUIC.8JDC1t DDJ111111111 с:rали на Щ:pc:uutOДIJ!O 
аиданна. С. І. Паномарів (1828-1913) опрацював бае-
6ібліографічниА слоани~: уродженців Київщини, Полпі
щини, Чернігівщини, Волині А Подільщини, але опубліку
вав тільки ·Чернігівщину в 1898 році. 

Багато бібліографічного матеріялу подав Микол.а 
Теодорович в .. Описание церквеІ и приходов ВалинекоА 
епархіи ... " Почаів, 1888-1905 роки, S томів, одна~:, не 
вИдано про Володимирський і ЛуцькиR повіти. В цім 
збірнику у nідвалах nодана література до ааJКЛивіwих 
.поселень, вuючно з Житомирщиною. 

Слід згадати "Бібліотеку І<арпатіха, Іrло, 1880, 382 
сторінок, що іі ·приготував Гуrо Пеєр на доручеНІІІІ 
Мадярсько-Карnаt"ського Товариства. Більшу бібліогра
фічну працю про Буковину nриготовив був бІблІотекар 
'\{ернівецького університету, І. Полек німецькою мовою, 
іншу опрацював Фрідріх КаА~л, видану 1891 року. 

Багато реrіонального матері11лу Західньої Украіни 
включив у свою бібліографію Л. Фінкель, Львів, 1891-1914, 
.. Словнік rеоrрафічни Крулєвства Польскєrо", 1880-1914: 
та інші видання польською мовою. Слід також згадати І. 
Е. Левицького "Прикарпатска Русь в ХІХ •· ... 1898", та 
його "Письмо до галицько-руських письменників про 
біографічні дані". ЦеR сnовник, який він почавдрукувати в 
1898 році, був ро1рахованиR на 6 томів та охоплював коло 
дві тис•чі імен. Тахо• не nобачив світу сnоаияк Ф.Ф. 
Аристова ,,Карпато-руос:кіе писателї•, 1 приготоваких 3-
ох томів видано тільки один том у Mocni в 1916 році.· 

Описаний період охоплює коло 80 років існування 
реrіональноі бібліографії поодиноких областей Украіни. 
· Насnідком цензур окуnаційної влади на сході - Росія, на 
:Jаході - АвстріІІ на чолі з польською адміністрацією, 
бібліографічна література українською мовою дуже 
мізерна, nраці друкувалися російською, польською, а на 
Буковині німецькою мовами. 3 повною свідомістю в цім 

. пер· .Jді заступали тверду думку потреби крайознавчоі 
бібліографії А.М. Лазаревський та Іван Франко. Все що 
було 3роблено, це тільки :JавдІІІСИ жертвенній праці 
.свідомих одиниць. 

БібJІіоrрафіА Украінс:а.коіД~ржавнос:ти, 191'-1921 

Як пише Л. Биковський - (Національна Бібліотека 
Украінської Держави, 1919-1921, -2-,ге видання Авсбурr, 
1947, стор. 7) - .. Року 1918 в Украінсьtсій Державі було 
засноВано три інституції далекосяглого значення: І. Україн 
ська Академія Наук у Києві, 2. Український Державний 
Університет в Кам'янці на Поділлі, та З. Наuіональна Бі-
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блотека Украінської Держави в КІКвІ··. Нслщ за 
бібліотекою почали появл•тис• періодики цього 
предмету, JІІС "Книжний Вісник" 1-2 за 1919 р ... ,Украінсь
ка Старина" (Кам. П., 1919), "Книгар .. , Киав", 1917-1920. 
iOJiipc ДруJСУ", "Книжка" та коло декілька інших назв 
·місцевого засяrу. Дещо подає ,,Красвед'ІССкаи билиогра
фіJІ на Украине" І. І. Kopиel'llD (вип. 2, стор. 2-6), де•кі 
назви слід віднести до вищезгаданого періоду, про JІПІ 
автор із зрозумілих причин зовсім не 3rадує. До них 
напе•ать: Д. Черн•вс:ькиІ- "Катеринос:лавщина" ... 1919 
рік, SO СТt)рінок, В. Ф. Резниченко - ,.Матеріми до 
бібліографії Батур~ (1919), Ф. Ф. Макс:имепо -
.,МатеріІІJІИ к бібліографії Донецького ... уезда", (1922, 

· приrотовані ще в 1920). .._. 
Далекосяглість розуміння бібліотечних справ 

виавлено зорганізуванн•м Українськоі Головної 
Кни..:овоі Палати, 381Соном УНР 24-го січн• 1919 poJCY. 
Совєтська влада спочатJСУ іі, з певними зміна~адопту
вала, а вкінці іі тап розгромлено в 1932-33 роках. 

Вимовним піднесенним 'IИCJta назв украінс~коі nюпи 
8 роках Визвольних Змагань моЖуп. DОСЛ)'ЖІІТІf такі дані: 
1919...:: 747 назв, 1918- 1,084.а в 1919 наслідком рухомих 
фронтів- 665. 

' 
ІtІбпІографі.8 період7 соктсwсоf lllд.mml, 192'2-193t 

' Цід впливом Визвот.нп Змanuu., повq_ого бехилл• 
~~ервоноі IUI8JIII та зрушевна національної свідо.мости, в 
19~1930 роках роблпьс• :sаходи 8 корисп. українськоі 
бібліографії. Приблизно J(ОЛО 1925 poJCY ВRНИJ:JІа думка 
видавати *УJ)нал ,,Крає3Навство" (1927-1930), щоб 
~вати реєстр реrіональвоі .бібліографії. Чогось 
.особливо замітного до 1925 ро~ не надруковано, аж 
щоІно вийшов •• БібліотечниІ збірник .. , ч. 1: ,,Праці 
ttepwoi конференції нукових бібліотек УРСР," К. 1926. 

Тоді власне зародилася думка при місцевих бібліотеках 
ІІССТІІ облік краАознавчоі літератури. Можна сказати, що 
nершим, що в ці часи започаткував цеІ рід бібліографії, 
був В. Оrаманс:ький "Краєзнавство на Поділлі, найближчі. 
Aoro завдання А потреби" ... ВінниQJІ, 1926. При баrатьох 
бібліотеках організувалисJІ краІознавчі віджхітt. Вінниць
о філі• Вс:енародноі бібліотеки в Україні видала "Часо
писи Поділля" .. коло 500 назв; Д. ЧернпськиІ склав ,"диі
прельстан та бібліографія про нього". Тут бачимо новиІ 
подих·"соціJІЛістичного реалізму". Післ• того все частіше 
почали nоJІвлятися ВС1ІКЇ "оJ:ТJІбрс:ьІсі" теми. Однак час до 
часу були і поважні теми. п от: .,Бібліографічний 
покажчик краєзнавчої літератури на Украіні,І917-1926 .. Д 
Балика. Н. В. Здобнов написав популарииІ порадник "Ос
нови краєвої бібліографії". Але ще •свріпа наснага про
довжувати цю галузь науп і в пізиіших роках. Проnrом 
1926-29 рохів Ф. Ф. Максименко підготоан .,Матерімн до 
краєзнавчої бібліографії Украіни", виа:sуючи коло 1,000 
назв, майже по вс:іх области У жраіии. Пізніше він довів 
свою працю до 1940 poJCY, але рукопису 1943 році знищила 
віІна. Після 19S7 року Максименко відновив свою роботу 
у Львові. Матеріяли він збирає до цієї пори. Дешо 
персславо йому з храіи нашого пооеленНJІ. 
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Цей період совєтської "відлиги" дуже нелогічно нази
вають ,.українізацією" бож у-країнізувати можна чужинЦJІ, 
а не автохтона. За цю легковажність багатьох заnлатили 
життям, метою бо цього nідстуnу було винвити у моні сили 
ІІародУ, щоб опісля під різ11ими 11рстекстами іх ЗІtищити. В 
цім часі постало десапи бібліографічних журналів, які не 
існупли довше ІСількох чи~ел. Розмах бібліографічних сил 
з часу украінської державности почав припинитиса, та 
врещrі на довгі pon 1упинила суцільна колеІСТНвізація у 
1932 році страшним голодом. 

СуцілWІ& колектнвізацї. і бібліоrрвфіа, 1930-1940 

Планове господарство подіпило Украіну нар~Аони, що, 
ва ~pwнlt погпц могло сприати реrіональніІt бібліогра· 
фіі .. "Різиі виділевва, пі.цпорадкуванна, переподіли так 
зупинулн справу, що впливові центри і бібліотеп ставапн 
другорJІДНИМІІ, часте перегрупованна сип, а до то гр голод, 

· 1933, чисто Є•ова. 193S, ареuпи, депортації та загальний 
·терор, сильно првтупипн бібліографічинА рух. Тут-то-там 
·внринапа ініціпива провадити цю дinamcy, але зовнішиНі 
натиск відмінного дер•авного ладу не давав змоги 
належно почапи праці. Нові кадри ще не були виховані, а 
істарше nоколінва було здесатковане, мовчало, або 
~•лос• гребатиса в матеріапах "старого світу". Матерія
ілів •• соціалістичного peamsмy", ще не було досить накопи
tченого. Наприклад. вирниупа .цумка скпасти "Стара і нова 
!Вінниця, покажчик дітератури", 1936 р. Треба було 
приймати зовсім нові теми, такі, ак: .,Бібліотека в 
!СОціалістичному будівництві"', 1936. ЦК КП (б) поставив 
!nеред _бібліотекарями анмоrу скпасти довідниJ: .,Бібпіо
:rрафіа літератури про Раданську Украіну". МаЬе 
;нu~~увапоса зібрати все sa 1920-1937 роЬ. На цю працю 
•при.значено два роп. Опісла з'асув&JІоса, що це була 
фаНтазія і з велнІСого крику нічого не виІшпо. 
У· тому часі на західіІьоукраінсьхих seМJIRX, дещо в 

відмінних умовах, ледве ІСЛНгапа українська бібліографіа. 
На Волині Якуб Гофман друкував у- • .Рочнік ВопивсьІ:і .. 
т. 2-8 .,Вопиніану .. , зібрав 1,404 назви. У Львові Е. Ю. 
ПеленськиІt видав працю .,Українська краєзвuча 15і~о
графія Гапичини і Волині .. , 193S(за pon 1~193S). Ю. А. 
Яворський зібрав за 1918 .",.. 123 назви; В.Р. ВавриІ:іа, 1929-
J 913: 1 ,Кра"І"каа .сводка писателеІ в ауриаnистов ва 
,Лемковщине",' ч. І. Ф. Куриппа, поміщенав .,Научно-ли-
:тературнім Збірнику Гапицько-русс:~tоІt матиці", т. 8, ст. 22· 
iSO, 1934. Не'здіІІснено виданна Ф. Ф. Арістава ,.Карпато
русскоя библиография", 1930 рік, що мапа включати 1,000 
анотованих назв. Ю. Никифорук •• Західн• YJtOaiнa ... 1932. 
1940 роки приніс зовсім новий подих: ,.До першої річниці 
визволення Західньої Украіни від гніту панеької ПолІІЩЇ". 
Це вже не була бібліографія, а пропаrанда. 

109 



Бібліоrрафі8 nісм Другої · світо80і війни 

В часі цих страшних роrів видано nрацю .. Загальна 
"бібліографі• ПідкарпаттJІ", книга І, Ужгород, 1943, 151 
'сторінок. ЩоАно в 1948 році з ... nд бібліотекарів у Кисві 
вирішив нові напр1мні бібліографічні праці. Активну 

. дї.пьиіс:n. про1вила Л ьвівсі.n бібліотека АJсадемії наук 
'УССР (тепер переназвана на Львівсь~ державну наvковv 
бібліотеку~ Вона почала видавати річник біжучої бібліогра-
фіt 3а тнм послідували JCPИJ(JJ)gi -назви списків такі, як: 
,,СоціJІлістичне будівництво Львівщини, 1939-1949 (Ю. 
За1ць) в 1952 році М. Беднена ,,СоціJUІістичні перетв~ 

, ренІUІ ва Львівщині" .. Заголовок втерс• а• до .1962 року -
~ .. СоціІЛістична Львівщина". Лоавилоса JСілька корнених 
ьнаsв, иаприuад, .. 700 міста Львова, бібліографічний 
іПОІСа•чнІr' літератури", Львів, 1956, 75 ст. та інші. 
;ПОПІІJІІІСІІ реtіональні бібліографії на Харківщині, Кримі, 
Юдесt та інші. · . ,. 
~, У 1965 році в Києві •ідбулаа біблітечна нарада.; на аJСій 
;проаедево семінар по -питанні краІознавчої бібліографії. 
Від 1959 року в багатьох обпастах почали вести списки· 
.бї.учоі наукової бібліографії. та вrінці року no'IIUIII іі 
,видавати окремими внпусами. 3а 1959-1966 роІСН 3&Нот~ 
uно 20 назв по окремІІJІ: обnастu. На першомУ Місцf! 
стоіт~оЛs.вівс~оа біб.Dіотеа АН УССР (1950-1959). ·Ро3Ді
~ .· бібвіоrраф~ дуае з~пов~ висл~вами .ТUJІМІІ._ ~ 
~.соціаІІістичне , ,,комуmстичне , що вlДПІТОахує mодвву 
it'Y•·Дamc~o.: І звідсім ці бібліографії нотуюn·вспе 
j,,ударІІІІЦJ'Во•, "свиновиховницrво", ,,доарство" одним 
1сnовом- на~ужуІ м'ази, мОСJСовська бо півн,іч ро~зпила 
рота ва украІНську палаиицю. 

r . · Обсреа:во .СДСТЬСІІ ретросПСІСТНВНа бібліоrрафіа (МІІву
. лого), але по деяких містах і област•х беретьс• лише до 
··»аги "соціялістичний період". а в ньому аж до зануди 
·всакі ,,перевиконанн•" ПЛJІНЇВ. І тут знову аж зароілос• від 
;"історіі міст і сіл~ JІІСоісь области, з nересадою "будьо
нівІЦИИи" та всJІІСНХ "визволень". У 1968 році відмотован о 
понад 20 nокаж'ПRів цього роду. В 1962 році видано 
~.д.ерсаа ~історіі Галичини періоду феодалізму" покіАн~ 
tro J. П.- Крнn'пеаича. Виминаючм депі ро3ДЇЛН та окремі 
імісца, інфОрмаці• досить цінна. Великі прислуrи біблі~ 
fрвфіі у Львові відцає Ф. Ф. Максименко (нар. 1897 р.). 
~ . .,Рекомендована" бібліографік, -це ніщо інше- ніж 
jІІасильио ставити перед очі читача всJІкі подвиги, комс~ 
ifo~O~, осяrи в останній війні та ді•чів цієї нечуваної у світі 
~іnацькоі системи. В ЦІ9 wлню запр1жеио і бібліографію. 

' ' Мо•на б радіти, почувши про біо-бібліографію, але тут 
діачів старшого поколіннІ зовсім промовчуєтьа, всюди 

1виднію1'ь "побратими" Галана. Корисною можна назвати 
'працю Ф. Ф. Максименка .,Друковані праці професорів, 
• викладачів і співробітників Львівського університету за 
'1944-1960рроІСН"І962, 768ст. Названо646праць, мі• ними 
W М. Вознака, І. Свєнціцькоrо, І. Крип'акевича та інших. 
~ннімн роuми зароілоса від різних біо-бібліографій 
" .. trероїв•. .~ ~ .. . ' 
~· МаІ•е при всіх районових бібліотеках Jіедетьс• 
І артотеu ми:цевоі бібліографії. Ц. праця великою мірою 
•залепть sід ідейних одиниць, •кі намагаютье111берігати 
·про все належну пам'кть. На тему реrіональноі бібліогра
фії в У~раіиі до 1968 року віднотоваво 14 праць, усі 
УJСраінсuою мовою. Це вuзує, що бібліографію силкують· 
с• вести авТохтони власними силамн та п~м9•ливості іі 
.цр)'ІС)'В&ТИ. ·. 
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Гer-'iuкa.lidl& бІб.ІІіоrраф .. no1a межами Украіни 

Цього роду бібліографії no1a м_атерИІсом ск-!~адати 
маІhке неможливо, бо• вона щодн• вадображає та~ пои~т
,.., ак: людина, житта, праЦІІ, вислід; це сооо:а фотографІч
ного апарату, що ехоплює мит ... Ми н~ жає~о ак ведет~~ 
Q:A стан обліку, напрнклцна ~рашІвщню, ХолмщиНІ І 
!r.п.-Але ми мо•емо в1атн ПІд увагу н_аші сил~ та 
~ніст .. в А-мериці. ·-маючи виробnену .бtбіdоІ"J*ФІ'ІІІу 
nрограму, ми могли б складати прибли3ний реєстр дечого 
друкованого в Украіні, на етнографічних українських 
:аемлих та на місцкх нашого поселеннІ. Про це в•е було 
багато мови, - дССІтЮІ статтей, ухвали бібліотекарів, ane 
ІСПр~и 1 місца ніхто ще не рушив. На мою JІУМІУ- мало 
!хто 1нає 1 якого це боку починати. Дехто ·nо'ІИнав від 
іпланіа. інші від фондів, але справді ніхто цієі справи ще не 
pyuпd. Одне треба СІСuати, що бібліографіІ не має "ІІІТа.а. 
'ЦС іі хиба. Але іі велика служба - це впор~ 
:"аціоиальиого 1нанна~ проІСЛаденна стежки до друхо ... ~ 
. го .цуха народу, 1верненна- від усюди, J11C ми СТ&ЛІІ та куди 
. нам Ати. Одним словом - це повинен би бути дoвizong, 
щоб у ньому мо•на -було 3наАти все написане сторі ...... 

.. тому, а тако• те, .що надруковано тепер і r.,. пм 
ШІукати, щоб пі1натн думки інших перед по .. тком 
~на рукопису, чи опрацюваннам вибраоІ.ІDІІІ. 
•Читачеві цього не потрібно, бо він сприймає ГОТОІІе. але це 

=
отрібно студентам, дослідникам, .науховЦDІ та робіJаи
ам. пера, бо, ак казав Сковорода: "Плоn. ві••о.е. дух 
животворить" (цитую 1 пам'пі). - . 
. Реrіональні cтy.ztii в Канаді :saпo•тJ:Y8U uтор цієї 
Ісrатті підготовчою роботою в лвстопадІ 1949 року в 
· Винніпезі, · та оснуваннам ІнСТІf1'ТІ'У Дослідів Вопиві в 
tлипні, 19SI року. Прнбтnно у 19S4 році nрО'ІУ'J'ИВСІ С. 
_Кіпа з проєrrом Ярославс: .. кого 3бірииu і дещо пі311іше 
.._иникла ініціатива збірника "Бухоuна". Піспа дес8ТІСИ 
років постало декільu рсrіонал..иих комітетів і згодом ми 
:до чекалиса деспu вартісних збірників. У цих власне 
збірниках є реrіональна бібліографіІ, уармлена на різних 
7зсмлп, а вона є осНовою ваших 38Г8ЛЬННХ бібліографіч
ІВИХ випрацюванt.. 

' У 1ЮмУ .при~на, що _ми дотепер не валаднати біблі~ 
!ГрафіЧНОЇ слу•6и7 nерша 3 НИХ - це та, ЩО Н&ВЇТЬ 
t_цсрссічниІ інтсліrент·не знає вповні 3Наченна іі служби, а 
(друга, toto•e найголовніша основуєтьса в цьому, що ми 

Soci в~ з!брали всіх бібліографічних_ пр_аць у рі1них мовах 
ро рDНІ справи наших nопередникІВ, 1 тому ми немаємо 
овноі у•ви звідкітІ починати працю. У нас є ІІСJІRкі 

можливості робити передруІСи .,3іраксом':', •• офсетом" 
(Тощо. За вищеназваним джерелом (Краеведчс;q~~~~~ . биб-
лиографи• на Украине .. , І. КорнеАчика. З випусІСJІ 1964-

і 1968) регіональна бібліографі• у нас вс;цетьса, очевидно не 
~ n~ ~сі А т~риторіі, від 1816 року, а ретроспективна 
!бrбліограф11 охоnлює 1779 рік; величезна dпькість назв 
;ро1пор~шена по ~ бібліографіІх, усе це не зібране, не 
скод.нфrковане 1 ми силІСуємос• бути майстрами без 
ІЗ~ар~ у руках. Ми ніколи не наладиаємо бібліогра
фrчноt СJІ)'Жби, не маючи під рУJСами точного списку нашої. 
'або про нас Н~УJСованоі, і дотепер виданої продукціі. 

(СВОБОдА, ч.з8 (16.2); ч. 40 (20.2); ч.41 (21.2), 1980} 
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дочасу noRR буае с~е~аnатися об~сна,чи краєвого засягу біб~ограф~ 
всюди В.nереп веае реrіональна... Та~е бу~ в нас в УRр&!ні, спршу в Хар~оеі в 

1779 Р• nОЯВИJІИСЯ СПИСRИ "ХарRівіяни", ПОТіМ у 1834 Р• фр&НПУЗЬRОЮ МОВОЮ була 
напр~ована бібліографія Ириму. 

Праця нап реrіональною бі~іогр~іею вепе в гущеу різиих нових nроеRтів 
і оnиу містевість cnoJI}"Iyв з аруго.., та остаточно об'еnнуs песят~еи сусіпиіх 
й тим склааае потрібну пі~ість. В тот~ітарних перsаеах, ае праRтикується Rонт

ро~ ПРУRів, цей ріа бібліографі! у віпда~еиих заRутииах мо.е перетривати труа
ві часи цензур і неписаних заборон. 

В автора цього зібраивя виробилася пра~ет~а: Бі~іоrрафічні поеіаиики 
ВоJІИИі я почав СR~пати 1!1 !967 р., а реrіона~иу "описову" nрацю nочав вести ше 
віа 1949 р. У~ nраця 1!1 Впуміиrтоні,Інпіяна зпі~снюе~ся в OcepeaRy Бібліографі! 
Волині. До 1980 р. в мене сRл~ося 19 вазое в току 14 біб~іографічиих. Але l!ln&
pi з ТИІІ 11 l!lilDUian&l!l матерія.п Rраевого за~гу. В 1971 р. появИJІася "Історія 
УRр&!всь~ео! бібліографі!, поsовтиееий nepioa (Нариси)", Ігора Корнейч~а,1971. 
Вона поnомогла поаі~ти усю nрацю на nевні nеріопи та значно nоширила горизоити 
стуаій взаг&Аі. В 1981 р. 11 с~е~в "У робітні укра!нсь~ео! бі~іографі!", nеревааво 
nоширева біб~оrрафічна терміно~огія з аадатRами nриклааів ріпиомовио! біб~іоrра
фі!. ВRінuі пів! прапі 11 поnав ІІІість історичних "зупииоR" вап я~еип cJiia бу~о 
nог.пбити стуnі!. З ТИІІ 11 nоаіJІІJВся з У:кра!нсьювr ГарваJtдом ( RoiOtypc· lіева), 
але там на це зовсім не зІ!ІериуJІІІІ уваrи. 

В uix se ропі у мене сR~мася аруга nраця пуб~~еована "зіра~есо•" п. з. 
"Історичні основи УJСра!нсьRо! бібліографі!". 13 иН~ част~еоео nорушено ''шість 
nроnонованих біб~іоrрафічиих зуnииоR". Гушва б1б~іогр~ічиих nитань часто зачі
nав nалеографію, от.е з віnлоsеного матеріялу, nереваиио ~eovniARUiй різних зна
Rіе 1 графе•, у мене СR~ався "П~еографіч~ збірник". 

Bill neJJПo! liPYROe&нo! ~евиrи в У~ера!ні "Апостола", JІье11!1, 1574 р., мииуJІо 
понаа 400 літ. Віп того часу по сьогопні наар~овано укра!нсь~еою мовою і чуsими 
мовами понап сто тисяч liPYRiв про Укра!иу, а~е потепер у нас ше нема повного Ro
ae~Ccy аруІ(ое&но! проаУRЦі!. Я рtшие сІСласти cnиcoR бібліографічних праць. Перша 
з них "Репертуар УRРа!нсьRо! бі б~іоrрафі!", шо ПО!q)иеае 1073-1921, та· "f.Jtp&~ 
u бібліографія nіJІЧас еі~ни і миру" за роv.и 1922-1982. 

В названих працях 11 всього не с~еазаІ!І, нові а.ер~а nіаRазуваzв nоповвити 

багато питаиь. СІІJІИ поааІ!Іало наше с~аене мииу~е РУRОnисио! RИИГИ і арУІСовано!, 
що поІІЯІІо тяuих укоеии вона заВSlІИ в чомусь була nepmoJ), ЯR, иаnр. пe}:llldt по~u

ЧИІС no НовогоJЗаnоІ!Ііту, Остріг, 1980 та в черговому році "Острозь~еа БібJІtN", пеР
ша сереа свое яисьRого світа. 

Я~ бачимо, бібліографічна nрап« ІІRо!-буаь аі~н~еи ~псь~ого знання, Rотро
го-бупь nepioayJ реrіоиу ~о, веае по повного зіста~еивя та по~азуе, що саме 
маемо І що ще треба зробити. lie~ Rоротю.й огма "праR'l'ИЧИо! реrtоналісТИRJІ" ~ 
~аио noRaзye, mю абе~и І!ІИВЧ&еться віа nершо! ~ітери "А". 

У вас теnер черга СRJІ&ПАТИ У~ер&!нсь~у Напіона~ьву Бі~іоrраф1J). 
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КОРНЄЙЧИК,ІГОР. КраеведчесRая библиография ва Украине. КовспеRт 
лекций ••• ХарьRов, 1964-1968 9 З числа. 

ч. 1. Дореволюційний період, 1779-1916, 1964, 54 стор. 
2. Перши~ nеріод, 1917-1940, 1965, 25 n 
з. Другий nеріод, 1941-1967, 1968, 44 " 

REGIONAL ВІВLІООRАРНУ IN UКRAINE. 

Ukrai.nian bibliographer Thor Kornieichyk published in 1964-1968 three num
bers of his abstract 1ectures at the Кharkiv University under the аЬоvе stated 
title. In his discourse, the author pointed out that up to date not many bibliog
raphers had paid attention to the regiona1. bibliography Ьut had 1nc1uded it into 

the genera1 one. Вut 1n Кharkiv Univcrsity there were established 1n 1%2/63 
and 1963/64 lectures on this subject. The author disagrees with with those 
writers and researchers who indenti.fy the regiona1 bibliography v.i.th the 
"republic" unit. 

We here abroad comp1ete1y agree with this point of the view because in 
general in the Soviet Union the Moscovian controled apparatus neglects nationa1. 
bibliography of the "united nationa" under the !remlin •s command. National 
thinking individuals try to deve1op а regional bibliography in which resouces 
preserve the real indentity of each nation. 

Тhese three Kornieichyk's pamphlets were refered in the Ukrainian dai~ 
"Svoboda" (Jersey City, N.J.) nos. 38,40-41 (16,21-22) 1980. Ніs review of this 
kind of bibliography Ьу the same historica1 events starting from the first works 
in 1779 in the cultura1 center Ukraine Кharkiv where also was established the 
first bio-bibliographica1 historical dictionar,y. In 1834 there was published in 
Odess "Cata1ogue des ouvrages 1es p1us connus qu1 font mention de 1а G'remee" in 
the book of C.H.Montandon. Quide du voyageur en Grimee. Odessa, 1834, РР•: 

364-367. 
It shou1d Ье pointed out that during the ХІХ century also present bibli

ography in Ukraine can survi ve only aside from the highofficiгJ. control. The 
coпam.mist power started to compUe bibliographica1 data in 1937 from the ear~ 
periods and even today there is no comp1ete bibliography of а conutry with 
а popu1ation of fift,y mi111on. 

The author of this co11ections of essays expresses his own роіпt of 
view about Ukrainian bibliograpЦr during the period or independent Ukraine' 
1917-1921 and the period of cammunist repressive ru1e in Eastern Ukraine, 1922-
1945. 

There are short remarks about bibliography in Western Ukraine and also 

abroad in free countries. There ів one addinional page about tье author •в bibli
ographical practices in the United States. 



ПЕРІОдИЗАІІІЯ YКPA!JIOЬROf БІБ.ПОГРАФІf, 107З.194S 

І'ІрашіІ иа.в: виаиач8JDDDІ roJIOIDI'18:x періоІd.в poaaи'fJCy 1ІС})&!всьJСО! CSi<S.dorpa
фi! м 1917 р. nочав M.I.ЯCJІІRc•Jadt при хіиці 1929 р., в JСОІІСІ18ІС'rі "Пpo:rpua &1111 

асп1.рав"1'11а В.сеиароlDІЬО!• ~idJd.ooreJOr:~ 1.:кра!ии•, Rdв, 1929, 17 (118DDU10mrc). В 
цій пра~~;і cS7.DІ UJI0881Ii рІLІІИ історі! :аьоrс пpelDie'l7• 

.Ясиис•юdt <ШеJ*І)' poar.JIIIQWI пре.ІDІе-r і йоrо ocScRr ~• 3&Cfll' і прdІІов 110 вис

ВОJDС7, J8) !'OJDDIDIXI с~ D.'.NpiiLid..в .RJd. треба 8118Ч&D, - :ІЖе СІСJІВJІеиі списа 

JIP)'Jda, xa'r8Jieмr1 с,ці.аиі CSiб.dorpaфi! СХJІ&JІекі ва e'1'!10rpвфi1011Jt '1'8рИ'Мрі! Уtсра!
п. І ~ orpeda spocSJrп DOI~p&JSXY, 1110 110 всьоrс аібраиоrс ка. п.терюеові 'l'8JCell orpe

cSa AODD JIP1JCO~ про~ поеа хеахи УІсра!ни. Р.і.и ~UC118 apoCSD Myвu:eJIIDI, 
DIO 11D8Ч&'f0Jt YJCP&!вc:ьJtO! cSiб.dorp8фi! npиpo.zuu.o а' яаувати 3 иайдави1JІаоІ ухра!нсь

І<ИІІ писwкеиствох" ( 7Jсра!иа, К. 1929, :ки. 38, cor. 71). Про це иах И&r8JI78 Ігор Rop
мttчu 7 сво!й хорис:и11 п:раці "!c'fOpia )'!Ср&!иСWФ! бiб.doJ:'P8ti1"••. ,К.,1971• ст. 
4 1 312, поа. 8-13}. 

На -..., ІІІІИУ.WО и.е :аовu DiвC'fOJd.orм, а cm.u.aeвa .Ясвис:ьІtJDІ проrраха C'l7l11l 
ухра!ис:ьхоt 6ісS.ІІіоІ'рІІфі! 8LIII!IIIИJJ&Cir '8 маmивописі. Зр1дu. про ие! 8I'8.Q8'f'lt Ш..оо

•-rс:ьJСі дeert д:вnио Неіn ве аиаІІмоСІІ Jdcae IJ.JIIt ЯСИІ!ІС1tхоІ'О в hpa!иc:ьldJf PaAmrc:ь

Jd.Jt ElвllauDпeld.! (КВЬ,19$9-1968), о.аа JDIIII8 в1лСJІ.ІІІtа в IJOJC88'DIJCe'8i • ~.1, c-r. 
S48 1ltJ І'а.с.а 8 ііб.d.оІ'рІІф!.а.8, mс~а:меио пe'I'JI'fOx 'Вpfl.ld peбi'.rJDDCi!t IDtOl'O np8lDI8'!'1'• 

МоЯСІІИСЬJаdІ1 :ііІозірио1 ВІІС.ІІОВІІJ!tМ1 18) 8dicSJd.ol'p8фiЧJd. cпpocSJI JDII.III!f1X Ч&с1Jа 

8 .-ве -~ерИ...8 ВСТ)ПОJІ М iC'fOJ)i! спр8.1811ЬО! )'Jф&!вCJaJCO! di<S.d.OI'p8фiio ЧІf Ц8 

oplll'iJr.La,- 8КCJd.Js ЯCIIIrC1oJCOI'O 1 ЧИ 8 BC'r8.8D. реа.U8К7" 1 do Ж).8ІІ BMD 8 'JNI'II пер

ІІУ 6id.aiol'p8фi'DI)' c-r&'nlt в IsdopJdlcy С:м'!'ОСJІВа&1 КІІЬ, 1073 п. а. "Баrсс.е•• и 

с..вес•, :ьо pocutcwad де~ ~, ІІD воиа пoJtJІLD. ос:коІ!ІІІ піА "рус~ 6и6.1118-

I'J'8IIIW'. lleф1Jdд111 ... , 18 "пре.ІDІ8'1'011 CSicSJdol'pllфi! е ~'В&JІ& JCJIID'&8 1 а • oo

cScm ,кам• 6ics..io!'p8фi"'1Ddd список '1 румписиій JC!DI81? '1'8.1«8 cfi.б.dol'palfltD На В887 

~ JIRC&DЙ PJМ8J '01 11& JIPyюLpC:ЬJdlf Р&ІМW! C1DICOJC JaDIJ' - 8 ПОЧ&'!'ІФХ 6id.Jiierpa

фi!, ооо6.11кво, JCOD J"'ВO])JDIO про )'8I!IIDIR JCOJR') onrell1d. ро:кі'В '!ОІІуо 

L ЯСІDІС•JаdІ иір110 !ІИ3И&ЧИВ 8'l'Jiorp8фi1IJIJII і ~iiiAJUdf ocfellrt, а aacm

'ВCIQIDI ~-, • ")'ХJ)&!ис"Ь~tе сам CS7.10 в 7C'l'&X иарод7", се6!е, • :ВОJЮ ку.~~:ь~ 

JIOCRo 11» lfY'D'Y 40да81ІD По 
У :вас о ареаю• і в )'Сіх іИІаих иарод:Ьt1 dy1J •вrd періед ]))'JСОПІІСІІ8! ха-

1'11 'ВU JI&'!'0'8&1101'0 OC'l'pollllpOВON Є:вІІ.!П'U1а 10S6-S7 '/llj ПерІD! ~'8&110! IOIIIr'8 

Апос~ 7 JІ'Ьвоиі, 1S74 р., O"Ne поиад чо'rи}DІс~а рехЬ. 1»1 a:iJcoa .-аа. апо11118а 
nAJOI ~- 110-И'f- В ІІХВХ ІІОВ& про CIDICJOI Ja!IIIJ'o Про це ftJ&e 1110'8& АL1І'ЬІ8о 

Rcвllc:ьJCJdt !183JI&'IDI!I $-D Dеріоаів рсt8І!ІJІ'ТІС'7 р1двоJЮВ8)! CS1б.rtol'p8фi! Dp8 ,u.

'D ІІJаІХ иам вuо•, .,. йоrо ВIIJC.Ull ~і.аІСІІ • одиіх JІ8ШИВОПИС!dх прИІІірІDDсозі • 

ке oпyd.d.JcoNDІ і 'fOII7 п ие •- oryor пepeu'rll tloro ~ ~• пpJDIIiJIDO!!IIa 
'1'118pAWe&o И.D.tf иах ~ 6)'ае вi.Dn пісм ІU&СJІІІХ роаQМ7'88.0 схв.рамоеJ88JКИІ 

D811&Чen періоJUІ М. ЯСІІИОІОІІІ і 8U.D 'l'pJf a.DCJIIIX -., I94S Р• 



П І Р Ш И й П І Р І о lf& •&oroC-8)!111& e"r СJІІІвее•, бібJrіоrр8фічиа cora'f'М в 
•Iadopиi..Ry См'І'Ос.u.ва11, ИІrЬ, 1073 реху. 

ВСТУП дО ІЗіОРНІRА 

t:ЕЛІІІ>іІІ І:'/, IШr;\:JII\"1, ІШм:JІ, (}ТО СЛ d К 'І.. 1::7.ЖЛfЛ.1ІШ

с;,\\'/, :J•І;ло І~У.Ж,\Ел.\1:'/,, Дt..рdЖМІІІ:~ІІІ ііДІ\•\ ОВtІІ::іТІІ. ІІОКр'І.

КЕІІ~Ш 1м:1о,·,\\м t:'l. гл.'hвttt~·l;. лнtoгocтp·z.tt'.І.Tt..H~\'l. СІІХ'І. 

t>ІІІІІ"І., "ІНJ,\\,)~ЛР•"'О t:мІІлі.І •~·1. 1м:Jо~··"·І;\'І.. щжм·І: •'"'·1: 
11 Е.\\;\,ро~·t:·І;дшо. ttpІІ.\\'Iato~· С'l.ТІ~ОрІІТІt р·І:•ІІt llllt\1\0, н.І&'.І.
ДмІІІ<І ТОЖt..СТІ::О рdЗ~о\\'1.. «'ГО. kІЖЕ dl\~ І>'J.•IfM ЛІОГ.ОД'\;лt..-
11•\. С'/, І::СмКОГО Цt::'hTd ~-мшю. C'l.Et..pdR'/. dl\1\1 R'J. ('ДІІН7. 

C'/,Th.. t: t:fЛt..o\\~ICЛh.HO€ СрДЦЕ CL:O€. rtpO.НI&d€Tt.. dl\11.1 C7.Tt.. 

смд'l.t\'1.. 11.'1'7. о~·ст'І. скоІІХ'l· ІІрі:д7. r.олАрм. tм К'І·Імзоrл'·h-
1111€ т·І;у'L. .н~ІСЛt..•\\'1., t.t&Лkti<ICA tt.\\7. ІІО&Ь.ІІІ ІІтол\МІ'Іш. ІІЕ 
..:·l:poto 110 ЖЕ МІНІ€ "''чЕ. 11 C'l.t:op., д i>лkt .Ішогочt..стt..tt~ІІІ\7.· 
t:::і;сткt..ІІМХ7. K'L.ItltГ'l. t:ci;X7.· 11,\\ІІЖЕ 11 С R О kl КЛ ·h Т 1t 

11 С 11 О,\ Н h.. ~;;·kчt..tiO,.IO Clt lldЛ\ATh. С'/,Т~ОрІІ. €ЖЕ ІІМ\АТІІ 

t:ІІІІО~~ R'l..CnpttATII: І:ЖДІІ хріСТОЛЮГ.ІtІ~іш ДІЇІІІ TROKH K'l.. 

OT'L.•\\h.WTEIШK ь:·(:tth.I\EЛ\7. 1:7. IIEІІptt&pt..ДO.I\h.lll Kf.t\7. к·h-
1\~M\'l.. ,\Л\НІІh.. 
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З трьох датованих руRоnисних Rниг •о дійшли до вас, в "!зборні~ 

Святослава", 107З р. 1 в иік 266 арJ<уШів (фоліо), писаний в два стовnці, на 
пергамені, переRлад з грецьRого ва болгарську мову, а в Києві на тодішню 

уRра!нську. Це перший nравзір енциклопеді!, що містить у собі З8З гасел

статтей переважно ва uерRовво-релігійні теки, перекладні твори отців 

ЦерRВи, що пмсиюють етичні доІ'ми християнства, на те:ми гра:матиюt, ритори

ки, поетики тощо. 

В цім збірНИRУ таRо~ три бібліографічні статжt. що в предкетом 

цього розділу і вови ж ЗАРОДКОМ YKPAfHCЬKOf НАUІОНАЛЬНОf БІБЛІОГРАФІf. 
Це духова власність уRра!нсьRого народу, збірвиR переписуваиий уRра!нсьRи

ми писарями, для уRра!нсьRого князя та в столиці УRраfии - Rивві. Неперв

ривність Rровного споріднення, духово! спільности, першого хрещення Рівно

апостольним Князем Володимирок В~кик - все це донесено аи до ваших днів 

і уповноважвюв вас розпоряджатися ЯR духовими сRарбами усього уRра!нсьRого 

народу. Духове майно народу неподільне, ЯR неподільва його територія та 

усі живі організми на вій. 

Ці три бібліографічні статті започатRовуюжь перший період уRра!нсь

RО! бібліографі! почавши від 107З poRy, а самеІ 

1. 11 0'І'Ь АПОСТОЛЬС:КИХЬ УСТАВОВ'Ь 11 • 

У списRові ВосRресенсьRого канастиря 2 66 ар:кушів. Ця стаття на ар. 

20З і 204а, називає аnоRрифічні книги забороневі вірник читати. Автор 

радить читати повесті, ЯR "Книга Uарств" (Старий Завіт, npopoRa Іова, 
ПредтечвиR~ тощо. Це свого роду давня реRомевдоваиа бібліографічна 

стаття. 
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2. 18СЛОВО І О АННА сда.кас:кіна:а О В'ЬРОЧЬІТНЬІХЬ ЮІИГАХЬ". 

Архуш 252 1 25За. Називає 20 Rни Старого 1 RОЛО 10 Новго завітів, ~я 
побожного чмтання вдоха. Ue таRож реRокендована бібліографічна стаття, бо 

ав~ор пшие, що названі RНиги "добрw суть и лепотин 11 • 

Зо 11 Б О Г О С Л О В ll А О Т С Л О В Е cn. 
Apxym 25Зб і 254. ll стаття була складена в Х ст. в двох частинах: 

а) Книги "истииин", або Rаноиічні Старого Завіту 47 і 20 Нового. 
б) Заборонені :книги, 11 отречен1 11 , або "соІ<ровеии1 11 - 23 ("соRровенн1 11 

- це 11ложні 11 Rниги, або неправдИБі, бо 11Rто лоисвне писаиіе прочи

таеТ'Ь, да будеТ'Ь промят'Ь0 • Отже, раз о?.!: в цім списRові названо 

90 книг, мабуть, відомих і наЯ5НИХ в тодішвік Києві, особливо 
в Бібліотеці Ярослава Мудрого. 

БібJІіографічва стаття 11Богословца от словес 11 в основноЕ в нашій 

літературі й вона в початком yRpafнcьRo! бібліографі!. (Див. повнішу стат
тю під ТИХ Ze ЗаГОJІОБRОИ СТОРо 29). 

Ми Rориставхо з переRЛаду ЯRова Головацьиого з друго! половини 

ХІХ ст. и:ище подаємо піс.ля:мову до "ІабориіІ<а" (В!сазаиа прSЦІІ ст. 5!). 

Jloc.ti>c.юniв. 

fli\OIJh.l\h. "h.Сі>Л\'1. t\ltiiГM\'i.. ОЖf Tlf СОБі> Нf і\Х..Г.О. ТО 

тоrо 11 лроуrо~· rн тRорІІ: С'і. лі•то ~~ф11д (1073) "''"'''" 
І\\''' 1111 'і. ДІІМ\'1. tt.1І•орt..ІІІІІ\'.І. Ch. кfлІІкоуо~·,\\оу І\ІJАЗю GкА
тосл4ко~·.І~fЛІІК~ІІІ r:z. ІаJ-:.:н .. у7. ІША:н. GRA'І'OCMR'i.. Еz.жлf
Л4ІІНІМ\t.. .1•(;,\О І:ОЖ,\fЛ,\1:'/,. ;\,рt..ЖД,\ЛІІRZ.ІІІ КЛ,\;\'.1.11\4 ОІі,\ІШ

ТІІ. Покр'і.t.:ШZ.ІМ p4:jo~·,\\z.І к~ rлораш·h. і11ttоrостр~ІІ'І.Тh.
ІІt..Іуz. cttxz. кz.н11rz.. ІІр·kліждрмrо Е4СІІЛА кz. рно~·,\і+.уz.. 
ІІокfл·І• лш-h. ІНМ\Х..Дро~·~-hдttх... llp-h.\\i:ttoy сz.ткорІtтї р·І:
'111. ІІІt.\КО. ll4r.Z.ДAШTf тождh.сть:о fМЯо~·,\\:~. кrо. lflжf І<ШZ.І 
Г.'/,'ІЕМ лtоr.од -hлh.ІМ. G'i. ксАкоrо цк-hт,, ncмtioy. Gz.r.h.p4K'i. 
,\1\'1.1 J.:~ 1(,\1111~ C:t.Th.. f:::z. ІаЛ:t.,\\~ІСЛh.ІfОК Cj)h.ДЦf CJ-:01{. Jlpo
ЛifK41(TZ. 4К'і.І С7.тz. СЛ4Д7.Кz.. ІІя о~·ст7. ct::oІt,\Z. r1p·kд7. r.о

лАрz.І. 114 кz.р.,зо,·мІІІшк ті:х2. л\z.tелМ\7.. ІfІнлАІ.JСА '"''7. 
ІfОКZ.ІІІ Птолмнtt. flf R·l:pohY, 110 ЖЕЛ.НІІІКМ?. ІІ4'Іf. Jf C7.t:op4 
д·І:лА лшо•ІfСТh.ІІ~ІІІ,\"7.. І)ожh.стr:h.ІІ'І.ІІІХZ. І\~tнtr7. Rh.c·l:y?.. 
Илщжf 11 . с ко м nо,, 4 т"" tt с 11 о,, 11 h.. Gi:чh.нoyh\\ ctt "·'
•\\ATh. cz.ткoptt ежЕ ІІМ\h\ТІІ RІІІІХ.. к·лсttрІІkІТІІ. 1)-hЛІІ ХрІІ

столюІшк·Іаt f;ro до~·шtt. l:~. от~.\\h.ШТfІНІК к·ІаЩfl\\'1.. t;,,,,_ 
ЖfІІ'і.Іну:~. 11 fтмІІ\"'1. А\Х..Жh.. І:::'і. ншріа:рh.ДО,\\'1.111 кіш·.1. 
к·kкоЛ\'і.. 

ПРИМІТКАІ Яи зzе було вищесRазано, що нах зовсіх невідоми~ теRст "Прог
раки для аспіраитіз ВБУ", МикОJІи ЯсинсьRого (1889-1967), а 
1929 р., бо машинопис до~епер неопубліRовавий. Але з пошани 
до автора та його відваги зас~упатися за напрямиі уRра!нсьRо! 
бібліоrрафі!, ки припусRаємо ЯRИКИ мотивами він руиоводивса і 
впорівеиь до того супоставляємо історичні фаRти az до періо~ 
четвертого в~но. 



r. МІЖПЕРІОднІ БІБ.ЛІОГРА~~НІ ПЕРВІСТКИ, 1073-1573: 

- JІі-rописивІ IC&'l'&JIOl' '80JІИИСКОІ'О ЮІR:М ВoJioJDDІRPИ Вв.Cif.nRO!DIЧ&, 1288, 
(аив. c"L"'p. 53) о 
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- IJpиoЧ"IDDC - СШІ~ аабороиеиих JICIDil' MRDA.dвCJtкoro aи&C'l'IIJNI у Rиеві, 1483. 
- Кa'l&JIO:r CD1Jiьвo'l'JI Трьох НароІІЬ УJСР&!всь~ОJО 8)ВОИ1 В1Аьио, 1,5101 

( .ІІИDо corop. 59) о 

О~ з а&С'l'авок, Апо~, 1,57S 

lloв:ri віJСИ перед дрУJСОВ&ИО& JOIJU'OИ - румmrсиа dуJІВ. иа ~di иаро~ р&Х)'»

чи від 113ИЧИОІ"О JI1.1'0ПRC& "ВJІ:ес JСИИГІІ11 J'II C'le до 1574 Р• 1 CII8Jiil)' ~ ІХерRВі, 

а ПO'l'iJI JІітопнсатd, "пІко.u.к l'p&JIO'l'И18 1 "IUiИiUiOIIl1 ачеd" ТОП!ОJ прd1Іа.а ~ ара:t

хи '1'& ОС'l'&'І'О"ІИО приве.а иас АО 'l'&RJIX ХУдОSІ!іХ '1'110р~1 ЯК •ПepeCOJDDИIU8 Єваи:rе
Jd.е1 1556, "За.rtорЬський aпoc'l'U '!'а iJimi. 

ІЬJІи хова про пepaolфyк&J)C'rliO у Л.вові, то иа "hpafиouiк au:oai", ие dy.a 

rом пустивя. Rкиаві іивеи'l'арі 3 1601 р. викаауmь 3!І&ЧИі аібраим, в одІІіJІ а 
JDDC dy.JІD 145 JODП' ( 11 ст. 22) о Ми 11pи:il)CR88Jf01 D10 серед 'rJIX ВIUUUDI dуJІИ RаЗВІІ 

церко:виое-110в 'ІІИСЬJСОJО 'IIOJDІ IПвa.ihmJ!ь'la Ф.І.о.d, ФравІхі~а CJIOP:иmr та ilard.. З ШОІІІ 

П8JIIDDIИ JCJIИ8IIИIDI фоидаJІИ1 Ім.и Федоров-Федоро:акч, прнd}'!ІІІІИ до Авова у 1572 Р• 
иапевво dуз оавайоJUеИИЙ, 18> A8JI) йому '1'fiJ7., саме до'l'8Пер аро6.мво, а • ще 

'l'p8da 3роdити. БіМіо'l'еRа dyJІ& при Ои)'фрійсьJСоху JІ&И&спрі, до ао! И&.JІ88U 

сах Федоро!ІІJ'ІІ. ІІ1.с.м опису а 1579 Р• в Jd.й dу.ІІD ЗО ІОІИІ'1 а Б16JI:ip'leR& 7спеисJt

м! ЦepJaDI з:rадуsтьм в дохух811'1'ах під 1.$43 Р• (Так а). 
З прива'!'ИИХ aldpa!lь с.t1д вврізВИ'l'И Rка A.llвxdeu ( .А.ІІьипем), про u1. йоrо 

заві 'P""R а 1580 Р• ПDAU ·100 '!'Омів, в 'I'OJIY '1'1.11ь101 27 ПDJІЬCWCOJfOМDao 0'1'&8 тrr 

СS,И D10!1882Ddf ~УА f)pиldf C'.!'J'1188Do РоЗВИВВJІ&СІІ ~'l'ОрІ"іамо В1JioJadt ФИ.юаІо!ІІІЧ 

JІВ8 l"'J)М8PX8 п1JІпрІм1ІС'1'ВО М IDФl'O 4ІедороВИЧ DOCJU88 СВОІ'О podi'!'JIНJC& ГрИJDІ !І& :вдoc

R0118JI8JIRR: ПJ.Ol'O д1Аа. Правда, до'!'епер ще ие зиа.йдеио до:казів, чи до при!3.t11 Феnо

ро~а dyJІ& у JІьвозі .ІІРУJтJ'М• (Вказава npaw~, ст. 24-25). 
І:вав ФеnороВІR npиd~ 110 JІьво:ва 26-:ro січня, 1572 р. ДрукарсьJІСІdt С'І'8110~ 

почав Ilp8IDII8&'!'11 25-ro JDrl'C)I'O, 1573 :Р•, а liP'Y!C Апосm.а. NJdJrчJul 11.-:ro .arroi"', 
1574. Моаюпю, 110 "І Jd.Jnaci m.oro d:і.І!ьпю:rо zrp7Jf'Т, dуJІВ иа.аруковава Rв:иааи:цІІ -
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Аа<Sука, або б7КJS&р D.8l JlldA. :2-1лво пpJШyU18111t, .Апос'!ОА кадр,1ЮВ&JІе JCOJI8 

1000 11р]011 ( '1'- а С"Іо 36) • Amc._., - 118 пераа 1Jq)&!вcn.:кa lla'l"'МJI& КІІИІ'&. 

ЗriJuro СХ8ІІИ Михо.юІ ЯСJІRсь:коІ"О, иоиа 1f1JDcp1l888 JІP,мdt періоІІ СІІр888ВІІО! 1Jф&!ІІСІІ
:ко! 451dJriorpaф1!. 

Апос'l'О.ІІ 67& JIIUI8.1IRЙ без 'f'И'r7.0JIO:ro apк}'J81 8J18 DiCJR поча'l':кО!tОІ"О М:КС'Q'1 

це •D:!JI:в:нR 1 пос.8!11111 апос~•, с:корочево иаавав:і "Апос'І."ОJІо...-. Форма'!' JСВИ!'И у 

фо.nо, 18 х 20 см. На вi.ZU!opo'ri rерб r. Ховевича, !Iic.JR иьо:rо CJd.Jo8 14 ие~еро
аавих apJQDd.в '1'& 264 иукеро!S&ИИХ :кири.аmІИІІИ .d'l'ep&JIR праворуч вJІС)JІВИі. Напоч&'!'ІСУ 
'!'рИ ПОІІСИJ!І!UUЬ:Иі C'l'&'l"ri1 & р8І'1'И 'l'е:к~ CS78 В88 внnр8ЦЬОВ8.1DІЙ ра!dпІв. lЬАВ.ВD піа

JІІІс.8»ВО &8'1'0-біоrрвфіЧВDІ"О 3КіС'1"1 C8110ro lq))'JC&pflo На DOJ!!IJIИX С'l'Орів:ка.х :иарахо-
1 

!I)'S'l'ЬCR 25 pRAJd..8 М:КС'1"1о Апосто.u иадр)'КОМ.ИО ЦepJCOI!DIOCJIO!I ІІИСЬJСD IIO!IOD. 

Ьаи Фе.аороІІІІЧ у сп1JІц1 ао спізро<Sі'f'ІІИRІDDІ :иаd.ІІиаив ИU'ОАОСИ ІІD Jd.cae

!!ИX -.or. lap&Jctrep:иe, 11) I!IIIIII8J[В.f! &DOC'!'G.I& м. СJ!ьо3JІСИ1 .Ьвів, 1639 '1'& "1 IIИli8JIIUIX 

друкар:иі JIJ.вi.Jiaь:кoro Вра'l'С'l'В&, 3&С'l'ОСОВ&ИО !ІВІІр&В.ІІ8ВВR 1110 ПОІ"О~ 3 rреІІЬ

ХRКВ і .a'l'RJICЬJQDIИ '1'8JCC'1'&11111 а '118 піСJDІ ФедорівСЬJЮІ'О DpJIJiip!IJI:к&e 

.Ьвівс~tхd .Апос~ JIP1!C'1!IUQII иа J)iuoмy папері, ue б1.авd.С'l'Ь rерба •JІоа-

м• 3 папірІІі в •· ~ Je0J1D Бро.ZІ:ів 3 1546 Р• Висо'!'а ~'l'И pRд'ld.:l!s 85 '~~~~• Широхо 
зас'l'Осоваиа ІІИИОdра, кn '1'&R88 ааіАвво 3&I'OJIOJDaІ повдRУІНИ в' ••· ПквоdроІt мrд
:віІmt '1'8Ж8 ПОЧ&"f'аОВі .d'l'8pИo В 1%U 8JIJI8.!IRi 51 3&С~, 23 1.Jr1.JdJr.D1 47 JC:1JщiвoJC. 
()pиureJI'l' НС'l'&во:К в.а:ечому Jlai'&JIY8 в1381!'1'1йсwd коТИВІr, а '!'...,. dа.Dаиські ІІІJJІНВКо 
7с1 :к'l.иц1иІаІ Jl8.lll'rlt сво! IDI"1"0111. риси, в1дх1.иЬd віа пoпepe.lDfix арук1в; JI8Rid. 
скопіІо-.- аа аажі.JІв1х ІІО'l'ИВі:в, иапр., 5 крахівсь:ких м. Шафеиберrа, а :ваві'l'Ь 
чe011Jd 3рааюr. 

OxpeiiiD '1'р8ба ЗІ"ада'l'И, 1110 ва друrіх apи)Dd. 110C"І8.1U8JIO поnе аоdраІевМ ап. 

J~yu, 183 1111.8 МfiJCi cп1.JDdd. риси 3 Jd.JriJI'l'llpO» в Євавrе.d! а ХншвВІІ'І, ІtХУ DJ«)JІU 

liRJC ЄреІdІІ • Горо.ау JCe .Ьвова. 

ТреСSа аr..".п JІІІ& repcSir в роsк1ши1А rі..ІІІіІ nc-ra JІьвом, 8)'1'И!І 3 ГАJащь
:ко-Во.ІІиие~tм! a8p8&88t .nв ка віD;крІІ'1'1й брах1 111.СІt:ко1"0 куру з 'І'рЬОМ& 1"888R1 .Ііво

р,ч, а прuю'РJ'І • JtP}'МpCIIICd :sкu Іваа Фe.zropoвnat spq..aarr ао C'l'pi..IIJCol» М'ОJ'7 

иu 3DJCOM .a'l'JIВCЬRO! .d'l'epИ z IIp0'1'JI88)%'0 какрее.nиа. ДJ)1Кар CSyayu М.U.!ІО8 ... 
lDUIOJD в 3ах1.дІІ:іJІ J'ltpa!Jd. 1!ІІІПр81tІІВ8J :в.aCJDdf uax mвамr. Ue ._. SШІІІ auDJ171 •• 

'l'Oai '1'&1d. аваJа1 _,-111 DВі'l'Ь ОJСремі •МВВ'І!І'l'В8.о З Jq)YJCOM Aвi!tCJ.JI0%'0 A.UDC'l'O.a 

ФеJІОРОВІІ'І -O'r1JIRII О С8.110С'1"1JЬІ:ий п1Jinpи81181D . 

Піо.мко:аа 1IJ) ACIID'l'OJI& 88Й1ІІІS 9 С'І'ОріJК)х 1 l!t и1JІ JІр1!С&р-с:х.uд&Ч-ПІІ8..._. 

•JUUІ апра...U mp, а Х'І'Оа. І!ІІІСJІО!ІІІ!ІСІІs 18ро38)ва а C}'r&CJІDDWІR -ra по'!'ОJІІWІК•. 

На .. б.ммі Чepl'OISO! C'l'OpiJaal ,_.виІf "111'1'-Ч 8dа'ІИ'!'ІІ1 1L0 "1 h•d, teJiopo• 
почав иаа:ив&DеfІ ФедороВК'І, ced'l'O •іи 'r7'1' а-укра!ІІ'і:J'1!І&ВСІІ• йоrо СІІІІ 8JIP)'81111Cf1 • 

r&JDI'I8JIJCO .. .А.8 иа :к1Аь:кох ару:ках С'1'&1ІИJІ 84J)yк&PJI 8)СІС8ІНІВ•, і маdу&, 118 tloi'O 

вi.la'l'o~ віа 8'1'0'8JIJDIIo ПіСJІІІ цьоІ"О В88 repCS. к.JЬ.вова і Іф1JeapcьJOdt 8II8JC оа,. 

!!ИJІІІОІІ ~, 6о ВОІІИ codi 801!toiJI ncrr1Jsиo1dpи1. Перший 3 'ВИХ іС'l'ОриЧІІИf.t DdТfOX 

Галиць~о-Воливсь~о! держави, а другий новоскладевий екіrраи~о• 3 Мос~о~

щив:и. 



Герб к. Львова та звак І. Федоровича 

(AnocтOJI, 1574) 
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о.о.сидоров у статті "Чергові nідсумки вивчеввя видань Івана Федо
рова" (Укра!иська книга. Ки!в,Кииакова Палата УРСР,1965, стор. 29) пише, 
що в ХУІ ст. книгодрукуваивя nри~о в УкраІву а Москви через Білорусь. 
В ХУІІ ст. Московщива була ославблеиа довгою боротьбою з польсько-шведсь~ 
кою івтервевцівD ••• А дотого, московські квиги були під ваглядок московсь
ких хитрополитів і різвих ваставвиків, тоді елаеве з Києва і Львова до 
Москви прихо~ гарвого офорклеввя книги. Спиридова Соб~ 1 Пакву Берев
ду в Москві витали а почестями. Укра!вські квиги бу~ взірцех д4а такош
віх друкарів. А вавіть шрифт •граадавки•, що аківив церковвос.~~ов 'есьІ<ИЙ -
графеки взято з укра!вського кіста - Жовкви. (теnер Несторове). Ue була 
"творча допомога Укра!.в:и". Про ве!. російські дослідвики друху кайае ве пи
штrь, але, іноді, иавіть пристрасио "роздува.Drь брап» допомоrr• ВеJШ:коросіf 
придукавій "малоросі!"• 

Ми ше раз звертаєJІІо увагу, що Іоавв Федоров-Федорович дістав :кораль
ний аІіJИJІЬ в Західвій У:краfиі, став віА:ьною і повводіввою людиво•, якому ва 
"dатьківш:ииі грозило мавастирське "заточеивя• (1в 'nиевия) 1 ІВ й йоrо вчите
леиі друкарства,максихові Грекові, де вів і помер иед1адавшись волі. 

Ми Д')'Іtе коротко ЗУІDfНИJІИСR на пеJІПDдрукові в hра.!ві й частково описаJJИ 
AпocТOJRL, 1574 Р• ПіСJІR двох .ЛЬзівсьюа AP)'Jtb, l!J)yra Острозь:ка друкарва видuа 
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У 1578 Р• "Чита:а:ку" rрець:ко-СJІОв' .RНCЬ:ttcm lfOВOJO та •Буквар«", а при Jd.иai "Ска3&
нів о пискеннах" do.8rapcь:ttoro моиаха Храбра, ІDОІЙ ставить боrо~бову lfOBY СJІО
в' янів иа рівні з vо:еахи rебрейсь:коJ), rрець:ко10 і JІ&'l'ИИсь:коJО. B1JI тоrо часу др~ 
:ка.рство в YJcpa!lri не прнІІИНRJІОСR, впарі з ТИІІ поч8JІВ. розвива'fИСІІ бitS.dorpeфill. 

а) Виавот.иа війиа )'!Ср&!ись~еоrо иapo.zzy, 1648-1654 та СОJОЗ з МоС!СОІ!ІІJНИОІ) +) 

П • МІЖПЕРІоднІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПЕРВІСТJ<И, 1574-1720 ц.+) 

а) 11рива'1'111 бlбJd.oтeJOI у .ЛЬвові, 157.5-1650t 
- Іван Борн:к, 1575 
- .леше:к Мuепь:киП, 1590 
- RoC"l'RИ'l'ИJI 'Мазепет, 1650 

CS) Тимитар JІьвівсь:коrо Оиуфрі~сь:коrо '118.ИаСТJІРІfІ, 1579 
в) П8}Didt mазбучиий пре.аие'l'ИИЙ пoJt8ZЧIUC в ЮІрИJІНЧИО1ІУ КІІИ!'О.ztРУ!СОваииі 

і ПеJЕа CSics.do:rpeфiя на Сході hропв ·~, соСSраиіе вещей ~й
JПИХt •• 'l'Joloфj..q МихайJІОвича, Остріr, 1580, 52 apR)'Dii. 

r) Rатмоrь u<So реестр"Ь всt.rь JtИИ!"Ь Іоаииа 3Jraтoycтoro ••• ~CSCJdй,A.M. 
·Нo!ddt Мар!-8рJІ'l"'Ь" ••• :КO.JID 1580'. 

r) Біб.dотечиа <SiCSJriorpaфiя Л.ВівСІt!СОl'О Братства за ро:КИІ 16о1,1615,1619, 
1637, 1688 

D:) RопистеисьJаdt,3. ~евоl1:111, к., 1619-16228 no-aa<SY'f1mn :катаJІDr niCJW 
іхеи авторів та иаави писавь. 

е) "J<ат&JК)І"'Ь ПC8.JDIO~nt"Yiaв.lla 1ІоІІІ8ИВ .1Фnсо!ІИЧа 'l'eJDmi в ПC&Jr.rRpi, Чермр'!'ВR, 1625. 

в) Р8!СокеИ40м.виtІ списо~е Jd ожератури Петра 'МоJ"ИJІИ '8 8Нококаиои", Rи!в, 162 9. 

(БоЬо,М. Репертуар укра!ис~t:ко! CSiбJd.orpaфi!. БJ!yldJa'тoи,IиJWma, 1982, С'!е 
31-35, D03Иili!, .5-10, 12-15) 

ТРЕТІf.f ПЕРІодІ У!СазоІІ СивоІІУ РосUсь!СО! Uepюar, 1721 Р•, забороиеFо в Yкpa!Jd. 

ВJШ&В'!И J:CIJJdCКJI "l'pAUSИCЬJaDІ8 lq)YROJie 

В1JІ 1689 р., вибору кос:ковсь:коrо патріярха, пер:ковне 811'1"!11 в У!сра!иі поча

JІО aaвemu:ra'l'И. Веракок аиеВ&І"И lіерІСИІІ CSy.JIO встаиоВJІ8ИВR tle'l'pOJІ І, •cмnJ~D~Dro 

синод7n в 1721 Р• 1 IDCOJIY вiJauLиo !СО~ др7JІ1и Й В Укра!иі. 

др}'!Сарм в П."lербурзі почuа орrаиіа)'В&'l'ИСІІ в 1710 Р• Шойио в иac'f'111J[i11 

1711, цар Пео:rро І, иuааав перевез'l'И з Москви ro.JІDВИidt ставок ао всіх об.u.дІ!а.в

ЮDІ і прІЩів!ІНJWІИ. В hра!иі пр8ЦІ)В8JІИ друкариі в Rиеі та Черніl'Ові. Rнво

Печерсь:ка -... ставроп1rD :КОст&JІ"lИИоПОJІЬсьm:rо патр1я}:8а і др)'Х1В8.U. ВП8J.т7 

черrу цер:ковкі, ре.Іd..rійві й боrоСJІу8бов1 JаІН!'ІІ1 а та:коа світсьJd 'r1!10p111 о віра11 

паиаJ'ірІDСІІ 'fОЩОе 

•) м.ясиись!<ИЙ пропоиув nей nepioD:, бо його Jd.тepa'r}'p& мав 1.Jmadt :харuстер • 
.. ) Ми свідО!ІО :вtmCJeкo осоСSJІиві ~іМіографічв:і .t:tp)'КJI з хетоJ) ІІ&"l'И n::L.Jdcиoro 

образа про давий періоD:. 
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В 172! Ро цар Петро І, aapRшre освувап ио~у устако!SУ "C:ewrdпd.й прази
'J.'е.JІЬС'П!')'ІІІdй СИВОА'Ь11 , meoro УС'l'рій реr'УJІІІПS&В "lІувl!!ІВИЙ per .ІІАІІе11'1'11 • UeA СИВОlZ 

аасоrупив na'l'p1JipD б1Аьше ааику fИВИОІ) aJialiOJD; ва авер:ха в1и CJUialQI.ВCR в АУХD

веис-rва, ме ~ JCepyN.ВCR ІІJІВ::і..&ИИК урRдомек • "оберпроJСурОрок", ЯJCoro 

нааиаче C8J( цар. lk» 1:0ro часу дуХО!МтС'l'ВО буJЮ иаJЬошu.оІ ставок, а тепер воно 

кус1Ао пі.д!Фр~~тиск царсьRОJІ7 1Рf(довцев1. Ue бут повие ~1лoJCpe'WJieiiiW аер!а!И :віlІ 

дер8ВМІ. Miz вірюDІИ 1 UеркмІ) почаJІ& поrJІИб.uта'!ИСR проІ!7С'В, а сама nepюta пе
ретвормаск в бJJpOJCP& тичиу уставо ву. За :висоrуп проти nep:ІaDr мрвла е~5і тсьм '&ІІа

да. Обер-nрокурор б)'В BИDID» &IIВ.liDJ) :ВU П8.~Vrpao!e 

Царе~.JІ:а rpaxoora М<іваі ХУІІ ст. иa.n1.Jifrya, що 11Иием-Печерсь~ друJСар'ВІ) 

ПідпО'РfІlІJСОВ)'8ТЬМ ЙО!'О l!!leJII!ЧeC'r!IOK nід бJiaroCJJO!М!JD!UI ~ro 1 все~ 
1'0 J8)СК0ВСЬJІ:О!'О П&'1'р1яр:ХЗ 11 о 

Ле Rlrh :ве ІІ1дда.м.вся. Черrовоrо 1689 Р• Печерсьм друм.рм видаJІ& "Четьи-
Мииеи", 8Jie беа "6JiaroCJIOBeв:RR КOCJCOBCЬROrD Пa'l'p1llpD11 e JloCROJSCЬJadf проJСурор 

СJUЬИо ТИІІ О8.110dввеа і :е 80В'Ж'І!і1 1720 Р• рішеио вад ПечерсьRСІ:І др)'!С&рвМJ auecs 

В&rJJRД. Ще Перед ТИК КОСRОВСЬJС8. П&'l'ріярх:ІJІ а&рЯдИJІ& Rlle:eo-ПeчepcwclJt 1 Чериіrі:в

СЬJdй JtpyК&'P!fiiK Jll)poJCY СJUІаД&ТИ авіп , яхі саме JаІИІ'И 8JUI&JIO 1 П'О A03ВCURJS 

!х дрУJtув&'і'И. Зrодок бу.ІЮ 3&рfІд:кево дрУJС)'В&'l'И т:і.АЮІ цepJCOвroro 3Jii<:'!'7 JСИІП"ІІ. 

А.Іе ~ ОбоХ др'УJС&РИ'ІХ ІІ8JІЬВ18 IJORВ.IIR.IIIQR 118JleВЬJCi JUDI&eVCR ІП< б7JІD СU.38ИО 1!DIIIJ;8 

з додаткок біоrрафі'ПІИХ видап:Ьвих осіб в ~ 

Ше 27о1.1718 р. був иадрУJСОВ&JІИЙ ~ КИеві "Ми<JП18СJІОМ.11 і :ва Aoro 88І'ОJІО&

ИDку JDІC'ri КІІЬСІ.JСУ JІавру :каававо "с'rавропіг'1.8» RoC'r8.1I'!'ИJIOПІDJІЬCЬROro пa'l'p:L'Ip:xa•. 

Ile ст8JІО roJJO:ВИOJ:) притоmИІ, J8) "eвR'1'1пadt скво.- иапачив цеиеора иа.а :вciJra др)'JС&

ки I"aвpJua Вysaиc~tJCOro, J8)ВJІЯИS: п!:всьм ~ вида.е JІtВИМІ[ •иесоrасио С'Ь 

BeJl'RJCOpoCCiйCJOПIИ Пе'І&'n.JІИ11 • Тоді DерДО буJІО ИILJC&В&JIO J18. :ВСіХ 1!JtU.RНRX С'l'&ВИ"l'ІІ 

"стазроиіМJІ J8)C210BCЬJCoro па'l'р1яр:ха• і RpiJI пьоrо 1иших Jа!И1" ие .ІІр)'JС)'В&ТК ПІDб 

"ВИJС&JСОЙ ра31ІИD;Н В'Іt иа~чіJІХ'Ь ке бJU011 • 

JІаJСазаио Rlrsвo.-Пeч_epcwdJt_i Чериіrі:всьіd.й дрУJtВ.рвRК ~ти ІtВJП"И ті.о.

ЮІ UерJСОВВОМОВ'ІІJІСЬJІ:ІDІ lllpllfJТOK 1 передруJСОвув&П Т:іАьЮІ російСЬJd В'UaJUfll беа 

яJСІа-б7дЬ 3ІІ1и: 'І поправо:к. Від 'l'Olfi ва всіх :вида.!!!VІХ цеи30р сиводу - Г8.ириJm 

Буаись:кd ст8.!1105 свій ~С8JІІОІ")"rИій піl1nис. 

В віч 21 ва 22 аіТВІІ1 1718 р. Rие:во-Печерсьм ару:карм М'OpiJra JICIII18RTY 
( ro~ Jl8li архіви 1 аосьоrодиі МБ) • З відбумваио!. аруJС&рві. JШер!!е вdІІов 

Rueиup 1 ПС&JrТИр, а иих ВІІВ :мrдиів пiJ!mrc unaopa. Від aaaeдeJI!DII uих еаборои 

!D!IIIeИ&IIВ&Jd. ~ DOЧ8JIR XIIJIII'1'JICUI l8D 1D8J11e7 • 
О,Часиі coвsтcwd дoi'J111R'P'Q! І.ЕР1JС&рС'!'І!МІ. :кpR'l'ИJC)'Jot'Ь м. Я:сив:сь:коrо, що ~і:а 

JІDJМR'В, 'УВів м поШАу yJCp&!R~JCO! CS1CSJd..orpвфi! сац:1JІ.Ои1 й пcui'l'R'Dd. ІІD11811'1'И1 
.ue иа loro оправд&ИВR '!'реб& с:к&аа'l'И в uім mld.d I!DIC'f11188 два JК)Ke!I'I'JI JDIIII81'IJfR 

}'JІ:р&!исб~! JC~'17J)JI: а) .Jd.Jm1дau111 :вe38Jle&ВOC'!'JI 118fЖВИ в hpdиi б} sacSopoвa 

~» дpYJOS&'rll ІСJІИІ'И. llo pen С&JІВ. I'J>8SД8.ИJC& - ераа:ки rрафек Ж.ВІО!ІІІ 7 Гuи
чиві (тепер Несторове}. JІ1тера'f1Р&І Паарсхій,П. На.уJСа и .urrepaor,pa В'Ь Peccu 
при Петре ВeJaueo-.'.r.2 1 CПCS.,1862 1 c'r.67~7S. Jlo.IDioe собраиіе ИJСОИОВ'Ь Fоссійс-
иоІ И.Перік. '.r.6, СПб.,18зз- Чо З6Sз. 
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ПІ. МDІІІЕРІОДЮ: БІШОГРАФІЧЮ: _nOJIIf, 1721.-!1.798. 
На промаі ВJВІ[831'8.АІUІОІ'О період;, 76 poJdJI в ic"rOp1Jo ')'JСІ)&!ись:ко! diбJd.ol"p&

фi! Jliчoro особ.аІвоrо JI88DИC11118o Зв.СSороиа ~'!'И І'р8Ид8ИІtОІІ JCIIIII'JI свікь

коrо 8Jiie'.r7 ИеJtОриСJЮ віlІбИJІDСІІ ва пвc.мeJDIJIIIЬJC1Jt творчоеоrіо IlpeZІJІe"ll• diCS

Jriorpaфi! • ~вав1 JODП'I!, а JCOJDI !х про.QJаХія: припивева - ие розВІПWІn

м Й ІОІИІ'О8И&ІІІІRо 

Ч!ТІЕРТИЙ IIEPIOltt I'Iolma •Еке!.аи• Іваиа RoorJІRpeBCЬJI:OI'01 1798. 

Де~о• ро!dи "rrII7 ~ч nьоІ'О есеи 88П&JІ ІІ'fав 3&l'OJIOВOJC C'l'&~ IIJCONCЬ 

U'!Op& п. •• 8Т!Іореuь deвmrepпo! "Eкe!mf• і и81!ІІІRJ);упю! 8На'1'8JІІСХ ІІс.иамоr• - вм: 

був Іваи :К0'1'.-ревсьпй. S,цчи •е JD!ВJCO• віи JІ&а JІІІ.ХІU ІUJ ві~НВR, іиоді, ІІІС 

П08ІJ!'Ь ЙОІ'О CytraCJDDQІ, Jr&Вi'l'Ь '7 спіsро38)Ві РJОІУЗ&В СJІОВ&, 3&'re Jloi'O И&8D8JIII 
"рвr-&чн•. "Еке!д:r", ІІІС ІІрJІПУсм.m~о, Кооr.мревсьхd nочав писаs в "1794 :roa, 
ОХ'rІІбра 11 А'ІІ'І8 о Віи nро.ІЮакув&!! f! ПИС8.'1'И б)'lJ:УЧИ 88 иа Bi.йC1tROв1Jt ~1. Перві 

~И Ч&С'l'ВІІИ ПОІПИрІІ88.DІСSІ СПИСJ<'а.JІІІо 

ІІисаие :коа:воrо пись•еивJUСа аустр1чu ва CJIO!JI ШJІRХ7 пpJUr'reJiiв '1'8 "мроІ'і!І". 

Я.1011 списа ld.c'l'&.IIJ[CII u ру:к MuCJDІ& Іtарпурк, nоJІ'іпап<а 3 Rоио'fОпа, віи 8 -~ 

1'0» а іиаDоаІ1 WAAIII '7 1798 Р• 'fPJI Ч&С'1'ІІD По Во 11!'iвeJIJa, И& JI&JIOpC>CCiйCidJI 1!81DC 

пере.DПІео• .... И.Rо'r.Мр8СІСІDІ11 • На niJI !'Иli8JI'!fi 67.-о nоруче'ВИІ"t ".1IJDбJrМJJRJI 'К&II'Opoc

ciCJtOI'O с.80• •. llonoaeиa •Еn!да ІІіtПІва B.IIP1N 1809 Р• 
RpнflDC& "Еве!д:J" иаавuа КИІU'ОІІ побтr7 J'Jcpa!Jar ІСівІr.ІІ XJIII C'l'o 1 віаwее.а 

11.0 иаціова.аио~ аиру у:кра!исьmІ'О иароау. Uей в.u.сие пір ааnоча~ иову aoCS7 

СІІрU8ВМ! }'Jq)a!Jicь~eof .d'І'ературк. Віl1 'l'Oro часу YJCPІL!иcwca JCIDП'& ие DрJІІІІІИКАСІІ 

дpYJQ'В&'I'JI, а JСО.ІК в -.olU111 частиві ~fии воро.:і СІUІІ N'!')'В&ІІІ :r&АІІ&, воа R.1Q( 

др~СІІ 7 Cll«)diJDdDaa 38JC3"1'1C8.X p1Juro! 381U1, а иuіоrь і ааmрдоио-. 

Rооr.мре:всь:ки:І "Іве!до11" виіс в )'JCJ)&!вCьJCY .dтepaor,py ВО!d '1'8JIII1 ••1 -..pw 

'1'& ВОВІІЙ ідеJЬаd aJd.C'l'o Мо~ІІ СИJІОІІ В Jloro 'l'J!IOp&X dyJIIO ВDОриС'1'8ІDІR 88l'8JIЬJIO

:в&poд:ID.Of 110!1111 1110 CJ<.Uдa.-C. 3 еJІекен-rіи поJІТавсько-юd:всьхоrо rовор1и, 8 nьoro 

масие CJUІUaCII ')'JСра!всьu. .dтературиа. ІІОВ8.о ІІнсьJ18101ИJС дав 'l'!Sip аро~ !")'МО

ро•, • IIJCOJq віІl.б:ааJІRСІІ иарошd. риси і 'rD віи 8,ків пou.aa'rll маіш1 110.ем. 
'!'ОNЧ&СИОІ'О cepqo--.. 

В Кo'!.IDIJ)eBCII~O:ro IICJCpUO ВRC'r)'JOOI 118 Й JІР)'і'ИЙ авр - lq)8JIA'I'II'ЧJI1. '1'ВОJ8• 

ИеІ!ІІІІІр,_ 8Н&'r&.ІІ:к8. 1Io.l"f&88.8 n CXDIOI"f'Ь ао саеи • cьoNJDii. В.U.CJd. віи ав ....... 
'fОП U П1 8СОПІІС&В:8Іо ІІf«ос::ка.а-чаріив:Іоt8, ЧИ Jl8 3&Ч&РJ'ВІІ.В В JI8DI час '7СІІ Евро1J7о 

Ці твори A8JIII поча'fОІС 1К})&!всь:ко:му иаціоиа.ІІЬDJІУ матрові, ЯR тако. noЧ&'l'OJf 

Че'Імр'1'0117 8'1'8DD1Si JCJDП'O~ в Ylq)afиi. 
Пісм !В&D Jlfo'f.811])8вcьжo:ro б.аси)'ІІ JIOi"')"'l'КЬКJ) JОІІІГОІІ "Коdа&реJІ8 Тарас 11188-

че:ае у 1840 р. 1 IIJODI npoi"'JJICІDS JYDr'l каіоJJаJІЬ:воrо D8ВOJI8JDDIIo 

Ш.Х ріаw0110вио! ар~ваво! :кJІІІі"И CSJВ у кас '1'IDDII~ иep1Jnual, aиr'SD7JS&'I'IDI 

8 вe.DDaiJI терпіи:в:ІоІ і DOJDIDieJDDDI DИCWI8И!IJIIICUt 88 JIO C1tOI'O.IIJI1o '1'a.thr:d IXIIPR'7.81p Ва

.Q88&1 ЄIICІІJCJdf )'ІС&8 - ne DepeiiiitO .. роSМІ"!"Ж)Ві 'rВОрЧОС'rіо 
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С!')'Ді! 'rВOp'IOcn J<от.мреІSСьхоrо у ас аоспь cSaran. в ц1Jt коро'l'Іdй Cl&lli'l'

ui ІІR or1an nскрес.а:.а aкpoJD17 СИJІЬВ8'1'!СУ орача ц1.аоаr, Jlll) опіс.ІR ~- aaC'!IDia ві•
- C.8)80JI 'l'apaca lllllneoa. 

l1o третьо:rо періо,ау Мо Яеиис~tкий пропсJО& orui п1JJ:po84i.Da 

1о Га.юмпrа ora Бу!соJ!ІИИ& під.А.встріеІІ, 1772-1917, піСJІR ПeJ:IDOro noд:!JI7 I'JoJiь
Dd.o Цей nepeпoдi.Jr азі'!'Ь а&ЖDПИВ Ч&С'!'JПІУ ВoJoor1. '1'8 ІІо~, иaeJd.Jueo• 
притеисtlf "короJІR IaJamoor й ВоJІоZDПІері! ';к0JІИІПИ1х YI'C)J)CitJaa Dp&IIИ'l'e-

.t'!!so В 1775 Ро AвcorpiJ! '!'fUfi08 llic'l'aJІ& віл 'l'уре•чиии ЧaC'I'JDIY Мо.uuі!

Б1JЦ)ВИІDІо В Австрі! ПОЧаJІDСІІ СК&сув&JІЮІ Jepinau'r!l&1 рефорІІи JlldAo В 1784 

Ро BiiiJq)И'l'O 7 JЬ.вові уиіверсиоrеоr, JІУ]DІ)виі сек1иар1!1 'l'OВ&J)IIC'l'!l& 'l'OIIIIOo 

. 2о Піс.м ,!1})11'01'0 ПОАі.Q' ll'o.llьud 1793 Ро під МОСЖ)І!ІІJІІІ!ІУ п1 JUI8d8 Кlr!.вluma, 

ВoJ1RJ11t і IJolliJIJ!и, а niCJPІ оrретьоrо noAiJ!y в 1795 Ро Берес'l'dш:ииа, а в 
1815 Ро Й ~о 

IJ. МDІІЕРІоднІ БІБJІІОГРАФІЧНІ ІІЕРВІСТЮІ, 1798-1916о 

Цей періоА CS)'I!I 3J)3aeІDUDІ )'Rp&!RCІtJtO! JaiRI'Jio НJаеиавемиі иаnи 48СІІ'і"JОІ ріаио

роАІDІХ ВІUІів преае'f'ІІВХ біСSJd.оІ'р8ф1й, а С&ІІеІ 

1798t "RRDaaww старовииа Qaopycca~~• 1 peтpocuuDВJra cSics.dol'p8ф1ll M.МuCJIDIOSJNao 
1840t .tc'l'Op'!ll 'УJф&!исько! JІітера~ • иа аах1ди1х УJф&!иСІІDХ аекмх. ( 69) 
l8J21 Rвиrо'l'ОрrОВUЬІІИЙ К&'fUDI' ~ ~111 fЬeu:1! re.a.-, ХархЬ. (7З) 
1'86ot 811омачDИ укр&!иСІІКОІ'О фo.DJIDpy11 ХаJЖіво (115) 
1861t .nepcoиUJtиa cSiCS.dol"p8фjJJ11 Го CJCOвopoDo ( 124) 
1869t Т-во ІІСач• у JІьвові, вJUUL8) ~вJІD вароАИЬОJ:) 81!101). ( 148) 
187Зt ВиаикнеивR r&АУаево! cSi641orpaфi!. (159) 
187Зt • Біб.ІІі.оІ'J)8фіІІ 111JСР0в&рС"rВ&ІІ ( 160) 
1876t .Иартоrрафічиа CSics.rtorpaфill :в YJcpa!Jri.O.eca. ( 173) 
1878t 811oJ<8SЧИJC Jq)U3JI&ВЧO! .ІІі'Мр&'1')'18• Rк!во (184) 
1879r Правнича бics.rtorpaфiR. Rи!в. (188) 
18801 ПочаТJаІ perioиa.a.ІDDt c'!'7J11A. Хар!dв. ( 189) 
1:682t !rіб.dоrрафічиі СПИСJСІІ Обра:JО'l'ВОрЧОІ'О D:C'!8tD&o Харків. ( 200) 
1883t Opraиiaan:iJI соrуа:ій фоJІМоруоhвів. (216) 
1883t Зас'l'О~ "персо:ва.JІЬИИХ МІіаА8 1!1 CSi<SJd.orp8фlf. RR!'I!I. (210) 
18851 Бics.rtorpaфlll ~i.JIDcoвc~tкof JІітераоrури. РаЬ. (240) 
1886r Обра:ютворча СПІUІІІ:ИИА т. ШеичеВJІt& - CSiб.dorpllфiJI. Rи!в. (271) 
1891r Історичиа СSібліо~ в Укра!ві. Rи!в. (294) 
16931 J<a'l'UOr пред118'f1.в С'!&роМDІІІ. Rrlfв ( 311) 
169Зt Покаачв )'!q)&!ись:коf :коnерво! .dтepa'f1PJI• :к.ь. (313) 
1694t 3апRС:КИ Н'ШІ ПОЧUИ Jd.C'l'И'l'И укр&!JІОпа.J!JЧУ Jd.тep&'!'YP7o Jlь'l!lise (356) 
1694: ar.-. .d"І'-ри B.D.oV&JІJDD,кore, в oiJI aa:lcn llaJrcpoccittcвoи• иаmrсаие 

8'1XJ)&!иcwco!". ( 343) 
1898t СИС'1'8DіИ'іАіtЙ JC&'l'&JIIOI' C'r&'r'NЙ DepiODЧIIRX ~. CllllfJИpoDO.Do ( 342) 
18991 Маоrеха'!'ІІЧИ& CSiб.dorpeф111. Н'DП, Jfьвів. (З~) 

lJD цьоrо роадіАу иaJJea.n урRд.Ові a&CSopoa, JqO по'І&ІИ ЗАер871!І&'І'И ~СІІІО' 

JCJDII'7. Піс.81 181JC&8Y poc1Jtc1tКON CIDIO~ 7 1721 Р• п1.CJJR ІІ8Й8е пів'l'Ор& С'!'О.d.И"а 
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1'8.081 

124 

1. 'l'ae1aDiй цира;у;8Ір Пира 811.Qna ( 181Ц..1890) кіиісоrра ВІІJ"ІР:іа1х cnpu ( 1861-
1868) 1 :SВІІІ!)'В&Ч)'ІІ88 ,.р&!ві%13 J •'118К7 8 DОАСЬJСИІІ DOJ!IC'l'•....., lDDI 20.ro .ІІІJІІ
м1 1863 Р• •віІ8ав см!х 111меr.ІІИХ про аабороJІ7 'JJCI)&!иcьмrro JEPYRO:вae:re 
с.ева. Забороиа ВІІс.80JМІСВ88СІІ фp88UIR1 Jll) -.w..t IIIUOJ)Oe1JtQМ! 110811 R8 б,-.-, 
•- І бтs n .,.. •• Мо1!1.8111 ШDІ api"'VVII roвopr!'ll про~, • це • • саа 
рооіІс.ка ... , аШсоваво IIПJIII8JIIr .,........ 

ЗаdороиеJШ !!ІJІUІ.8М.'!'И DУJФві прапі, nопумриі J<JDi8ICII JКРdись:ксnо JІОВОІ). 
lfoз!IOJIRJIDOR !IИliALВ&'l'JII JІИІПе твори :красноІ"о nиськентсва ora фoJDUIOp. 

2. E.ocwadl )'ІС&8 а 18-ro 'l'J)&ВВІІ, 1876, nі.дписанJІЙ царек <>.-саимро~~ n, в 
Jdx81111кhl Jd.c'l'i Еме, к. ВісбаІІ8Н7• Це тuoz був тaeJI!Udt ~а, 1110 аабороІІRИ 
IIP~'l'lr і DOSpliiМ."rИ книаки '1JСР&!иСЬМІ) JКJвoJJ, ІDС 'І'&КОZ привозити др)'JСИ 

із-за кор.10117. Uef.t po3ПO'P'fJIOK • ва3JІ88.ИІІ •укаво• ЮифоВІRа•. 

ПРИМІТКА І Ч.CJJ& в QDax 1 попереlU!'ЬІ п1дроад1.11. "МіІаІеро.ІDІі бicS.d.DI'p&Вi•-
111 первіс"l'КИ• вiJICJU8.10"rЬ .-о пo:sиaitf •:Jteпeporyap УJtра!исько1. 
б14d.оrр8фі!•, м.ІіоІм ( ~тои, !Jш1яиа,1982). 

П'ЯТИЙ ПЕРІОЛt &lб.lriorp!fф! J'!pa!JIQкo! Д!J811RQC'!i1 1917-1921. 

Ми 1!1118 аа пороrок DAIDVI'!'OI'O coro.d 'f'!'ll cS8J'a тоrо ка mмі 'l'ИЧИ1 пеІd.! s ооа1.&

в1 ааа. liD кьоrо иeocSx1Juю :spodJmt DOIICJIE8JIЬJI:7 NI'IIICJt7, а caet Мико.а Яса
СJ.кd 7 СІІО!й "пpol'p&ld. /.UR аспіраи'l'ів В!7" В 1929 р., &811&11 1917 piJI ПO't&DOM 
п'ІІ'fОІ'О пер18q n ВИSІІ&ЧИІВИ loro --. CJt.eмsncя 1Ір888!ІВІІІ, acSyon, ао ароа1JІі
.ІІІХ IIJIIlU8 цd біб.dо!'І]Мф ,_..., JIIO віJІсSуаСІІ p8!IOJID11R, акіичиJІ&ОІІ в1Ьа і ио-

чаасw ио1811 період. lfacпpaвld. icmyвaJ~a сахос'l'ійиа 1JСР&fнська дерааа а в.u.CJDDІ 

'JPRM• 1 віІс•ко• 1 вiJiб7J10CR иебува.~~е JaiJirOдpyкapQкe зp)WdDIН. '1'aJ0D1 ЧJІНОМ а 

цей періоа аи&ЧJDІD 7 JІeDX 1917-1921 рр. PoCS11110 це )'11011110, а ао ІІИр:іJD!ІМ авоrори

М"rИО! 7С'І'8.1101!111е МJ1 "rUU8 JIOD88JIO ДІЦNІІМХ два ПеріоJDІ (шoc'I'Rif і DDЧ&'io!t Q08)1'0) 

'1'&1<08 ІІJС диСJСУ01Ів1. В ці періоан а 'I'UOS IUCJI8.U8IIO Jdдpo3ld.lи1 ~ вi.tuxt81.aa8& 

JКP&!иc•Jd.l д:!вс:пор1. 

Нев-.u. pe80JIII1111 а lloci! 1905 р. аиачво cкpimua укра!иСЬJСУ C'!'IDdзo, .,. 
ІІр'JМ'В&Ие CJI088 cSyJІD IU'Ame п1JІ ПІrJІЬ!ІИІІ оком цеиаор1в '1'& D.JШарм:ів. DЬЬо пера 

ОВі'l'Ова в1JІва 1914 :Р• llfiJifYDIIJI& :,а.бороиу і це~. I'loчaJDr ~ друхк 
укра!иQкn 81!J0»1 а зrоао• І бicSJd.orp8ф111Вi сшrСJСІІ. З пpiOCDJІDM peЖ).JIIQ1! 1917 Р• 
101111r0дp1R')'I!&JIJDr зроСJІD JdJrьJdcиo IIUOI'O po:ud.py '!ІJС)р1в, особ.а:во }'СІІідо..,..ІNІІХ, 

lll'O.IIOM JІІІС'1.Іа.JІІІХ '1'8. арідка пpcmai'8.1UDПD~Jae PyDIIi фроR'1'И1 't&C'R 8II'1Jra IU&JUI JIIIIQII.8 

К!DІІ'И і пресу. В 1917 'Р• вид8.!!0 747 JaiJП' (ЕУ1 Те21 't&C'l'ИII& З, C'fe 1050) '!'1.а:ки Jl& 

Схі.аіх ЗeluRx )'к:ра!ик. У.1918 Р• 1!188 dу.мо 8JІд8ИО 1о84 JCJIDII"e В 1919 Р• Ч8р80JІ& 
poo1Jtc•м apld.tl иа cпi.JacJ а 8бі.ІІоІа" ІІ8рМ'JІ!І8ІNИ •JІІВD 'МJDI'!Op1JI, авиаІUІІ ИІІUUІВ-

1Іn7 U'l'ИIIIIiCИt .118 66S JCJDII'e 'РоJси 192() і 19'П - D8 пере:хь4011і COВEJ'l'JIIU111! 

1ХJ)&fиQКІІХ • ..,.., аJІе а yвasa8JIO, DIO укра!иська КІІНІ"& продо~ свое ...., 
:вот:і.иви. 
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Уси біdJrіоrрафічиа робота JІLU. ад1.йСИ1118&'rІІ~ в НадіоВ&JІЬиій БіМ:І.о~ц1 

)І'краtксьхо! i18J8&8, осковаио~ аuоиек 2. 8.1918 р. В 1919 Р• wr бidJrioo.re:кa dya 
перека3В&И& иа ВсевароlІ!Ш БidJrioтexy Укра!ви ( мnер Деравка IlydJr1ЧJІa БidJrio'!fnt&) 

в Rиеві. 
В RІІеві почав ВJDCD.IDI'flr "~ар", Jq)ИТИ}ІСО-біб.dоrрІІфічиd JІіснчНИJС ІІІІМ._ 

иицтва •Чао• ( 1917-1920). Iloa'!8Jil "ИвнrоспіАка• - J'Jcpa!иcntкd Rоопераrивви.Jt ВиІІU-

1DІ'ІІdІ СоІІ8, - об1 8lЩУ!'38.В ВИlІUІЦів і !aUП'Oпpoli&.Sliв, IDC& ВИМJЧУІL ЮІИ!'И 3 .d-repa
orypн, приро.-оававстм.. 

На1JЮва праu11 в .aiJIR:Iщi ЮII0'0311811C'l'IS& в иаціоиаJІЬJdJt Біб.dооrеці в Кnві noчa

JІ&CR 5.9.1918. P1Jc пізв:ШІе, 20.zd. !88 ВceJiapoJDІR Біб.rtо'МХ& ПОЧ8JІ& '8JШАВВ.'l'И 11Rви8-

ИІІЙ Вic'.fiiJDC", 1110 видаво '1'1JiьJ01 lD58. ЧИСJІ&о 

ПіСJІR ПерІІD! біб.ІІіоrрафічио! боро 3D "1<11иr8Pfl", I'\пrepa.JiьJDdt Секретарія'! 

Наро.mrьо! Осві'!'И JIOJIO.IIO! 'JКРа!всьм! двра.ви CJ<JJ&В пpol'p&Jq хороТRо'l'ер1Ііиовп :кур

сіи мя iвcorp)'Je'fOPiв та був ВИlWІИЙ ПIOp8Jt1'IИR д..v1 11iJiq1и no381111d.Aь:вof оевіп і ІUJІ 

бібJІіотеR&рів. Ве.юrчезвоа C'1'iвmD всаDІ c'fORJI& 8JІDCRa.daaпiя", n в ІІDві, письІІі, 

'!8рІІівоJІоІ'і! 'fQIIIO. 

Нах 'rТf СJІ'і.д ПОМ'ОрИ'rИ ПОС'!&ИО!JУ Ради Віб.dо'!Uарів НБ' 8 17-ro rруШDІ, 1920 
Р• в справі "а&СІП'У відді.Іу УJСР&!иіки", а саке: 

1. Вея Jd..~orypa иа 11сіх vовах ~ до'9!Ш8 УJqМL!киІ 

а) В е'l'КОгорафічиоку роаук1ииі - :tиаЧИ'!Ь Jd..тepa'f)'p& про ~CJtюdt иарод де б 

вів :ке :ав, ва '!8рИТОрі! УJсраfин, чи в ROJJOиiяx; 

б) В І'еоrраф1:чиоку роа1JІіииі, 3R&ЧИ'l'lt териоrорі! УRр&!ии ( а ~~~ ВJС.JІІОІІВ'о) ; 

11) В деравитІУ' роауківиі, аиачиn .rtтepaorypa про aeJUi '!& иароJDІ, IUd. и.ч, иі 

e'!'ld.m, иі :rеоІ'рІІфічво :ке 3В'ІІ38JІі а УRра!иоа, одваче DJІesan, чи JraJІeDJІИ 
:кOJDrct. вебуаь 1lt) УJСР&!исьхо! дер8&!111 - м час uef прииа.е81'10С'!і. 

2о Всі др,ки УJq>а!иСЬ:КОJ) JIOВOJ) без ОІ'JІІІду иа 811іс'!, иа '!eph'fOpiJO, И& ІІКі ПОІІВJUІІСІІ. 

з. Всі твори авоrорів-7JСР&!каів '1'8. видаиВR укра!иських уставов без OГJIЯ.Jf.Y иа мову 

і ВJІіС'!о 

4. Всі переRJІВJІ:И 3 ухра!исьRо! 110!!111_, чи авторів-уJСра!вців. 

5. ВСІІ ч,.а беJІе'l"рИС'lИ:U., пю C!JO!JI 811ic'fOJІ ( СІІКе'fОІІ) до'!'ИІС88 Укра!ии 11 е-:rиоІ'р8фі.,_ 

:вому, rеоrрафі:ІІвоку, чи дерк&J!Sиоку роа)'JІіииі. 

6. ВСR .JІi'feP&oryp& про поді!" J8) JІLІІИ JІісце иа тери'!Орі! JJСр&!:ни. ( БІасовсьJСd"JІе. 

"1JcpafиcьJd. JСВИІ'О3вавч1. періоІDDСІІ й збіриюаr ••• (lІеквер, 19781 ст. 155). 

З р&JІеии hра!ись:коІ'О Біб.rtоrрафічвоІ'О I!lc'l'll'f')"!Y, 1:919 Р• !I8JI&CR mирока дис

:кус::lя про маі рідиоховиоrо бібJd.оІ'р8фіЧІІо:rо p81Iep'i')&fJ7• Перем•"' JIYIOC& е!ІЦИ1U10-

Пе.ІDАИО! IІRpo'rll1 а ие ав~ '1'8IIR .юапе aD одво! ІІИсstІІІUіиио 

В роках 1920-1921 веася: 3&88Я'r& боро'!Ьба за о~ Ухра!нк 'Іервоиои 

Мо~, 18) остаоrо101о при!S8JІО ао поді.JІу nill аві за~: а) Cximri 38JLd ~ 

.а під комуиу; б) 3axiJari під Ilo.DIQ'. 
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У. МШІЕРІQlІНІ Б! МІОГРАФІЧІП noz.n!, 1917-1921. 

В пепередкіх poз.~tiJiax вас u1.кавиJrи "dіб.d.оІ'р8фічиі перв1С'!'!ОІ8 1 а ПОЧ88111 

:в14 цьоІ'О1 вас dудт.rь a:iJcaвJI'rи "dіб.dоrрафічиі поlІі!"1 що ІИtJІИВ8АИ nрисиоІ або 
иворисио ва YJCP&!JICьJCe JІР}'!Ю:в&В8 с.юво1 що в осиовоИJ бiбJdorp8фit. 

В uill пep1old.1 '1'U081 CJdJ:I mш:iAR'rи ауси.uя: ytq)&!нtti.:в aax1Judx ИІІеJІЬ :в 

odopoJd. :кор40иіи а ~ 

а) БidJd.orpllфiJI Респуб.dJоІ Зах1юп.о! УJСра!ии, 1918-1919. (На а '1'еІІУ :написаио CSara
'1'0 C'1'&'1"NR, роаві.ао1t 1 qцi.aJUa пра.ць ( '8)И0rрафій) • 

d) Вка38.Н& СSіСSJІіографіч:на праая :в попереаіх роад1Аах ( Репер'r)'&р... С'1'о 137-~48, поз. 
-'>8-645) иарuов,. аа час 1917-1923 рр. 137 dіСSJD.оrрвфічиих спискі!s ВJСJІJDІІ&D

ч:и пyCSJtl.JWii! :в Га.&чииі п1д І1о.І:ьІІе~t піСJІR !921 Р• '1'& 3&JCOp40ВOJio 

ШООТИЙ ПЕРІодІ доба JCO~crиuoro I'OJIOliO~, мрору1 '1'0p'f'OYP і MCJI.8.D1 1922-1945. 

Іс'1'0рв і dіб.dо!'р&фв треСSа. писа'l'И споJСійво CSe3 е110Іtійиих виСJІDвЬ '1'& І'Ост

рих фраа, a.u •оrраиmІІИ 7 .ооо. ооо ВИІІОреии:х roJIOliOM 3 copoJC& JdAьJto'Иi.и иас8JІе!ІИІІ, 

piAJto-li8X'1'0 J18 адрімІетьСІ ВИІІО!ІИJDИ 'fU8 :велике ЧИСJІО .ер'rВо Ці ЧИСJІ& ОlDІОЧ&СОВО 

вма,...n 'f8JCOI8 1 ка JІYDM JIJIIOifJJI1!R )'Jер&!ись:ко! RУ.JІЬ'17РИ• Ue у свою ЧерІ'7 спричИІІИJІе 

і JCY.JІЬ'fYP87 .ира~ 1 118& в '/l:У'ЖОВУ cкapcSJIИIU) УJСр&!ии JliJcoJDI ие вериеnея. Неаарма в 

ІІароді Ilt8lllpИ8Cit ПОІ'О!dр, J110 "Серп 1 ІІОА0'1' • СІІер'l'Ь 1 I'OJIOll" о 

У поперіlDdй праці цьоrо &s'I'Opa п. а. •Ухра!нсьJС& did.rtorpaфill ui.rlчac 81йин 

і киру 1 1922-1982 • ( БJrуІ0.иr'1'0к, Іид:1JІиа, 1982) neR 6-ий період був 8&l"ОJІОМеиийІ 
"НасИJІЬИе 3&!18lІев:вR J<OJI)'IIII '1'& усусп1..аиеJІВІІ eJCOИOid.f hра!ии8 о Ме 3 приводу ПОJІИІІ• 

Jdв 7 1983 Р• 88J17'18JIJIX І'ОJІО~М, цей роздіJІ ки перере~. 

ПiCJr.R ІІИ3ВОJІЬJІИХ 311&1"8D 1188)1"0 вароду ВJСіиці АВІдПІІ'l'ИХ poJdв ЦЬОІ'О C'1'0Jii'1'

'DI CDO:rr&IIВO ІІОаіJІи:вСІt Jl& еі ЧaC'fИRJII 6ое:ау1 що більшіС'fІD !DdЬJra ва eм1I"pau1JD1 

Щ)'Уt'У1 J110 38JD'IПИ8Cfl :иа p1Julиx 88JIJIRX іа дукІ«)101 Jll) II&J!i'l'Ь 80 3JIOM 110811& ІІрИМИрИ

'rИа.І 1 3 aief ЧаС'1'ИJІИ Вldtaua И83:Н&Ч:На Ч&С'!'ИВа ПO:t=tiiDf cmi!m:pat1i 8 ИОВИІІ ПOJd.rRЧIDDI 

та 8JCOВOмi1IJIJDI СВі'І'Оr.ІRUМИо 

Нв.с:.Іі.uсом иаціоІІ&JІЬИОІ'О ар}'Ш8!ІВR 8 )'кpa!Jri с.абий '1'0Jd. JІ8С.U'ІІИЙ ІІОСJСОВСЬКRЙ 
апара'!' IIpJmpJJ'!'d N.СJІUІК conilui8К7 1 J<OJQ'IIiЗJIY JI08ВOJIIUI ка всіІІ вШму "віJuиrТ' 

і впеJІІІКХ ром.х !181108 беа JCOII"rppJJi 1 uеиаури куаоrувува.асr cSiб.dorpaфiJI в Jltcpa!

иi, ~ФІ 10ІИІ'И1 I!!IJDr8aiDf JаІИІ'О3И&ВЧі .,Pl'IВJDI1 , про!ЮШUDСЯ ~• 

І1о'Ч&ІІІИ 3 1'922 Р• DOЧLIIR ~'1'ИОІІ прива'f'Кі ВJili8,ВRRit'!'ВIL і ВС~~ пpo,Q!O

UiJI дp1Jt088JIOI'O СJІОВ& ПОЧ&ІІа П8p8XOJDml 40 Дера.ІПІОІ"О ВидаВІDІЦ'rВ& ~!ни (ДВУ) 1 

піаиіuІе 8Rьrocп1.Da•. Оскомио т&J<СnІ oco<S.alвot noorpedи ВJІlІ.&МІИПТВ&о ПочаJІОФІ JCІDІ

I"O.ap1Jtyвa.JDVІ по всіх raJ17МX ІІ&УJОІ й '1'8::ad.Jcи 8 вeJІJUCJDІ 8UСО'І'КОІІ пpoпaraиlUI!!t8t! .d

'1'ep&'fYPИ• УІсраfксЬJСоИJ ІІО:во» в 1923 р. CSyAO R&liJ)YІCOВ&Ro 385 :иииr, або 16% ао всі8! 

проl(у!а11! ( баrато JCIDП' !SJCCDlXRJID російСЬJСОJ) 110!10»). В 192V25 - 1813 ЮІИІ' (40%); 
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1928- 3220 (57%)J 1931- 6455 (80/0 ), а в 1934 оrіАьJаІ 2536. ІО!ІП'1 або 59.%· 
CJJa4o:к проду~а~іf XJIJU' 3YJIOВJI8JIO C'l'pВШRRII ГОJІОАОМ1 ЯJаІЙ ВИВИІІІИВ CeJaUICJ.Ry і робі'1'-

ВJІЧ7 В8рС'1'8)"1 iJI'feJd:teиц1JI бу.а 848ФІ'1'ІСО8811&1 а а JCO'Iq ВДВJІОСІІ прЮ<рИ'rИФІ1 '!'Of:t 3&

IIOJR&81 а 'r&Jaa dyJJO пСЯ'Іі. Ві.оtно np8ЦJ) проАО~ 8Jd.rpaц1JI, ue без :В&ІІаІ'DІХ 

фіиаисових аа.соd1во 

Нвш період JІИ ПО3В&ЧJUИ 1922-1945 роJС&JІИ. Перпу D.O(fy від.JІиrи ми визиачавко 

1922-1930 рр., 6о від 193! Р• вке dуJІИ rотові ПJІЯВИ перевоІІИ'І'И с,ціJІьву JСОJІеJС'1'ИВі

заu1», яка поча.u.ся від "пОАсь:коrо" Rордоиу у:кра!ись:ких зеке.а. В ціх періоді віlІ-

JІІП'И JСJ!Нr03И&ВЧ8 8И'r'М fiYJIЬcyвaJIO Ш!IROJ) CIUOJDo РеrіОИLІІЬ:в& did.dorp8ф1JI !Dillaвa.Jia 

~вu •Rраеававс'l'ВО• (1927-1930). Не. а'!зді ditS.dooreмpiв Всева.родвьо! Біс1dо'r8ІСИ 

1Ісра!в:и в Харкові, 1924 Р• ухеаJІеио J5ИJ101'7 при всіх ВИдаХ і роІІ&Х didJiio'МJC RоХІІJІе:к

'\'уВ& ти lULIIi про Jc:P88 звав ство. 

На Перпій :ков:рере:вnі! На:УJСОВИХ diбJ!io'l'eJIC ~р в 1925 Р• MИJ<o.u. ЯсинсьRИА, 

запропоиував ст:ворев:вя вау:ко:вих didJrio'l'eJC »ср&!ни, JСР88Звавчих осере.шd.и 1 оргаиі

заuі! didJrio:rpaфi! npo.liYJCUiйвиx CJU (Праці П8J:111Df ~tовференці! ва)'J(ома роdіти:иків 

УРСР'о(Rи!в, 1926, ст. 68-81). В 1927 Р• !!ІUСМ"l'JСОВ&ВО 10..ti'r'М "соввТС1ІRО! !!IJI8JDI11 

і від ців! дати поча.u.ся ном "советсь:ка 6id.dol'p8ф1Jr". 

Старпі біб.dоте:карі проdувuи промв:кувати "тpa.aиatlhry біб.ІІіоrрафі»", пер

поdt з вих Ф.Ма!ссикеВІ<о1 в 1930 р. опубJd.хузав "МатеріІuк м хравзнечо! біб.dоrра

фі! УJсра!ии", (Rи!в, 1930, ~264 ст.), в ІDCiJ:t ПОда!!І JeOJIO 1000 назов. В 1925 Р• 

ВБJ П:ідrооrув&JІ& "JСР&83118.ИЧУ ВИСТ&.!JК71 на IПdJt J!ИC'l'a!IJI8HO ROJIO 3500 ЮІИ!'е На!сазано 

збирати ка.терілJІИ про "нове соц:1Jиdстич:ве будімmц'r!Ю11 , ща codoJD предста&ІІRJІИ вyZJ.-

' иі п я'l'ИJd."l'JCИ, соцзмаrаиия:, удариицтво, а 3 X!IИJI8IJ nереназваJІИR ВБУ ва Біб.ІІіоте:ку 

.AJcaдeJd! НауJС УРСР, від яко! зовсім відпа.Іа "краванавча diбJd.orpaф1R", райоио!!Іі й 

позітові ві.дді..тІ втраТИJІИ CIS()J) nев'l'рВJІВ і 38JІНІІП!JІИСІІ С&1Іі дJІR ce<Se. На !! Jd.cцe 

вnpo:ea.t~~teвo "rа.tузеву бібJ!іоrрафіІ)". 

Рік 1933 dув noчa"l'JCCM "чорно! доби'' бid.dor-paфi! в УJ<Р&!:ні - rо.ІІDд, терор, 

apearrи і З&с.ІІ&ИlІR ЗJІОJІИJІR націоИаJІЬиу roplli.c'I'Ь бібJdоте~tар1в. В зrа.давік роаі 

СВRТJСУВUИ "1_5-Jiinя OJICТIIdpCЬJtOf реВОJШІіf"• 1іаrоJюшува,ва JН ~р ГаJІУаев& di6-

Jiiorpaф1я ВПJІИJІУJІ& віл 1933 Ро ва теvа.тич:ві наз:ви, ЯКІ reoJIOr:iJ!, еверrе'!'ИJС:&1мш

роJЮr:Lч, траисnорт. хЕDІічва. і харчова проJІИСJІІОВіС'І'Ь ~. МоІаІюІи стаJІИ списюr 

"соцре&Jd.зму", хоча про цef:t терків тоІІі. ще не rовори.ІІИ. 

В 1936 р. хтось із УJС:Р&fиців ще мав ві.два,rу і ему На.JІО'ВИ"l'И червових пра

вите..ІІів ПОН880JІ8ИО! #"Ісраfни 3 1ІК ЮІ( б) У 1 1Ut8. piJшua CJtJI&C'!'И Повну біб.dоrрафіІІ 

дwepe.t і JІітера'l')'рИ про УІф&!иу від вайдазвіmих часів rю 1937 р. (див. "Віс'fі" і 

"Jt)JilyВicт" за 10.4.1937). ІlJІЯнований т:еір ка:е буоrи ci<Jiallemdt 3 а:вотаціІuІи і ІІОІІ'С

неиияхи та різиим:и nрИІІіТ!С&ІІИо Го.tо:ена І1р8ЦR сnир8JІ&СЯ на .liOCJiiJDr1 іиС'1'И'rУ'J.'И бi<S

Jiiorpaфi! в Rив:еі та Х&рRові. та БібJd.оте:ки АН УРСР. на mo np8ЦJD визначено lІВ& 
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3 ПОJІО'ВИRОJ) ро!еЬе .А.ІІе на цій роботі пар'l'іІfиі И&І"JІЯUЧі 30BCiJI не ВИзиваJІИСІІ1 а 

да.виі робі тинки буJІR здеся'І'JСозаиі й взесь ПJІЯИ проВ8JІИИСІІ. Ue оDИа причина, а дру
rа - JIOZJIИ:Вe тaROz1 червона цеитра.ІІізоваиа ВJrад8. Мос!СВИ зачуБІІІИ про цей IIJ~fnr, під
шепток йоrо прип:июurа. Звичайио, веJІИJСі ІІJІЯИИ здійСИD)"rь1 ІП< тіАьRИ ІІИИ}".rЬСЯ труд

ві часи; зід 1937 р. киву.ІЮ 46 Jd.т ( 1983), а про повну бі<МіографіІ) Укра:!ни аві 

CJryXy ••• 

Шостий період украfисько! бібліографі! кокна сказати був хривавий, вибо!с

'fИЙ, зозсік не ЙІООВ із праrиеИВІПІ народу та провідио! дуJО<И. Та1<ий стан ~ивав до 

1939 р., по'l'ік DОЧ&JІRСЯ роки друІ'О! війии з JI8JDDIИ перервами кириоrо :ІІИ'r'1'Я та зно

ву ЧО'rИрИ ро!<И нищеивя .ІІ.WІСЬКоrо ІШ'1'ТЯ1 каJtва й JСУJІЬ'!'УРИо Вер!ІЖ)К зусИJИR черво

во! мадИ Мос!СІ5И бу.ІІ& 'l'О<rаJІЬва окупація зекеJІЬ ~!ни з :ВИИЯ'l'JСОJІ поnароваио! 

ПОJІЬП(і - ХfUІІПІИВИ, JleJІJCUaшmи і час'l'ИН Яро~ськоrо та інших повітіво ПpoJJOvaвi 

кордови ва зax1Jt депю виеСJІИ в підсоввтсь:ку кентаJJЬність і пі~ :війни до праці 

пpиc'l')'IIИJJD хоJЮде по:ко.d.ивя, ЯRоку :вwе не JIOXИS. бyJJO доказувати соц'1.11.11ьиу ВОро8Не

тсу 1 бо JI8JЬie RОSВИЙ вис~ непорахоNLНі rодИВИ в безконечних черrа.х аа "продо

во.льствівJІІ'. Остаточно JІИ nочека.лися пересічно! ~cropi! у:кра!нсько! бicSJriorpaфi!; 

нариси. Rи!в, 197!1 372 C'l'Op., Iropa Rорнвйчюса, ВИJ<.718.дача Хар~tівсьхоrо універси

тету. Автор ставить кіс:ця:ки зід:ваХНі liYJIIOI, 111е на такошні уvовиии, час'!'О з "кади

JІок" D.ll1f "старпоrо брата". Мавко дeCR'!IQf розвідод до icropi!. друJ<арства. 

" УІ. МDПЕРІОlПП БІБJІІОГР.А.ФІЧНІ ПодІІ, 1922-194.5. 

а) Східні ухра!нсь:кі землі під :комуністичною владою від 1922 року• 

У першім періоді о:купаці! У:кра!ви 1922-1930 РР• червона влада 
ие відваzилася спивяти :культурноrо зрушення у:кра!нців привентивними за

ход&КИJ вона це повднала з наступок суцільно! :колеитивізаці!. Перелі:к 

надру:коваиих праць старо! ш:коли, пуб.Іd.:коваиі статті, смадеві бібліоrра
фічні списки, впорядкування бібліоте:к, нововидавані бібліотечні й біб-
JІі оrрафі чні журн&.ІІИ, професійні об' єднання та інститути вказують на зрі
лий інтелект самостійно вести працю. Але культурна, а з нею і бібліоrра
фічиа ділявки поволі почали підпорядковуватися 8пролітарсь:ким настано
вам•. Суцільвою ~мективізацією, 19ЗО-1933 р., Мос:ква повела нишівиий 
наступ иа давні~ е~оиокічии~ лад приватно~ власності та се:ктор у:кра!ись-

~о! :культури одночасно. 

Ше віа 1925 р. давніші бібліотечні та бібліографічні центр~ 
включно з Всеиароnиьою Бібліоте:кою Украfии поч&JІи відчувати "Нове пере

обрааеиия1 вае :в 19ЗО р. почаласи індивіду&JІьиа иаrіи:ка за "ідеолоrічві 

відХИJІеИRR•. Зrодок кращі сИJІи dули ув )язиеJd, заслані иа Сибір 1 іиш:і 

перекістИJІися иа спокійніші російські терени. 

Була ше спроdа в 1936 р. смасти Пов117 бібліографію укра!иіJСИ, 
але вона З&ІІИШИJ[ася мріє)) на!виих зеКJІЯЧldв-:ко:муиістів. Став страху, 

збайдуzіиия й нехить до rухавістичиих иау~ тривав кай:ке до :кіици 

Друrо! світово! ві~ви, 1945 р. 
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б) Гмичиа і :8o.IOm1l під поJІЬською за1ЬІанu:tиноИ>, 1921-1939. 

IlJwtoвy біб.І!:іоrрафічну ІІр8Ц1D в Гuичииі И&JdТИJІа Бі6Jd.оl'р8фічна. RокісіІІ 

Н'ПІІ почаа.ои з 1909 Р• Заходом БоJІодюmра Дорошевка пуб.І!:іко:ваио "Матер:іяJ!и до 

украfнсько! бібліоrрафі!. З іиіціІІтиви зrадаио! Rомісі! та Украfнськоrо ТЬзарист

ва Біб.dоl'р&фів ВИХDДИJІ& у ль~м. "hра!вська Rниrа" (1937-1938) шо хі.сТИJІа біsу

чу біб.ІІі.оrрафЬ. OJ<pevi спиСJаІ nОІІИJJЯJІИся: nрииаrідио в .урнаJІаХ і пресі. Зrада.ни:Й 

Ж}'J)НаJІ був відноВJІевий у ~ові в 1939 Р•, де mdfmлo .а:ва чис.ІІ8.. ІІомітва ІІр8Шf 

Є.Ю.Пмеись:ко:rо , "Біб.Іd.оl'р8фія у:кра!всько! бібJrіоrрафі!•. JІьиів, 1932 .19з4:а, 
200 ст. CJd.л згадати цівиу стаТ'm МикОJІИ Андрусяка n.з. "ПіСJІRІЮввиа історіоrора

фія УJСР&!всько! КНИІ'И" (llив. "У~<р&!вська Rниrа", ч. 1, JІьвів, 1937, ст. 25-ЗО). 
M:is 1931-1939 рр., fu<yб Гофкан у Рівноку на Во.тпd, у "Рочн:і1(у Вo.mmьCRix" 

ny6Jd.JQrвas nOJIЬCЬKOJ) JІО!!ІОИ> авотовану бібJdоrраф:Ьо ВoJaud, ycьorn 1204 назов. 

в) Б~овива і Закарпаття в СRЛаІ11 ~ й Мадя:рщини. 

r) БiбJd.orpaфiJI ухра!всь:ко! екh"рапі! в Че:mеJІDмччииіа 

JllodiТRJDaІ уJСра!нсько! І<ВАі'И піСJІR 1921 Р• poзniJDuиcя: на ltВi Rравву і за
кордонну час'l'ИВИ. По обох боках без до:моВJІе:нн.я буJІВ. та сама 1J.Y11V.8. і прац1. ~іl'ра

ціІІ: у nрИХИJІЬиій до у:кра!1111ів Че:mСJЮваччиві иіЧИІІ не nocтyn8JI8cя: автохтона.JІ на 

рідВих аеІІJІЯХе В Празі почав ВИXDZDI'rИ "~ (1927-1932). Зrizmo йorn данИХ 

(кв.4,19ЗО,ст. 228-241) аа деся:ть років (1920..1930) 295 авторі.и CJCJrUИ 734 ЮІИ!' 
а різних ni.юmoJC JІЮдСькоrо sиа.нвR, в тоху 12-ть біб..dо-біб.dотечив:х.(В Укра!.иі31). 

І1очмо npattJDВ&ти ROJIO 150 зида:вющот, біАьпdс'І'І) Jdиіл tq>ВJІX. lli • caJd вихіпці з 

УJфа!ни роаrорт&JІИ nрашо і иа ЗаJсарnатті. ме rосnодарсь:ка криаа, що nочаJІВ.сх в 

1932 Р• nрИПИИИJІ& I1p811J.J патріоти.. 

І!етро 3Jie&J«> опубJdкуве біб..dоrраф:Ьо. авторів З&Rордоиок, що ПО:крив8Jfа 

pon 1921-1931. (Ilpa!'a, 1932). 

:r) Треба аrадати видавв:ичу пр8Ш:) укра!исьюа поеменців в Піввічи:ій та в Півдеииій 

Акерю<ах. Повне звеnевн~~ по ОJСРеJІИХ кра!иах чеJС&Є ще на своrо .zюСJd...аию<а. 

ПОЧАТОR CЬ(J.(Oro ІІЕРІ0д7І Суц:і.JІьна окупац:іІf 7Jсра!ии віn 1946-ro року. 

ПepiolD! ПОЧ8.1'!ШИ від 5-ro ВRJШЧНО а 7-ШІ називавvо умовно no часу обrоворев
ВR кокпетеІn'НОИ> установоИ>, чи JtiA:ьROx наших И&УJСОВИХ устаио5 у формі ріmев.вr-, 

аnробати тут nоданого, чи зревідованоrо а і1ІІІИІІ noztlA)x. CьoJOdt nеріод no'ЧИJI88JIO 

1946 р., ROJIИ 38.Jdичився: ВПО1!JІі ВО8ИИИЙ СТ8И та ПОЧ&JІО И8JІ8ltИУВ&ТИСІІ мирне SИТ'Ме 

В uих роках хаЬ:е всі ~!нсЬJСі a8JIJI! niдnaJDІ nід російсьху Rокуністичиу o:кyna
цijh{y ВJ1A1I:r а ВНИR'l'КОМ ХОJDІПU!ВИ і .ЛеJОdвпхи:ни та •евmих nepenoni.Jdв. 

Cnpaвni ..на сnеречатися:, чи nеріод cyniJrьвo! сжупаці!. nочинавтьСR 1939 р., 
а перuа біб.І!:іоl'р8фія п. з. "до nЄJІІІD! річииці ВИЗ!!ІОJ[еІОІЯ Укра!ии віn мrіту паис•:ко! 

ПоJІЬІІd11 , що nОЯ!ІИJІВ.СА: 1940 р., CRJJaдeнa в Пуб.dчиій БібJdотеці iк.C8Jl'l'iRoвa у МоСR

иі 'la очмеиа JІьвівсьJtОІ) фі.d.вИ> · БібJdотеJtИ AJeaдeJd.! Н&уJС YFCP. Ме noxi.a: Німеччиии 

проти МоС!DІ иа· світ~ 22-ro черІ!ІВІІ, 1941 р. зовсім припииив нормаJІЬиу ВJШ8.ВНИЧУ 
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праца. Шойио в 1950 р. заряд5еио свя~кува~и "10-ліття возсовдіиввія з СССР" 
і вирииула по~реба СRЛас~и "Соціаліс~ичие будівниц~во Львівшиви,1939-1949 
РР•" , я:~tе опрац:rав&JS ю. Заsщь. 

Хотівши оправдати фразу •суцільна ОJ(уПація• ки не ко:а:еко брати до 

У8аrи вовиних років, бо "красна армія• за першого походу була всього півто

ра ро:ку, а потік чотири роЮІ ваші зeJIJii. буJІИ перемаршами ріаних аркій, вдру

ге "соціЯJІізація пі~ 1939 р., почалася від 1945 р., до кінця якого захріп
ЛЯJІася цивіJІьна, особ.ииво пОJІіційиа ВJІада. 

ТахИІІ чивок 1946 р. СJІід увааати закріІШеиия ВJІади ~а здійс:ауваии~t 

"соціІІJІізаці!" ва західвіх у:t<ра!всь:~<их зеКАях. Чергова бібліографічна праця 

п.з. "Соціалістичне перетворення ва Львівщииі" була оголошена 1952 р. Опіс

JІR: почали пояВJІЯтися різиі "бібліографічи:і" довідии:ки по окремих діJІяихаж. 

Іх теркінологія зовсіх не спривклива дJІR людини виховано! на заході, ~о, 

иапр., "Марива Загоруй:~tо вадо!JІа 100 відер холока•, або •Євдоха побоZИJІася 
вирости~и со~и~ поросят•. Поперше, що у приватні ВJІ&сиост1 ва заході, доєиня 

:t<орови в звичайна господарська чиивість без особливого захоплеиия хто скіJІь

хи молока иадо!в, а подрJrо, мо...иво тільки JІьоха могла б ручити за кількість 

поро~, ue иiJCOJDt •свииарка". До речі, економісти на заході шукаІJТь тер-
мін замівити сJІово •робітних" ва біJІьше справедливе впорівеиь до інших профе

сій; в Ахериці часто пишуть про •вгайт {або) cSJIJI колор ворRер11 , а в JСра!иі. 
8Рад8 , де всі борОJІИСR за соціІІJІьву справеlІJОІВіст• дівчина піСJUІ "десятИJІі-r-

JtИ" прQоваиа до коJІгоспу, удосто!JІася називатися "свииаркоJJ". Чи не гJrуК вад 

JІюдииою. Гиояр&JІИ і евиварами переповвена уся бібJrіографія, головно кравзиав

ча. А впарі з тик заскічеиі усі поваzні твори в ~х у перших рядJСах посилав

ви иа Леиіиа, а потік цитати про передову куJІь~уру •с~аршого dpau•• Нечува
иик вас~ у світі - автори змушеиі почивати сво! твори від "вЄJІНJСо!" 
російс•ко! .dтератури, іиод1., забуваючи про це, що иапочатиу бyJІtJ ~011-

ке СJІово через світово! СJІ&ІSИ будови - Ки ! в с 5 х о ! С о ф 1 !. 
В бібліографі! укра!всьІ<о! бібліографі! п.з. "Укра!вська бібліографія 

підчас війви і хиру, 1922-1982•.(Блухіиrтов,Івдія:на,1982) за поча~ох сьомого 
періоау, 1946-1982 рр. нараховується 413 бібліографічних прац• ВК48ЧИО ао 
статтяки, поверховна гJІЯИуВmи - 80 припадав на eкirpaui~ у вільнім еві~. 

УІІ • МІЖПЕРІОДНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ. ЗНАдІБ:КИ 1 1,k6-1982. 
Гмовиіші рушійиі сИJІи Великого І схоау, спершу в Нікеччииі , Авс~рі! 

та в інших европеПських Rра!нах, за 1945-1950 рр., за даними І.Лучховича, 
буJІо опу<SJІ:іховано 2104 хииг, в ~оху 96 чуzихи коваки. ПіСJІR розсмеІІИІІ 1950 
Р• робітники ухра!всько! хииги розкістИJІися, гмовио, по ~а:ких JCpa!вaxs 

а) З'вдивені Дераави Акери!СІІ (ЗдА)І HJD Йорк, ФіJиІдuф:І.Іt, 1flncaro, 
менше аRтивиі івші кіста. 

d) КавадаІ Віниіпеr, Торонто, Сас:катуи, Еuон~ои, кеише іиші хіста. 
•> Авс~ражія, гмовно Сидией. 
r) Німі ччина 1 Західия: 1 МІDRХеи, Новий У JІЬІІ. 



131 
r) Англі~ - Лондои. 

д) Аргентина - Буенос Айрес. 

З велиRик трудом уRра!нсьRе друRоваие слово бореться з катеріяльвики 

труднощами в багатьох інших Rpatиax і кістах. А ~<МИ моиа про бібліографі~ -

це вайбільше відстuа діJІЯJІ:ка иашоt :культури. БібліографіЯ, я:к :вzе иераа 

писалося, немае читача, бо !! с.жуаба впорядRов~ати лJU:cьRe зиаииа, ме бі
да ве в току, а в зовсім в чім івшtма Rерівви:ки иаппа ріавих устаиои та 

інституцій, справу бібJtіографіІ відRJ[адашь ва •старі ро:ки•, або ва "піз!d

ше•, я:ке віколи не приходить. 

Нау:ковець, чи студен~ ве підіймуться працмвати вад текоа ве авіривши 

перед тик, чи в достатні катеріяли і д8ерела. Напр., хто візьметься прац~ 

вати вад моиографів~ про місто Ярослав вад Сяном осиоваие кк.Ярославом Муд

рим, 10З7 р., :коли в рідвоковвих аналах годі знайти поивіших статтей, роз

відож, ста тистичвих давих тошо. Друге JСВЯзівсьRе Jd.cтo ВОJІоди~~ир ва BOJIИJdi 

згідно леrеид основане самим :киазек ВолодИХИромВеликик після його побідноrо 

походу проти пмя:ків 988 р. Зібраиі матеріІLІDІ МиRМО~ Теодороиич•, ROJIO 

1900 р., не 'буJШ опубліJtоваві, кабуть, загииуJІИ. ААе згадаиий ще встиr вида
ти катеріЯJІИ ІОВілейвих святRуВаиь у 1893 р. , десято~< статтей іиmих авторів, 

рос:копRИ UивR&JІовсьRого, до:вmа його стаття в Словии:кові BOJDDd (в еопумі :ко
вий ще). Зібрати це все заfр&4о авторові цього зібраиви ROJIO десять ро~. 
Ue доRазуе, шо біб.жіографів~ повивні ці:кавитися впершу чергу професій!d біб
JІіоте~<арі об)вднаииі в науJtових іиституц~ у яких повивві здійсниватвся 

бібліографічні спис:киJ виRJІадачі усіх ділІІвоR л~сьRого зи~ збирати все 

що було ІГАса:в:І!, щ<' ~аУ.\'0 n~rеться: тепер і не забуваІJЧи додати власні твори, 

І<ОJІИ причас на людина чимось rлибо:ко ці:кавиться:, !ІИВЧ&8 і осхислюв. Bpemn 
всі робі тинки і працівни:ки побі чиих ді.Ая:иоR вм:ючво зо спортом, повинні 

l'pODZIИ'lИ катер:іяJІи і передавати до сво!х професійних об' вдиаиь д1UІ збере

жеИНІІ і публі:кувавия. 

Не маючи власно! УКРАЇнськоf НАШОНАJІЬНО! БІБЛІОГРАФІ! ки ие кав:м<J 
стороsа нашо! писано! і друRоваво! J<ультури, - сусіди роз~ ваше и;ухо-

ве добро, а ки екоці~но 88./dвм:ося перед ~и, шо иах дівться ~<ривда" 

Автор цього аібраивя: смав "Репертуар у~<ра!.всьRо!. бібJІіографі!. 11 

Б вім назваво 745 бібліографічних праць; в другім укра!нсьRа бібліогр~, 

1922-1982 - 778 вазов. Всі ці назви сл~ було CS зібрати і почати з цьог~ 
схяадати Поввий КодеRс У:кра!исьRо! Бібліографі!. З ців» кетою бу~о зроблене 

це аусижлп і Б тих працях подаві спроби ваших попереднк:кіБ почавши від 

Ма~сииовича, 1834 р,ЛазаревсьRого, М~орадовича,Кокарова 1 Левиць~<ого Івана. 
Почате 150 ро~ів току, сьогодві ше не заRіячеие. 

Ось а таІ<ики дух:ками ми за~інчув:мо оставві~ есей цього зібр~ 



132 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

1.ЯСИНСЬКИЙ,МИКОЛА. Проrрака для аспіранті~ Всевародньо! бібліотеки Ухра!ниz 
Історія ухра!исьхо! бібліоrрафі~, сRи!ва 1929 1 17 (Машинопис, ЯROro 
заrальиий зкіст передавий див. иище ч.2, ст. 4 і 312). 

2. КОРНЄЙЧИКlІГОР. Історія ухра!исьхо~ бібліографі!, до•овтневий період 
(Нариси). Ки!в,Кииzхова Палата УРСР, 1971, 371 ст. 

з. БОЙКО,МАКСИМ. Репертуар ухра!нсьRо! бібліографі! (Хроиvлогічна студія) 
u Блукіи~тои,Іидіяиа, 1982, 170 ст. 

4. ИОГО Ж (Продоваеиия) Ухра!нсьха бібліографія підчас війни і ииру, 1922-
1982. Блукіиrтои,Іидіяиа,14З ст. 

PERIODIZATION OF UКRAINIAN BIВLIOGRAPНY1 1073-1982. 
А feature of the present essay is to divide the history of Ukrainian bibli

ograpЦy into the fol1owing seven periods: 

1. Bibliographical article in the 11 Izbornik" Sviatos1ava, Кіеv, 1073 under the 
tit1e "Bohos1ovtsa ot s1oves" (Glory of the words) covering 80 titles of 
religious li terature. 

2. The first printed book in Ukraine, Psalter, L'viv (Lvov), 1574. То this period 
be1ongs the publishing of the first bibliography in Eastern Europe1 an index 
to the New Testament, Ostrih, 1580, 52 Р• · 

З. Prohibition Ьу the Russian government to publish books Ьу "Нrazhdanka" in 1721 
It was permitted о~ to reprint Russian versions printed Ьу Church S1avic: 
characters w.i.thout а.цr changes, aditions or correctionв. 

4., The first literary work in Пkrainian 1anguage written Ьу Ivan Kotl!'arevs •kyi 
1798. The 1anguage he used wав c1assified Ьу the Russians ав а folk 1anguage 
or "Malorussian" (Litt1e Rusзian аа opposed to Grand Rusзian). То this period 
shou1d Ье inc1uded the ''Secret circular" of the Russian minister of internal 
affairs, Peter Va1uev, which in 1863 prohibited publishing b6oks in Ukrain:i.an 
language and the "Iemsld. ukaz" of Czar Alekxander І, Which in 1876, also 
prohibited the publication of Ukrainian books, newspapers etc. 

5. ВibliograpЦy of the Ukrainian Independent State, 1917-1921. During this period 
the publishing of books, journals, newspapers, and bib1iographies rapidly 
spread to one thousand а year. 

6. Тhе period of communist rule, hunger, arrests and deportation to Siberia, 
1922-1945. There Wl'e short periods of war with the Germans. The "Socialistic 
realizm" hurts а11 printed production with the supriority of communist propa
ganda in history, socio1ogy- even in mathematics and physics. 

1. Total occupation Ьу the Russian Red Arm:y of а11 Ukrainian territory, preventв 
establishing а civil administration in 1946 up to the present. 

:tt вhould Ье pointed out that the first Ukrainian maзs emigration af'ter 
1922 and the second after 1945 created а subclass concerning the deve1oprnent of 
Ukrainian bibliograpЦy in foreign countries, first in West Germaцr, and a:f't;er 
1950 in the United States, Canada, Australia and other free world countries. 



ТЕМАТИЧНІ ПРИJІОГИ 

на черrоиих сторіВJСах поІ188мо три .аок}'JІ8И'!'И прииаr:іш!о 3l'&дуваиі в oreкo

'ri J1eя:J01X есеЬ це-рRОВИО~І!І' ЯИСЬJОDІ ~~~ 3 J)О31СрИТИМИ 8'1'И'1'JІІUІИ8 7 lІ)І'ОВОр&Хе 
481 IIOJК).IIIIIJIX ,аоСJІідвиІсів, каdуп., dYJІe оrрудиісоrь ЧR"r&'I'JI в цій формі иаве.аеиі ка

терfя..а!, ІІКі 1ІИ CT&pLIIRCfl 3dерем'и 3& !х ОС'1'8ИИЬОJ) Ори!"іваJІЬиіСОS. ДО:rоворів із 

1.нших ро~ів иам веп01JІ8.СТИJІО роз.аоdУ"l'Ио lla"l')'В&1ППR .аоrорорів п ие прові])fUИ. 

Назви прИJЮrівІ 

1. • о пискmхь чр'ЬRоризаа Храбра8, 2 стор. •) 

2. До:rозори Я3ИЧИО! Русі а rрекакиr 

а) Ивям OJ!era (907-914 рр., воJЮдіинR) з 912 р., З стор. 

d) I:ropa ( 91Ц..946 РР•) з 94$ Р•, 4 С'ІОРо • •) 

Вищеназваві ,аоl'Овори б;уJІИ писаиі в1.дlri.Judmol &.J!Ьфабето• Jd.8 :к:ирІUИЦJІ, 
ue Jd. тописець Ні!еов в 1113 р., пpas.aonollidиo осучасиив !х і вписав до .nтописа. 

'1'юІ иаука итра'І'ИJІ& велико! ваrи до:R&3И ~ви і ПИСWІ& яаичио! Русі. Сьо:rоШ JIO»o 

ва С'І'&!SИ'!И ІDІТ&ВІМ ЧИ Jd. тери ТИХ ДОІ'О!!Орів б;уJІИ ІfВ4ес хровіJси8 1 ЧИ І'р8феІІи &.а,

фаdет;у зиайдеио:rо ва стінах КН!всько! Софі! в 1969 р., ІUСИЙ відиоСІІ'l'Ь .ао ІХ ст. 

Моввий трuтат do.llrapcьt<O:ro ~иаха Храбра був вапиС8.!DdІ в кі.иці П ПDчат

JСУ Х ст. Вп8JІП8 в Ухра!иі пepe.ap;yJCoВ&JIIdt в •Читавці" Остріr, 1578 Р• п.а. "Ска

заиіе :ка.ко состави Смтd RириJrь фвJІософІ. азdух;у по я:u~~q СJІDВ8ВЬС!С7 и ІСИИІ"И 

пре!Sеде on rречеСІСаrо ва CJІDвeиcJtJd.Jf 1131D'Ь8 • ТоlІі с&JІе вз;у!'! I'Uioorp Cxapra вио

'l'упаІ!І про'l'И Цер!СОВИОСJІОВ~ Я:ИСЬІ<О! ІІ1С бо:rо~бово! ~!ІІІ о В 'rp&К'l'&'ri 8 СІС&3&НОt IQO 

ця JIO!S& nеред Боl'ОJІ иа рівиі з redpeйcь:кoJD, rрець:ксm і .u.тиисьJСОВо 

4 ) ЛАВРОВ,П.А. матери~ по истории возиИRновеиия древнейшей 
СJІовинсRОЙ пись:менности. The Hauge, Mounton, 1966• 200 Р•' 
ст. 462-464. (Slavic printing and reprinting_. 67) 

• •) І'оJюваць!аdt,Я!dв. "ХрестоJІ&ті.я ІІерІСОМЮСJІОВІІИСХ&ІІ И древв:е-рускм 

В'Ь ПОJІЬ3У уч81ШІСОВ'Ь ВНПІІІІDЙ МDІИ8.3ЬІ В'Ь J..tk. Rop. АвстріjtСІСой 

JІера.М. ••• Вь ВЬви, 1854. 
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О n ІІС 1\\IH-kXh. чраІІорн.з Цd Xp4Gp4. 

Пр-kжде oycw Gлок-kне не Ні\\іхх. кшtr'h.: нх. чр"h.т4мн ,·, р-h.зм•н 

Чh.T-k\"'X. ' Н Г4Т44\"'Х. 1 ПОГ4Іm СХ.ЦJІ. Kp"h.CTIIRШI ЖЕ сн., pHMCf\4MH Н rp"h.Чh.

CKII.IMH ПНСМІНІІ.І tІЖЖД44Х'Х.СН. (nHC4TH) CЛOK-kHCKOV' рі•Іh.. GI.Зh. оустро6НН4. 

НХ. К4КО 1\\ОЖІТh. СН. ПНСdТІІ ДОБрі Гр'h.Чh.СКІІ.ІЛШ ПНСі\\ІНІІ.І. G"h. 1 ІІЛІІ ЖHRWr"h., 

НАН ~-kAW, НАН ЦрКОВh., ІІЛН Ч44tmE, ІІАН ШНрWТ4 1 НАН ІаДh. 1 НАН Х.ДО'(, 
ІІАН юностh., НАН х...зwк"h. н tiH44 по&ІІ44 сн"'"? н Т4КО с-kшх. мноr4 л-kт.t. 
no том ЖІ ч'Аколюс&Ц"h. G' .... , строх.н всі н щ \\1(. т.1клі:х. чЛч4 род4 ct.Зh. 

' p430fM4, Н-1\ КСН. K"h. p4.ЗO'f'i\\O'f' прНКОДН. Н СПСЕНІІІО 1 ПОМНЛОК4Кh. рОД'h. 

сАок-kнсs;wн. посл4 "'"" сТго Кwстмtтнн4 іjшлософ4, tt4pHЦ41M.tro Кнрнм, 
мжж4 nр4~ІДІ~4 н нстІІНН4. н с'h.творн нм ... , 'А. пнсм&н4 й осмh.. wв4 $cw 

по чнноу rp ... чh.cкwx-h. шісмен-.., WR4 же по слок-kнст-kн р-kчн. ro пр'h.в4rо же 
, "ф •f ., у ' НАЧІН'h. ПО Гр'h.Чh.СКоу". WHH О'f'БО 4Л 4 7 А C'h. 4Зh.. \tl 4ЗА Н4ЧН.Тh. WБ06, 11 . , , 

ІаКОЖІ WHH, ПОДОБЛh.ШІСд. ЖHДORh..CKII.IMh. ПНСМІ:НІМh., С'h.ТКОрНШЖ 1 ТАКО 11 

(~ rp"h.Чh.CKII.I·" .... ЖидовІ GO пр"h.ВОІ nнсмн. НМН.Тh. 4лtфh., дже (Н. СК4-

ЗА6Тh. оучttІИІ С"h.Rр'h.ШАЖЦJІ. в-..кодІІмоу дітнtроу н rАд.ЦJІ: $чнtн., 

еже ECTh. ААІфh.. 11 l'р .... цн. ПОДОGН.ЦJІСН. TO·"OV' 4лф4 рінuх.. н СП~ДОGІІСН. 
рІЧЕІІНІ СК4.<14ННА ЖНДОКh.СКА rp'h.Чh.CKM i.ЗhiKO'f', ДА pt•lfTh. Д iTHЦJO'f' Kh. 

оучІННА і\\іСТО: t'ІЦJН 1 :\л фА СО НЦJН СН. рІЧІТh. rp'h.Чh.CKOMh. X..ЗhJKOM'h.. 

т-kм БО посн.сн., СТІІ.ІН ИІtрНЛ"h. створи rІp'h.KOI ІІНСМН. А.Зh.. нж '""о 11 

tІр"h.комоу сх.цsоу nнсменн 4з~~.,· й ro GA Д4НО'f' родоу Gлокtнскомоу Hd 

<t1Bp'h.CTH6 oycT"h. 1 K"h. р4.Зоу'М'h. оучд.ЦJНЛ\СН. &hKBAM'h. RIЛHKOi\\h. рАЗДВН-
ЖІНН6і\\h. оуст'h. К"h..~ГЛАСJІТСН. • .; wн4 ПНСЛ\ІН4 27 м4АОМ'h. р43КНЖІННІМh. 

.. ,, .1. .L 
orcт'h. К'1..3ГЛ4СН.ТСН. Н НСПОК·а;Д4Х.ТСН.. СІ ЖІ CX.Th. ПНСі\\ІН4 СЛОВ·аНh.-

СК441 СНЦІ " ПOG4ETh. ПНСdТН й ГА4ТІІ: 4 G к r. дроу~ІІІІ ЖЕ ГАН.Тh.: nочто 

ест .. , АН.' ПНСМІН"h. сткорІІЛ"h.. 4 Л\ОЖЕТh. сн.' " i\\IHWIIMh. того ІШС4ТІІ, 
іІкоже н Гр"h.цн. іід, шішх.та.. н НІ кtдн.та., иолнці>ма. nншх.тh. 

Гріцн. ест&.. GO ~&\\7, кд. ПНСі\\ЕН.... нх. НІ Н4ПЛ'h.Н-kх.тсд. т-hмІІ кн!'агw. нх. 
_..' .-- ~---

flpltAOЖHAH СХ.Т'h. ДВОГМСНІІ.ІХ'&. 1 ' 41. 11 B"h. ЧНСМІНЕХ' ЖІ, Г: _g Е 11 А ДІСАІТ-
_. ' \ -_..... "' 

НОЕ Н А С"h.ТНОЄ.· Н C"h.CHp4ЖTCAt · IIX'h., ЛІІ. ·га;М ЖЕ томоу ПОБІІО 11 

8'h. Тh.ЖІ wcpAЗ'h. створи CTkiH Кнрнл-.., ·Atl· ІІІІСЛШІ"h.. дроу~ш· ЖІ ГАН.Тh.. 
4-1 .І. t , f _. , 

.'·IICOMOV" ЖІ СЖ.Тh. СJ\ОБ·ьІЮ\11.1 ІШІІГW; НИ ТОГО СО ЄСТh. G'h. СТВОрІІЛ'1.. 7 1111 
,,...... :"1\. ' , ' "' ' 

ТО 4ГГАН, НН CX.Tt. ІІЖІИОНІІІІ, ІаІ;О ЖНДО&&.СКІІ.І Н рІІМСКhJ 11 6ЛЛНІІСКW7 

НЖДІ ro КОН4 CX.Th. й nрІІХ.ТІІ.І сЖ &M"h.. 4 дроу~нІІ ЛШН.Т&., ~шо і;' .... H4M"h. .. 
( , ..1~ ..... , ' 
ест&. СТКОрІІА'&. ПНСМЕН4. 11 НІ &·.;Д..& ТСН. ЧТО ГЛН.ЦІЕ \\71\44ННІІІІ. 11 ІаІ\0 ТрІІЛ\Н 

Ж.зhІиw €ст11. • С",. nовел-kл"h. І\НІіr4і\\'1.. -~ сt.~тн • .акоже G'h. єf-АІІ пншtтt.. •'• 

r.-k Д 'h.CI\4 IMIJIJC4H4 ЖІІДОКІ.СІ;W 11 f'I,IMCKkl 1'1 fіллІІtіrІіІІ.І. А CAІЖi"'tet(kl 11-k 1'0V'. 
~"' же ні сжт11.. сАовінск~ж sшltrkl ro cd. к·а. т·І;ма. что rA'tмt.? ''"" что 
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~ tiHWV 1 І'ІЯЧ.В 'I'I'IHhJHOЯ)J9 
І ' 

"t..3 11 OIШtdu Н '~~-ННН 1 9НН• HVVЯOU Н \'3\'Ж"Ld'f' Н "''.L3"'1h Н V3VV3 ІЖАоW9 ' ,т ... ' .• ' 
·"І.wмнч.3оvо "Lvv'l' , ... ,~ "L_:! '&Іt.t.vda 1 '1..\v.Aoєvd "LЯV.L ·w,vч.dн 'LJ.'Ч." ч.ннн у 

''1..\VIhld І'f'НІІ . Н ІЖ'І' 'Н.L'~~-Вф ННН Н ІЖ "''J.W) 'J~ .L r/ vdнw OJJ)"L3 VHH 
~ ,.. Т І ' ",....._._. 

-v'f't"'L3 ф ІЖ V.L~V "'1..3 'VЯ3~1.LVV9 v~.-IOI Ч.VІ'nОЯ Н 1 VЯ3"'18VdO\V V~WHЯ 

V'nHJ.3Vd lt 'OJV)I)~VJ'LVU V~'І'НЯ V3Hdos tt 1 0JVЯ)"''h'LdJ ч-d_!J VV~tv.Xнw 

VHJwa.d8 'LЯ ОЯІ!І 1"'1.LWЯJd Н "''.L'I''\"'!1.8 OJ. 1 W\V'~~-da ІОЯ '1.8 'HІПH30dU"L8 ІrhV 
т ' ' т т ~ ., 

Н ."OJ9 "''..J.Vd9 8H'f'O'o'JW Н ·нжova.du І'ІJННЯ Н нdoa.L) \'HIW)HII "''WVH "L.L 
6 6 Т І 1 І .. 

''LV"Ld~}f HI'IWJV'nHdVH 1 "Lф030VНф 'LtiH.LHV.L)MЯ НІ'І:!-3 ."''.LWЯJd 'Jmavrh 

-ч-ас}) Н '"''.t.W'f'Ч.8 Н)"'ІЯ O.L 1 'LVHЖOVЧ.dU I"LJHHЯ HV~ 1"'1.1.)~ "LVHdOBJ.) VHJW)HU 

1'18 OJ.)I .'I'_!:J V'dVЯAos 'І'І'ІЯ)~~ВОV) HIПH)~dU'LB НУ Іrf1IJ~ ·uw'f'ч.a "L.XHH ф 

Hl'n'y'Ч.d O.L 1 '1'\VЧ.da ІОЯ "ІЯ HVH 1 "LVHЖOVЧ.dU I'IJ~Юt HV~ 1"LVHdOB.L3 VHIW3HU 

"'1.1.3~ 1"18 O.L)I .'I'~J 'I'I'IЯ)"''h'LdJ 'l'llh"''JHHЯ RIПH39dU'L8 09 ІrhiJ •н.t.Hd98.L) 

IOB'LdU І Ж ІІІ 1 ІІ.t.Hdoa.LOU ~~~Ч.V)OU "''J.)~ 09 ІЧ.9О'f' Ао 'lt~OH\V ИН~ "LWO.LOU {f 
1"'1..\VW\VHfl ~ VVY!iЯIJ HV21Vd.L30U "''.LW) H'f'ЖVJOHW 'I~OЯVJ. I'IЯ)'IIh"''..dJ ~ • "'ІП~) 

"''WJhld 'L.LЧ.Яф 1 Jtf1~ Н "J.'К21Vd.L30U W3 IЖJHOU 'ч.dзо'f' 'LVHOd.t.3...\o ~Н ОЯ~ 

•"''J.Jhld О.LЯ HV Jlltj. "HHVJOU HHHVV{) VVЯ3"'1h'LdJ V '~ 21 'LVHdOB.L3 'LЖWW 

МЗ "''J.) '\'ІП~Ч.Н.L)"'Іh ~~ '!' (* VІПНЧ..і3 VtHWЗf,iU VVЯ3t}Ч.BOV) ІЖ WЧoJ. 18'81tH 

-IЖOV"'-dU ·О· V ·нod.L3AO VШ\V)HU "'1..\Н • ~ • I'IJ.'!I.\' I'IJOH\\' 11~ OtІW ННМ 
,. -- ' ' ~ -- т 

! '"'1..\ЧоJ.Ч.V "''.X\1-VV\V 'LЯ 'HЖOV~du І'ІJ~ІШІ Н ІІd~ЯJ.3 VIIJ"')I1\U !' ''LVHd_ftЯ 
III'I\V9V'nHdVtt 1 'LН~.LHV.L3M}( НІ'І.:!:_) 'LH~'f'~ rtJ~HЯ 'fl"''..)l)ttЦ.Я~V) ~ '"t..ЯI'If:~ 

IІI'I~I) .. h"LdJ VH VVH3'LЯO'f'HЖ ф WffiHЖO\''!I.dU JЖІІ 1 'LЖ'КW ·о 'ІU3НЧ.d9М 
т _. • 

"'1\VJІІH~t-VfBOU 'LW911~9 1 'LWJIПB'NtiН\\' "LWM.LЧ.V '1..\VOJNI\V ІЖ \VOJ.~II ''LIIJ\\')HU 

·~~~ 1 WtnVd9Ч.3 VH'f'~ I'I.LЧ.V H\VI'IJNI\V H~OIIW OЯV.L t,t '\'VJ.IIHJ\V)III• 'J HI'IJ...\od'f' 

1,1 :2 1JII'LJAod'\l JЖ WO.LOII 'J.L\Jod9M "''XI'IIOVVJO:i'f' "!J 1 "LЯП.LV\VVdJ 'L)IttiOitif 

"1.\\J-.L'~~-V JЖ .\'!I.~OH\V OU ·'f'я 1 'ІІ.ХІІ wзvd9Ч.3 Н 'JJ.'!I.dзn\ VHJW)IІU 'J 1 "'1VJJ.Vf:VЯ3 
т т .,-' 'т.., ",.... 

~Ж HAdv.Xнug, 1HHJW.>~U Ч.Я'f ІІЖОVІІdU 1 "L.LЧ.d9~ "L'f'~HOWHfl 'LWOJ.OU ~І 
''К .\VV)IIU l'ltiJ\VЗIIU 'І'!... 1 V.LЦ.V VJOH\V JЖ \VЦ..L :_.! 1Vtii\V)HU II!)IIVHJV '1.\V"'''fVl( 

"1.\V~ JЖ . IIЖOV\JodU 'JJ.Ч.d9~ "L\M"IJIVV9,. OWЯ"L.L "''.HJ\V)J,IIt '!.!! 1 1'1.1.~13 

Н l'l<.jlV~ ф Ч.tiJI>VH 1"1. 'f'JtnHdU J'f'Ж~V)OU JЖ "'1'\"11\VVtiV U 'VJ.Ч.V VJOHW 

"Nffi~:І OHV.L 11 ''IMJ.d 113 WОЯ.) -к.ХvзІІІt I'ЧHJ\V)JIIJ HWI'IЯ)ЧhHHHI.Jl 'КН 't'I\V)HU 

.• "'WO~II'Чf:'N "1.\VIIO:J) 'К.Х~-WІІ JH IIНHVV~ OJJ) JЖ'!I.dU 'КН ''КІІ 11'0)0VНф 1 'І'НЯНd , ~ ·r ~ u" "т f" 
-O.Ltld 1 '<YIIЯIIJ.V\VVdJ 'LWMIIIIVV{\ ''IJ.JПIIIU JЖОШ!J 1 Ao'\"'<Yd ~11 ~-)3 Н 1VЯ\Ih 

Uи.. ·r , .-

Н 1НJН VII JЖet 'ІІ.)Я Н 'I'V\VJf:' 1t ttdo:JJ,.) О~Н "1.9 ОЯ21 'otІV)HU "'1.1.31 JЖХНН '13 
' >"Т' ' _. .-v А 

'rчJ~НЯ WI'I.J' JЖ , . wояо'Ун'к 'Vh_!:h "''J.3odJ.rчX Ч.'Я ~· 'vннrяodvt. 'нtнvЯJhvds 

'JІІtІJЗПІ"'І\'3 . - 1 JHtiJJ.Чt.o'f'f:!J.Я~ 1 'Ч.Wn\!dнзр, ~ "1.\VM!'f'VVX ~ "'.WMЗ~~ll V 1JHH 

-нi~W!\VJf: ІЖ . ·: Wt"ttц..шнJg, ·rчяrчt~ vн H.t.3odJ.rчX ~ ·ннояvє '·' ·нav.t.,~\o ~ 
9Vhri:JO Н НЯvdн Н OЯV.L 1 -NIПНЗ\J-\Vf:Vd H'ni'Чf:W V') ІЖОЯ21 Н '"LWMЯI'Чf:W "'1\VJm 

' ' ·r ' ' ' ' 
-:11"19 JЖ \VOtiJПІЧo\Vf:Vd 'ЧJ.JffiiiU JЖОЯ21 1 Іt!HJdOЯJ.OU"''\'J.) нdu І'ЧЯІ'ЧЄ'f IIV!J.'f' 

-єvd "L_:! JЖf'f'нoV 'vuoJ.oІJ Ф н ·vuo.Lou oV "'"!'VIJ, с}) ~ ·v!J "'·'"'!'f'ІJ, 11 JЖ\VIf 
1 І'ЧЮ~~І) "NH 'VЯЗ"''HIIVV~ lltl 1 VIO\"~d lltl 11!-\J-dU V~II'Чf."! VЯ)'ІЗО'f'ІІЖ "LVІtdOB.L) 

~ 09 'IJ.)~H ·woVJoШ,t Ш V 1V_!.! (L\ "'.LWP:il'l~l .\o'f''І'd Olt :р~ ОЯ~ 1'1')\VMXHh~VH 
JЖO)t~ 1 "LJ~Шt "1.\.Lз •l\ '1.\\'JhJd JhV~~\ . ~ ЧWЗH\VAof:J9 "''WIJI.'nV.L "LЯ "''W!."d 



1. Договор'Ь В. ЛІlязд О.JІега с'Ь Грl'Іш.лш 912. (911) 

. А\1\І от7. род•' Р8сІ.;,,rо, Н.tрлІ\І, Инеrелдz, ф,,рлоф'І. 
Берм,~дz , Р$лм:?., 'Вдм, Р8мд'l., J{,,рІІ'І., ФремІ:'І., 
.Рю4рz fІкте.:~, Тр~.tІІ'/,, Л11д ~ль.фост'l., Gте,\\ІІД'І. ІІЖЕ 
nосмtІІ\І отz Олr,, І:елщ.;,,rо І>ІІА:·Jh\ P$c10.,ro, 11 от'!. І:с·І~у'І., 

' , І НЖЕ CtiTh. ІІОДZ р~І\010 ero, СК' :TЛh.IX'l. Г.Oh\p'l., 1\'1. 1-:dt\\'1., 

Аь.во1ш 11 fІлекс.шдр~ 11 Rостh\ІІТІtІІ8, Е:ЕлІШІ\11\\'J. о Г.о::·t. 
'с4модерЖt.ЦfІ\\'/,, Ц.tpf1\\Z ГрЩКІ\ІІ\\'1. "" о~·держ.нІіf 11 

.... н3в1щшІі€ от'l. ,\\НОГІ\І,\7· л~:т'l. 1\\fЖІО ХрІІстіh'ІІІІ\І 11 P~

Ch.IO &h.H:LUIOIO ЛІОІ:ою,, 110)\0T'f:Hh.E.\\'l. ІІL\ШІІ_\7• ІШh\.11. 11 110 

~ОВЕЛіtІЇІО, 11 OT'l. cc·f:.\'1., ІІЖf C~Th. ІІОД'l. р$1\010 ero С~
ЦJНХZ Р~сІІ. ІІ.шм сс·І~тлость. ~:олі: ІІІІі:у7. уотh'ІІІІІІУ''• ЖЕ 
о Ео3·1: of держJТІt 11 ІІ3к·І:стІІтІІ т.,к~ІО лІоІ:о.:ь., І:І\ІІШІІОІО 

1\НЖЮ ХрІІстіh'ІІІІ\І 11 Р~сь.Іо, ,\\ІІОІ'JЖДм 11рм:о с~дІІуо~\\'1., 110 

ТОЧh.Ю rІpOCTOCЛOІ:fCftl'/,, 11 ШІСJІІіf,\\'1. 11 КЛАТІ-:010 ТІ:ЕрДОІО, 

КЛЕНШЕСh\ ор$жь.f,\\'l. СІ-:ОІІ,\\7., Tdi\~IO i\IOt:ORt. ІІ.1І:·І:стІІТІІ 

'' о~·тверд11т11 r1o .:t.r-t 11 110 з.шон~ tІJшf,\\~. 
G8ть., І<ШО ІІОІІЕЖf Л\1\І сп. ІМ'•'"ІІ о І;ожіІІ .:·І:рі: 11 

АЮ&ІШ, Гі\t\1-:1\1 Ti\1\0I:I\Ih\ : 

1. По ІІЕрІ:о.\\~ o~·r.o ело•~~ Д4 o~-~"111'11•\\Ch\ с'І. І:•'·'"' 
Грекм, Д4 ЛІОІ:ІІ.н'І. дp~r'l. др~r,, 01'7. 1-:CEh\ д$ш,, 11 ІІ:JІ:o
Aftlh.h\, 11 tlf І:Д,\ДІІ.\\'1., €1\111\0 114Шf ІІ:·Н:ОЛШЇЕ Г.І\ІТІІ ОТ'!. 

с8цшх.,. 110 д'~· р~1;о1о 1:.шшу7. юІ,:.:Jt. сv.·І:т ""' Х''· , шш.шо,\\ ~ 
ЖЕ CZ&i\4311\, ІІі\11 t;ІІІІ'J: j 110 IIOTIIJII•\\Ch\, І;ЛІІІ;о 110 СІІі\'1:, 

JM 9\Р4ІІЕІІіЕ ІІрочІІу'І. 11 І:СЕІ'Д'-' л-І:т'l. C'l. t;M\11 ГрЕКІ\І ІІСІІО
в-kдt\ІІіf,\\'1. 11 tІ.\ІІІІС.НІЇf,\\'/, С'/, І;л,;-.ТІ-:010 ІІ:JІ:іЩІ.Н,\\~10 i\ICI

&ORh. ІІЕІІревр.,тІІ~ 11 НЕІІоСТІ\ІЖІІ~. 'l'dІ\OЖf 11 І:t~•, ГреІ~ІІ, Л•' 
ХР4tІІІТЕ Тt\1\~ЖЕ АІСІ.\ОВh. 1\'l. кн,:..lЕІ\\'1. cн·Liтлt.J.\\Z Ht\UJІІ,\\'1, 
P8CKhM\7. Н К7. ~ вс-kМ7., НЖЕ CbTh. ЛОД?. р8КОЮ CR'hTA4ГO 
KHh\3..:\ Н4ШЕГО, НЕ C7.&A43HfH~ Н НfЛрЕАОЖН~ G(ЕГД4 11 В7. 
веА літ4. 

2) lf О ГОЛОВd_\'1., ІІЖЕ Ch\ КЛІ0'1111'7. npOK434,' О~·рА
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Н~'/, €СТ .. ІІЕ _\"рЩІЕІІО, ;\d llf 11.\\~TJ. ІІО,\\01\111 ОТ'/, f.ОІ'о\, 

1111 от~. Пер~ІІ''• Л•' ІІЕ о~·Іtшт,1Ітс,~ ІІІІІтм СІ:ОІІ,\\Іt, 11 ,,,, ІІО
с·І:чеІш 1:~,\~Th. o\\f<lll СІ:ОІІ,\\11, ОТ'/, стр·І:л'І. 11 OT'l. ІІІІОГО 

ор~Жh.~ сІ:ОЕІ'О, 11 Л" 1:~д ~Th. р.н:ІІ t:h. І:Нh. І:·І:І;'/., І:h. &~
Д~ІІІіІ'і • .f1 І:Елш;іІ"І 1\ІJ,~::lh. Р~сs;іІІ 11 r.олАрЕ его До\ ІІОсмл.І

ЮТh. І:h. І'рш1~ ~>7. І:Елmш,\\'1, ·~·'Pf,\\7. І'речІ.СІ\11,\\'1. ~>ор:н:лІІ, 
· с;лІІt>О уотмть., со слм 11 C'l. rocтh..\\11, ш;ожЕ ІІ.\\'1, о,·ст.І

клшо €CTh.. ІІош,,у~ слм ІІРІ,ІТІІ :-JЛо.\ТІІ, ,, rocтh.E срЕІ:рЕ-

1111; 111\ІІІі.і ЖЕ о~·І:і:,~·І:Л'l. €СТ .. J;ІІ,;\;jJ. 1:,\lllh. ІІОСІ\ІІ\о\ТІІ І'pd

o\\OTS 1\0 І~оtрсп;~ lldiiJf,\\~: ІІЖf IIOCh.IЛ•\G,\\11 І:t.ІІ:о\ІОТh. ОТ'!. 
ІІІІХ'І· СІ\11 11 ГОСТJ.Е' До.\ llj)IIIIOCh\Th. І'Р•'·\\ОТ~' ІІІІШЮ'Іf Cll

\~f: kll\0 ІІОСМ_\"'1. 1\ОроІГ.Лh. CfЛh.l\0. Jl ОТ'/, т·J:х'/. Дd o~'·s;·h

•\\1\1 11 о\\М, ОЖЕ С'/. o\\IIJ'Oo\\'l, ІІрІІ_\"ОЛ,;\Тh.. f'IІtJE 1\11 CE:J'/, Грd

•\\0'1'1\1 ІІІНІЛ~Т'І. 11 IIJH,\o\llk.l І:Sд~Т'/. ІІо\,\\'/,, д•' ДЕрrtаІ,\\1, 11 
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\Р4НІМ\~ , ДОІ~ДЕЖЕ ІІ.З.:·tа:тн,\\~ КНІ\\.ЗІО R4ШfЛ\~ ; 4ЦІf АН 

р~К~ ІН Д4Ді\\ТJ. 11 ІІрОтІІІ:і\\ТСІ\\ , Д4 О~"-&Іо.ЕІШ G~Д~ТІо., ДА 
ІН Н.ЗИіJНТСІ\\ С,\\fрТІо. 11,\"'/• ОТ~ ІШІ\\.Зі\\ J::JIIIfГO; 41Jif АН 

о~·-с~Ж4КІШ 1-:1. Р~с .. ІІjНІД~тJ.. "'"' НJІІІtШМ\% ко ІША:ію 
RAШft\\~, ldKO 11.\\'1. t\101~0, Т•\КО CTI~OpATJ.. fiІ(Jf ІІрttД~ТІо. 
Р~с .. &ЕЯ~ 1\~ІІЛІІ, д.1 ІН .::·Ш,\\4toTJ. "''І:сАчІШ4. ДА .З4ПрЕ
ТІІТІо. ІШАЯJ. сло,\\~ сІ~о'"'''~· 11 ІІРІІХОДАІJНМ\'1. 1•~c1t сд·І;, 
Д.l НЕ TKOpt;\'I'J. І:Е:J'ІІІІІІ.м 1-:8. СЕА'Іі\'1., ІНІ К% СТр4ІІ-h 114-

lllflf. 11 ІІрІІ\ОДмLJІН•"~ ІІt\\% Д4 І:ІІТ410ТJ. о~- СRІ\\Т4ГО М4-
"'"'; ДА IIOCAfTJ. ЦАрСТКО НАШЕ, Д4 ІtСПІІІШТІо. lto\\1\\114 К"-

1114, ТОГ Д4 J::O.З,\\~TJ. ,\\іСІ\\'ІНО€ CRO€, C'l.t\11 Сі\НІІІО€, А 1'0-

CTio.f л\іСАЧІІО€, ІІЕркоЕ от"І. городА НіЕК'-', tt.н;ІІ ttЗ~ ЧЕр
ІІІtГОІ::А tt ПЕрЕАСАм:Аі\\. д•' t:уодАтІо. K'l. город'/. одІІні
лш корОТІ\1 СО Ц•'PfL:I\1,\\'/, .\\~Жf,\\~ ІІЕЯ'І. ор~ЖJ.і\\ 1\\ЬЖІо. 50, 
11 Ді\ TROpATJ. 1\~ІІАІО 1<11\ОЖf 11,\\'l. Н4і\О&і>, 1141\Н Д4 НСХО

Ді\\ТІо.; lt ,\\~Ж.. Ц•\РСТRА ІІАІІІfГО ДА ХРАІШТ'l. ~' ДА AIJJE 

кто от% P~ctt ІІМІ от% І'рЕІ\'1. сткорІt кр11ко, д.1 оІІрАКАА

fТІо. то. GxoдAІJJE же Р~с1о. к1о. гр.1Д'l., ДА tH tІ.\\іоtотІо. ко
лостІІ К~ІІІІТІІ 11<.\КО/\ОК% t\lllllf 110 50 ЗОЛОТІІІІК~; 11 ОТ~ 

Т~Х~ IIAROt\01\'l. AIJif 1\ТО КрІо.tІЕТІо., ДА 1101\4.Зh.IK<.\fTio. 1'4pER~ 
І\\~ЖІО' 11 ТО€ .З4ІІЕЧ4Т<.\€ТІо. lt ;\dCTio. ІІІ\\~. и OT,\"OД;;\I(Jfll 
Р~с11 отсtод4 к.ЗІІt\\4tоТІо. от'l. Ht\C% нжЕ "•'доні> ЕрАШІІО 1~4 
П~ТІо., 11 €ЖЕ ІМДО&~ АІОДІо./\\1\\~ , ІіШОЖЕ OfCTARt\EHO €СТІо. 
ІІрЕЖЕ, 11 ДА RO.З~Rp41(JAIOTCI\\ C'l. CII4CEHiEt\\~ 1::% СТрАН~ 
CROIO Д4 НЕ 11•\\~ІОТ'І. F:t\dCTit :111.\\0RdTII о~· СІ:АТАГО .1:14-

t\\h.l, fІЦІЕ О~"СКОЧІІТJ. 'Іft\мДІІІІ'l. OT'l. {)~СІІ, 110 ІН ЖЕ nрІІ

Д~ТІо. R~ СТрАН~ Ц'-'рСТ&іі\\ ІІ.1ШЕГО, 11 ОТ~ CRI\\TdГO i\14,\\h.l, 

Ai(Jf &~ДfТІо., ДА riOit.\\STJ.. lt ; ALJJE t\11 НЕ О&рмЦJfТСІ\\, ДА 
НА рот~ ІІД~ТІо. ІІАШІІ _\" рестЕАІІf Р~с11 no к~р·k ІІХ'l., А ІН 
Х pECTft").Hill ПО .ЗАКОІІ~ СІ:О€1\\S: ТІІ ТОГ Д'-' R.ЗHt\\AIOTio. ОТ~ 

ІІАС'І. Ц~Н~ CROIO, l<tKOЖf О~"'СТАІМfІІО €CTh. ІІрЕЖЕ, 2 Пt\ROAOЦ-k 
.З" Чft\і;"\ДІІІІ'l.. fiІJIE t\11 КТО OT'l. t\І{'Діt'і ЦdpCTRA 114ШfГО, АН 

OT'l. ГОрОДА 11<\ШfГО, ІІЛІІ ОТ'/. ІІІІ'І:у'l. ГОрОД'l., О~'"СКОЧІІТІо. ЧЕ

t\1\\ДІІІІ% 114ШІо. 1\'/, І:,\t\\'1., 11 ІІрІІІІЕСfТІо. 'ІТО, ДА R'l.CI1;;\TATio. lt 

ОПАТІо.; А €ЖЕ ЧТО ІІрІІІІfСА'l. &~ДЕТІо. RCEЦ-kAO, 11 ДА RО.ЗІо.,\\ЕТІо. 

от'l. ІНГО .ЗОАОТtнІКА дк•'· fІІJІЕ АІІ кто nокSсІІТСА от'l. РЬсІІ 
K:'JATII ЧТО ОТ~ АЮДіt'і Ц•\рСТКА Іl.1ШЕГО, ІІЖЕ ТО СТІ::ОрІІтІо., 

ІІnt(І\ЖІІШ% Г.~АЕТІо. Rft\lo.t\\11; A11Jf АН~ В.ЗАА'l. Б~ДЕТІо., ДА 
.З4ІІААТ11ТІо. сsгьсо. и ЩІf СТRОрІІТІо. ГрІо.·ІІІІІ~ Р~СІІНЬ, Д4 
nріІІ,\\ЕТІо. Т~Жf К4.ЗІІІо., lilKOЖf npiAA% €СТІо. 11 011'1.. fiІJif АІІ 
КАІОЧІІТСА оукрdСТІІ Р~сІІн~ от'l. Грш~ что, ІІЛІІ Гр~о.чнн~ 

І)' V 

ОТ~ J.·ІШІ, ДОСТОІІІІО €СТІо. Д4 R'l..lROpOTitTit НЕ ТОЧІо.ІО €ДИІІО, 

110 11 Цt.н$ €ГО; 41JIE о~·кр4ДЕІІО€ ОГ.рАІJІЕТІо.СА Пj)ОД4€•\\О, 
ДА КД.1СТІо. 11 Ц ~:tl~ €ГО С~Г$110, lt ТО ІІОК.l.ЗІІfІІ'І. Г.~ДfТІо. 
110 ЗАКОН~ ГрЕчІо.ско."~' 110 о\·ст.,к~ 11 110 я"кон~ РSскоА\~. 
6Анко ХрЕСТЕАІ~7. от7. Rмстн ІІАШЕА nА-hІІЕІІА nрІІRfД~ТІо. 
Р~с1о., т~ .1L(Jf &~ДfTh. o\•ttOШ'-', ІІАІІ д 1:кtЩА дог. рА, ДА кд4-
ДАТ~ ::Jt\4TIIItiO& 10 11 11011.\\~ТІо. tt; •\JI.If Alt ЄСТІо. СрЕДОКНЧ .. , 
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, Д4 RДdCTh. .10ЛОТІІІІК~ 8, Н 11011.\\~Th. ІЇ; dЦН ЛІt Г.~ДfТІо. 

L"T4p~, ІІЛІt Д 1>THJ.Ih., Д•\ ~ДdCTh. .11\t\TIIItK~ 5. .(fiJif ЛІ\ 

"I:J'h\IJІІt'TCA Р~о. р.н:от"'"'І'Е о~·- І'рЕК'І., .НJІЕ л11 с~тt. Іал·І:ш .. -
тщаt, ДА IICK~IIt\l(l'l'h. ti P~Ch. 110 10 :ІЛІ\ТІНІК'І.; •\lllf ЛІІ 1\~-

' r , ІІІІЛ~ С~ДЕ pl.'lltll'l., ІІОД'І. \"РЕ СТО,\\ 'І. ДОСТОНТh. €11\~ Д•\ 

~0311\ЕТІ. Ці>Н~ С~ОЮ, €ЛІІКО il\f ДМ'l. Г.~ДfТh. Н4 ІН,\\~. fl О 
Иорс~нt..сті>а't стрАн-k , елашо ЖЕ естh. rородов'l. "'' тоаІ 
ч4стн, Д4 НЕ ttЛ\ATt. колостаt кнл.:з1. РSскій Д4 воюетt.. "" 

т1>\"'l. стр"""Х~, 11 Td стр4нd ІН ІІОК4рл.етсл. км'~; то
r Д4 dLJ.If ІІрОСИТh. ROif of 114С7. tШАЯh. .Р~СКіЙ, Дd ROIOETt.., 

Д.t,\\t.l €М~, €ЛІІКО €,\\~ C~ДfTh. тpfr.-h И О ТОЛ\ 'І., 4LJ.IE 

о&рАЦІ~Тt. .Р$с~о. к~r.4р~ ГрЕч~о.ск~ю G?.RЕржЕІІ~ "" коел\7. 
ЛЮGО Л\-І;ст-1;, Дd ІН npfOGttДATt.. €А; dLJH ЛИ ОТ?. ІНА ROЗ-

1\\fTt.. КТО ЧТО, ЛН ЧЕЛОВіКА nOp4GOTI\Th., ІІЛІІ o~·Gt..fTt.., ДА 

&~ДfTh. ІІОІШІІЕН?. .14КОН~ .Р~СЮ~ Н fpEЧh.CK~. fiLJ.Іf O&pAІJifTh. 
R'L к~стІ.і ДІІіnрh.СІ\ОЛ\7. .Phct.. Иорс~І~АІ~t.І р~r.м ловАІJ.І4, 
ДА Hf TROpATt.. 111\\'1. SЛ4 IIIIKdKOil\f. lf Д4 ІН НЛ\1>ЮТh. RЛ4-

СТН р:;, ... :зttл\ОRdТІІ &7. R~СТh.ІІ ДвіІІрА, Біл7.&ЕрfЖІІ, ви 

of CRATdГO 6л~о.фЕрІ.А: 110 €Г ДА npHДfTh. OCfl~t.., Д4 ltД~Th. 
Rh. дол\t.І ссол. Kh. P~ct.. fl о снх1., ожf то "Р"Ходл.тt. 
ЧЕрвін БолrdрЕ, коюют~о. R?. стр4ІІі Иорс~ІІt.стіаІ, н RE

ЛIIt\\"Z кtІАЗю .Р:;сІ\о,\\~, ДtІ НХ7. ІHnStJI<i€Th. ІІl\КОСТІІТІІ стр4-

н1: тоІІ. Ц11 АІJІf І\ЛЮЧІІТСА npoK4.14 ІІІІК"К4 от1. ГрЕК?., сS
ЦІІІХ7. ІІОД7. RЛdCTt.IO Цt\f'CTP.tl В(\ШЕГО, Дd НЕ 11,\\dTh. RЛ4• 

СТІІ І\4.1ІІІt'ГІІ А, 110 Іtоr.ЕліаІt.Е.\\7. ·~·'РСТК4 ІІ4ШЕГО д" nріІІ
лнтt.., kli\OЖf r.~дЕтh. стRораІл7.. fІІJІЕ o~~&h.€Th. ХрЕстfАНІІН'І. 

Р~СІtнА, """ Р~СІІІІ~ ХрЕСТЕАІІІІІІ4, 11 д" ДЕр;t:аtЛ\7. r.~дЕтt. 
CT~OpШ:t.Іtt о\·r.іІtСТІ:О ОТ7. І:ЛІІЖІІІІ\"'1. О\~Г.h.€ІМГО, Д•\ О~"Г.h.
І(ІТh. 11. f)ІJif ,\11 о~··ско•ІІІ'І'h. CTt-:OpІІRh.llf 0\~GОІЇ 11 0\"Г.'ІІЖІІТh. 

• • І 1 ' 

.НJІЕ G~,\fTt. 11.\\ОІШТ~, Д•\ •:o:J,\\~Th. JІ,ІІі:ІІh.f m•o t:ЛІІЖІІіІІ 

Ot"Gh.€11t\ГO; •\IJIE ЛІІ t;CTh. ІІfІІ,\\ОІ:ІІт~. 11 о\·сІ\О'ІІІТЬ. ;t;E \•' 
7 І ' t 

ІІІJІІОТt. нrо, ДОІІДЕЖЕ оа:р,;-.ІJІЕтс,;\; •"ІІЕ л11 оІ:рh\1\ІЕтс,>., Л•' 

О~"Г.І.fІІ'І. t:~,\ETh.. ~~11 <ЩІЕ O~··д"JliiTt. ,1\Е'ІЕ,\1~., ІІЛІІ І;ОІІh.Е,\\'1,, 
1\ЛІІ J\,\IJ,'i:,\1~. ЛІN:О Ор~;а;ь.е,\1~. J'~СІІІІ~. f'рЬ.'ІІІІJ.І, ІІЛІІ f'pt..

'11111'7. Р~СІJІІ,\' Дd тоrо д·І~ЛА •·p·l:\d .1.\ІІЛdТІІТІ. сrн:р,, 
ЛІІТр'l. 5, 110 .'341\ОН~ р;СКОЛ\~; dljlf ЛІІ €СТІ.. llflf,\\OI:IIT'l., 

Д•\ 1\dl\0 ІІІОЖЕТh., КТОЛІ\0 IIJ10Дdll7. І:~ДЕТh., d/(0 Д•\ 11 ІІОр

Тh.І, r.~. 1111.\"7. ЖЕ _\"ОДАТh., Дd 11 ТО С~. ІІЕГО СІІ,~'/'11, J 

ОІІроа~·І; Дd lld рот~ _\"ОДІІТh. no СІ:оєа't ~·І;р•І:, а,що ІІf ІІ,н·І~А 
IIII'ITOit\E, ТІІ 'Г.Н\0 ІІ~ІJШІ'l. І:~ЛЕТh.. f1ІІІЕ ЛІІ хот·\:тІІ lld

'tiHTI. ІІ.НШ 1~4рС'І'J:;О ОТ~. 1:,\СУ, 1::011 ltd npOTiti::AІJidt;\CA 

JI,\,1\'L, Дd ІІІІШІОТh. 1\У, t-:fЛIII\0,\\·~ I\Ht?.:1IO I{(\WE 1\\~, 11 110-

CЛfTh. К~. IMi\\'L , €ЛІШО ЖЕ \"O'If.\\7.: 11 ОТТОлі; о~·кі:ДмТh. 

ІІІІМ СТfМІІh.І, а;,щ~ мовою .. ІІ.н·І:І\'ІТh. І'рt.ЦІІ С7. Р~сt.ю. '11"' 
ЖЕ с~.t-:·Іща.ша.Е,\\~ І::Сf ІІdІІІІС•'У"·"~· "" да:оtо Х"Р•'Тt.Іо, 11 

е,\ІІІІ" Y·'JMTh..>. естt. о'· Ц"рста~,, ІІ.шнrо, "'' ІІЕІtЖЕ єстt. 
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1\jHCT'/, 11 11.\\flld IMUid lloliiiiColllt\; d ІМ Дp~rot't СЛІІ •:•\11111 11 

rоста.Е •:.1ш11. f1 отуодд'ІЕ со ело,\\'/. ц.,рст•:" tмшеrо, д•' 
ДОІІрО•:ОДі)ІТІ. 1\1. І:ЕЛІІІ\0,\\~ 1\ІІh\ЗЮ .Р~СІ\0•\\~ JІrорЕІШ 11 10'1. 

ЛІОДЕЛ\7. €ГО; 11 ТІІ tІріІІ,\\оltОІJІf Х•'Р•'та.ю, 11.1 рот~ 11д~та. 
ХР"ІІІІТІІ tІrташ~, І<Н\О .ш~• сн·Іщмуо.\\'1., ''"'""УО,\\7. Х"
р4тІ.ю СЇІО, lld ІНt'ІЖЕ C~Tt. 11,\\,)llld llolltld 11<\ІІІІС,\Н<\. /\)м ЖЕ, 

€ЛІШО J1,\C7, \f'ECTIIЛIICt)l t3C,\\h.l, 1\ЛА.\"ОЛ\'/,СІ~ ЦЕj)І\ОІ:t.ІО СНА

ТdГО JІлІ.·J:: ~·1. CliOj)ll'l:t't І~Еj)І\ІЩ, 11 ІІj)ЕДЛЕЖ•\1\ІЕ,\\'/, •tЕСТ-
111\ІЛ\'1. а;рЕСТО.\\'1., 11 Y·IJMTІ.Eto сЕю, ур.шttтІІ t:CE, t;;a;e t;ста. 

llt\IIIICdiiO lld ІНІt, ІН ІІрЕСТ~ІІІІТІt ОТ'!. ІНГО ІІІІ'ІТОЖЕ; d ІІЖЕ 

ttpHT~IIIITk СЕ ОТ7. СТр•\ІІМ ІІ<ШНІ~, ЛІІ I\JI,)I.1J., ЛІІ 1111'1. 

1\ТО, ЛІІ КрЩШІ'/,, ІІЛІІ ІНІ>рНJІЕІІ'/., Д•\ ІН 11,\\~Tk 110,\\0IJIII 

ОТ'/. J;OI'd, 11 Д•\ І:~ДЕТh. р.ш'І. •:а. Cit'i •:·Іа\'1. 11 1:1. В~Д~ІJІіt't, 
11 ДЛ ;jЛІ\ОЛfІІ'/, Іі~ДЕТІ. СІ:ОІt.\\'1. Oj)~Жkf,\\7 •• fl ІШ:рЩШІ<\д 
f)~CI. ІІОЛ,\Г,\ІОТh. ІJІІІТМ Са.;О,)І 11 Л\ftt•l; Ct:o·l; llt\1'11, Otip~•t•l; 

CHOf. 11 llj)O'IoliA Ор~ЖІ.h\, Дd КЛЕІІ~ТСм О t:CE,\\'1., І.ІЖЕ C~Tk 

ІІлшtе,\ІМ '"' Х·'Р•\ТІ.ІІ сн'і, урмаіtтІІ от'І. llt•op,)l 11 от'І. 
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Б~І\~Ijldh\." 

(См. ІІо.ш. Собр. Р)'ССК. ·"tт. 
Т. І. f,.rp. 19.) 
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ЗАП~ ЛМо ОСЕ СЬОГОдНІ дЛЯ ЗАВТРІПІНЬОГО 

У •еие ~еі.п.Rа cт&'l"reJf иа пp&!C'l'JI'IJri 'lе:ми, що noncmмМJt цей наш бiбJriorpa

фi'l'f!IИJf е~есхурс, RІСИJІИ R хачу вnpyre noztiJІИ'l'ИCR чатачаJІИ. У иас ве•а і!ІПІО! иаrоnи 

npo ці 'lеп писа'!'И в 11J)Oфec1Jhmx бібJdотечквх пубJd.~еціRх, а статті в часоnисах 

~ CJ(Opo схомть :а оче~ та зrono• :tОвс.і мбуваJJТЬся. дея~еі nисаим 

&а.АУ вартість і !х c~in частіше nовторR'l'И. 

В тут иавеnеиих статтях :ми пишемо про щоnевие 1 буnевне, 

часто по:втореаве і ніби npyropRaиe, ue по c:вo!Jf суті :в88Ие, 

що :віnиоситьСR no иаrрокааауваиия всямоrо роцу катеріЯАів 
вае сьоrоnиі на аа.втра. Cьoroztвi в нас буАО таке, ~!С буАО 

вчорааmе, а аавтрtшие буде тахик, ~ сьоrоnиішие. 

Праворуч бачИІІо c~eicJПdf віа Jdм no права 
вrору наnис "ЗаписуіhІо есе сьоrоnиі LVI :аав-rріш-

вьоrо", некое я~еась фавта:аія CRJІ&zt&чa. Ні. Пе 

своrо 'POJIY знu - звериути уваrу 118. zt~ :ва.ие 

і пр&RТИRоваие в Rу~ьтуриих наропів, в ЯRИХ 

усе пбаtfливо :ааnисуать та ~ео8ИИЙ записаивІ 

J(~n'l'И!C nanepy пбаJfлиео зберіrа~ь у без
nечних •ісuях ПАЯ кайбутиьоrо вИRорис-

nono•arae в uьоку кехаиіч-

таиня сво!ми і чукики. 

У вас zt~e KUO роАИИНИХ 

хроиі~е, епохиків та описів ~с-

ноrо .итт~r, noniй та всьrо, 

чоrо ки буJІИ свіпRаки на 

ШJІЯху И8.1ПИХ 118.RD:piB У 

дa.~~eJCidt еві т. M08JIIIm0 

ХТОСЬ із ltOCJdnRИRiB 

в nу~чних кі~х, я~е тaRoz иа 

самоті. Ло цьоrо ~ треба иа~еzио 

првrотува 'l'ИCR, - cneJП:V CJC~ac '1'И хро

ио~оrічиі та текатичиі паиі, а.бо прос-

все, ПІО з&JІИШИ-

чеиі 

~4811Ие 

Hame JІИС'fУВ&JІНІІ в ЯRік баrато пат, описі'І!'І ат

тя наsих прияте.dв, або Rре'І!'ІИИХ в іІППИХ !tр&!нах, а rоJІов-

в ЗСА та ПубJІічиий Архі!І oб~ztНaR• 

м професіhа tt фахова СJІуZба. Ло тих архіві'І!'І cJd.n смапати усе 'l!'lчopattme. 
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М. БоІііко 

АРХІВ ПОЧИНАЄТЬСЯ 

ВІД НАПИСАНОГО 

Щодня наші думки невидимо линуть геть від нас по 
трьох маrістралях: минуле, сучасне й майбутнє. Мину
лого нам не оминути, бо воно з нами, а зав тр: шиє бу де 
таким, яким є сьогоднішне. А зо всіх трьох маrістраль 
наших думок нас найбільше цікавить майбутнє. Поруч 
особистих думок є вищій ступінь - перетворення їх в 
людську діsІЛЬність. Як думки, так і діяльність,майже всі 
грамотні люди записують для своїх потреб на папері. Зіб
рані різної величини записані листки паперу, відповідно 
впорядковані,називаємо архівом. Вдавнину архівом нази
вали рукописні зібрання, потім друковані обіжні лис:rи 
державних установ. До двадцятих років цього столітrя · 
особиста переписка та всяке інше писане й друковане · 
зібрання приватних осіб до архівних матеріялів ще не за
числяли. 

Часто в наукових працях ми зустрічаємо · 'документаль· 
ні матеріяли'·', яких не слід змішувати з юридичним доку
ментом. Документальним є все те, що перше описує, чи 
виявляє якусь подію, справу ,тощо. Але описані" докумен
тальні матеріяли", вже не є ним, але випрацюванням на 
основі їх. Кілька таких випрацювань по якомусь питанні 
називаємо бібліографією в якійсь новій праці. 
Але звернемось до питання, а що саме ми будемо нази

вати архівними матеріялами, які впорядковані,називаємо 
-архівом? Це ніщо інше, як сотні особистих листів з · 
різними особаІ't'ІИ і установами, іноді без підписів, дат; кус
ники записаного паперу, а навіть цілі зшитки без початків 
і кінця з примітками і .1одатками на марrінесах, часто не
відомо.як їх поскладати. Лист може бути написаний і не 
висланий до адресата,наявна чернетка могла бути не пере-. 
писана для призначення, як також чернетка статті 

могла бути не вислана до друку, тощо. Це все могло бу
ти вислане кільком особам нараз і кожному з якимось 
додатками. Таким чином, впорядкування матеріялів до 
вжитку з вказівками знайти їх і користуватися ними -
ми називаємо архівом. 
Матеріяли до архіву має в себе майже кожна грамот. 

на людина без уваги на кількість скінчених класів шко
ли, чи рівня освіти. Коли мовu про людину-еміrрuнта, що 
промuндрував до ново•·о місця поселення тисячі кіло
метрів, то в його житrі зайшли якісь великі зміни, зви
чайно на краще,з повним прив'язанням до "країни літ 
дитячих". Це все буває відображено в особистім листу-



ванні, писаних щоденниках,статгях, як також в листах і 
різних матеріялах, одержаних від інших осіб. Часто це 
буває "завадою" по "куферках" , скриньках, на горищах, 
а для нас, живучих просто, нецікава макуляТ'tра. В такім. 
думанні.власне,траrедія наших архівних матеріялів. 
Кожна інтеліrентна людина, що бере участь "миром 

сталити обуха", коли перегляне шухляди і скриньки
здивується, звідки цього всього чимало назбиралося. Для 
нас воно пережите, передумане, іноді коштувало недоспа
ні ночі, чи критику інших - для нас стало буденним і 
нецікавим. Заморожені в написаному.наші зусилля ~влас
не великою частиною їх сили. Перефразовуючи чужого 

І 

архівіста,ми дивимося на безладно порозкидувані речі й 
чужими устами кажемо: 

Залишилися книги й світ лини, 
Виходжені черевики й піджаки, 
Де-не-де не скінчені автобіографії, 
Анастоліроз~иданічорновики. 

Ось ці речі, цей архівний й музейний матеріял. До них 
цільно прилягають світлини, які зі старінням набирають 
великої сили. Можливо, деякі з них збереглися тільки в 
нас, можливо, хтось за ними шукає. 

А де ж зберігати архівні матеріяли, головно, еміrрант
ського періоду? В Канаді є Public Archives Canada_ 
Ottava, й , здається, навіть не треба оп4ачувати пош
ти на пересилку. А в Америці Еміrрантський Архів при 
Міннесотському університеті в Міннеаполіс зорганізова
ний св. п. Грановським-Неприцьким Олександром. Вся
кі матеріяли слід передавати на збереження до тривалих 
місць, де є фахові сили упорядкування матеріялів і сталий 
бюджет на збереження їх. 
Перед переданням всього написаного слід кожний па

пірець переглянути. Можливо. на листах поставити місця, 
дати, підписи їх авторів. Різні чернетки злучити між со
бою й відповідно назвати їх,можливо, вони є частиною 
якоїсь друкованої праці,або циклю статтей.Можливо,ко-; 
ло псевд поставити дійсні прізвища.Одним словом,допоу 
могти нпорядчикові назвати кожний лист паперу за його 
цілевим призначенням. Засекречені матеріяли можна за
вірrочувати, або покласти тривалі опаски і застереження 
їх впорядкувати після зазначених на конверті років. 
Не марнуймо наших духових скарбів, а передаймо їх 

наступним поколінням для їх використання. 

(Нови~ ШлRх, Віиніnеr, ч. З6, lО.го вepecRR, 1977) 
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ДОНУМЕНТАЦІЯ ДУХОВОї СПАДЩИНИ 

Наша преса· постійно но
тув · вістки· про відхід із 
цього світу JІИдатних осіб 
нашої культури · й. часто. 
~~~:rить· іх кор~Тkі · біогр::t-~ 
ф11 •• Майже:· ~сі наші пере~ 
дов1 одиниці~ над чимось 

~ра~ють, Щос~ пишуть, 
tводt -друкують> та чимос~ 
а_і,цзначаються один від• 6д• 
,a~ro. Ця . ОСОuJІШЩ ' рис.'\ 
,с;_"!' а в и т ь їх _ на форум 

У ' . ряди передо.внх . о с і б 
н~шої .. · ~ у л ь rt у р и, юс 
JІlт~ратурнr.:~. і ст орії, · иу
.зики тощо. ~и•:я.йнn. ·ппо
роблена праця буває· запи· 

сана; · як ·також· ·всякі на
укові · досліди, спостере
Ження tш ВJІасні міркуван
ня й ~ИІQІ~~Нагромаджен
ня ТаКОГО Матеріялу, ПЇС.rІЯ 
смерти лЮДини стає її · 1\У
Х?Уюю спадщиною. До цьо
го також зараховують пе

редше , друх<овані праці. 
J<rtм • такого матеріялу, 

dJ"В&~_ ще · особиста пере
:Ойш-:а, світлини тощq. · Все 
це разо:v~ СІ<.;l~дає за житrя 

~обиствй архів. · 
KoJJИ людина особисто 

не · передав до · бібліотеки 
;ш музею свій "ВЛАСНИП 
Д.РЛJП", а .за неї це роб
.їщть інші, Щ< близька і ца
JІека рідня, C:IaДKOfiMW , ЧlІ 
уповноважені особи·, · -
треба · конче роби~и докv
~е~Ітацію духової спадщ~t
rщ .. Тюса докумен:rаЦtЯ ·:є 
звІг1аішим реєстром.• коЖ
ної ціласти якогосц зап:і 
саного паперу рукоІQ чи 

,·.ншучою машинкою спад

колавця, та· во() ·-nричаснt', 

!Цо l't~aлo зв'язок із nраце1о 
ІiiJH~l OCOUH, Це МОЖУТЬ fiy
TII Ілюстрації, маnи, шкі
ци, Р~-tсунки а навіть окрес 
мі збtрки nредме'І'ів. ·;._І . 

Роблячи . таку докумен

та~ію, треба звертати ува
гу ;На питомасті rrtатеріялу. 
·na: яких записані чи на
креслені пращі, наnр. "Пер
ших 8 стор. писані на білі!\[ 
nапері, а до 24 на паnері 
синім",· "на стор.' 5-ій є 
чорна ПЛЯ~'Іа ЧОрнила" і Т. 
п. Кожна ;:1рилога повинна 
бути· нумерована порядко
вим числом. наnисаним ·на 
в~дному місці.- ДоІ<умента
ЦІЮ повинні перевОj\ИТJJ 

.неменше двох .осіб, ВІ<інці 
реєстру nокласти дату та 

ftiOЇ nідцисп, як також нІJ, 
'останній- сторінці податІJ, 
до яких осіб і· установ пn
сила,.ють коnії такого cnиc
J\a; ~а в шшх осіб чн уста-. 
'non 2берігається архів. 

У_.наших тут у~-10впнnх 
ми не маємо певного цент
РУ для збереження осо-' 
бистих архівів, тому іх пе
редають до більших бібліо-· 

' ~ 
тек, установ чи залиша-

ються в приватних осіб: 
Правда, є кілька бібліо-' 
тек-музеїв у ЗДА і це є ве-: 
лика допомога · · для осо~ 
бистих архівів,· але· примі
щення наших музеїn бе\.. 
огцетривалих обладна•ть:· 
11е дають повної безпеУ:и 
~береж~ння архіву. · · · 

~еєстр 'дуХової.· с~ад~и
пи треба робиТи в кількох 
ІСоnіях, щоб вислати на lP· 
до' У~АН, Н1.'Ш, можЛиво 
КУК, У1Сl~Л,. це 'дЛЯ ·.мо-. ..- ); ~· . . 
раль1101 п громадсько\ 

контролі, ЯІ' ·r~ttoж для за

.іНтересоnаних ,осіб чи уста-

'нов. . "· Бойко, 
· JlоІ.,~ьн, Онт. 

Новиt{ шлях11 

І2-ГО rрудня, !964. 
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Максим Бойко 

Компіляції джерел- на службі науки 

Під компіляціями слід ро
зуміти перенесення механічни~ 
способом точний текст статп 
чи потрібних місць якогось 
твору для дальшої праці. Най
частіше така праця буває при 
збірці матеріялів до наміченої 
праці. за визначенням словни
ка, компіляція - це .,не само
стійне дослідження, скомпоно
ване з чужих творів". ДоДаймо 
від себе: а також збірка джерел 
до наміченої теми. Практично 
. можливо скласти працю з тек
стів інших авторів, пов'язати іх 
власними приписками та під

писати власним іменем. В та
ких працях важко зберегти ав
тора від надмі~ноr~ втруча~ня 
в чужі тексти 1 таю комшля
ційні праці часто бувають суб
єктивні. 
,дле компіляції можна за

стосовувати до потреб різно: 
мовної науки. Маємо на метІ 
механічний засіб ,,зіракса", чи 
оф-сету" що десятки років 

" ' u 
тому не був ще пошире~ии, але 
сьогодні він став помІчним у 
публіцистиЧ"ній та науковій 
праці. Протягом короткого 
часу можна виділити з чужого 
тексту десятки і сотні сторінок 
за дешеву оплату, колись на це 

треба було витрачати всотеро 
більше часу. 
В .багатьох ділянках рідно-

мовної науки відчувається від
сутність довідників та довідко
во! о матеріялу. Для прикладу 

візьмемо "Українську палеогра
фію ". Майже всі наші сусіди 
в цій ділянці науки вже опублі
кували свої довідники. Росіяни 
не тільки запозичують від нас 
здобутки украінської культури, 
але вповні іх присвоюють собі. 
"Ізборнік" Святослава, Киів, 
І 073 р. з трьома у нім бібліогра
фічними статтями с .,початком 
русекої бібліоrрn~іі", коли на
справді у 1983 р. ці статті ви
значають 910 років украінської 
бібліографії. Знаменита дата і 
рідко які народи мають таку. 
В 1982 р. автор цієї статті 

склав із компіляцій ,.Палеогра
фічний збірник" (205 ст.) і поді
лився ним з д-ром В. Левом. 

Виявилося, що д-р Лев уже Іtід
давна nрацює над цією темою 

і має вже майже І"'ЬтdвиА руrо
пис до друку. В лисtrі до мене 

з 21.5.82 р. вчени' 'прихильно 
відізваься на згадану працю і 
пише: "Добре робите, що пере
друковуєте уривки з праць до

слідників палеографіі"... "Ви 
робите прислугу тнм, що не 
мають змоги :(цобуtи всі Ltи-

• h .. ц товаю оами книжки ... е 

правда, бо не. в усіх Навіть ве
ликих бібліотеках можна знай
ти потрібні того роду мате-
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ріяли, а коли взяти до уваги 

що в нас на еміграції нема біб
ліографічної служби, то зусил

ля дослідника не буває легким. 
В яких саме питаннях і ді

лянках треба було б складати 
компіляційні довідники мате

ріялів? Назвати іх важко. Мож
на тільки порадити, що людина 

із святою іскрою шукання роз
в'язки на дане питання повин·
на сама визначити що саме в 

нас зроблене, а що ще треба 
зробити. Напр., стоїм~ перед 

1000-літтям хрешення Украіни, 
на Волині є місто Володимир в 

честЬ хрестителя Украіни, а в 
Галичині місто Ярослав дещо 
пізнішої дати. Спробуймо під
шукати історичні матеріяли, 
а головно дослідити місійні 
християнські вnливи Моравсь
кої держави. 
Хто в нас на~ближче до дже

рельuих матеріялів у бібліоте
ках? Викладачі поодиноких ди
сциплін в університетах та 
українські бібліотекарі, через 

руки яких nереходять книжні 
потоки. Бібліотекар після .,ста

рокрайового" визначення, -
це службовець, що видаr і nрий
має книжки, укладає іх на nо

лицю; рано відмикає :двері, а 
вечорами іх замикає. Бібліоте
карі сучасних книгозбірень, це 
люди з вищою освітою, але по-

руч терміну біліотекар остан
нім десяткпм років ртяинулася 
комерційна фунКІ(ііt, бібліоr·ра
фа. Ці посади відомі в більнІІtх 
університетських бібліотеках, 

вони рекрутуються з бібліоте

карів. Ух завданням- р01буду
вати книжні фонди якоїсь пі

лянки знання. 

Отже на нашім прикладі мо

ральний пбов'язок складапt 
довідники матеріялів по певних 
ділянках рідномовного знан
ня й науки спадає на виклада
чів, бібліотекаріn та бібліогра
фів. які щодня зустрічаються з 
друкованим духовим багат
ством багатьох авторів і все що 

стосується украінського nитан
ня складати в окремі зібрання 

та ділитися із запікавле-ними 
особами. 

Компіляція особливого 
предмету, чи якоїсь ділянки 
людського знання не буде в 
повнім розумінню масовою 
публікацієЮ, лише засобом 
ширення думки між занікавлен
нями про не затаркнені в на
шій науці ділянки або вірніше 

-- "виміною думок між со
бою". Десяток-два примірникіn 
заспокоїть nотребу. Правда, 
nомножена якась праця навіть 

у n'ятьох копіях }-же. кваліфі
кован~ бути nубліtацією. На
віть коли дане питання не буде 
здійснене, залишиться триnа
лий слід праці даного дослід

ника. 

АМЕРИКА 

28-ro .--oro, 1983 

148 



.. -f 
~ 
о 

~ 
"' -
• ,. 
~ 

Максим Бойко 

ЛЕТЮЧКИ ЯК 
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ 

МАТЕРІЯЛ 

Між бібліографами ве

деться дискусія, чи летючки є 

бібліографічним матеріялом. 

"Біб:Ліо" - книга, а летючка 

нею не є. Але на ній можуть 

бути заnиси, що описують 

книгу, на пр., з нагоди дня 

.друку, оголошення про появу 

нової книги, про змагання в 

читанні книг тощо. Крім 

цього, у летючках можуть 

бути описи подій, як, заклик 

·прийти на свято книжки,поруч 

заклику також дата, імена 

осіб, що читатимуть власні 

твори тощо. Таким чином, 

хоча летючка з фізичного боку 

не відповідає дефініції книги, 

то однак іі зміст може бути 

доказовим джерелом про 

відбуту якусь подію, іі місце, 

ухвали, рішення і т.д. 

Цей вид бібліографічних 

матеріялів ще називають 

"одноаркушеві друки", а 

польською мовою - "пісма 

ульотне". Летючка, - це 1-4 
сторінок ·друку (від 5 до 90 
nамфлет), nопулярно знані як 

"афіша", "плякат" призначsні 

до публічної оповістки, іх 

наклеюють на мурах, стовnах 

та на людних і видних місцях. 

Звичайно такий односторін

ковий друк служить різним 

оголошенням, новим розпо

рядкам , а найчастіше 

сповняє службу інформації, 

реклями, а навіть пропаrанди. 

Такі односторінкові оголо

шення по кількох днях 

зникають, часто комплектно 

гинуть назавжди. До них ми не 

прив'язуємо пильної уваги, це 

просто випадкові оприлюд

нення. Але льокальноі, чи 

місцевої хроніки, такі 

оголошення зчасом можуть 

бути важливими документами 

(відрізняти. від юридичного 

документу) чогось відбутого, 

ухваленого, на нім може бути 

порядок нарад і т.п. 

Часто в більших місця~ 

наших поселень відбуваються 

свята, сходини на пошану 

· книжки, преси чи друкова

ного слова взагалі. Такі 

одноаркушеві оповістки 

можуть мати повністю 

бібліографічний зміст та 

інформацію. Друга іх служба 

- усталення дати і місця від

бутого цілевого зібрання 

людей для якоїсь мети. На них 

же імена провідних осіб, 

можливо викладачів, допові

дачів, приїзд якоІсь видатної 
особи тощо. Коли ми 

пильніше приглянемося 

змістові якоі-будь летючки і 

адумаємося в іі зміст та 

перенесемоси з нею на десяток 

років у минуле, тоді щойно 

побачимо, яку велику 

доказову силу може мати цей 

сьогодні нами потоптаний на 

землі односторінковий 

листок. 

Зберігати летючки може 

Л!-'Ше належно вивінуваннА 

архів. Зібравши, напр. 100 
летючок, це покищо жмут 

паперів, іх треба вписати до 

реєстру, який потім можна 

помножити на десятки і сотні, 

а зібрані летючки зберегти у 

центральному українському 

архіві, в архіві міста, округи, 

провінції, чи стейту. Тоді 

щойно наше зібрання 

одноаркушевих друків 

матиме бі_бліографічне 

значення. 

Реєструвати летючки треба 

в приготованому до цього 

каталозі, або на картках 

розміром 26 х 21 см. В обох 
видах повинні бути стандартні 

-рубрики впксів не більше 

десятка. Нижче подаємо 

прелімінарні назви, при чому 

ч. І назва місця вnису, а іа
умовний зміст летючки. 

Зазначуємо,- що до всіх 

летючок служаn одні й ті ёамі 

загояовки, або текст рубрики; 

з обслідування інших авторів 

ми переносимо на український 

rрунт такі назви: 

Число .. на цсrтючці в 

каталозі має бути тотожне.. 
І. Назва летючки, або перші 

слова: 

Приклад: Заклик "Хлопці до 

зброї". 

2. Хто, про що оголошує чи 
закликає: 

(-) Комітет організаціі 

"Українського леrіону". 

З. Зміст летючаtи: 

(-) Організація ВІДІЛІ В на 

місцях для самооборони. 

4. Місце і дата: 
(-) Луцьк, 20-го листопада, 
1943. 

5. Колір і розмір летючки: 

(-) Синій, жовтий -црук, 45 х 
24 СМ. 

6. Назва друкарні: 
(-) Івана Перепелиці у 

Луцьку. 

7. Назва архіву збереження: 
(-)НТШ у Нью-Йорку. 

Загальні уваги: -(лишитн 
кілька вільних рядків д:::: 

додаткових зауваг, як дозвіл 

друку, випадки на площі, чи о 

домі зібрання, загальний 

внелід з'їзду, віча тощо). 

Автор цієї статтейки мав 

змогу запізнатися з одно- до 

чотирьох сtбрінковими 

друками міста Клівленду й 

тамошньої украінської 

колонії, що іх свого часу нам 

надіслав Степан Кікта. Треба 

сказати, що вже з віддалі 

десяти років, - це дуже цінні 

матеріяли льокальної історіі, 

а що вже казати за років 

п'ятдесят. 

Слід зауважити, що з 

летючок друкованих на 

низькій якості паперу зробити 

відбитки ("зіракс" копії), які 

збережуться куди довше. 

Маловартісні летючки 

(пропаrандивні) не слід брати 

до уваги. Розходиться про 

тривалу вартість цього роду 

матеріялів. 

З окремих. каталогових 

карток слід зробити каталог 

книжкової форми десятка 

примірників і розліслати до 

українських наукових уста

нов, архівних та історичних 

товариств, як також передати 

до місцевих того роду 
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Визначення терміну ,.на
ціональна бібліографія" зна
ходимо у nершого її теоре
тика, єзуїта Міхаеля Дені
са, бібліотекаря австрійсь
кої цісаревоі Марії Тереса, в 
його nраці l:>enis, М. Gruo
driss der Bibliographie, 8\
день, 1774. Пізніше цей тер
мін nовторив французький 
бібліограф r. Ф. Дебюр, 
1810, за ним німці у 1866 р., 
оnісля цей термін nерейшов 
до інших краін і ми зустрі
чаємо такі nовні назви: 
Courtney, ·W.R. А register of 
nationa1 bib1iography ... Lon
don, 1905-1912. Vortius, J. 
Der g_e_genwarti~e Stand der 
promaren Nationa1bibliogra
phie. Leipzig, 1930. Conover, 
Н. Current nationa1 bib1io
graphies. Washington, 1955. 

Вищезгаданий французь
кий бібліограф робив зве
дення у добі найбільше по-
. ширених кордонів держави, 
kl810-1814, на ціr.нерені тоді 
книги друкувалися 14-ми 
мовами. Німецький народ 
протягом віків не мав своєї 
єдиної держави, на цім тере
ні національну бібліогра
фію визначала мова, nоруч 
яко і до XVII ст. була і лати
на. Швайцарія послугову
ється чотирьома мовами, 

тому тут в основну націо
нальної бібліографії nокла
дено державний nринциn у 
заголовку "Бібліографія 
Швайцаріі"'. Після розбору 
Польщі над бібліографією 
nрацювало аж три nоколін
ня Естрайхерів, що оnисали 
ретросnек~ивно понад 

140,000 fiaзd', XV-XIX ст. і 
,видали 34 томів. Цю пра
цю назвали ,.Бібліографія 
Польська", що означає -
національна бібліографія. 
У ній названо книги друІСо
вані латинкою різними мо
_вами, а навіть кириличні дру-

Максим БоІко 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ 

Іки транслітеровані. В ос
нову ціt:і великої nраці nо
кладено територіяльний 
nринциn. 

У днях 19-22 вересня 1957 
року відбулася у Варшаві 
Міжнародна бібліографіч
на конференція із· участю 
сімох краін соціялістично
го бльоку. Тому що Украі
на лежить у сфері цих вnли
вів, ми передаємо основні 
думки дискутованого nи

тання національної бібліо
графії. 

Є. Дрес, Східня Німеччи
"н~. "итав доJ:лад "Види ·та 
· оформлеиня загальної на
ціональної бібліографії в 
Німеччині". В доnовіді була 
мова про ретросnективну 

бібліографію (назви друко
вані в минулому). Пред
ставник Юrославіі казав, 
що цей рід бібліографії зіс
тавляється окремо по та

мошніх національних тери
торіях таких, як: Сербія, Хор
ватія, Словенія, Боснія і 
Герцеговина, Македонія і 
Чорногора. Зо всіх зібрань 
по названих країнах зво
диться загальна ретросnек

тивна бібліографія. Пред
ставник Чехо-Словаччини в 
nерекладі дослівно сказав 
так: ,-;'Греба розробляти все, 
що друкується у нас. все що 

видане нами, і все що гово
рить про нас". Болгарія >і 
Мадярщипа в основу наці~ 
нальноі бібліографії кла
дуть територіяльний кр~-
терій. · 

Варшавська "Польоніка"' 
(тотожне Україніка) реєст
рує усі nублікаціі видані на 
терені Польщі, nраці авто-

рів nоляків в інших краї
нах, усі видання польською 
мовою без огляду на міс
це друкування із польською 
тематикою. До Польопіки 
відносить чужомовні · дру
ки. що захоnлюють якесь 

nитаня народу з винятком 

енциклоnедичних гасел, ін
формацій універсального 
засягу. В дискусії над на
. ціанальною бібліографією 
не було однозгідности. Цей 
принциn обстоювали пред
ставники Польщі, Румунії і 
Чехо-Словаччини. Вкінці 
.ухвалено резолюцію тако
!-го змісту:,, Міжнарод .. а. 
бібліографічна конферен
ція стверджує різницю nог
лядів у справі національ
ної бібліографії та вважає 
наразі неможливим до nо
годження". До цього дода
но, що ця nроблема вима
гас докладніших теоретич
них студій. 

У статті "МБК в Варша
ві". (Советская библиогра
фия", 1958, ч. 49, ст. 84) не 
сказано, хто не годився з 

'поняттям .. національної 
бібліографії". Але на основі 
,мови nоодиноких престав-

•ників, що ви коротко згада
ли вище, мабуть, не годили
ся nредставники СССР .. В 
чім же справа? Принцип 
національної бібліографії 
наказує реєструвати все, що 

було nродуктом інтелекту 
даного народу на даній те
риторії. його мовою та ін
шими мовами про нього. 

Але росіяни, щоб закрити 
nравду nеред паневолени

ми народами викидають 

певні періоди. як. наприк
лад,Визвольні змагання Ук-
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раїни, 1917-1921 рр. і на це 
місце ставлять ,.Советская 
библиография", з примін
ня~ .,соціялістичного реа
лізму", що означає ,.бреши 
скільки влізе", щоб той спів
розмовник не довідався щи
рої правди. Для всього СС
СР видається реєстр 
.. Книжная летопйсь·~ ма
теріяли якого частково вже 
здійснилися в .,Сводний 
катог русской книги, 1708-
1957", а для Украіни приз
начений "Літопис украінсь
кого друку", але загальної 
бібліографії дотепер .,суве
ренна" Украіна ще не видала. 
На цій конференції бу-!)а 

мова, щоб періодичні видан
ня також включати до НБ. 
Інші заступали думку, що 

· ·сЛід виказувати і рукописи, 
але її відхилено. На основі 
сказаного можна скласти 

nриблизну таку дефі ніцію 
НБ, а саме: Національна 
Бібліографія реєструє усі 
назви видавничої продукціі 
nублікавані на терені даної 
країни. чи держави без ог
ляду на мову1 також рідно
мовні видані поза іі межа
ми чужомовні тематично 
пов'язані з материком та, 
авторів даного народу, які 
перебувають на чужині. Це 
повинно включати ориrі
нальні твори, переклади, 
періодику та ілюстратив
ний матеріял. 
Як вже було в інформа

ції того автора - .. Реrіо
нальна бібліографія в Ук
раіні" (Свобода чч. 39, 40-
41, 1980)J бібліографи шу
кають способів реєструва
ти все можливе по віддале
них місцевостях, щоб не 
пропадало. Треба догаду
ватися, шо різні партійні 
ставленики цю !Іисококу.&ь~ 

турну працю зовсім ~а!fед-

бують. На основі сказано
го ми повинні глибоко по
думати про працю над 

Національною бібліографі
єю Украіни, або Бібліогра
фією Украіни чи просто-

Україніки. Сучасні удогід
нення перебиток значно тут 

улегшують працю ніж пів
.століття тому, чи тепер на 
рідних землях. fla мою 
думку нам треба: 

-'- У сі ма можливими за
собами скомплектувати 
вж~ друковані дотепе~ бі: 
блі9графічні реєстри 1 всІ 

назви перенести на ката

лог-ові карти більшого роз
міру; 

- переглянути іншомов
ні бібліографії наших су-

сіді~1 перенести все потріб
не на картки; 

- визначити один центр 

із постійним бюджетом і до 
нього пересилати публіко,: 
вані праці. Причому такни 
центр повинен мати nотріб- і 
не устаткування та фахових 
людей, щоб вести таку пра-

цю. І 
У цій статті ми лише 

частково поруІUили питан

ня національної бібліоFра
фіі та виказали, що вона 

існує у всіх західf!іХ нар?
дів та ЩО )' сферІ ВПЛИВІВ 
нищівного комунізму поне
волені ним народи боро
нять тих принципів і сьо
годні. В усьому т.зв. РСФ
СР чи СССР бібліографія 
"республік" добування си
ровини зводиться лише до 

рівня краєзнаьства. 

"С~ОБОдА, ч. 143 
26-го червня, 19808 

ПРИМІТКА: Оригіна •. :tьпий загоJЮВОR статтіt "Прmщипи націопмьпо! 
бібліографі!" , редаю:tія Свободи зtd.ниJm. j;Юго. 
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Д-р М .. БоАко 

ОСОБИСТІ ЗБІРНИКИ 

. ДРУКОВАНОГО 

Кожний робітник пера, 
а навіть аматор, протягом 
якогось часу пише і друкує 

десятки, іноді й сотні статтей 
різної вартости, але серед них 
завжди буде певна частина 
тривалої вартости, цебто, де

які з них можуть бути матері
нлом дпя інших, теперішніх чи 

майбутніх дослідників. В дер
жавних народів бібліографічні 

установи індексують пресові А 
журнальні біжучі матеріяли за 
темами, прізвиwами авторів 
тошо, але в нас, на еміграції, 

такої служби немає. Цьому 
можна зарадити тільки скла
данням особистих збірпнІСів 

друкованого, і такі спроби у 
нас уже почалися. 

Крім цього в різних умови
нах і в різний час автори часто 
пишуть під псевдами, і коли 
навіть у майбутнім наша пре
са буде індексована, багато 
псевд буде трудно відгадати. 

Іншими словами, духова влас
ність даної особи не буде їй 
признана. Це також дуже важ
лива умовииа нашого часу. 

Теперішні засоби утрива
лення друку на папері позво

ляють за ДОСИТЬ НИЗЬКУ ціну 

перенести на впорядковані 

сторінки збережені статті 
тривалої вартости розміром 

листового паперу 8.5 х 11 
цапів. Такий видаток можна 

покласти на "інком текс ". 
Коли ж статті були передwе 
наклеювані у "скреп бук", їх 
слід звільнити, поклавши ар
куші в літньотеплу вод~ на 15 
хвилин, обережно зняти, по
класти лицевою стороною на 

хвилясту (покручеиу) повер

хню і, коли висохнуть, легко 
нагрітим електричним запіз
ком вирівняти; після цього 
відповідно краяти (різати) і 
наклеювати білим клеєм (до 
паперу) на аркуші. Коли на
клеяні аркуші дещо підсохиу
путь (не засушувати сильно) їх 
знову електричним залізком 

вирівняти і покласти під 
якийсь тягар відповідиого 
розміру. Пильнувати, шоб по 
боках не залишалася клейко~ 
вина і не зліпл~>,вала аркушів. 

В часописних і ~урналJ. ·:tx 
статтях пильно вилишсtти і.' ~l

кі чорні лінії між стовпцями; 
уважно краяти, щоб не помі
шати розділів, абзаців, і пиль
нувати, щоб Кі>ЖИЗ СТ&'М'ІІ 

була систематично наклеєна

розміщена. Аркуші не заліп
лювати густо змістом, постій
но мати на увазі маргінеси, чи 
як кажуть, "світло". Статтям 
можна надавати різнород
ну симетрію: в квадрат, при-

мокутиик, трикутни~ у формі 
букви "Н", східців, - одним 
словом, щоб фізичне офор
мления сторінок і збірника не 
було нудним, одноманітним. 

Розміщення статтей після 
абетки майже неможливе, бо 
статті бувають довші, що, 
напр., кінчаються на половині 
листа паперу, а докінчити 
еторіпку можна короткою 

статтею і нову сторінку поча
ти заголовком іншої статті, 
що дуже є побажаним. Але 
перше усі статті слід погру
пувати за темами і на вступі 
подати груповий зміст, як 
напр., археологія, роки Другої 
війни, емігрантські будні то
що. До кожного розділу дати 
короткий вступ, пояснення і 
після цього назвати статті в 
змісті та подати числа сторі~ 
нок до них. Вступи також 

повинні бути жваві, цікаві й 
належно розміщені: писані на
вскіс, стіжком, у формі "Х", 
залежно від характеру писань. 

Коли це будуть наукові стат
ті, ясно, вони не потребують 
фантазії, але фейлетони самі 
підскажуть, як їх оформлюва
ти у збірникові. 

Хто і якого розміру збірни
ка своїх статтей не склав би, 
то, однак, усіх їх не помістить 
з багатьох причин, що ними 

можуть бути: матеріял менше 
цікавий, сезоновий, принаrід:
иий, з приводу незначної подІї 
тощо. Отже, в кінці збірника 
слід скласти хронологічний 
покажиик усього друкованого 

за певний період і коло кожної 
статті, яка, напр., поміщенав 
збірникові, подати сторінку, а 
при відсутній статті якийсь 
інший знак. Коли хто мав 
друковані праuі, монографіІ 
тощо їх хронологічно слід 
виказ~ти повними назвами зі 
всіма бібліографічними дани
ми на початку збірника, і після 
кожної подати реuеизії, заміт
ки зиадки тощо. Реферати, 
до~овіді, іноді важливі ви~а
ди, коли вони тільки писанІ в 
однім примірникові, не мають 
сили публікації, але їх можна 
виказати з уваги на збереже
ний примірник у власнім чи а 
якому іншому архіві. Сере~~ 
зібраного матеріялу будуть 
завжди коротенькі повідом
ленин, що не є статтямк, ane 
мають біографічне зНаченІUІ 
для даної особи, - 1х слід 
розкладати всюди, де тілЬки 
буде місuе після статті, яка не 
закриває усього листка п~е
ру. Ясно, дпя таких "ро3СUІ

иих" згадок можна зробити 
виказ. 

Чи потрібна передмова в 

такому збірникові, - це в•е 
залежить від даної особи, бо, 
хоча такий збірник буде но
вою формою зібраного мате
ріялу, то однак слід мати на 
увазі, що ue все вже було 
публіковане. В наших умови

нах конче потрібне резюме 
англійською мовою. Чи пот
рібно покажчика до імен та 
географічних назв? Можливо, 
дуже загального і при особли
вого змісту статтях. J3ажиим 
є оформити лицеву сторінку 
та підібрати змістовий заго
ловок збірника. Але сама пра
ця над впорядкувавням такого 

матеріялу покаже, як склада

ти збірника особисто друкова

ного. 

Ця коротка стеттейка ки

дає клич: впорядковуймо на

ше минуле! 

(Сво6одв,ч.256, 28-го 
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ПИШІТЬ СВОїМ ДІТЯМ ЩОДЕННИН 

М.Бойко· 
Лондон, Онт. 

Загально кажуть, що лю
дина на евіт родиться віль
ною, але саме народження 

с nримусом, також nриму

сом с відхід із цього світу. 
Між датою народження і 
останнім днем на землі, 
життя людини є виnовнене 

різнородною діяльністю, я
ка буває заnисана, або не
записана. 

Наші дитячі роки є ТІУ
же ЦіІ<авим nеріодом і, мо
жлпво. в них формується 

постать майбутньої дорос
лої людини, яка своєю nри

сутністю змінює оточення 
н·а щораз краще, або на 
гіршЄ'. В більшості наші 
перші роки ніхто не запи
сує, а лише переказують 

нам слоР.ами, якими ми бу-
. лп Коли молода людина 

скінчить, хоча б народню 

школу, щойно від того чa
rv можf' rя ма починати пи
с.ати свІй щоденник. Але 
шкода минулих незаnиса

них років, в яких буває ду
же багато цікавого. На цю 
власне сnраву в цій заміт
ці ми хочемо звернути ува

гу. 

Ми просимо батькі·в: пи
шіть сnоїм дітям щоденни
ки, аж до того часу, коли 

вени вже зможуть самі пи
сати їх, чи nродовжувати: 

Після двох рокіР., кожний 
день життя дитини nрино

сить щось нового й цікаво
го, вона по своєму вимов

ляє слова, відмінно нази
в&.є nредмети й особи, має 
свої улюблені забави, заці
кавлення, сумні й веселі 
хвилини тощо . 
Писання дітям щоденни

ка не забирає багато часу 

і не кожного дня записува
ти, а тоді, коли був,а.є щось 
ui щшо го чи гідноm уваrи 
ДС•рОСJІОЇ JІЮДИНИ. До ЦЬОГО 
служить звичайний зошит, 
на лівому :марІ'інесі якого 
пmпемо дату дня, місяця, 

, а рік може бути одною ци-
фрою ДЛН ЦЇJ;ІОГО року. 
Коли діти підростуть до 

років 12, дуже люблять 
щоб їм читати іх щоденник, 
іноді сміються, дещо пита
ються, а навіть у далечині 
пригадують дані моменти, 

про які багато не можуть 
сказати. J 

Перші щоденники є ос· 
нсвою особистих і родинних 
архівів. 

НОВИЙ 1ІDІНХ, Вівиіпе:r , 
ч. 39, 28-ro вересня, 1962·. 
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"Бібліографія масти:ва", 86 
Бібліографія, засяг, 125 
Бібліографія nольсьна, 150 
Бібліографія Укра!нсьно! дер-

zа:вності, 124 
Бібліографія Шва~арі!, 150 
БілеuьІ<Ий,О. 52 
Бобров,А. 12 
БогоJІЮбСЬRИJt,А. 46 
11 Богословuа от сJІовес", 9,29,46, 

11' 115,116 
Бо~~<о,м. 3,59,1О4,12О,124,1З2,144 

1 46' 14 7' J 4 9' ] 50' ] 52' ] 53. 
БолєсJІа:в Хоробриv, 20 
БорИR, Іва, 120 
Борис, цар боJІГарсьRиУ, 31 

БорСУF"ОВ1 Н. 30 
Брайчевсь~<ий,М. 20 

Ва.врині:в, В. 108 
Ва..луєв,П. 124 
Варнава (вчення) аnоRриф, 38 

- Євангмія, апокриф, 38 
Засилій Велиt<ий, 64,115 
Васи.'ІЬ ВоJJИНЯнv.н, 50 
ВасиJІь Манедонян, 9 
Василь Новий,.64 
Василь Суразь~ий, 101 
Венд&JІом, ~н. 8 
'9инар Богпан, 82 
Висоuьки~,с. 6,7,9,19-21,24,27,52 
"&ес Rнига" (таRож "хроніt<а", пив.) 7, 9, 

10,J2,J9,22,23, 25,27,117 
"Влес хооніна" і "Влес t<иига"(nиFІ.) 

2, 6, 131 133 
ВозияJС,М. 64,65,110 
"RоJІИНСЬRа гімназія" (nо ча ~о Аа наам до 

1819 р.) nотім "Во.)[}fflськи~, або " Rре
к'янеuький Ліuе~", 100 

9оJІОПИМиР ВаСИJ!Ь~ОВИЧ,У. 5З1 JJ7 
Воло пимир 8еJІИF'Иі1, 9, 39, 49, 53, 54 
Золоnимиu Мономах, SO 
Востоков,А. 29 
Всеволод Ярославович, ... 20 
Всенароnня Бібліотека Укра!ни, 125 

Галицьно-ВоJІИнсьRа дерzава,6 
ГарабJ'Рда,м. 78 
Генсьоровсьни~,А. 53,58 
Георгій АмартоJІа, 21 
Леоргій, митр.,1072, 50 
Георгія цер~ва в Любомлі, 53,55,57 
Гліб і Борис, муч., 55 
ГнєздОВСЬJ<ИJf МОГИJ!ЬНИR 1 20 
Головацькиv,Я. J06,115,1J6,133 
Гомер, 25 
Горпією~о,Г. 59 
" Го роу:хща" , 2 О 
Гоффман,Я. 108,129 
"Гамматі ІСа", ~рем' янеuь, В з, 84 
Гоано~сь~иУ-Неnuиuь~ий,О. 145 
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Гоеrо~ "д~уrа тро~", 61 
Гр~го~1~ АМРРИТСЬУ.иR, 64 
Гр~о~1~ Богослов, Ь6,64 
Григор В~ дювелов, 64 
ГригоріІf, MR, 21,51 
І~игоріІf Печерсь~иІf1 50 
ГригорН~ Сина!та, 64 
Грушевсь~и~,м. 26 

давиn, Псалми, 37 
llа&пьбог, 11 
llapiй Гистасп, 7 
llaии!JI, пророк, 37 
даниJІо, "хоаен1я" ••• 64 
Дебюр,r. 150 
Денікйе, ген. 11 
Деніс,м. ~6,150 
Леонісій Арепаrtт, 64 
ll8yc із дермам, 7В 
Дкирто СоАУИський, с~. 54,57 
lІокаииць:кmt,в. 122 
доккив-~евич-Тилиця,Павло,120 
дорошенко,Е. 129 
дрес,є. 150 

Ееара, прор. з6 
Ecтep,JnПJra,з6 
Естра"хер,R. 106,15'0 
EC(flip,npop. 37 

Єзе~tіль,прор. 37 
Єноф, anoRp:P!ф, З8 
Єремія, npop. 37,61 
Єфиме~о,П. 105' 
Єфрех, еп. П ст., SO 
Єфрек Си-рии, 64 

"Жар П'l'ИЦа n, 14 
Хі:еииlі, В, 82 
Жов~tква (Несторове) "гpaana~~~ta", 119 

Замуnів (Часослов 1 Псuтир), 67 
Заrоровське Є~еліе, 65' 
Захарние ямеиня, апо~tриф, З8 
Захарій, прор. З7 
Зищь,ю. 130 
Зnобвов, н. 42,46,82,9З,9В 
Зе.ІІенин,JJ. Іо6 
Зериова,А. 74 
Зкrкуит І, (Старий) 60,66 

- RатаJІОг, 59 
3Jreвo, ТІ. 129 

~лотоус~,Іеан, 8,120 
Rиига, 6J,62 

Іван Аитіо~сь:к~, 64 
Імв, зn. 37 
Іеан Богослов, 37,64 
Іван Дакас~t1и, 64 
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Іеаи Золотоустd, liJIВ. Золотоустd, Іваи 
ІN.И І, JOrтp. ХІ ст. 49 
Іеаи Сина!т, 64 
Ігнатове вчеиия, аnо~q>иф, ЗВ 
Irop, ~tв. - дого~ір а rрекаки,1З9 
Ігор, Слово про nохід, 6 
"Іабор~" С~тослава,107З, 2,6,9,21, 
29,ЗО,З1,З8,З9,41,47,77,147 

Іаевбе:к, по~., 11,12 
І~tонн1~tов,В. 105' 
Іларіов,китр.,105'1,9, 49 
Іларіон,Митр. ( ОrієИRр), 17, з6 
І.п1я, апокрифа, ЗВ 
Ілія, прор. 9 
Іисnту'l' доСJІіnі~ ВoJDm1, 111 
Іоаии,ая~t,1О,ЗО,З1,З8,45,5'1,116 
Іоаии ІІ, китр. 1ОВ4, 49 
Іоааи E~taapx, зо. 36 
"Іоавиове .. т1s", 60 
Іов, nреп. (Поча!всь~t~), 99 
Ірина, бо.JП". париuя, 17 
Icaa~t С~ии, 64 
ІсаєБмч,Я. 66,6.,71,79 
Ic~rc Навив, з6 

Иов, преп., иив. Іов, nреп. (Поча!всь:киr). 
Иов, npop. З7,1J5' 
Ио!ль, npop. 37 
Иона, npop. 37 
Исаевич,Я., п:в. Ісаввич, я. 
Иосине (ЙОсифа) виn18М, апо~tриф, зВ 
Иосиф (ІІОJD!тва), апоІ<р~, ЗВ 

RalDOI, св; ~ 
Кайиu,Ф. 107 
Rа.ІІайnович,к. зо 

Кuюс, А. 92 
Капове :вчеИКR, аnокриф, 

Каталог FВXr Cn~o~ Трьох Народі~,$9 
Качур, В~тор, 1,11,12 
·~!~сь~tа Софія", з,6,7,9,12,19,20,2J, 

24, 26,29,130 
RИрило Єрусалхксь~ий, 64 
Rирило, Се. liJIВ. JІ'.остяиТІПІ-:RириJІо, Св. 
~еит, ее. 8, 16 



ІtІ!икеи'rове :ече!П'ІR, aпol<pJIJ!, зВ 
RКиrи Rн.Волоnикира Ва~ь~евнча,54,55 
"~а :ееще~ И)'ІаІе~, Остр1r, 15'80, 

72, 74 
RВР.ІІИИсьm,? 96 
Roga ІиІJ:JтоПJІо:е, 64 
Ко~оита,, гмr., 99 
Комарое, 'М. 131 
"RомісіІІ ЕІІУJІСаuі~иа", 101 
1\оваше:е:ич-Саrа~п.а~~ииf, ~~~m. 

Саrа~nач~-Rоиаmе:еич,П.Гет. 
Rопистеись~~ з. 120 
Rорив~чИR,І. 42,46,47,62,82,а6,93, 

98,102,104,108a,l11,112,12a,lЗ2 
Корсувь (ІІИ!І.т&Rо• Xepcowec), 7,15,17 

- Євавrеліе 1 Псалтир, а,11,18 
Кост,? (фр8JІІ1уз) 93 
:К0СПІВТJПІ•J\JrрИJІО1 ВЧКТЄА САО1"11 ІІиі1"11 

9,11,15-18,22,25,133,134 
RотлвревсьRвй,І. 122 
Краше:есW<J!й, й. 60 
Rрек'ІІВеuьхий Ліцей, 100 

' Rрип ІІJСе:еич, І:е&JІ, 110 
~m~,Mapill, 2 
Кур&Jd.п,RИІІ8і1 11 
Rурмо,Ф. 1оа 
Rуро~СЬRИЙ,Ае 120 

Лаеро:е,n. 17,27,133 
Jlaepnc,д. 91 
JІаз&р@ВСЬХИЙ,.О. 105,107, 131 
JluaвcьRd,? 1а 
Jlaкex, &ПОRрRф, за 
Jle:e,B. 147 
Jle~, митр. 1004, 49 
Jle~PUЬR~~I. 106,107,131 
Jle.eeeJIЬ, .,. • 82 
JІеонт1е:е,А. 105 
JІеонт11 FЬсто:есьR~,1077, 45 
Jlep,? ( JІер~Іf!раІШуа) 93 
JІесиой,С.>ІІИВ• Парамохов,с. 
Лисаао:есь~иМ,А. а2 
JIJiceno, бiuor, 43 
.ІІхтовсь~а Метрва, 60 
Jlюadf, Упир, 51 
Jlor!\:П' r. 74 
~а, евавrелист, 37 
Jl;yRa Ьдята, вп. 50 
JІуцЬRе 8В&ІІГеJІі8 1 65 
Jlучхо:еач, І. !ЗО 
JlJx:SJDmCЬJt& УиіR~, 1569, 66,101 
hаnесьпй, с. rз 

ІІаrнуеа RВJІІ'И, 61 
Мазепет,R. J~O 
'МаRОБе~, пророv., 37 
'МаRСИ'ІІеИRо,Ф. 10а,1!0,127 
Маах1~, пророR, 37 
Мвлець~иП,JІ. 120 
~ар~о,вваrелист, 37 
МарRевич,А. 105,106 
Мартин, Св. 8 
Матві~, вваиrелист, 37 
Ма теіR єeaиreJds, aпor.pJ!Ifl, ЗВ 
ме.о:е,в. 1о6,1о7 
Мезеим:ир,~н. 8 
Meиno:er, ~и. АВт. 59 
Ме~nій (Мефоnій) С:е. 15,17,135 
МИІtуJІЬСЬ~~.? 96 
Милораnович, Г. 105,131 
Миро.а>бо:е ,ю. 12 
Миха!.а ІІ, qp болrар. 17 
JІих&!л ІІІ, цар бо.ІП'ар. 17 
Михей, npopo~, 37 
ІІіхвевич,? 104,105 
Мічурін, біолоr, 43 
Моrила,Петро, 120 
Мойсей (Мусин), &ПОRРиф, за 
Морозов, Т. 47 
Мстисла:ееаь,Петро,6З,67,78 

Н'ШІ, 146,149 
Налива~~о,д. 101 
Наполеон І, 11 
"На}'J(а 1 Cycn1Jrьcт:eo", 21,39 
Наум, npopoR, 37; ano~RI!, ЗВ 
"Національна б1бл1оrраф1ІІ", 150 
Некировсь~ий,Е. 1а,19 
Нестор, ~1тописеnь, 21, 50 
НиRвфорук,ю. 108 
НвоJІА~,патр. 29 
}Ьu(oJIЬCKtlf,H. 45,_52 
Н!Rои, ~1тописеnь, 21 
НіRон, чорноризець, SO 
Но:еи~ Запое1т, Остр1r,158О, 68 
Но:еиць~ий,І. 105 
"НоркансьRа теоріR", 3,6,10,25 

~nНІ, npopoJC, 37 
ОrієнJСо,І. nив. Іларіов,китр. 
Оrій, npopoR 1 37 

156 

"0rл&ВJІен1е к:в:иrь и R'I"' ихь СJІО8ИJІ'Ь11 , 98 
OJier, Rн. 9 

- доrо"1Р а rре~аки, 136-138 



Олександер І, uap, В4 
Олександер ІІ, uap, 124 
О.Иексаидр1я, ЮПП"и, 61,62 
ОлівіІІ, 1 
ОJІьrа,кв. 9 
Он)офрі!!Ісь:кий маваспр, 117 
()pJio!11 A. 41 
Осередок ~іб.ІІіоrрафі! ВоJІИИі1 112 
OcHf, пророк 1 37 
Острозька Академія, 78,84,101 
Острозьха Бібл1R. 31 
Острозьки~, І_к. хв. 101 
Острозьхий,к.к. ки. 66,7В 
"Остромирове Єваиrеліе", 211 31 
"От апостожьских уставов", 115 
ОтамаисЬ~,в. 1ОВ 

Па~о, АПОСТОJІ1 37 
Пa'f'IJIЯJto",1:'• 97 
Па!с1~,? 64 
"Паю~оJfська :хроні ~ta", З 
Парамоно!І,С. 7,1J,12,14,27 
Пастериа~t,Я. 26 
ПауJІ (ПаВJІо) діяння, апокриф,З8 
Певр,Гуrо, 107 
Пе~tарськ~,п. 121 
Пелевсьх~,є.ю. 108,129 
Пе~Пtіва,з. 107 
Пеиьо,Г. 86 
"Пересопиицьке БвавrЄJІів", 6S 
Перув (ідол) 11 
Петр, смщ, 51 
Петро, ап. 371 56,73 
Петро І, uap, Ц21 121 
IIиJom1 ІІОИАХ (Діапотра) 1 64 
Піuіпров'я, 7,8 
"Повість временвих літ", 91 21 
Пок~ no Нового заповіту, 

Остріr, lSBo, 70,77 
ПоJІек,І. 107 
"ПоJІьоиіка", 1SO 
Поиомарів,С. 107 
Порп~-ра,Уаксим, 122 
"Про бібJІіог~і~ ••• (П.Ярковського) 86 
"Програма ~JІ&ІІі:е б1бJdограф1! в Rре-

•'RИепьr.ому JІіпе'" 87-89 
"Просторі Паниойські иит1R", 15 
Прусевn,А. 106 
Птаmипьк~,с. 60,65,95 

Р.апа біб.ІІіотекарів Нароnиьо! 
Б1б.ІІ1отеJtи !І Киеві, 125 

Радіон, с. З 
Равrави,Миха!л1цар, 17 
Ришельсьхий,Г. 105 
РогоІІИИ1 В. 98 
Розов,Н. 51,52 
PoJIJiв 1Mixu, 99 
Роман, ~<В. 53 
Росла:еський,А. 105 
РостиСJІ&в,~емзь М:оресь~еюt, 15 
Румяв:пев, R. 1 rраф, ЗО 
"Русская 'МІІСJІЬ", Паря., 12 
PIJpИJt' ки. 12 
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Саrайnачиий-~ваmееич,Петро, rет. 101 
CAJI}"!JI, npop. 36 
Сввипіuький,І. 110 
СВRтослав ЯроСJІ&вович,ЗО,$1,11$,116 
Смтояр, RB. В 
Сиnоров,о. 119 
СІП'ИекуиІІ І, .IJ.1re. Зиrмувт І (Cтapldt) 
Симои,К. 79 
Сімеои,uар болrар. 29,31 
Сірах, прор. 37 
СіропоJІКо, с. 102 
Скарrа,Лйотр, 133 
Ско:еороnа,г. 122 
Скорииа,Ф. 641 117 
СJІа:еивецький,Е. 9В 
"С.110:во Івава сдомаскікаа 116 
СJІьоака,М. 11В 
СІІИриl!ИВ,А. 97 
СмотрицьІtІdf,JІ&JІет:ій, 101 
Собо.n,С. 119 
СоJІОІІОВl..ПС&JІІІИ1 аnокриф, ЗВ 
СоJІтаи,и. 63 
Соmтои,в. 96 
Сопувов,Б. 37,47 
СофоКJІ, 25 
Со<tроиев~~:о,К. 54 
СофроиНі,прор. 37 
СофроиіR ві.акрит'ІW, апо~еряф, за 
Срезиевський,І. 17 
С'!'Ефав, вп. Вз 
С~в І, вп. 53 
Строев,п. зо 
СупрасАЬськяй кавастир - каталог, 63 
Сура.СЬF.НЙ, 8Пе е 

Таиа!с, 7,8 
теоnор СтудИт, 64 
теоnоро!І_.,м. 83,107,131 
ТямофіІ, ап. 37 



ТИмофій Михайлоеич, 70,71,77,78, 
120, 

Тит, an. 37 
ТИ~р, Мерзебурсь~вй,20 
Товит, npop. 37 
Триr.uв ( Ве.аосий) 11 
Тутковськкй,П. 107 

УВАН, 146 
У:каа Сиио.ау, 120,121 
"J:кра!всь~а RВиrа", JЬеів, 1937-1938, 

129 
~льсхій,В. 106 

Феnоров,І., шm• Феnоро!!ІІА,І. 
Феnорович,І. 66-68,74,78,117-119 
Феоnосій nечерсьrий, 50,83 
Фялиwои, an. 37 
Ф1"Dель,JІ. 107 
ФоІh'т,:К. 105 
Фотій,патр. 9 
Фраи~о,Іваи,98,107 

Хааарсь~а •1с~, 15 
Херсоиес ( ll'lm· тоо• Корсунь), з, 8, 9, 

13,15,16-18 
:Х.уревич,о. 26 
Іодкевич,r. 63,67 

- Євавrе.d.е, 118 
Ходкеввч,О.ІСВ. 63 
Ірабр, •овах, 9,13,2~r22,24,120,1ЗЗ 

- "О пвс.евах•, 134 

Хравеввч,:К. 107 
ХрИС'l'ІІ'.rеJІЬ, Іва.в, 8 
Христос, 6,7,12,16,25,55 

~SАОвсь~,але~савnер, 131 

ЧарторийсьюdІ, Ад.u, 84, 99 
Чаць~вй,Т. 84,99 
ЧермвсьпП, д. 108 
Чехо~,Март.ии, 66,71 
Чирхів,г. 105 
Чорне 110ре, 7 
Чубаm,м. 26 

Шафеиберr,м. 118 
Шахр-Еміи (араб), 8 
ШваІnольт,Ф. 117 
Шм.рио, І<И. 59 
Ш~овсьrий, Петро, 101 

Юzra, an •. 37 
ЮШІф,прор. 37 
"Юзефовича ,хаз•, 124 
ЮриttJтий, А. 64 

Я~их, en. 1030, 45 
Яків, ап. 37 
Яків, •онах, ХІ ст. 50 
Яків, повість, апокрJІІ>, 38 
Яворсь~ий, ю. 108 
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Яр~овсь~й, Па~, бібжіотекар, 

82,86,87,93-96, 101 

ЯpoCJJ&8 ВDJІОlІJПІИРОВИЧ1 .аив. Ярос.uв Мудрий 
ЯроСJІав, кісто, 131 
Ярослав ІІуцрий, 6,2О,21,зо,44,45,57,116,1З1 
Ясиисьхий, Мижола, 3,1141 116,120,121,123,124, 

127, 132 



INDEX in ROMAN 

Archard,C. 92 Kachur,Victor, 14,27 
Alexander i,czar, 132 Кhersones, see Korsun' 
"Bibliografia w1asciwa", 86 Kornieichyk,I. 113tl14 
"Bohos1ovtsa ot s1oves", 132 Korsun' (Кhersones) 28 
"Book of nes"' 14 Kotliarevs І kyi J І. 1З2 
Camus,A. 75,92 Le1ewe1,J. 94 
Conover,H. 150 Lycaeo Volhyniensi, 95 
Courtney,vJ. 150 Мiroroliubov,Jurii, 27 
Cremeneci (Кremianets 1 ) 95 Montandon,c. 113 
Cyri11us~Saint, 28 New Testament.Ostrih~158o, 79 
Czartoryiki,A. 102 Naude~G· 75 _ 
Danie1ewiczowa,Maria, 102 "0 bibliografii" ••• (Jarkowski1 P.)86,94 
Denis,м. 7~1 91,150 "Pannoni.an chroni.c1e", 28 
''E1ementa.rцv kurs bibliografii" 1 86,94 Peignot,G. 92 
Avгngelium and Psalter in Korsun•,28 Peresopnytsia monastery, 79 
Fenning,D. 75,91 Psa1ter, L1viv, 1574, 132 
Fedorov,I, вее Fedorovych,I. Regiona1 bibliograpДy in Ukraine, 113 
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APffiAL ТО UКRAINIAN BIВLIOORAPНERS AND SCIENI'ISTS 

It is now time to start to produce а complete Ukrainian National Bibliog
raphy. Enough taЗ.k and promises. We should meet the requiremeпts of internatio
nal scientific standards and the responsibility for our histor.r and thousands 
of ~;~u.fferingbibliographers and scientists. We have моnеу for community banquets 
anniversar,y parties1 Ьut not when it comes to our scientific representation in 
foreign libraries and for а guide to our written and published resources. 

І direct this мessage to the young Ukrainian librarians who1 perhaps have 
а better approach to and understanding of international bibliographical stan-
dards аз well as а national feeling of the possible Ukrainian contribution to 
general knowledge among their English and Franch sreaking friends. 

The Ukrainian bibliographic tradition began with an article 1 "А Glor.r 
Word" 1 in the "Izbornik" 1 Sviatoslava1 Кіеv, 1073. Not one countr.r among the 
Slavic nations has such а precious example in its nativє culture. Therefore the 
present publication is published in the series "The Culture of Ukrainian Word", 
:meaning the word "Which was in existence during long centuries and is still 
alive in spite of мацу barriers and censorship. 

What do we need to perform our task? First of al11 spiritual. unity and 
devotion to our task to establish а permanent unit. In general there can Ье 
prepared the following blueprint t 

1. То establish а Center of Ukrainian National BibliograpЦr~ preferaЬ~ 
close to the largest general collection of Slavic мaterialв and Ukrai
nian in particular. 

2. То appeal to native patriots and individuals for donations to Ьuild 
an adequate fund for long term work. 

З. То appoint а young, agressive, professional librarian with excellent 
Ukrainian background for the work for at 1east ten years. 

4. Start to collect for the< permanent work al1 possible bibliographical 
lists, bibliographies in "xerox11 , fi11nз, microfiche etc • 

5. At the begirming Ьuild а bibliographical f11e on catalog cards 4 х 6 
inches (Author and title including references). 

6 • .Af'ter years ofwork there should Ье prep(U'6d, (from. the bibliographieal 
file) а пumЬers of xerox copies for the first review Ьу specialists. 

1. After correction1 review and introductory notes to prepare а manusc
ript for the final printing. 

8. Such а bibliographic center should Ье ready to meet а requirement to 
collect and publish in the future not о~ current bibliographical 
items Ьut also issues which car1 Ье found in мацу forgotten sources. 

9. It will Ье nesessary- to cooperate with world bibliographical centres 
as well аз with present libraries and bibliographical unit in Ukraine. 

10. For such а project there :may Ье also an available fund .froм govern:ment 
sources. 

It should Ье pointed out that with good organization the entry catalog 
cards can Ье supplied Ьу indi viduals through advertising to retired people 
requesting them to complete these from аду possible sources. 

In general this message encourages young librarians of Ukrainian descent 
working in the United States and Canada to join together and prepare for their 
fatherland а perpetual monument. 
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VOLHYNiдN BIBLIOGRдPHIC CENTER 
ЗD7 N. DVERH\LL DRIVE 

BLDDMINGTDN, INDIANA, 47401. USA. 

PUВLICATIONS OF ТНЕ SERIES: 

CULTURE OF UKRAINIAN 'WORD 

Dofko, !\laksy111. _ ··' 
U rubitni нkraiпs'koJ bibliuhra(i"{ І Maksym Пolko = ln thc J 

WC'rkshop ul· Ukrainian bibliography І Ьу Maksym Во"Іkо. -
Dluшi(Іgtun, lnd. : <hercdok bibliohrafiJ Volyni, 1981. І 

144 р.: іІІ. ; 28 crn. -· (Ku\'tura ukrams'kol10 slovL Рr1Бі; ch. 1 = Uk.· \ 
raiшan word cu\Іwe. Publication ; nu. 1) І 

І. IIІblюpІІphy-Uk.raine-lfisІory. І. TitJe. 11. ТІUе: Іn the workshop , 
of UkrаІІІІІІІ bІblюgraplay. Ш. Series. ' 

-~514.U5H6~_1981 OJ6.947'71-dc19 82·131849 
Bofko, Maksyш. . 

2. . lsturychni osnovy ukra·fns'kol bibliohralii = Historical back· 
groнnd or Ukrainian bibliography І compilcd and edited Ьу 
Maksym Ro1ko. - 8\urnington, lnd. : Oseredok bibliohrafil 
Volyni. 1981. 

129 р.: ill.; 28 cm.- (Kul'tura ukrams'koho slo\a. PraGi; ch.1 = CuiІure 
of Ukrainian ~ord. Publications ; no. 2) 

1. Bibliography-Ukralne-Hbtory. І. Title. 11. Title: Historical back· 
ground of lдrainian bibliopaphy. ІІІ. Series: Kul'tшa ukraїns'koho slo,·a. 
PraGi ; ch. 2. 1 

·- .. _І---. . . _ ~5l_'!._U~В617 1981 '016.947'71-dcl9 82·123118 J 
Во'ПІо, Ma11!iym. · J 

\. 

Palcohralichn)1 zbirnyk = Palcographical outJine І compilcd 
and cditcd Ьу Maksym Во1kо. - Blurnington, lndifiina : Oserc· 
dok bibliohralii Volyni, 1982. 

2U5 р. : іІІ. ; 28 cm. - (Kui'Іura ukralns"koho sloYL РrаБі ; ch. 3) • 
1. Paleography, Ukrainian. І. Volhynlan Bibliographlc Center. 11. Title. 

ІІІ. Title: Paleographical ouUine. lV. ТІtІе: .PaJeoaraphkal collec:Uon. V. 
~ries. 
ZllS.S.U4В63 1982 417'.7~19 82·122901 

Bo1ku, Maksyщ. 
Ц. Rcpcrtнar ukraYns'kui hibliohralii : khronologichna stu<!iia І 

Maksyю Воїkо = А rcpcrtory оГ tJk.rainian bibliography І сот· 
pilcd and cditcd Ьу Maksym Boiko. - BltІmington, lndiiina : 

1 Nakl. Mykoly Bruchkovs'koho, 1982. 
1711 р. ; 28 cm. -- (К.ul'tura ukrams'koho slova. PraGi ; ch. 4) 

11. Tatle. ІІІ. T1Ue: Repellury of Ukrainian bibliography. lV. Series. 
1. o1blюgraphy·-Ukraine--Hr;tory. І. Vo\hynian Bil.lliographic Q:nter.l 

Z2514.U5B62 1982__ 82· J 22973 
Bofko, Maksym. · -- · - · · ... ·-· 

Ukrains'ka bibliohrafiia pidchas vit'ny і myru = Ukrainian 
bibliography during war and реасе: 1922·1982 І compiled and 
editcd Ьу Maksym Вolko. - Blurnington, lndiiana : Vydav М. 
8nІChkovs'ky1, 1982. 

144 р. ; 28 crn. - (Kul'tura utralns"koho slova. PraiSi ; ch. 5) 
1. Ukrainian imprints. L Tltle. П. Тitle: Ukrainian bibliography durln& 

war and реасе. ІІІ. Series. 
Z2514.U58634 19Я2 015.47'71-dcl9 82·242799 --- -

6. 
воlко. МАКSD!: 

Іа 1etof'1Ctuvkh ehl.Їakhв.lch ukriine 1 ko'i b1bl1ohra
t1'1 = On the hietorical pathvв;ye о! Ulcrainian bibl1-
ography / Мak!'J81 Во!kо, - BloOid ngton, Ind. : Pub liahed 
Ьу Maria Кrotiuk, 1983, 

160 .Р• 1 iU.; 28 cm. (ltul'turs ukra'1.ПE 1koho аlо
та. Frats1 • ch. 6) 

Collectlons о! easay vith !ngliah auиmarт to each, 
l.Bibliogтaphy-Ukrain е--Ніеtоrт. 2 .Ukrainian lan.
gu'1r--AlphaЬet. І. Volhy-niar. В1bl1ogrвphic Center. 
II .• itle. IIJ.T1tle: On the historical pathvв;ye о! 
Ukrs1n1ar. bibliography. 
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