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Ковальчук Г. І., Лобузіна К. В.

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО 
ВЕБ-РЕСУРСУ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ

Розглянуто стан нормативної бази щодо підготовки Дер-
жавного реєстру національного культурного надбання, а 
саме його складової частини «Книжкові пам’ятки України». 
Проаналізовано основні проблеми створення інтегрованих 
реєстрів книжкових пам’яток. Представлено інформаційні 
ресурси «Книжкові пам’ятки» та «Цифрова бібліотека іс-
торико-культурної спадщини», створені Національною біб-
ліотекою України імені В. І. Вернадського. Окреслено пер-
спективи розвитку запропонованих моделей для формуван-
ня загальнодержавного реєстру національного культурного 
надбання.
Ключові слова: книжкові пам’ятки, державний реєстр, 
книжкові колекції; інформаційні ресурси історико-культур-
ного надбання.

У багатьох бібліотеках України, де зберігаються фонди книж-
кових пам’яток, упродовж останніх двадцяти років – де більше, 
де менше – проводиться робота щодо відбору та опису таких 
пам’яток до Державного реєстру національного культурного 
надбання (ДРНКН), відповідно до існуючої нормативної бази 
[1]. Більше того, бібліотеки, сумлінно виконуючи покладені на 
них завдання, пропонують описи найцінніших пам’яток для ре-
єстрації в Державному реєстрі, проте держава ніяк не може ви-
значити юридичну процедуру, як це зробити. Не зважаючи на 
це, бібліотеки публікують напрацьований матеріал на своїх сай-
тах чи порталах. Наприклад: «Книжкові пам’ятки НБУВ» [2], 
«Книжкові пам’ятки: до Державного реєстру (Електронна бібліо- 
тека старовинних видань Музею книги НБ ОНУ імені І. І. Меч-
никова) [3] та ін.
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Якщо на початку діяльності щодо підготовки Державного ре-
єстру національного культурного надбання відбувалися, так би 
мовити, структурні пошуки – чи єдиний має бути реєстр пам’яток 
національного надбання, чи він повинен мати окремі розділи за 
видами пам’яток, насамперед – рухомих і нерухомих; хто має від-
бирати до включення в реєстр рухомі пам’ятки – окремо архіви, 
бібліотеки, музеї, чи в структурі Реєстру мають бути розділи, де 
фіксуватимуться пам’ятки одного типу, незалежно від того де 
вони зберігаються в державних сховищах: документи – в розділі 
«Документальні пам’ятки» (відповідальність архівів), книги – в 
розділі «Книжкові пам’ятки» (відповідальність бібліотек), а, ска-
жімо, твори живопису – «Образотворчі пам’ятки» (відповідаль-
ність музеїв). Це приблизна схема, яку ми пропонували від самого 
початку роботи, і яка б дозволила чітко фіксувати певні пам’ятки 
лише один раз, за їх типами. Це особливо важливо для тиражова-
них пам’яток, якими є друковані видання: до Державного реєстру 
треба заносити цінне видання як непересічну пам’ятку певної 
епохи, книжкової культури тощо, і фіксувати всі примірники, що 
зберігаються в державних фондах, незалежно від їх підпорядку-
вання. Не можна допустити, щоб, наприклад, «Острозька Біблія», 
видана Іваном Федоровим 1581 р., була представлена в ДРНКН 
кілька разів: в розділі «Книжкові пам’ятки», яку мають готувати 
бібліотеки, і в розділі, наприклад, «Музейні пам’ятки», оскільки в 
кількох музеях України є примірники Острозької Біблії, і в розді-
лі «Документальні пам’ятки», за який мають відповідати архіви.

Навіть цей невеликий приклад доводить, що на законодав-
чому рівні ніхто серйозно не займався проблемами створення 
ДРНКН, тому «віз і нині там». Безумовно, можливий і інший 
підхід, коли, наприклад, певний архів пропонує для включення 
до ДРНКН пам’ятки з власних фондів, і вони таким масивом 
фіксуються в ДРНКН за приналежністю до фондоутримувача у 
разі їх унікальності. Але, знов-таки, з друкованими книжками 
складніше: якщо у сховищах країни є десятки примірників од-
ного видання, доцільно їхні описи зібрати разом. Це не тільки 
полегшує пошук, але й дозволяє одразу побачити, що є дійсно 
рідкісним, а то й унікальним, а що є не рідкісним, проте, можли-
во, цінним з інших позицій.
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За попередні роки напрацьовані інструкції щодо відбору 
пам’яток, методичні рекомендації щодо уніфікації їхнього опису. 
Але настає час зведення інформації в єдиному ресурсі, і це може 
виявитись найскладнішим етапом нашої спільної корпоративної 
праці. До нас часто звертаються співробітники відділів рідкісних 
книг бібліотек щодо відносно стану державного реєстру книжко-
вих пам’яток, чекають нової інформації і нових планів діяльності 
заради спільного результату. Ці питання періодично виникають 
під час семінарів, круглих столів і іншого виду засідань спеціа-
лістів. Тому метою нашої публікації та виступу є, по-перше, по-
ділитися тою невеликою інформацією щодо новин у цій справі, а 
по-друге – запропонувати пілотні проекти зведення інформації.

Отже, восени 2014 р. в Україні були затверджені на держав-
ному рівні «Положення про Експертну комісію з відбору руко-
писних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до 
Державного реєстру національного культурного надбання» (наказ 
Міністерства культури України від 30 жовтня 2014 р. № 919, за-
реєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 р. 
за № 1449/26226). Ця комісія є консультативним дорадчим ко-
легіальним органом Мінкультури та працює на громадських за-
садах, має здійснювати розгляд пропозицій бібліотек, музеїв, 
інших юридичних осіб щодо включення книжкових пам’яток 
до Державного реєстру національного культурного надбання та 
надавати Мінкультури відповідні висновки щодо того, підлягає 
чи не підлягає конкретна книжкова пам’ятка включенню до Дер-
жавного реєстру національного культурного надбання. Виснов-
ки, викладені у протоколі Експертної комісії, враховуватимуться 
Мінкультури при формуванні Державного реєстру національного 
культурного надбання. Проте у зв’язку зі зміною влади, зокрема 
і керівництва Мінкультури, Експертна комісія, вірогідно, так і не 
зібралась, принаймні дієвих наслідків її діяльності нема.

22 травня 2015 р. на засіданні Верховної Ради України де-
путат Т. Батенко зробив офіційний запит щодо Державного ре-
єстру стародруків та рідкісних видань і вимагав подати тер-
міново список таких видань та інформацію, які з них потре-
бують нагальної реставрації. Можливо, це дасть поштовх для 
зрушення справи з місця.
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Натомість з’являються цікаві новини щодо укладань ДРНКН 
у наших сусідів – у Білорусі та в Росії. Так, 24 червня 2015 р.
представники бібліотек, музеїв та архівів Білорусі обговорили 
питання створення Державного реєстру книжкових пам’яток. 
Обговорення відбулося в режимі веб-семінару, організованого 
Національною бібліотекою Білорусі, на яку покладено функцію 
формування та ведення Державного реєстру книжкових пам’яток 
Республіки Білорусь. Учасники семінару дійшли висновку, що 
для якісного ведення Реєстру необхідно:

•	 проаналізувати сучасний стан роботи з книжковими 
пам’ятками установ-фондоутримувачів;

•	 розробити наукове та методичне забезпечення роботи;
•	 створити уніфіковане програмне забезпечення;
•	 клопотати про створення міжвідомчої ради та організува-

ти регіональні центри з ведення Реєстру;
•	 організувати підготовку кадрів в системі професійної біб- 

ліотечної освіти та регулярне підвищення кваліфікації фахівців, 
орієнтованих на роботу з книжковими пам’ятками.

Як бачимо, державного реєстру книжкових пам’яток у Біло-
русі теж досі нема, проте відчувається явна активізація цієї ді-
яльності, на жовтень 2015 р. у Мінську планується провести від-
повідний конгрес. Але по-справжньому здивували нас новини з 
РДБ, про які ми дізналися з відповідної публікації, представле-
ної на сайті Інституту української археографії та джерелознав-
ства ім. М. С. Грушевського [4]: директор Російської державної 
бібліотеки Олександр Віслий запропонував повністю передати 
очолюваній ним книгозбірні повноваження з ведення державно-
го реєстру цінних книг. Відповідні зміни в Федеральний закон 
«О библиотечном деле» вже готуються. Вихідна позиція – у мі-
ністерстві не так багато людей, які здатні цим займатися, в біб-
ліотеці все це організувати простіше, хоча за інформацією від 
співробітників відділу рідкісної книги цієї бібліотеки, справа ця 
дуже складна. Найцікавіше в публікації – це нова проблема, яку 
планує теж покласти на РДБ її директор: книжкові пам’ятки, що 
зберігаються у приватних колекціях. Він вважає, що їх потрібно 
реєструвати в ДРНКН, і крім того, реставрувати. За його словами, 
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якщо в бібліотеках за станом цінних книг намагаються стежити, 
то у приватних колекціонерів вони часом «розсипаються на лис-
точки». У зв’язку з цим, одна з цілей гендиректора – домогтися 
фінансування, яке дозволить колекціонерам утримувати книги в 
пристойному стані. Колекціонери побоюються повідомляти, які 
цінності вони тримають вдома, але деякі з них реєструються в 
базі, що істотно підвищує відповідальність держави у разі втра-
ти приватних зібрань. Інша поправка до закону «О библиотечном 
деле» стосується виведення поняття книжкової пам’ятки на но-
вий рівень. Зараз, за словами Олександра Віслого, при зверненні 
колекціонера за реєстрацією певної книги як книжкової пам’ятки, 
довідку йому видає РДБ. В ідеалі ж це має бути свідоцтво, видане 
на більш високому рівні: зазвичай державні реєстри ведуться дер-
жавними органами влади. Для України, яка не має жодної копійки 
для створення Державного реєстру, просити додаткові кошти для 
реставрації за бюджетні кошти книжкових пам’яток з приватних 
колекцій уявляється неможливим. Так само, не маючи жодного 
спеціалізованого підрозділу для ведення Реєстру, розпочинати 
діяльність з видачі відповідних довідок приватникам, представ-
ляється нереальним і викликає побоювання, що співробітники 
відділів рідкісних книг бібліотек тільки й будуть писати такі до-
відки, що забиратиме основний робочий час і перешкоджатиме 
виконанню планової роботи.

Як свідчить міжнародний досвід (Америка, Білорусь, Іспанія, 
Німеччина, Росія, Сербія, Франція, Фінляндія), проблеми ство-
ренням централізованих реєстрів культурного надбання, пов’язані 
із вирішенням таких основних завдань:
•	 проектування інформаційної системи (архітектура системи, 

інформаційні об’єкти, метадані, організація колекцій);
•	 безпека (безпека даних, політика доступу, повноваження ко-

ристувачів, допустимі операції тощо);
•	 адміністрування (реєстрація учасників проекту, перевірка 

якості та завантаження інформації, оновлення інформації та 
створення резервної копії контенту);

•	 розробка інтерфейсу для користувачів;
•	 методичний супровід та навчання роботі з інформаційною 

системою.
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Значні досягнення у напрямі створення інформаційних ресур-
сів книжкового пам’яткознавства має Росія, де під патронатом 
Російської державної бібліотеки (РДБ) реалізується створення 
онлайнового інформаційного ресурсу «Загальноросійський звід 
книжкових пам’яток» [5]. Слід зазначити, що архітектура інфор-
маційної платформи дає змогу підтримувати ресурс зусиллями 
багатьох бібліотек у віддаленому режимі. Однак, щоб отримати 
доступ до системи, необхідно пройти дводенне очне навчання у 
спеціалістів РДБ, здати тест та отримати ідентифікаційні дані для 
доступу до системи [6, 5].

Одним із важливих напрямів створення інтегрованих ресурсів 
книжкових пам’яток є також здійснення проектів оцифрування 
найбільш цінних та унікальних документів бібліотечних фондів. 
Цей напрям з успіхом розвивається у Національній бібліотеці Бі-
лорусі в рамках проекту «Пам’ять Білорусі». Реалізація Програми 
вирішує також завдання подальшого виявлення документальної 
спадщини, поповнення Державного списку історико-культурних 
цінностей Республіки Білорусь, створення реєстрів найбільш цін-
них і значущих документів [7].

Сьогодні в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернад-
ського (НБУВ) з успіхом розвиваються обидва напрями створен-
ня інформаційних ресурсів, спрямованих на забезпечення збе-
реження книжкових пам’яток та надання доступу до унікальних 
документів з бібліотечних фондів. Для реалізації поставлених 
завдань в НБУВ створено два інформаційних ресурси: «Книжко-
ві пам’ятки НБУВ» та «Цифрова бібліотека історико-культурної 
спадщини».

В основу формування інформаційного ресурсу «Книжкові 
пам’ятки НБУВ» покладено дворівневу архітектуру: опис книж-
кових пам’яток – колекцій та подокументний опис одиничних 
книжкових пам’яток [8].

Історичні книжкові колекції НБУВ представлені різними ти-
пами фондів (тематичні, колективних власників, особові) та гру-
пами документів (рукописні книги, стародруки, рідкісні видання, 
карти, ноти, образотворчі документи). Роботу з описами колекцій 
організовано на основі бази даних «Книжкові колекції НБУВ», до 
якої мають авторизований доступ всі учасники проекту.
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Основними одиничними документальними об’єктами, які ма-
ють свої специфічні особливості опису, визначено: рукописні 
книги, стародруки, картографічні пам’ятки. Для кожного типу 
документів розроблено елементи його формалізованого опису: 
рукописна книга (автор; назва; дата створення; місце створення; 
писець; мова; обсяг (кількість аркушів або сторінок); матеріал 
письма, формат, розмір аркуша; тип письма; фізичний стан збе-
реження, наявність або відсутність оправи; оздоблення (пере-
лік видів оздоблення); старі шифри, штампи, екслібриси; місце 
зберігання (фондоутримувач); шифр; стародрук (автор; назва; 
місце видання; видавництво чи друкарня, друкар; рік видання; 
обсяг (стор., арк.); формат; фондоутримувач (бібліотека, відділ); 
кількість примірників; картографічна пам’ятка (назва; укладач; 
масштаб; місце видання; видавець (видавництво); рік видання; 
кількість аркушів; формат (розмір); місце зберігання (фондоутри-
мувач) [9].

База даних «Книжкові пам’ятки НБУВ» доступна на порталі 
НБУВ у тематичному блоці «Історико-культурні ресурси». Ор-
ганічним доповненням до представленої інформації є «Цифрова 
бібліотека історико-культурної спадщини», у якій є можливість 
переглянути повні тексти унікальних пам’яток із фондів НБУВ, 
що може полегшити завдання ідентифікації та атрибуції книжко-
вих пам’яток для регіональних бібліотек України.

Перспектива використання бази даних «Книжкові пам’ятки 
НБУВ» як інформаційного ресурсу про особливо цінні та унікаль-
ні документи найбільшої книгозбірні України вбачається, крім 
того, у залучені до формування зведеної бази книжкових пам’яток 
інших бібліотек та установ України – музеїв і архівів. Потенційні 
можливості інформаційної платформи, налагодженої в НБУВ, да-
ють змогу організувати розподілене формування реєстру книжко-
вих пам’яток в онлайновому режимі через веб-інтерфейс.

Цьому передувало розв’язання цілого комплексу завдань, се-
ред яких: розробка робочого аркуша для ведення реєстру; розроб-
ка довідкового та пошукового апарату каталогізатора Державного 
реєстру книжкових пам’яток; розробка специфічних форматів ви-
ведення інформації для «ІРБІС128»; розробка засобів розподілу 
доступу до інформації (права оператора та редактора); створення 
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умов для реєстрації сигл установ – учасників проекту; тестування 
програмної платформи тощо.

Для тестування можливостей проекту, як пропонувалося на 
семінарі для співробітників відділів рідкісних книг універси-
тетських бібліотек у НБУВ у лютому 2015 р., налагоджено базу 
даних, яка містить бібліографічні описи прижиттєвих видань 
Т. Г. Шевченко. Всі ці видання мають також цифрові повнотек-
стові копії, доступні в онлайновому режимі. Інформація про при-
мірники прижиттєвих видань Т. Шевченка в інших бібліотеках 
України обов’язково повинна містити дані про установу фондо-
утримувача, фонд/колекцію, кількість примірників, примітку про 
особливості примірників. Зібрати інформацію про наявність при-
мірників цих видань у фондах документальних установ України 
є першочерговим завданням, про що наголошувалось у рік свят-
кування 200-річчя від дня народження поета. По-перше, це для 
України апріорі національне надбання, достойне включення до 
державного реєстру; по-друге, незначна кількість прижиттєвих 
видань класика (15) має дозволити в рамках реалізації цього ло-
кального проекту відпрацювати технологічні та методичні аспек-
ти спільної роботи з формування загальнодержавного реєстру на-
ціонального культурного надбання.

Ми пропонуємо, поки юридичні питання вирішуватимуться на 
законодавчому рівні, просуватися в справі підготовки Державно-
го реєстру книжкових пам’яток конкретними блоками: наступним 
кроком може бути зведення інкунабул, що зберігаються в Украї- 
ні – це найдавніші європейські друки, які мають беззаперечну 
цінність. В державних сховищах країни їх менше тисячі і нових 
надходжень, зрозуміло, не очікується. Тут є приховані проблеми: 
кожна бібліотека – фондоутримувач інкунабул має нести відпо-
відальність за правильність атрибуції і опису таких раритетів. 
Жодна експертна комісія не матиме коштів для відряджень для 
перевірки правильності опису. Атрибуцію за фотографіями роби-
ти не можна: слід враховувати папір, філіграні та ін.; титульних 
аркушів з вихідними відомостями більшість інкунабул не мають. 
Проте, якщо бібліотека впевнена в своїх описах, а описи переві-
рені і мають посилання на світові бібліографічні джерела інку-
набул, звести інформацію в єдиний ресурс можливо. Ще одним, 
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вже більшим за обсягом розділом Реєстру, можуть стати україн-
ські стародруки – безумовне вітчизняне надбання. Пріоритетом 
тут має стати територіальна ознака – насамперед друки, видані 
на території сучасної України з XVI ст. до 1830 р. включно (книги 
періоду ручного друку, загальновизнана сьогодні в світі категорія 
для стародруків), незалежно від мови чи шрифту; можливо з ча-
сом можна буде додати і інші видання, наприклад, надруковані на 
землях компактного проживання українського народу, тобто які 
призначалися для цього населення: Перемишль, Замостя та ін.

На нашу думку, реальний шлях зведення інформації в Держав-
ному реєстрі книжкових пам’яток України – реєстрація видань 
окремими партіями, як це зроблено в Державному реєстрі націо-
нального культурного надбання для нерухомих пам’яток [10].
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Г. И. Ковальчук, К. В. Лобузина

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ВЕБ-РЕСУРСА КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ УКРАИНИ

Рассмотрено состояние нормативной базы по подготов-
ке Государственного реестра национального культурного на-
следия, а именно его составной части «Книжные памятники 
Украины». Проанализированы основные проблемы создания 
интегрированных реестров книжных памятников. Представлены 
информационные ресурсы «Книжные памятники» и «Цифро-
вая библиотека историко-культурного наследия», созданные 
Национальной библиотекой Украины имени В. И. Вернадского. 
Определены перспективы развития предложенных моделей для 
формирования общегосударственного реестра национального 
культурного наследия.

Ключевые слова: книжные памятники, государственный ре-
естр, книжные коллекции; информационные ресурсы историко-
культурного наследия.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ОЦИФРОВУВАННЯ 
СТАРОДРУКІВ ТА РІДКІСНИХ ВИДАНЬ У БІБЛІОТЕКАХ 

ВНЗ УКРАЇНИ

В доповіді розглянуто процес оцифровування друкованого 
(рукописного) матеріалу. Показано які економічні витрати 
супроводжують цей процес. Запропоновано для зменшення 
витрат бібліотекам створити план сканування стародруків 
та рідкісних видань і розташувати цей план або у централь-
ному, або іншому «сховищі» для ознайомлення всіх зацікавле-
них бібліотек.
Ключові слова: технологія оцифрування стародруків, оброб-
ка, багатосторінкові файли (DjVuSolo).

Стародруки та рідкісні видання є історичним надбанням на-
роду України. Як відомо такі видання зберігаються у певній кіль-
кості бібліотек України, зокрема й у бібліотеках вишів.

Надання фізичного доступу до таких видань є дуже складною 
процедурою через такі перепони. 

Щодо стародруків, то, по-перше, вони зберігаються у невели-
кій кількості бібліотек України, по-друге, для їх зберігання необ-
хідно додержуватися певних параметрів довкілля. Здійснення фі-
зичного доступу до таких видань неминуче призведе до утворен-
ня черг довжиною у кілька десятиріч, незручностей пересування 
зацікавлених осіб з одного міста країни до іншого, а також втрату 
параметрів довкілля зберігання стародруків, що неминуче при-
зведе до їхнього псування й остаточної втрати.

Щодо рідкісних видань, то через їх дуже обмежену кількість, 
доступ до них породить утворення черг довжиною у кілька років, 
незручностей пересування зацікавлених осіб з одного міста краї-
ни до іншого.

Для того, щоб позбутися таких наслідків, з одного боку, а з ін-
шого, надати можливість всім зацікавленим ознайомитися зі зміс-
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том таких видань, бібліотеки України, які мають подібні видання, 
намагаються їх оцифрувати (здійснити сканування).

Спеціальне устаткування дозволяє безконтактно сканувати 
стародруки, не псуючи їх. Після цього зображення перетворюють 
у формат електронної книжки.

Для перетворення книжкового фонду бібліотеки (у тому числі 
стародруків та рідкісних видань) в електронний вигляд бажано 
використовувати спеціалізовані сканери. Вони дозволяють спрос-
тити задачу сканування й підвищити якість. Головною особли-
вістю книжкового сканера є V-подібний стілець із притискуючим 
склом. Сторінки книги притискають склом, що дозволяє уникну-
ти спотворень на зображеннях сторінок.

Технологія оцифровування таких видань, особливо стародру-
ків, є надто затратною і, у першу чергу, через високу вартість апа-
ратури, яка може вартувати кілька десятків тисяч доларів.

Маючи набір програмних продуктів, користувач може створю-
вати файли будь-якого графічного формату та конфігурації.

Алгоритм технології створення файлу формату DjVu, який 
впроваджений в науковій бібліотеці ХНУРЕ, наведено на іл. 1.

Іл. 1. Технологія створення файлу формату DjVu
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графічному форматі. Надалі за допомогою будь-якого графічного 
редактора усуваються вади сканування.

Після сканування й обробки всього необхідного матеріалу 
здійснюється створення багатосторінкових файлів. Це може бути 
як один багатосторінковий файл, котрий містить всі відсканова-
ні файли (операція bundle), так і створений додатково індексний 
файл (операція join). Обидві ці операції можна виконати, вико-
ристовуючи програму DjVuSolo 3.1, котра дозволяє здійснювати 
ці операції у віконному режимі.

Процедура створення багатосторінкового файлу djvu з окре-
мих графічних файлів полягає у наступному.

По-перше, у вікно програми DjVuSolo вставляють першу сторінку.
По-друге, додають усі інші файли в режимі Open помічаємо 

останню сторінку з групи файлів, які необхідно додати, і першу 
сторінку за допомогою клавіші Shift, таким чином, додається група 
файлів у необхідній послідовності до багатосторінкового файлу.

Через те, що створення багатосторінкового файлу є дуже 
громіздка і відповідальна робота, то необхідним є візуальний 
контроль створеного файлу, котрий здійснюється або програмою 
DjVuSolo 3.1, або переглядом за допомогою будь-якого браузера, 
до котрого додано програму DjVuWebBrowser.

Після проведення всіх операцій, створений багатосторінковий 
файл можна пропонувати для використання.

Таким чином, обґрунтовано вибір формату djvu для створення 
повнотекстових копій друкованих видань та описано процедуру 
створення таких файлів [1-3].

З іншого боку, спостерігається дублювання під час оцифрову-
вання, яке здійснюють різні бібліотеки, зменшуючи тим самим 
загальну кількість оцифрованих видань такого типу.

Для подолання цієї проблеми, пропонується створити якийсь 
перелік планів сканування стародруків та рідкісних видань пев-
ною бібліотекою і виставляти цей план на загальний розгляд.

Тим самим можна уникнути дублювання при скануванні, 
дещо зменшити витрати на сканування і на певних умовах до-
мовитися між зацікавленими бібліотеками про обмін відскано-
ваними матеріалами.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЦИФРОВКИ 
СТАРОПЕЧАТНЫХ И РЕДКИХ ИЗДАНИЙ В 

БИБЛИОТЕКАХ ВУЗОВ УКРАИНЫ

В докладе рассмотрен процесс оцифровки печатных (руко-
писных) материалов. Показано какие экономические издерж-
ки сопровождают этот процесс. Для уменьшения затрат в 
библиотеках предложено создать план сканирования старо-
печатных и редких изданий и разместить этот план либо в 
центральном, либо в ином месте для ознакомления всех заин-
тересованных библиотек.

Ключевые слова: технология оцифровки старопечатных из-
даний, обработка, многостраничные файлы (DjVuSolo).
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ВІДДІЛ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ: ВИТОКИ, 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття присвячена дослідженню місця й ролі відділів рідкіс-
них видань наукових бібліотек університетів у подальшому 
розвитку їх навчальної та науково-дослідницької діяльності. 
Проаналізовано витоки зародження університетських бібліо- 
течних фондів. Розглядаються проблемні питання сучасного 
стану їх формування, інноваційні підходи до їх зберігання, пе-
реведення фондів у електронну форму, створення електрон- 
них бібліотек та організації доступу до їх використання у 
науковій та навчальній діяльності. Акцентується увага на 
інноваційному розумінні соціального статусу, шляхах реорга-
нізації та структуризації відділів рідкісних книг.
Ключові слова: університетська бібліотека, відділ рідкісних 
книг, електронна бібліотека, інновації в бібліотеках.

Вища освіта в Україні сьогодні переживає значне реформуван-
ня. На початок нового навчального 2015 р. замість 802 залишилося 
317 вищих навчальних закладів. А за оцінками фахівців в Украї-
ні потрібно: 1) 3-5 університетів «світового класу» за класифіка- 
цією Ф. Альтбаха і Д. Салмі; 2) до 15 університетів дослідницького 
типу, які за рейтингом повинні входити до 200 університетів сві-
ту; 3) 25-30 регіональних технічних і політехнічних університетів 
у різних регіонах країни; 4) півтора десятки університетів соціо-
гуманітарного напрямку з достатньою кількістю педагогічних фа-
культетів; 5) півтора десятки інших різноманітних університетів, 
інститутів та академій, які акцентують увагу на тому, що всі без 
винятку вищі навчальні заклади повинні мати багатоканальне фі-
нансування, як це має місце у всіх розвинутих країнах світу [7].

Але головною рисою, яка повинна бути притаманна солідному 
сучасному університету – проведення наукових досліджень і роз-
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робок світового рівня, бо «без цього – це «лавка з дипломами» 
[6, с. 12]. Таким чином, не буде перебільшенням зауважити, що 
пріоритетне місце на цьому шляху буде належати саме науковим 
бібліотекам університетів і, не в останню чергу, фондоутримува-
чам рідкісних видань і рукописів, що містять значні інформаційні 
ресурси для наукових досліджень світового значення.

Сьогодні ми бачимо, що відділи рідкісних видань універси-
тетських бібліотек проходять серйозні інноваційні перетворен-
ня. Свідоцтвом чого є, наприклад, аналіз тематики публікацій на 
сторінках професійного друку і доповідей на наукових конферен-
ціях, присвячених перспективам розвитку і проблемам функціо-
нування відповідних структур. Серед провідних українських дос- 
лідників можна виділити праці Г. Ковальчук, в яких здійснено 
спроби розглянути проблеми формування, збереження і викорис-
тання фондів рідкісних видань, насамперед, книжкових пам’яток 
України в умовах інформатизації суспільства. Науковий інтерес 
викликають дослідницькі розвідки В. Вергунова, І. Р. Зінькової, 
В. Іващенко, О. Шилюк та ін.

Але, аналізуючи історіографію визначеної теми статті, слід 
звернути увагу на досить обмежене коло проблемних питань, що 
виносяться на обговорення бібліотечної громадськості. Насампе-
ред, це стосується збереження пам’ятників друку, переведення 
видань в електронну форму, створення музеїв книги. Але за межа- 
ми професійних дискусій – прорахунки з боку органів влади і на-
ціональних методичних центрів щодо управління бібліотечною 
сферою, досить слабка нормативно-правова база регулювання 
бібліотечної галузі, відірваність від світових стандартів в галузі 
захисту права інтелектуальної власності і бібліотек як суб’єктів у 
сфері авторських прав тощо.

Досліджуючи сьогодні витоки утворення структурних підроз-
ділів рідкісних видань бібліотек університетів, доцільно звер-
нутися до часів відкриття, громадського розуміння бібліотечної 
місії, розбудови технологій функціонування бібліотек в україн- 
ських університетах, починаючи з часів їх відкриття (Львів-
ський – 1661 р., Харківський – 1804 р., Київський – 1833 р., Ново-
російський – 1865 р. та ін.). Це важливо тому, що саме ці фонди й 
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складають сьогодні відділи рідкісних видань сучасних універси-
тетських бібліотек.

Аналіз, здійснений на підставі 4 університетських статутів 
XIX століття (1804 р., 1835 р., 1863 р. і 1884 р.), надає підстави 
для висновку про надзвичайну соціальну значущість і розуміння 
суспільством великого значення цієї структури для розвитку ви-
щої професійної освіти. Вже у першому Статуті від 5 листопада 
1804 р. [4, с. 570] визначалося, що для розповсюдження науки і 
освіти при університеті утворюється бібліотека і чітко регламен-
тувалися не тільки призначення на посаду бібліотекаря, але й 
правила її діяльності та користування читачами. З позицій сьо-
годення видається навіть дивним, що такого рівня нормативний 
документ проголошував, наприклад, те, що «Професорам тіль-
ки і Ад’юнктам дозволяється брати книги із Бібліотеки, і в при-
йомі їх ті повинні вони розписуватися у особливій на те книзі»  
[4, с. 579]. А у спеціальній затвердженій доповіді Головного учи-
лища правління від 5 листопада 1804 р. [1, с. 569] регламентувало-
ся і введення певних обмежень на користування книгами, зокрема 
зазначалося: «Цензура ті книги, які вважаються спокусливими і 
шкідливими, повинна відмітити у каталогах і на заголовках, і ні-
кому окрім Професорів і Ад’юнктів, читати їх не дозволяти». Цим 
документом регламентувалося і право Ради університетів визна-
чати години праці бібліотеки.

У другому Загальному Статуті університетів від 26 липня 
1835 р. у главі IX нормативно регламентовано призначення на 
посаду бібліотекаря. Про надзвичайно високий статус посади в 
університеті свідчить те, що, як регламентувалося документом, 
«бібліотекар, із сторонніх чиновників, обирається Попечителем 
та затверджується Міністром, має Помічника, який також визна-
чається Попечителем» [2, с. 855]. Тут слід роз’яснити, якими пра-
вами й обов’язками наділялася законом така посадова особа як 
попечитель, бо це не зовсім зрозуміло для сучасної освітянської 
сфери. Попечитель навчального округу мав права і обов’язки ви-
щого керівництва у всіх розпорядженнях з охорони порядку та 
дисципліни в університеті, мав право на роз’яснення і забезпечен-
ня точного виконання правил, що видавалися міністром народної 
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просвіти, а також надавати ректору обов’язкові для виконання 
останнім пропозиції щодо нагляду за студентами і вимагати звіту 
про дії останнього. Всі зносини Міністерства народної просвіти з 
університетом та представлення інтересів останнього здійснюва-
лися виключно через попечителя [3, с. 458]. Зазначалося, що «оби-
рання Бібліотекаря, його Помічників, Секретаря бібліотеки відно-
силося до справ, постанови по яких надавалися для затверджен- 
ня Попечителем» [3, с. 459].

Звернемо увагу й на главу III Статуту, якою, власне, визнача-
лося місце бібліотеки у освітньому просторі університету. Зо-
крема, регламентувалися її склад, призначення посадових осіб, 
придбання книг та користування ними. Все це складалося Радою 
університету та затверджувалося міністром народної просвіти  
[5, с. 619].

Особливий науковий інтерес викликає дослідження шляхів 
і напрямів формування фондів університетських бібліотек. Як 
уже зазначалося, сьогодні ми розглядаємо їх як фундамент для 
створення відділів рідкісних видань та рукописів. У більшості 
університетів комплектування фондів бібліотек здійснювалося, 
насамперед, за рахунок власних видань. Згідно з Правилами ко-
ристування бібліотекою книги отримувалися: 1) за безпосереднім 
розпорядженням Ради університету; 2) з урахуванням думки біб- 
ліотекаря; 3) за заявами професорів і викладачів. Крім того, тра-
диційно здійснювалися дарування від урядових установ, вчених 
суспільств, приватних осіб. Так, у виданні 1908 р. «Юридичний 
факультет Харківського університету за перші сто років свого іс-
нування» [9] представлені факти дарування юридичному кабінету 
Харківського університету видань правової тематики, що сьогод-
ні складають кістяк відділу рідкісних видань університету. Зокре-
ма, граф Делянов подарував 170 примірників «Повного зібрання 
законів» і додатково ще 76 томів книг і брошур. Слід звернути 
увагу на те, що вже тоді ми знаходимо елементи комплектування, 
які, на нашу думку, певним чином перегукуються із сучасними 
реаліями, зокрема «обов’язковим примірником творів друку». 
Так, після багаточисельних звернень керівництва факультету до 
урядових структур держави, до Юридичного кабінету, у 1980 р. 
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стали надходити «офіційні видання за даровою висилкою» – з 
господарського департаменту міністра внутрішніх справ, зем-
ських і міських закладів, а також благодійних організацій та осіб. 

Залежно від вигляду і змісту літератури книжковий фонд ді-
лився на три частини. У першу частину входили твори, заборо-
нені цензурою та секретні видання. Цими книгами дозволялося 
користуватися у виняткових випадках професорам і лише у стінах 
бібліотеки. Дозвіл на користування такою літературою видавався 
виключно Радою університету, якщо вказана науковцями мета до-
слідження забороненого видання визнавалася поважною. До дру-
гої частини відносилися книги, якими можна було користуватися 
лише в бібліотеці без дозволу Ради. До цієї категорії відносилися 
рукописи, рідкісні і дорогі видання, естампи, гравюри, малюнки, 
архітектурні креслення, атласи. Третю ж частину складали книги 
і видання, які видавалися додому без яких-небудь обмежень.

Правом отримання книг додому з фундаментальної бібліотеки 
користувалися: попечитель навчального округу, ректор, почесні 
члени університету, професори, викладачі, що знаходилися як на 
дійсній службі, так і відставні, штатні та нештатні; стипендіати, 
залишені після університету для приготування до професорсько-
го звання; студенти університету за особливим аркушем, що ви-
давався інспектором університету. Для сторонніх осіб, які займа-
лися науковими дослідженнями, був потрібний дозвіл ректора і 
поручительство двох професорів.

Надзвичайно високим був статус бібліотекаря. Наведемо два 
цікавих приклади. Професор Н. О. Куплеваський досить довгий 
час завідував бібліотекою (юридичним кабінетом Харківського 
університету) і залишив це місце тільки після призначення його 
на посаду ректора. Це, на нашу думку, свідчить про велику по-
шану і значний соціальний статус бібліотекаря. Підтвердженням 
сказаного є й оплата праці бібліотекарів університетів. Зокрема, 
у затверджених Штатах Імператорської Військово-морської ака-
демії щорічна заробітна плата бібліотекаря визначалася у розмірі 
2 456 р. 25 коп. (без відрахувань) з додаванням 319 р. 45 коп. на 
користування університетською їдальнею, тоді як професор або 
ад’юнкт закладу отримував відповідно 957 р. 45 коп., а на ко-
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ристування їдальнею – 159 р. 57 коп. Не рахуючи ректора, більш 
оплачувані посади мали тільки правитель канцелярії й універси-
тетський прозектор (патологоанатом). 

На жаль, сьогодні статус й громадське розуміння ролі бібліо- 
теки значно відрізняється. Але цивілізаційне розуміння місця уні-
верситету, підвищення його статусу, насамперед як науково-до-
слідницького центру, тобто курс на поєднання освіти і науки, без-
умовно повинні підвищити статус наукової бібліотеки, і в першу 
чергу в структурах, що зберігають рідкісні видання.

Між тим, не можна не зупинитися на основних проблемних 
питаннях, які хвилюють бібліотечну спільноту. В першу чергу, 
це, безумовно, пов’язане з процесами зберігання раритетів. Мож-
на абсолютно упевнено констатувати, що ні державної підтрим-
ки, ні методично-вивіреної допомоги у цьому напряму фактично 
не існує. Між тим, проблема збереження історичної та духовної 
спадщини народу, пов’язана з пам’ятниками книжкової культури, 
виділена як пріоритетна в усьому світі. Такі спроби є і в Україні. 
Але чи ефективні вони? У 2012 р. на сайті Міністерства культу-
ри була розміщена Концепція збереження бібліотечних фондів на 
період до 2020 р. Вже не кажучи про те, що подібний документ 
був би ефективним, якщо вийшов друком років на 20 раніше, але, 
окрім досить цікавих посилань на зарубіжний досвід й зарубіжні 
ж фактографічні матеріали, більш-менш конкретних кроків дер-
жавного бачення і національної підтримки визначеного напряму 
документ, на нашу думку, не містив. Основна увага у документі 
надавалася проблемам сканування бібліотечних фондів та ство-
рення електронних копій, в першу чергу, книжкових пам’яток і 
фондів рідкісних видань. Наша бібліотека, як і більшість універ-
ситетських бібліотек, одразу подали пропозиції щодо вирішення 
проблемних питань, серед яких основними видавалися наступні: 

1. Переважна більшість українських бібліотек при здій-
сненні процесу оцифрування використовують планшетні скане-
ри, які згубно впливають на зберігання оригіналів видань. Для ро-
боти зі сканування книг і особливо рідкісних видань та рукописів 
необхідно придбання планетарних або роботизованих сканерів, 
які, з одного боку, не шкодять виданням, а з іншого – значно при-



30

скорюють час на сканування одиниці зберігання (серед кращих – 
ЕЛАПСКАН, APTBookScan та ін.). Але зрозуміло, що придбання 
подібної техніки, ціною у декілька тисяч гривень, окремою бібліо- 
текою неможливе. Шляхом вирішення проблеми, на нашу думку, 
є створення на базі великих книгозбірень регіональних Центрів 
сканування, консервації та реставрації фондів, де на паритетних 
засадах декількох міністерств, місцевих органів влади, можливо 
швидко і якісно не тільки здійснити сканування, але й провести 
реставраційні або палітурні роботи. 

2. Створення регіональних Центрів сканування, консервації 
та реставрації дозволить вирішити і надзвичайно важливу проб- 
лему – здійснення реставрації раритетів. І це є проблемою, яка 
не вирішується в Україні протягом десятиліть. Спеціалізовані 
навчальні заклади не готують фахівців із цього напряму. Окре-
мі майстерні, які пропонують подібні послуги, на законодавчому 
рівні неможливо притягти до відповідальності у разі пошкоджен-
ня або втрати раритетного видання. Проблемою є придбання спе-
ціальних матеріалів для здійснення процесів реставрації, у т. ч. й 
шляхом замовлення і ввезення з інших країн.

3. Серед проблем, які більшість бібліотек нездатна вирішити, 
є здійснення експертної оцінки своїх рідкісних видань. Треба ви-
знати, що для професійної підготовки бібліотекарів у навчальних 
закладах характерним недоліком є і прогалини у цьому напрямі. 
У минулі часи на базі книгознавчих спеціальностей інститутів 
культури майбутні фахівці отримували хоча б ази проведення вар-
тісної оцінки як можливість працювати, наприклад, у букіністич-
них магазинах. Така певна «професійна неосвіченість», невміння 
побачити книгу як цінний раритет, приводить до серйозних втрат 
національного культурного надбання. Вбачається, що на базі біб- 
ліотек національного рівня можливо створення експертно-оці-
ночних груп, де бібліотека, яка знайшла у своїх фондах певний 
раритет, може отримати експертну оцінку видання на предмет їх 
національного значення, орієнтовну ціну і т. п. Подібною робо-
тою могли б опікуватися, у разі їх створення, й регіональні Цент- 
ри сканування, консервації та реставрації.

На жаль, ці і не тільки пропозиції, які активно готувалися мето-
дичними об’єднаннями і були передані до Програми збереження 
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бібліотечних фондів на базі згадуваної концепції, не були врахо-
вані, але й сама програма не набула статусу нормативно-право-
вого акту, тобто не була затверджена. І сьогодні бібліотеки універ-
ситетів як-то кажуть «виживають» хто як може. 

Що стосується, наприклад, відділу рідкісних видань Харків-
ського національного університету ім. Ярослава Мудрого, то в 
електронну форму сьогодні переведено вже 8 тис. видань, але 
майже 20 тис. з різних причин не можуть бути відскановані на 
планшетних сканерах. Думаємо, що такі ж проблеми існують у 
більшості університетських бібліотек. У зв’язку з цим дозволи-
мо собі звернутися з відповідною пропозицією до нашої досить 
активної Української бібліотечної асоціації (УБА). Видається 
правильним підготувати й запропонувати ІФЛА відповідну між-
народну програму допомоги країнам на кшталт України, зокрема, 
мова йде про забезпечення на певний час кожної з бібліотек уні-
верситету планетарними сканерами. Наша бібліотека підготувала 
певні пропозиції у цьому напрямі й готова поділитися з будь-якою 
бібліотекою та УБА для вирішення цієї складної проблеми.

Проблемою є те, що досі не розроблена національна концепція 
електронної бібліотеки, складовою якої стануть і фонди рідкіс-
них видань. Важко не погодитися з українськими вченими Спірі-
ним О. М., Саухом В. М., Резніченко В. А., Новицьким О. В., що 
«саме поняття «електронна бібліотека» нині конкретно не визна-
чено» [8, с. 1] на їх думку сучасні наукові дослідження потребу-
ють інтеграції гетерогенної інформації з різних джерел. Тому при 
проектуванні електронних бібліотек постає проблема побудови 
моделі, яка б найбільш відображала вимоги та потреби наукової 
спільноти. Тому під час вирішення проблеми створення системи 
електронних бібліотек, або це можна назвати об’єднанням цих 
електронних ресурсів у єдину Українську цифрову бібліотеку за 
аналогією з західними проектами, виникають дуже серйозні проб- 
леми, що стосуються: уніфікації відповідного поняттєвого апара-
ту, визначення і узгодження всіх і з усіма попередніх умов ство-
рення загальнонаціонального електронного ресурсу; визначення 
місцезнаходження і тип базових сервісів для нього, дослідження 
видів інформаційних ресурсів; уніфікація бібліографічного опи-
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су і визначення полів не тільки для учасників проекту, але й з 
урахуванням майбутнього входження до європейської і світової 
цифрових бібліотек; координація зусиль з визначення методоло-
гії та розробки типових проектних рішень побудови електронної 
бібліотеки.

Вимагає узгодження навіть термінологічне визначення ресур-
су: цифрова (на західний манер), віртуальна, електронна бібліо- 
тека.

Серед невирішених проблем вбачаємо і такі:
•	 достатньо низький рівень комп’ютеризації бібліотек, тут ми 

маємо на увазі не тільки недостатню кількість одиниць техніки, 
але й значне відставання за рівнем її відповідності до потреб сьо-
годення;

•	 велика працеємкість процесів переведення в електронну 
форму бібліотечних фондів;

•	 стрімке збільшення загального обсягу електронних інфор-
маційних ресурсів при повній відсутності загальнодержавної сис-
теми їх накопичення і зберігання;

•	 дуже велика частина проблем існує у використанні інформа-
ційних продуктів, що пов’язане з невирішеністю правового забез-
печення питань доступу до інформації;

•	 відсутність уніфікації електронного бібліографічного опи-
су;

•	 нормативно-правова невизначеність стосовно законодавчо-
го статусу повнотекстових інформаційних ресурсів, зокрема з по-
зицій законів, що регулюють авторські та суміжні права (як про-
блема це передбачено і Концепцією цільової програми «Бібліо- 
тека – XXI»);

•	 відсутність єдиної інформаційної інфраструктури фондоу-
тримувачів рідкісних книг і рукописів країни.

Що стосується впровадження інноваційних технологій і ме-
тодик слід зауважити і наступне: структура системної інновації 
повинна бути мобільною, тобто такою, що легко адаптується до 
вимог і цілей, що весь час змінюється; найважливішим іннова-
ційним принципом є первинність цілого по відношенню до його 
складових, тобто тільки у сполученні традиційних підходів до 
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збереження фондів рідкісних видань і застосуванні новітніх тех-
нологій; як ніде в інших сферах бібліотечної діяльності у питан-
нях збереження раритетів інноваційний підхід вимагає забезпе-
чення можливостей для продуктивного існування старих, але не 
застарілих методик і підходів до функціонування нового зі знач- 
ними застереженнями і уважністю.

Але вирішити всі проблеми, які виникають при проведенні 
вищезазначеної діяльності, одна бібліотека не може. Саме тому 
необхідно сьогодні підвищити рівень уваги з боку Міністерства 
культури з проблем нормативно-правового забезпечення бібліо-
течної сфери, якість надання консультаційної допомоги з боку 
методичних центрів країни, особливо з проблем, які самостій-
но будь-яка бібліотека вирішити не зможе. Вирішення піднятих 
проблем, на нашу думку, звичайно не гарантує, але все ж спри-
ятиме тому, що й українські бібліотеки увіллються у світову 
спільноту, до речі із значним історичним досвідом й немалими 
сучасними здобутками. 

Розглядаючи сучасні напрями розвитку фондів рідкісних книг і 
рукописів університетів слід, на нашу думку, можливо по-іншому 
поглянути на цю структуру. Зокрема, у нашому університеті до 
фонду відділу приєднали такі масиви видання, як дисертації і ав-
тореферати дисертацій, що, на нашу думку, цілком виправдано – 
за видом (рукописи) й за призначенням на допомогу здійсненню 
наукової діяльності. Таке поєднання дозволило відділу стати, на-
приклад, центром комплексного обслуговування й навчання ас-
пірантів і здобувачів наукового ступеню. На перспективу (після 
переїзду до новозбудованої бібліотеки) ми розглядаємо можли-
вість розширення відділу за рахунок формування й створення ме-
моріального фонду з історії науки й освіти університету, праць її 
видатних представників.

На жаль, межі доповіді не дозволяють більш детально зупини-
тися на таких важливих проблемах як інтелектуальні й авторські 
права бібліотек, трудових правах бібліотекарів і новелах націо-
нального законодавства у цьому напрямі, більш детального ви-
світлення специфічних проблем характерних виключно для збе-
рігання раритетів. 
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О. А. Будецкая 

ОТДЕЛ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА: ИСТОКИ, 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ

Статья посвящена исследованию места и роли отдела редких 
изданий научной библиотеки университета в дальнейшем разви-
тии их учебной и научно-исследовательской деятельности. На 
основе первоисточников – ПСЗРИ и исследований деятельности 
университетов в XIX-XX вв. проанализированы истоки зарожде-
ния университетских библиотечных фондов, подходы к опреде- 
лению места библиотек и библиотекарей в развитии общества. 
Рассматриваются проблемные вопросы современного состояния 
их формирования, инновационные подходы к их хранению, пере-
вод фондов в электронную форму, создание электронных библио-
тек и организации доступа к их использованию в научной и учеб-
ной деятельности. Акцентируется внимание на инновационном 
смысле социального статуса, путях реорганизации и структури-
рования отделов редких книг.

Ключевые слова: университетская библиотека, отдел редких 
книг, электронная библиотека, инновации в библиотеках.
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АВТОГРАФЫ УКРАИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В КНИЖНОМ 
СОБРАНИИ А. В. НИКИТЕНКО, ХРАНЯЩЕМСЯ В 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье представлены результаты изучения книг с авто-
графами украинских писателей, сохранившихся в книжном 
собрании известного историка литературы, профессора и 
цензора А. В. Никитенко. Уделено внимание истории поступ- 
ления его книжного собрания в библиотеку Томского универ-
ситета. История взаимоотношений А. В. Никитенко с укра-
инскими писателями – Е. П. Гребёнкой, М. А. Максимовичем, 
П. А. Кулишем, А. П. Стороженко и Н. Ф. Щербиной  рас-
крыта через их дарственные надписи на книгах и его записи 
в «Дневнике». 
Ключевые слова: личная библиотека, А. В. Никитенко, авто-
графы, украинские писатели, Е. П. Гребёнка, М. А. Максимо-
вич, П. А. Кулиш, А. П. Стороженко, Н. Ф. Щербина, Научная 
библиотека Томского университета.

Личные библиотеки являются ценнейшим источником для изу- 
чения духовных и профессиональных интересов владельцев. 
Уникальность и ценность таким библиотекам придаёт наличие 
в них книг с дарственными надписями, которые свидетельству-
ют о связях владельца со своими современниками, а порой рас-
крывают и характер их взаимоотношений. С такой точки зрения 
большое научное и культурное значение представляет книжное 
собрание известного деятеля русской литературы XIX в., про-
фессора Петербургского университета и цензора А. В. Никитен-
ко (1804-1877), которое с 1880 г. хранится в Научной библиотеке 
Томского университета. Цель данной работы – показать взаимоот-
ношения А. В. Никитенко с украинскими писателями – Е. П. Гре-
бёнкой, М. А. Максимовичем, П. А. Кулишем, А. П. Стороженко 
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и Н. Ф. Щербиной через изучение их дарственных надписей на 
книгах, подаренных профессору.

При изучении библиотеки А. В. Никитенко большую помощь 
оказывает его «Дневник», который он вёл более пятидесяти лет. 
Дневниковые записи содержат непосредственные отклики на 
многие политические, общественные и культурные события, про-
исходившие в России с 1820-х гг. до середины 1870-х гг. Ни один 
из исследователей, занимающихся изучением истории литератур-
ной, культурной и общественной жизни России XIX ст., не может 
обойти стороной этот источник, имеющий репутацию документа 
большого научно-исторического значения [1]. Кроме того, запи-
си дают сведения не только о жизни, научной и творческой дея-
тельности А. В. Никитенко, но раскрывают круг его общения с 
современниками, помогают понять сложившиеся ситуации того 
времени и отдельные факты.

Александр Никитенко родился 12 марта 1804 г. в деревне Уда-
ровка Бирючинского уезда Слободско-Украинской губернии в 
семье крепостного, принадлежавшего графу Д. Н. Шереметьеву. 
Когда сыну исполнилось девять лет, его отец, грамотный по тому 
времени человек, смог определить его в Воронежское уездное 
училище. В 1816 г. Александр Никитенко закончил учёбу, неко-
торое время работал писарем и давал частные уроки. Только в 
1822 г. ему удалось получить место учителя в уездном училище 
города Острогожска, где судьба свела А. Никитенко с людьми, сы-
гравшими большую роль в его жизни. Именно благодаря настой-
чивым хлопотам К. Ф. Рылеева и Е. П. Оболенского, сумевших 
привлечь общественное внимание к судьбе молодого Александра 
Никитенко, он получил от графа Д. Н. Шереметьева 11 октября 
1824 г. «отпускной документ» на волю. 

Вскоре А. Никитенко смог осуществить свою заветную мечту 
и поступить в Санкт-Петербургский университет на философ-
ско-юридический факультет, который закончил в 1828 г. Некото-
рое время он работал в канцелярии попечителя Петербургского 
учебного округа, а в 1830 г. перешёл на работу в университет на 
кафедру естественного права. С этого времени его деятельность 
оказалась надолго связанной с Петербургским университетом. В 
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1832 г. А. В. Никитенко успешно защитил диссертацию «О глав-
ных источниках народного богатства» и, получив звание адъюнк- 
та, перешёл на кафедру русской словесности. За сочинение «О 
творящей силе в поэзии, или о поэтическом гении» в 1837 г. он 
получил учёную степень доктора философии. Уже в 1855 г. его 
избирают академиком Академии наук по отделению русского 
языка и словесности. Проработав в университете более тридцати 
лет, в 1864 г. Александр Васильевич расстаётся с университетом.

Интересно, что в период с 1833 г. по 1848 г. А. В. Никитенко, 
параллельно с преподавательской деятельностью, выполнял обя-
занностями цензора в Петербургском цензурном комитете. Служ-
ба в цензурном комитете дала ему возможность быть у истоков 
литературного процесса того времени. Как позднее он отметил в 
одной из своих дневниковых записей: «Один только цензор может 
читать по обязанности все, что ныне у нас пишут. Иначе и быть 
не может» [1, с. 171]. Начав работу в качестве цензора, Александр 
Васильевич очень быстро приобрёл репутацию авторитетного 
советника по делам печати. Так с 23 марта 1862 г. по 30 августа 
1865 г. он состоял членом Совета министра внутренних дел по 
делам книгопечатания [2, с. 267]. 

Всю свою сознательную жизнь А. В. Никитенко собирал биб- 
лиотеку, которая служила базой для постоянного самообразо-
вания, способствовала формированию и росту его личности 
от крепостного крестьянина до академика. История поступле-
ния книжного собрания А. В. Никитенко именно в библиотеку 
императорского Томского университета связана с профессором 
В. М. Флоринским, которого по праву считают не только устрои-
телем университета, но и основателем библиотеки. Он лично об-
ращался ко многим знакомым коллегам с просьбой сообщать ему 
о собраниях книг, которые можно было бы получить в виде дара 
или приобрести за деньги. На просьбу В. М. Флоринского отклик-
нулся известный в России физиолог и анатом И. Т. Глебов (1806-
1884). Так в письме от 5 января 1879 г. он сообщил, что вдова про-
фессора А. В. Никитенко продаёт библиотеку мужа, которая для 
будущего университета будет очень необходима, а поскольку есть 
рукописный каталог, то можно познакомиться с составом этой 
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библиотеки [3, с. 67]. Вскоре В. Флоринский получил каталог и, 
ознакомившись с ним, сообщил вдове профессора о своём наме-
рении приобрести библиотеку. Деньги на покупку библиотеки в 
размере 2000 руб. были выделены Томской городской думой, и 
осенью 1880 г. книжное собрание А. В. Никитенко было привезе-
но из Петербурга в Томск.

Первоначальный фонд библиотеки университета, благодаря 
усилиям В. М. Флоринского, весьма успешно создавался на ос-
нове частных книжных собраний различных представителей 
российского общества и к открытию университета в 1888 г. на-
считывал более 96 тыс. томов. К сожалению, в библиотеке уни-
верситета не ставилась задача сохранять в целостности каждое 
личное книжное собрание. Исключение из этого правила было 
сделано только для родовой библиотеки графов Строгановых, 
а также книжных собраний профессоров-медиков В. И. Басова 
и В. М. Флоринского. При разборе личных библиотек из одно-
родных книг, поступивших от разных жертвователей, оставлялся 
лучший экземпляр. Поэтому зачастую книги А. В. Никитенко, в 
простых переплётах и обложках, не выдерживали сравнения с пе-
реплетёнными в кожу с золотым тиснением экземплярами из дру-
гих частных библиотек. Дублетные экземпляры откладывались в 
резервно-дублетный фонд, из которого формировались библио-
теки кафедр и лабораторий, а также студенческая библиотека [4, 
с. II]. Таким образом, книги из библиотеки А. В. Никитенко разо-
шлись по всему фонду.

В середине 1930-х гг. в библиотеке была начата работа по вос-
становлению ряда частных книжных собраний, имеющих куль-
турно-историческое значение. Это, прежде всего, библиотеки: 
поэта и переводчика В. А. Жуковского, профессора А. В. Ники-
тенко, князей Голицыных, иркутского купца А. А. Белоголового и 
киевского библиофила М. В. Сурина.

На первом этапе восстановления книжного собрания А. В. Ни-
китенко сведения о его книгах выявлялись по печатному катало-
гу библиотеки, где после каждого библиографического описания 
книги указывался источник её поступления. Большую помощь 
при восстановлении библиотеки А. В. Никитенко оказал рукопис-
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ный каталог, в котором зарегистрировано 2048 названий книг и 58 
названий периодических изданий. Основными признаками при 
отождествлении многих книг А. Никитенко являются дарствен-
ные надписи и наличие на корешке книги или обложке характер-
ного ярлычка с порядковым номером.

В настоящее время выявлено 2660 экземпляров книг и пери-
одических изданий, принадлежавших когда-то А. В. Никитенко, 
и его книжное собрание хранится как единое целое. По хроноло-
гическому охвату в нём представлены издания с начала XVIII в. 
по 1876 г., где основное место занимает художественная литера-
тура, но имеются также книги по истории, философии, богосло-
вию, литературоведению, естественным наукам, различные сло-
вари и справочники. Книги технического содержания составляют 
очень незначительную часть собрания. Имеется около двух де-
сятков рукописных книг XVIII – начала XIX в., представляющих 
культурно-историческое значение. Но уникальность библиотеки 
А. В. Никитенко составляют книги, на которых имеются дар-
ственные надписи от многих писателей, поэтов, учёных, обще-
ственных деятелей его времени. Книги с автографами помогают 
раскрыть отношения автора и того, кому подарена книга. Объек-
тами изучения уже становились книги с автографами Н. В. Гого-
ля [5], И. А. Гончарова [6], А. И. Галича [7], В. А. Жуковского [8]. 
Рассмотрим далее прижизненные издания произведений украин-
ских писателей, на которых имеются их автографы.

В библиотеке А. В. Никитенко сохранились три произведения 
русско-украинского прозаика и поэта Е. П. Гребёнки (1812-1848), 
на которых имеются дарственные надписи. Евгений Павлович 
Гребёнка родился в селе Марьяновка близ г. Пирятина. В 1831 г. 
он закончил Нежинскую гимназию, а в 1834 г. переехал в Пе-
тербург, где преподавал русский язык и литературу в различных 
учебных заведениях столицы. Уже в то время он писал на русском 
и украинском языках стихи, повести, басни и печатался в журна-
лах и альманахах. Критики считали Е. П. Гребёнку беллетристом 
«гоголевского направления», поскольку в своих ранних повестях 
и рассказах он преимущественно разрабатывал гоголевские темы 
и сюжеты, которые в большей части были взяты из малороссий-
ской истории и народной поэзии. 
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Известность Е. Гребёнка получил после издания сборника «Ма-
лороссийские приказки», который был издан в 1834 г. в типогра-
фии Н. Греча в Санкт-Петербурге. В сборник было включено 26 
басен на украинском языке. В посвящении автор написал: «Доб- 
рым моим землякам и любителям малороссийского слова» [9, 
c. 3]. В предуведомлении сборника помещено обращение автора 
к читателям: «Долгом поставляю известить почтеннейших чита-
телей, что содержание некоторых приказок взято мною из Басен 
Крылова и других в сем роде Писателей, и что в орфографии я 
следовал способу, принятому нашим известным Поэтом Гула-
ком-Артемовским» [9, с. 4-5]. Экземпляр, который находится в 
библиотеке А. Никитенко, сохранился в издательской обложке, 
на обороте которой имеется надпись: «Александру Васильевичу 
Никитенку [!] в знак уважения Гребенка». 

Как известно, первое издание поэмы А. С. Пушкина «Полта-
ва» вышло в Петербурге в конце марта 1829 г., а одним из первых 
переводчиков поэмы на украинский язык был Е. П. Гребёнка. Ра-
ботать над переводом он начал ещё в то время, когда учился в Не-
жинской гимназии. Так, уже в октябре 1829 г. он сообщает роди-
телям о том, что на досуге переводит поэму Пушкина «Полтава» 
на украинский язык, а после окончания гимназии собирается на-
печатать свой перевод в каком-либо журнале [10, c. 11]. Его дебют 
состоялся в 1831 г., когда в журнале «Московский телеграф» он 
опубликовал перевод отрывка из первой песни «Полтавы», кото-
рый был подписан: «Е. Гребенкин. Г. Пирятин [11, с. 129]. 

Полностью работу над переводом Е. Гребёнка закончил в 
1835 г. и передал на рассмотрение в цензурный комитет. Свой 
труд он посвятил А. С. Пушкину. Есть сведения, что когда поэт 
получил издание «Полтавы», он познакомился с переводчиком и 
принял живое участие в его дальнейшем творчестве [12, с. 117]. 
Цензурное разрешение, как указано на обороте шмуцтитула, 
было выдано цензором П. Гаевским 25 июля 1835 г., но напечата-
на поэма была в конце апреля 1836 г. в типографии И. Воробьева 
в Петербурге. В библиотеке А. Никитенко сохранился экземпляр 
поэмы. Это небольшая книжечка в 64 страницы в издательской 
обложке светло-бежевого цвета, размер которой 187х110 мм. На 
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верхней обложке напечатано: «Полтава», ниже –  Е. Гребенки», на 
нижней обложке имеется запись: «Цена 3 рубли [!]». На тонень-
ком корешке название: «Полтава на Малороссийском языке». На 
верхней части корешка наклеен владельческий ярлычок, на кото-
ром чернилами написан номер «209». На обороте обложки имеет-
ся дарственная надпись: «Александру Васильевичу Никитенку 
[!] в знак уважения Гребенка. 1836 1 мая». 

В 1837 г. в Петербурге Е. П. Гребёнка издаёт сборник «Рас-
сказы пирятинца», куда включил рассказы: «Двойник. (Быль)», 
«Страшный зверь. (Народное предание)», «Телепень. (Быль)», 
«Месяц и солнце. (Предание)», «Потапова неделя. (Быль)». Свой 
сборник он посвятил: «Доброму земляку Василию Ивановичу 
Григоровичу». В библиотеке А. Никитенко экземпляр сохранился 
в издательской обложке, на обороте которой также имеется ав-
тограф Е. П. Гребёнки: «Александру Васильевичу Никитенко в 
знак уважения от Автора». 

В «Дневнике» А. Никитенко имеется только одна запись от 
31 января 1843 г., где он упоминает имя Е. П. Гребёнки. Алек-
сандр Васильевич пишет о своём участии в Литературных чтени-
ях в пользу Казанского университета, на котором он читал отры-
вок из мемуаров Г. Державина и отрывок из поэмы Е. П. Гребёнки 
«Богдан Хмельницкий». При этом он отмечает: «Последняя пьеса 
хороша, но из неё был вырван только отрывок» [1, т. 1, с. 260]. В 
данной записи Никитенко имел в виду поэму «Богдан. Сцены из 
жизни малороссийского гетмана Зиновия Хмельницкого», кото-
рой дал высокую оценку.

Первое упоминание имени П. А. Кулиша в «Дневнике» А. Ни-
китенко относится к маю 1847 г. Пантелеймон Александрович 
Кулиш (1819-1897) – украинский поэт, беллетрист, переводчик, 
историк. Будучи преподавателем в Луцком дворянском учили-
ще, он написал на русском языке исторический роман «Михайло 
Чарнышенко или Малороссия восемьдесят лет назад», а также 
стихотворную историческую хронику «Украйна» на украинском 
языке. Осенью 1843 г. они были напечатаны в Университетской 
типографии в Киеве. В 1845 г. по приглашению П. А. Плетнёва, 
в то время ректора Петербургского университета, П. А. Кулиш 
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переехал в Петербург, где стал работать старшим учителем гим-
назии и лектором русского языка для иностранных слушателей 
университета. Вероятно, что тогда А. Никитенко и познакомился 
с П. Кулишем. 

В 1846 г. в нескольких номерах журнала «Звездочка», издавае-
мого А. И. Ишимовой, П. А. Кулиш опубликовал своё сочинение 
«Повесть об украинском народе». В июне 1846 г. по разрешению 
цензора С. С. Куторги оно было напечатано отдельным изданием в 
типографии Академии наук. Почти год спустя А. Никитенко под-
робно описал в своём «Дневнике» цензурную историю издания и 
распространения этого сочинения, которое он называет «История 
Малороссии». Так он пишет: «Кулиш был лектором русского язы-
ка у нас в университете: его выписал сюда и пристроил Плетнев. 
По ходатайству последнего он был призван Академией наук до-
стойным отправления за границу на казенный счет. Его послали 
изучать славянские наречия. Он поехал и взял с собой пачку от-
дельно отпечатанных экземпляров своей «Истории Малороссии» 
и по дороге раздавал их, где мог. Теперь эту историю и Кулиша 
схватили. Он уже в Варшаве с молодою женой, на которой все-
го два месяца женат. У цензора Ивановского спрашивают: «Как 
он пропустил сочинение Кулиша?» Он ответил прямо, что «это 
ошибка и что он виноват». На отдельных книжках стоит имя Ку-
торги и он тоже призван к допросу». Далее Никитенко пишет: «Я, 
наконец, достал «Звездочку» и прочел историю Кулиша; теперь 
мне понятно, почему Ивановский не мог ответить ничего, кроме: 
«виноват». Государь, увидев под отдельными книжками имя цен-
зора Куторги, велел посадить его в крепость» [1, с. 303]. 

Уже 17 июня того же года А. Никитенко делает в «Дневнике» 
ещё одну запись по этому поводу: «Ивановский получил легкий 
высочайший выговор за пропуск «Истории Малороссии» Кули-
ша. Сказано, что это случилось единственно по неосмотритель-
ности цензора и по доверию его к журналу, для которого назнача-
лось сочинение, и как цензор этот отличный человек, то сделать 
ему только выговор без занесения последнего в послужной спи-
сок» [1, c. 307]. 

В июне 1847 г. последовал окончательный вердикт. Произведе-
ния П. А. Кулиша «Украйна», «Повести об украинском народе» и 
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«Михайло Чарнышенко или Малороссия восемьдесят лет назад» 
вместе с сочинением Т. Г. Шевченко «Кобзарь» были запрещены 
циркулярным распоряжением Департамента полиции по высо-
чайшему повелению императора Николая I. Цензурному ведом-
ству было предписано «не дозволять впредь перепечатывать оз-
наченные сочинения новым изданием» [13, с. 35]. 

В библиотеке Никитенко из трёх запрещённых произведений 
П. А. Кулиша сохранились два – «Украйна» и роман «Михайло 
Чарнышенко или Малороссия восемьдесят лет назад», выпущен-
ный в трёх частях. На задней издательской обложке экземпляра 
«Михайло Чарнышенко…» помещён интересный текст следую-
щего содержания: «Продается в Киеве, в книжном магазине Ли-
това и Глюксберга. Цена за три части четыре рубля серебром. Гг. 
Иногородние могут адресоваться на имя самого издателя, по сле-
дующему адресу: Его Благородию Пантелеймону Александрови-
чу Кулешу, в Киеве. За пересылку прилагается один рубль» [14]. 
На листе перед шмуцтитулом первой части имеется дарственная 
надпись: «Его Высокородию Александру Васильевичу Ники-
тенку [!] в знак отличного уважения от Автора». Так цензор 
А. Никитенко стал хранителем запрещённых книг.

В библиотеке А. Никитенко хранятся два сочинения Михаила 
Александровича Максимовича (1804-1873) – известного русско-
украинского историка, филолога, фольклориста и этнографа. Он 
занимался изучением памятников народной словесности и ис-
следованиями об исторической судьбе русского языка и проис-
хождении малорусского. Причём выступал горячим защитником 
существования «южнорусского» языка. Так, в 1827 г. в Москве 
М. Максимович издал сборник «Малороссийские песни» с ком-
ментариями, а в 1834 г. издал ещё сборник под названием «Укра-
инские народные песни» (часть 1-я). 

В 1839 г. в Киеве в университетской типографии М. Максимо-
вич напечатал первую книгу своего основательного труда «Исто-
рия древней русской словесности». В предисловии к книге автор 
написал: «Предпринимая сей труд, я желал принести пользу из-
учающим Русскую Словесность, особенно в здешнем крае; сверх 
того я надеялся, что и для самой Истории Отечественной Словес-
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ности не будет безполезным [!] мое сочинение, при всех своих 
недостатках, – частию происшедших от меня самого, частию за-
висящих от общего у нас недостатка в ученой разработке и даже 
в обнародовании материалов, необходимых для полной Исто-
рии нашей Словесности, особливо Древней и Средневековой»  
[15, с. 5-6]. 

Один экземпляр своего сочинения он подарил А. В. Никитенко 
с дарственной надписью: «Александру Васильевичу Никитенке 
[!] от Максимовича. Киев, 1839. 29 авг.». В тексте встречаются 
пометы владельца, сделанные карандашом в виде вопроситель-
ных знаков и отчёркиваний на полях страниц, что указывает на 
внимательное прочтение книги владельцем. Интересно и то, что 
экземпляр книги был переплетён по заказу автора, так как он не 
характерен для книг владельца. Второе сочинение М. Максимо-
вича «Русская речь в сравнении с западно-славянскою», изданное 
в 1845 г. в Киеве, также хранится в библиотеке А. Никитенко, но 
без дарственной надписи автора.

В «Дневнике» имеется запись от 24 декабря 1873 г., в которой 
А. Никитенко упоминает имя М. Максимовича. Так, он пишет: 
«Сегодня я отослал Я. К. Гроту мое сочинение. В нем, кроме отче-
та, три биографических очерка, или лучше сказать, характеристи-
ки, умерших наших членов-корреспондентов: Бенедиктова, Тют-
чева и Максимовича» [1, т. 3, c. 304]. В отчёте, о котором А. Ни-
китенко упоминает, он дал краткий очерк жизни и деятельности 
М. А. Максимовича, где в заключении написал: «О нравственном 
характере Максимовича существуют самые светлые воспомина-
ния. По свидетельству лично и коротко его знавших, в нем было 
сочетание многосторонней основательной учености и дарования 
с редким добродушием, бескорыстием и скромностью. Общество 
обязано ему благодарностью не только за услуги, оказанные его 
умственным пользам, но и прекрасным примером благородных 
чувствований и всей неукоризненной его жизни» [16, с. 23]. 

Алексей Петрович Стороженко (1805-1874), известный укра-
инский беллетрист, свой материал для повестей черпал частью 
из наблюдений за малороссийской жизнью, частью из народной 
словесности – сказок, преданий и анекдотов, преимущественно 
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фантастического или юмористического характера. В 1857 г. в 
журнале «Библиотека для чтения» в трёх томах (№ 142, 143, 144) 
он напечатал свой роман «Братья близнецы: очерки Малороссии 
прошлого столетия». Экземпляр, сохранившийся в библиотеке 
А. В. Никитенко, представляет собой конволют, в который вклю-
чены отдельные оттиски из этого журнала, что подтверждает ну-
мерация страниц. Вероятно, по просьбе автора были напечатаны 
отдельные оттиски романа и издательская обложка, на обороте ко-
торой отмечено: «Из Библиотеки для чтения». Интересно, что на-
печатан также общий титульный лист, на котором автор поместил 
эпиграф: «Бреши дай оглядася / Щоб брехня правдою здалася», 
которого не в было в журнале. На титульном листе имеется также 
надпись чернилами: «В знак глубочайшего уважения и предан-
ности Александру Васильевичу Никитенко от автора. А. Сто-
роженк». Кроме автографа автора, интерес представляет запись 
самого Александра Васильевича, сделанная им карандашом на 
обороте обложки: «Прекрасная Малороссийская повесть – и как 
мне жаль, что я не успел поблагодарить за нее автора, хорошего 
моего приятеля: он умер прежде, чем я прочитал его сочинение. 
1875. Декабрь» [17, с. 1 об.]. 

В «Дневнике» имеется интересная запись от 1 декабря 1865 г., 
где он упоминает А. П. Стороженко, с которым встретился на ве-
чере у одного их общего знакомого. А. Никитенко пишет: «Одно 
лицо, однако, тут было любопытное – старый мой знакомый 
А. П. Стороженко, служивший два года при М. Н. Муравьеве и 
исполнявший его поручения. Он закрывал монастыри, произво-
дил следствия и проч. Это плутоватый малороссиянин первой 
руки. Он рассказал много интересных вещей, которые были бы 
ещё интереснее, если бы ему можно было верить во всем. Но 
рассказывает умно и замысловато, с малороссийским юмором» 
[1, т. 2, с. 549].

В библиотеке А. В. Никитенко сохранилось три произведения 
поэта Николая Фёдоровича Щербины (1821-1869). Как предста-
витель поэзии чистого искусства, он был автором стихов на опре-
делённые темы в манере античной литературы. В Одессе в 1850 г. 
он издал сборник своих стихов под названием «Греческие стихот-
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ворения». Сборник произвёл большое впечатление на любителей 
поэзии и положил начало его известности. Вскоре Н. Щербина 
переезжает в Москву, где начинает печататься в журнале «Мо-
сквитянин». Так в 1851 г. в № 22 он опубликовал двенадцать сти-
хотворений под общим названием «Новые греческие стихотворе-
ния». Отдельный оттиск из этого номера журнала Н. Щербина по-
дарил А. В. Никитенко, о чём свидетельствует запись, сделанная 
на обороте обложки: «Александру Васильевичу Никитенко от 
Н. Щербины. 1851 года, 22 ноября. Москва». На 13-й страни-
це, где помещено стихотворение «Моя богиня», автор сделал по-
правку, вписав местоимение «я» в девятой строке снизу – «где [я] 
думы свои изливаю…» [18, с. 13].

В марте 1855 г. Н. Щербина, получив место чиновника особых 
поручений при товарище министра народного просвещения князе 
П. А. Вяземском, переехал в Петербург. В 1857 г. он подготовил и 
издал в двух томах свои стихотворения, экземпляры их также со-
хранились в библиотеке А. Никитенко. В 1865 г. Н. Щербина со-
ставил и издал сборник «Пчела», предназначенный для народного 
чтения и употребления при народном обучении. В 1866 г. издание 
было повторено. В библиотеке А. Никитенко сохранился экземп- 
ляр третьего издания этого сборника, напечатанного в 1869 г. в 
печатне В. Головина в Петербурге. На титульном листе помечено: 
«Пчела. Сборник для народного чтения и для употребления при 
народном обучении. Составил и издал Николай Щербина. Третье, 
вновь дополненное 67-ю статьями, издание, одобренное Ученым 
Комитетом Министерства народного просвещения». Эпиграфом 
к сборнику автор взял строчки из народных стихов: «Молодым 
людям на поученье, /Старым людям на послушенье» [19]. Следу-
ет отметить, что Н. П. Смирновым-Сокольским в библиографии 
«Русские литературные альманахи и сборники XVIII-XIX вв.» 
приведены библиографические описания только первого и вто-
рого издания сборника «Пчела» [20, с. 492]. Вероятно, сведений о 
существовании третьего издания у него не было. 

В «Дневнике» А. Никитенко имеются несколько записей о его 
встречах с Н. Щербиной. Так, например, запись в «Дневнике» от 
2 февраля 1865 г., где на обеде у драматурга В. А. Владимирско-
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го он встретил писателя: «Щербина вместе со мной возвращал-
ся домой и дорогою прочитал мне несколько своих эпиграмм на 
Головина и П. Л. Лаврова. Некоторые из них остроумны» [1, т. 2, 
с. 497]. Последняя запись от 18 января 1871 г.: «Собрание у Ильи 
Ильича Ростовцева для разбора и приготовления к изданию со-
чинений, оставленных после Н. А. Щербины. В собрании присут-
ствовали, кроме хозяина: И. П. Корнилов. Н. М. Благовещенский, 
И. А. Николаевский, Т. И. Филиппов и я» [1, т. 3, с. 194]. Посмерт-
ное собрание сочинений Н. Щербины, изданное в 1873 г., было 
составлено по плану, подготовленному самим автором. 

Таким образом, можно считать, что собранные в библиоте-
ке А. В. Никитенко книги с автографами украинских писателей 
Е. П. Гребёнки, М. А. Максимовича, П. А. Кулиша, А. П. Сторо-
женко и Н. Ф. Щербины являются немаловажным источником для 
изучения его взаимоотношений с каждым из них. Приведённые 
выше тексты дарственных надписей украинских писателей на 
книгах, подаренных А. В. Никитенко, свидетельствуют о добрых 
и дружеских отношениях к нему его земляков. Изучение экземп- 
ляров книг с дарственными надписями, которые ранее никогда не 
публиковались, прибавляет новые факты к уже имеющимся све-
дениям, раскрывает интересное направление в историко-литера-
турных и книговедческих изысканиях. 
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АВТОГРАФИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У 
КНИЖКОВОМУ ЗІБРАННІ О. В. НІКІТЕНКО, ЩО 

ЗБЕРІГАЄТЬСЯ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ТОМСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ

У статті представлені результати вивчення книг з авто-
графами українських письменників, що збереглись у книжковому 
зібранні відомого історика літератури, професора та цензора 
О. В. Нікітенко. Приділено увагу історії надходження його книж-
кового зібрання до бібліотеки Томського університету. Історія 
взаємовідносин О. В. Нікітенко з українськими письменниками – 
Є. П. Гребінкою, М. О. Максимовичем, П. О. Кулішом, О. П. Сто-
роженком та М. Ф. Щербиною – розкрита через їх дарчі написи 
на книгах та його записи в «Дневнике».

Ключові слова: особиста бібліотека, О. В. Нікітенко, авто-
графи, українські письменники, Є. П. Гребінка, М. О. Максимо-
вич, П. О. Куліш, О. П. Стороженко, М. Ф. Щербина, Наукова 
бібліотека Томського університету.
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КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ МОГИЛЁВСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ 

В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
БЕЛАРУСИ

В статье рассматриваются условия и предпосылки развития 
библиотек учебных заведений Беларуси в XVIII-XIX вв. Рас-
крывается история создания и развития Фундаментальной 
библиотеки Могилёвской мужской гимназии. Прослеживает-
ся дальнейшая судьба книжного собрания этой библиотеки.
Ключевые слова: книжные собрания, библиотеки учебных 
заведений, библиотеки гимназий, Могилёвская мужская гим-
назия, библиографическая реконструкция, книжные фонды, 
Национальная библиотека Беларуси.

Светское образование на территории Беларуси начало распро-
страняться в XVII в. Этому способствовала школьная реформа, 
которая была проведена в Речи Посполитой в 1740-х гг. Было вве-
дено бесплатное обучение детей различных слоёв населения, со-
кращён объём изучения религии и богословия, началось препода-
вание естественных наук, истории искусств и ремесел, польской 
и латинской грамматики, географии, всеобщей истории и истории 
Польши, логики. Но с включением белорусских земель в состав 
Российской империи, деятельность белорусских библиотек ста-
ла строиться в соответствии с её законодательством. Политика, 
проводимая российским правительством в начале этого периода, 
содействовала сохранению библиотек, действовавших в то время 
на белорусских землях. Со временем российские власти начали 
открывать библиотеки, деятельность которых была призвана рас-
пространять идеи русского самодержавия и бороться с «польским 
духом». Начали закрываться неугодные библиотеки, тщательно 
чистились фонды остальных. Из библиотек учебных заведений 
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книги конфисковывались в соответствии со списками запрещён-
ных книг, публиковавшимися Министерством духовных дел и на-
родного просвещения, которое было создано в России в 1817 г. 
Его целью было установление строгого надзора за учебными за-
ведениями и библиотеками. При министерстве был создан Учё-
ный комитет, который издавал списки книг, подлежащих изъятию 
из библиотек учебных заведений [1, с. 64]. Данные меры отрица-
тельно отразились на деятельности библиотек Северно-западного 
края. Несмотря на это, вплоть до 30-х гг. XIX в., библиотеки учеб-
ных заведений были основными центрами библиотечного обслу-
живания населения Беларуси. В 1789-1793 гг. открылось 8 глав-
ных четырехклассных и малых двухклассных народных училищ 
в Могилёве, Полоцке, Витебске, Орше, Копыле, Черикове, Чаусах 
и Мстиславле [5, с. 91-92]. Всего же в первой трети XIX в. на тер-
ритории Беларуси было открыто 6 новых гимназий и 17 уездных 
училищ [5, с. 138]. В 1828 г. в Виленском учебном округе был 
принят новый школьный устав и закончена школьная реформа, 
начатая в начале века. Одним из её итогов стало преобразование 
католических учебных заведений в светские гимназии и повето-
вые училища.

Создаваемые при открывшихся училищах библиотеки ком-
плектовались в основном книгами российских авторов, посту-
пающими из Санкт-Петербурга. Книжные коллекции отдельных 
из них – Полоцкого, Витебского, Могилевского училищ – скоро 
достигли нескольких сотен томов [3, с. 455]. Так фонд библиоте-
ки Полоцкого четырехклассного училища насчитывал 425 книг, 
80% из которых составляли издания светского характера. Всего 
же с 1789 г. по 1794 г. в библиотеки училищ Беларуси из России 
поступило около 30 учебников и пособий в количестве 17 тысяч 
экземпляров [4, с. 185]. Повышение статуса училищ после преоб-
разования их в гимназии способствовало росту фондов библио-
тек и улучшению их содержания. 

При учебных заведениях, как правило, имелись две библиоте-
ки – фундаментальная, предназначенная для научных целей, и уче-
ническая. Одной из крупных фундаментальных библиотек гимна-
зий была библиотека Могилёвской мужской гимназии.
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В 1789 г. на основании Устава народных училищ Российской 
империи в губернском городе Могилёве было открыто Главное 
четырехклассное народное училище. О его работе можно судить 
по отчёту комиссии императору Александру I, составленному 
спустя 12 лет, в 1801 г. [7, с. 6]. В нём сообщалось, что из всех 
проверенных училищ образовательному уставу, изданному при 
Екатерине II, соответствует лишь оно одно. 15 сентября 1809 г. 
училище было преобразовано в Могилёвскую мужскую гимна-
зию. Её также называли Александровской, поскольку открытие 
пришлось на день коронации императора. 

В гимназии обучались преимущественно дети дворян, чинов-
ников, духовенства, купечества, изредка – выходцы из мещан, 
ремесленников, зажиточных крестьян. Преподавание велось на 
польском языке семью старшими преподавателями и четырьмя 
младшими. Баллов для выражения оценки ученических успехов 
со стороны учителя не было. Система отметок заменялась сло-
весными отзывами: весьма хорошо, хорошо, удовлетворительно, 
посредственно, плохо; те же выражения употреблялись и для обо-
значения способностей и прилежания учеников, причем учителя 
языковых дисциплин делали их на преподаваемых ими языках. 
Выпуски и приём учеников производились в начале сентября. 
Успешно окончившие курс выпускались с аттестатами и могли 
поступать в Высшие учебные заведения, например, в Виленский 
и Московский университеты [7, с. 11].

В 1789 г., с первых же дней работы учебного заведения, 
была открыта фундаментальная библиотека. Её фонд состоял 
из учебной литературы по философии, математике, церковной 
и светской истории, искусствоведению, языкознанию, русскому 
и иностранным языкам: польскому, латинскому, французскому, 
немецкому, греческому. Значительную часть книжного фонда 
составляли словари: языковые, отраслевые, энциклопедические, 
литературные, а также художественные издания и периодика. 
Следует отметить и большое разнообразие изданий по геогра-
фии и природоведению. 

Библиотека находилась в отдельном деревянном здании и поэ-
тому значительно пострадала в результате пожара 22 июля 1848 г. 
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Вплоть до 1878 г. она не имела собственного помещения, и посто-
янное перемещение книг не могло не сказаться отрицательно на 
их состоянии. В 1878 г. был произведён ремонт зданий гимназии 
и библиотека расположилась во флигеле. Только в конце 80-х гг. 
для неё было выделено помещение в главном здании. В это же 
время были приобретены шкафы для книг, составлены каталоги – 
хронологический, систематический, контрольный и карточный.

В конце 1857 г. с целью организовать внеклассное чтение уче-
ников, в гимназии было решено основать ученическую библиоте-
ку. Так как гимназия не могла выделить на это средства, педагоги-
ческий совет в заседаниях 22 февраля, 3 марта и 29 апреля 1858 г. 
постановил обратиться к ученикам с просьбой добровольно внес- 
ти по несколько копеек для приобретения книг. 29 апреля 1858 г. 
были заказаны книги на сумму 40 р. 30 к. Это и стало первым 
этапом в создании ученической библиотеки [7, с. 40]. Книги в ней 
были разделены на три отдела: для младшего, среднего и старше-
го возраста. С этого времени ученики не имели права брать кни-
ги из других библиотек и классные руководители должны были 
строго за этим следить.

В первое время фундаментальная библиотека Могилёвской 
мужской гимназии пополнялась исключительно книгами, кото-
рые были конфискованы у закрываемых иезуитских школ или 
пожертвованы частными лицами. На свои средства книги приоб-
ретались очень редко и притом на незначительную сумму. Толь-
ко с середины 60-х гг. книги стали выписываться в значительном 
количестве. В 1884 г. фундаментальная библиотека состояла из 
2852 названий в 9350 томах, ученическая насчитывала до 600 на-
званий. На 1 января 1901 г. в фундаментальной библиотеке числи-
лось уже 3696 названий, в 8878 томах, а ученическая насчитывала 
985 названий в 1590 томах [6, с. 15]. К числу наиболее интересных 
приобретений этого периода можно отнести следующие издания: 
«Великокняжеская и царская охота на Руси с Х по XIV век», в 
2-х томах (цена: 50 р.) и А. Брем «Жизнь животных» в 3-х томах 
(цена: 18 р.). В 1909 г. фундаментальная библиотека насчитывала 
4354 названия в 13604-х томах, а в ученической библиотеке на-
ходилось 1409 названий в 2273-х томах [7, с. 101].
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После закрытия Могилёвской мужской гимназии в 1918 г. 
большая часть книг из фундаментальной библиотеки была пере-
дана в Могилёвскую государственную публичную библиотеку 
(в настоящее время – Могилевская областная библиотека име-
ни В. И. Ленина). Часть книг находится в библиотеках России 
(Библиотека Академии наук, Центральная городская публичная 
библиотека им. Н. А. Некрасова (Москва), Российская государ-
ственная библиотека, а также в частных собраниях (С. И. Бого-
молов (Москва), С. Я. Бердичевский (Киев). Значительная часть 
изданий хранится в библиотеках Беларуси, в частности в Нацио-
нальной библиотеке Беларуси (далее – НББ). Наиболее ценные из 
них находятся в фонде научно-исследовательского отдела книго-
ведения (НИО книговедения). Например, книги XVI в. на латин-
ском языке: Гораций «Omnia opera» (Венеция, 1514) (Шифр НББ 
094/27177К) и Пруденций «Opera» (Антверпен, 1564) (Шифр НББ 
094/457). Труды этих известных поэтов широко использовались в 
учебном процессе. Интерес представляют и сохранившиеся от-
дельные тома фундаментального труда известного французского 
натуралиста и писателя графа де Бюффона. Это известное из-
дание «Histoire naturelle, générale et particuliere» (Шифры НББ: 
094/2323; 094/27897; 094/27235), которое было напечатано в 40-х 
томах в Лозанне и Берне в 1784-1791 гг. В настоящее время в фон-
де НИО книговедения выявлено более 200 изданий, ещё часть 
книг хранится в фонде общего книгохранения. К сожалению, вы-
явить все издания из фундаментальной библиотеки Могилёвской 
мужской гимназии в фонде НББ и собрать их вместе не представ-
ляется возможным, так как это требует просмотра de visu каждо-
го издания. Книги из фундаментальной библиотеки Могилёвской 
мужской гимназии отмечены печатью (нескольких видов): овал в 
двойной линейной рамке с надписью «Библиотека Могил. гимна-
зии»; 4-угольная надпись «Контрольный каталог: Шкап № Полка 
№ Место № » в рамке с надписью «Фундаментальная библиотека 
Могилевской мужской гимназии. Систематический каталог. Отд. 
№ Хронологический каталог ч. № »; овальная надпись «фунда-
ментальная библиотека» в рамке с надписью «Могилевской муж-
ской гимназии»; 4-угольная надпись «Шкап учебников. Полка 
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Место » в рамке с надписью «фундаментальная библиотека Мо-
гилевской мужской гимназии по каталогу № ».

На основании предварительного анализа книг библиотеки Мо-
гилёвской гимназии, можно считать, что в фонде имелись книги, 
изданные в разных городах в разный период времени от XVI в. 
до начала XX в. на многих языках. Это свидетельствует о разно-
образном книжном репертуаре, который бытовал в библиотеках 
учебных учреждений на территории Беларуси, а также о том, что 
в белорусских гимназиях должное внимание уделялось приобре-
тению литературы, необходимой для занятий. 
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КНИЖКОВЕ ЗІБРАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ 
БІБЛІОТЕКИ МОГИЛЬОВСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ 

У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ БІЛОРУСІ

У статті розглядаються умови та передумови розвитку біб- 
ліотек навчальних закладів Білорусі в XVIII-XIX ст. Розкриваєть-
ся історія створення та розвитку Фундаментальної бібліотеки 
Могильовської чоловічої гімназії. Простежується подальша доля 
книжкового зібрання цієї бібліотеки.

Ключові слова: книжкові зібрання, бібліотеки навчальних за-
кладів, бібліотеки гімназій, Могильовська чоловіча гімназія, біб- 
ліографічна реконструкція, книжкові фонди, Національна бібліо- 
тека Білорусі. 
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«П’ЯТА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ГІМНАЗІЯ ТА 
ЇЇ БІБЛІОТЕКА» – ЕЛЕКТРОННА ВИСТАВКА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
В. І. ВЕРНАДСЬКОГО З НАГОДИ 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ 

ЗАСНУВАННЯ ГІМНАЗІЇ

Стаття присвячена електронно-інформаційному ресурсу 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що 
знайомить з історичною долею бібліотеки п’ятої Києво-Пе-
черської гімназії. Структура бібліотеки, тематичний, хро-
нологічний та мовний склад документів із фонду книгозбірні 
гімназії повністю відображає рівень освіти, характерний 
для середніх навчальних закладів Києва кінця ХІХ – початку 
ХХ століття. Приведено бібліографічний опис найбільш ці-
кавих видань із фундаментальної бібліотеки гімназії.
Ключові слова: п’ята Києво-Печерська гімназія, фундамен-
тальна бібліотека, електронна виставка.

В останні десятиріччя зусиллями фахівців Національної бібліо- 
теки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ) здійснюється 
наукова реконструкція та популяризація ретроспективних істори-
ко-культурних фондів. Уведення до наукового обігу одержаних 
результатів дослідження відбувається у вигляді друкованих пуб- 
лікацій (монографій, наукових вузькофахових періодичних ви-
дань тощо) та за допомогою електронних ресурсів. Зараз набуває 
популярності нова форма представлення інформації – електронна 
(або віртуальна) книжкова виставка. Це порівняно новий вид ін-
формаційно-бібліографічного ресурсу та засіб розкриття фондів 
бібліотеки.

Цього року відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій 
Інституту книгознавства НБУВ (далі – Відділ) на порталі Бібліо-
теки презентував виставку до 130-річчя від дня заснування п’ятої 
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Києво-Печерської гімназії. На виставці були представлені титуль-
ні сторінки найбільш цікавих видань із фундаментальної бібліо-
теки гімназії, основна частина документів із книгозбірні якої за-
раз зберігається у Відділі.

Історія бібліотеки гімназії нерозривно пов’язана з діяльністю 
самого навчального закладу в контексті подій, що були характер-
ними для епохи того часу. Гімназія в ХІХ ст. – це середній уч-
бовий заклад, що надавав загальну освіту, а разом з тим готував 
учнів для отримання вищої освіти в університеті. Уперше в Києві 
гімназія була офіційно заснована 13 жовтня 1811 р. і отримала 
назву Першої гімназії (з 1874 р. – Олександрівська). Усі інші гім-
назії, що функціонували в Києві до 1917 р., традиційно носили 
назву від порядку свого заснування.

Гімназія на Печерську була п’ятою за рахунком у Києві. На по-
чаток 80-х років ХІХ ст. у цьому районі Києва проживало близько 
8 тисяч чоловік, і не було жодного середнього чоловічого навчаль- 
ного закладу. Тому в лютому 1882 р. на прохання місцевих меш-
канців Київська міська дума розглянула питання про відкриття 
чоловічої гімназії на Подолі. Після прийняття позитивного рі-
шення Київський генерал-губернатор, командуючий Київським 
військовим округом Олександр Романович-Дрентельн (1820-
1888) та військовий міністр, генерал Петро Семенович Ваннов-
ський (1822-1904) звернулися за дозволом на відкриття гімназії 
до російського імператора Олександра III та до Державної Думи 
Росії. Клопотання було задоволено, 7 березня (21 лютого) 1884 р., 
згідно з розпорядженням Міністерства народної освіти, у Києві 
на Печерську була створена п’ята чоловіча гімназія (далі – КПГ). 
Будинок гімназії на розі вулиць Суворовської і Нікольської (за-
раз це будинок на площі Слави за адресою вул. Суворова) було 
споруджено за проектом архітектора Миколи Чекмарьова з еле-
ментами так званого «російського стилю» на кошти від пожертв 
таємного радника, відомого благодійника, мецената та бізнесмена 
М. А. Терещенка. Київська міська дума зобов’язалася утримува-
ти цей навчальний заклад, щорічно виділяючи по 6 тисяч карбо-
ванців. На посаду директора гімназії було обрано колезького рад-
ника, директора Кам’янець-Подільської гімназії в 1883-1885 рр., 
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українського і чеського філолога, музичного теоретика, компози-
тора В’ячеслава (Вацлава) Петра (1848-1923). Основним норма-
тивним документом, який регламентував діяльність гімназії, був 
статут 1871 р. «Устав гимназий и прогимназий» [1], який чітко 
розрізняв два типи середніх навчальних закладів: за класичним 
та реальним напрямками. За цим документом назва «гімназія» 
надавалась тільки класичним загальноосвітнім закладам із двома 
стародавніми мовами: латиною та грецькою. Гімназія офіційно 
була визнана державним, базовим типом середньої школи та носі-
єм класицизму з принципами авторитаризму, де домінувало цен-
тралізоване керівництво і повний державний контроль діяльності 
навчального закладу. А значить мала єдині державні навчальні 
плани та програми з точним розподілом предметного матеріалу. З 
1872 р. у гімназіях 7-річний термін навчання, де сьомий клас мав 
2 річних відділення, замінили 8-річним. Разом з тим підвищив-
ся рівень підготовки абітурієнтів гімназії, що сприяло відкриттю 
підготовчих класів, створенню інституту класних наставників. 
Водилась практика викладання одним учителем кількох предме-
тів, директори гімназій теж займались викладацькою діяльністю. 
За статутом 1871 р. до російських університетів приймали лише 
випускників класичних гімназій, випускники реальних училищ 
мали право на вступ до технічних і сільськогосподарських вищих 
навчальних закладів.

КПГ була типовим класичним навчальним закладом, мала 
восьмирічний курс навчання й один підготовчий клас. Функціо-
нувати гімназія почала з 1885 р. поступово, відкриваючи по одно-
му класу щороку. До навчального плану входили такі предмети: 
математика, фізика, природознавство, філософія, Закон Божий, 
історія, географія, словесність, російська, латинська, французька, 
німецька мови, каліграфія та малювання, співи. Із 1889 р. до уч-
бового плану додався курс військової гімнастики. У гімназії на-
вчалися такі видатні особистості, як кінорежисер Григорій Козін-
цев, письменник Марк Алданов (Ландау), військовий діяч часів 
Української народної республіки Вукола Дітель, музикознавець і 
фольклорист Климент Квітка – чоловік Лесі Українки, історик і 
бібліограф Валентин Отамановський. Гімназія була зачинена ра-
дянською владою у 1920 р.
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Разом із самим середнім навчальним закладом у 1885 р. було 
засновано фундаментальну (головну для викладачів) й учнівську 
бібліотеки КПГ, на посаду бібліотекаря було обрано викладача 
математики М. Сорокіна [2]. Упродовж 1885-1917 рр. бібліотека 
поповнювалася навчальною літературою відповідно до предме-
тів, що викладалися в гімназії. Із початку заснування фундамен-
тальної й учнівської бібліотек на книжкові фонди був складений 
каталог. У 1917 р. фундаментальна бібліотека КПГ нараховува-
ла 4382 назви в 9392 томах, учнівська бібліотека складалася з 
3207 назв у 5735 томах [3]. Головне місце у фонді належало пра-
цям давньоримських та давньогрецьких письменників, гімназій-
на бібліотека була укомплектована також підручниками з філоло-
гії (мовознавства та літературознавства).

Після закриття гімназії в 20-х рр. минулого століття її книго-
збірня була передана до Всенародної бібліотеки України, де не 
зберегла свою цілісність і впродовж кількох десятиріч знаходи-
лась в резервних книгосховищах. Процес реконструкції бібліоте-
ки було розпочато протягом останнього десятиріччя. На сьогод-
ні фонд бібліотеки Києво-Печерської гімназії становить близько 
1000 од. зб. Книгозбірня відкрита для поповнення.

Проведений історико-книгознавчий аналіз тієї частини книго-
збірні гімназії, що зберігається у Відділі, дозволив констатувати, 
що найбільш представлені у фонді бібліотеки КПГ праці давньо-
грецьких та давньоримських письменників, філософів, істориків: 
Цицерона, Тіта Лівія, Ксенофонта, Платона, Гомера, Тіта Ма́кція 
Плавта, Саллюстія.

Значну частину фонду гімназійної бібліотеки становлять під-
ручники з філології (мовознавства та літературознавства): Бус-
лаев Ф. «Историческая грамматика русского языка» (М., 1868), 
Lange L. «Römische alterthümer lange» (Berlin, 1876), Pütz W. 
«Lehrbuch der vergleichen der erdbeschreibung» (Freiburg 1884), 
Lübbert E. «Der Conjuhctiv perfecti uncd das Futurum ex ctum im 
älteren Latein» (Breslau, 1867), Loewe, G. «Prodromus corpopis 
glossariorum Latinorum» (Lipsiae, 1876), «Fridericus Jacobs 
Anthologia Graeca…» (Lipsiae, 1813-1817), Bergk T. «Poetae lvri-
ci graeci» (Lipsiae, 1878), Ryach A. «Der dialekt des  Нesiodos» 
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(Leipzig, 1876), Baunack J. und Baunack T. «Studien auf demgebiete 
des griechischen und der Arischen sprachen» (Leipzig, 1886), Drae-
ger А. «Historische Syntax der lateinischen Sprache» (Leipzig, 1880), 
Gaisford T. «Scholia ad Hesiodum» (Lipsiae, 1833).

Книги з історії представлені таким авторами: Вебер Г. «Всеоб-
щая история. Т. 2 : Всеобщая история эллинского народа / пер. Ан-
дреева» (М., 1886), «Книга для чтения по истории средних веков, 
составленная кружком преподавателей / под ред. П. Виноградова» 
(Москва, 1903), «Сочинения императрицы Екатерины П. Т. Ш» 
(СПб., 1850), Моммсен Т. «Римская история. Т. 5 / В. Н. Неведом-
ского» (М., 1885), «Книга для чтения по истории средних веков, 
составленная кружком преподавателей / под ред. П. Виноградова» 
(М., 1903), «Euselius pamphilus. Historiae ecclesiasticae» (Tubingae, 
1852), «C. Julii Caesais cоmmentarii de bello Gallico» (Leipzig, 
1853), Müller H. K. «Die Museen und Kunstwerke Deutschlands» 
(Leipzig, 1857-1858).

Теологічну літературу у фонді бібліотеки гімназії репрезенту-
ють такі видання: Bähr T. J. C. F. «Die christlich-römische theologie: 
nebst einem anhang über die» (Carisruhe, 1837), Dombart B. «Sancti 
Aurelii Augustini, episcopi dei» (Leipzig, 1862).

Книги з логіки представлені такими авторами: Kant E. «Logik : 
Ein Handbuch zu Vorlesungen / Herausgegeben by Gottlob Benjamin 
Jäsche ; Erkläutert von J. H. von Kirchmann. – 2 Aufl» (Leipzig, 
1876), Beck J. «Grundiviß der Empirischen Pszchologie und logik» 
(Guterslon, 1887), Drobisch M. W. «Neue darstellung der logik» 
(Hamburg-Leipzig, 1887).

У фонді бібліотеки гімназії книги з природничих наук є не-
численими і представлені таким роботами: математика – Dienger 
J. «Die Differential- und Integralrechnung, umfassend und mit 
steter ...» (Stuttgart, 1860), географія – Forbiger H. «Handbuch der 
Alten geographie» (Hamburg, 1877), Cilbert O. «Geschichte nnd 
Topographie der Stadt Rom in Altertum» (Leіpzig,1885).

Як і будь-який навчальний заклад того часу бібліотека КПГ про-
водила комплектування російською й іноземною періодикою та ви-
даннями, що продовжувалися: «Журнал Министерства народного 
просвещения», «Православное обозрение», «Русский вестник», 
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«Вестник Европы», «Вестник иностранной литературы», «Русская 
школа», «Русский архив», «Отечественные записки», «Вестник 
воспитания», «Вопросы философии и психологии», «Филологиче-
ское обозрение», «Archiv für slavische Philologie» и другие. 

На електронній виставці на порталі НБУВ, яка була присвя-
чена 130-річчю заснування КПГ, було представлено фотографії 
сучасного вигляду будинку п’ятої Київської гімназії, де зараз роз-
ташований Національний транспортний університет та фото бу-
динку п’ятої Києво-Печерської гімназії з листівки початку ХХ ст. 
Також були представлені титульні сторінки таких книг: 

1. Hesiodes. Quae feruntur carminum reliquiae cum commenta-
tione critica / Edidit G F Schoemann. – Berolini : apud Weidmannos, 
1869. – 157 p. – Печатка Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». 
Тиснення на корінці «ФБКПГ». Шифр: КПГ 623. У книзі два 
вірші античного філософа, поета Гесіода: «Theogonia» (творін-
ня богів) і «Erga kai hemerai» (робота і день). У цих творах ав-
тор подає важливі дані про сільське господарство Стародавньої 
Греції. Книга містить критику до цих творів.

2. Celsus, Aulus Cornelius. De medicina / Ediderunt, brevi an-
notatione indicibusque locupletissimis instrexerunt F. Ritter et H. 
Albers. – Coloniae ad Rhenum, 1835. – XXXVI, 401 p. – Печатка 
«Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». Шифр: КПГ 1877. 
Медичний трактат римського філософа та лікаря Авла Корнелія 
Цельса, в якому викладено патологію, терапію, хірургію на основі 
праць Гіпократа та Асклепіда, причому хірургія викладена на 
основі власної практики. Це єдиний медичний твір, який дійшов 
до нашого часу з римської літератури. За чистоту та витонченість 
мови Цельса називали Цицероном серед лікарів.

3. Herodotus. Historiarum Libri IX. : Τ. 1 / Editit Henr. Rudolph. 
Dietsch., editio altera curavit H. Kallenberg. – Lipsiae : B. G. Teubner, 
1890. – XLII, 413 p. – Печатка з тризубом «Бібліотека Кам`янець-
Подільського Державного Українського університету». Тис-
нення на корінці «КПГ». Шифр: КПГ 379-XI. Книга грецького 
історика Геродота, перший повністю збережений історичний твір 
в європейській літературі.

4. Xénophon. Scripta minora / Recognovit Ludovicus Dindor-
fius. – Lipsiae : in aedibus B. G. Teubneri, 1891. – XII, 320 p. – Тис-
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нення на корінці «ФБКПГ». Шифр: КПГ 3431. Твір учня Со-
крата, давньогрецького історика, письменника, політичного та 
військового діяча Ксенофонта.

5. Homerus. Ilias : cum potiore lections varietate. Pars 1. / Edidit 
August Nauck. – Berolini : Apud Weidmannos, 1877. – XXV, 187 p. – 
Печатка «Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». Тиснення на 
корінці «ФБКПГ». Шифр: КПГ 846-1. Епічна поема давньогрець-
кого письменника-поета Гомера «Іліада» містить опис Троянської 
війни, в основі твору – фольклорні перемоги стародавніх героїв.

6. Gruppe O. F. Üeber die Theogonie des Hesiod, ihr Verderbniss 
und ihre ursprüngliche Gestalt. – Berlin : Verlag G. Eichler, 1841. – 
XII, 285 S. – Печатка «Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». 
Тиснення на корінці «ФБКПГ». Шифр: КПГ 795. Критика на твір 
Гесіода «Теогонія».

7. Ueberweg F. System der Logik und Geschichte der logisch-
en Lehren. – 5 verb. und verm aufl. / Jürgen Bona Meyer. – Bonn, 
1882. – 594 S. – Печатка «Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». 
Тиснення на корінці «ФБКПГ». Шифр: КПГ 1274. Підручник з 
логіки.

8. Baunack, Johannes und Theodor. Studien auf dem gebiete 
des griechischen und der arischen sprachen. Erster band. – Leipzig, 
1886. – 218 S. – Печатка «Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». 
Тиснення на корінці «ФБКПГ». Шифр: КПГ 627. Дослідження з 
грецької та арабської мов.

9. Kant I. Logik: Ein Handbuch zu Vorlesungen / Herausgegeben 
by Gottlob Benjamin Jäsche; Erkläutert von J. H. von Kirchmann. – 
2 Aufl. – Leipzig, 1876. – 162 p. – (Bibliothek oder Sammlung der 
Hauptwerke der Philosophie alter und neuer Zeit Band 23). – Печат-
ка «Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». Тиснення на корінці 
«ФБКПГ». Шифр: КПГ 1272. Книга німецького філософа Імма-
нуїла Канта.

10. Dienger J. Die Differential- und Integralrechnung : umfassend 
und mit steter Berücksichtigung der Anwendung dargestellt. Band Er-
ster. – 2 Aufl. – Stuttgart, 1868. – XII, 459 S., 58 figuren. – Печат-
ка «Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». Тиснення на корінці 
«БКПГ». Штамп «Переплётчик Э. Стржалковский. Кіевъ». 
Шифр: КПГ 129.
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11. Strümpell L. Grundriss der Logik oder Lehre vom wissen-
schaftlichen Denken. Für Studirende und Lehre. – Leipzig, 1881. – 
216 S. – Печатка «Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». Тис-
нення на корінці «ФБКПГ». Штамп «Переплётчик Э. Стржалков-
ский. Кіевъ». Шифр: КПГ 1278.

12. Poetter F.Ch. Logik. – 2. Aufl. – Gütersloh, 1887. – XI, 
115 S. – (Philosophisches Repetitorium / Hrsg. A. Vogel. – Zweiter 
Teil.). – Печатка «Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». Тис-
нення на корінці «ФБКПГ». Штамп «Переплётчик Э. Стржалков-
ский. Кіевъ». Шифр: КПГ 1275.

13. Vergilius. Aeneis in usum scholarum / Recogn. O. Ribbeck. – 
Lipsiae, 1897. – 100-409 p. – Печатка «Библіотека Кієво-Печерской 
Гимназіи». Тиснення на корінці «ФБКПГ». Штамп «Переплётчик 
Э. Стржалковский. Кіевъ». Шифр: КПГ 1616. Епічний твір лати-
ною давньоримського поета Вергілія.

14. Hoffmann C. A. J. Quaestiones Homerica. V. 1-2. – Claust-
haliae, 1842. – XL, 168 p., XI, 256 p. – Печатка «Библіотека Кієво-
Печерской Гимназіи». Тиснення на корінці «ФБКПГ». Штамп 
«Переплётчик Э. Стржалковский. Кіевъ». Шифр: КПГ 1281.

15. Curtius G. Grundzüge der griechischen Etymologie. – Leipzig, 
1866. – 20, 731 S. – Печатка «Библіотека Кієво-Печерской Гимна-
зіи». Шифр: КПГ 2196. Праця німецького філолога Георга Кур-
циуса, в якій він вивчав завдання знаходженню основ для грець-
кої лексикографії.

16. Horatius Flaccus, Quintus. Oeuvres d’Horace / Тraduites en 
vers par Pierre Daru. – Paris, 1797. – 298 p. – Печатка «Библіотека 
Кієво-Печерской Гимназіи». Шифр: КПГ 1918. Франкомовний 
переклад праці давноримського поета «золотого століття» Квінта 
Горація Флакка.

17. «Archiv für slavische Philologie» за 1904 рік один з давніх 
журналів зі слов’янської філології. Шифр: КПГ пер. изд. № 250.

18. Вебер Г. Всеобщая история / пер. со 2-го изд. Т. 1: Исто-
рия эллинского народа / пер. Андреева ; изд.К. Солдатенкова. – 
Москва, 1886. – 954 с. – Штамп «Библіотека Кієво-Печерской 
Гимназіи». Російськомовний переклад другого видання 
всесвітньовідомої праці німецького історика та філолога Георга 
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Вебера «Allgemeine Weltgeschichte für die gebildeten Stände» (15 т., 
Лейпциг, 1857-80). Шифр: КПГ 2202. Праця була створена за уча-
стю відомих спеціалістів істориків, перші томи були перекладені 
М. Г. Чернишевським під псевдонімом Андреєв, а 13 и 14 томи – 
В. Неведомським.

19. Буслаев Ф. Историческая граматика русского языка. Эти-
мология. – 3 изд., испр. и доп. – Москва, 1868. – 394 с. – Штамп 
«Библіотека Кієво-Печерской Гимназіи». Книга російського мо-
вознавця, фольклориста, історика літератури та мистецтва, голови 
російської міфологічної школи Федора Івановича Буслаєва. Шифр: 
КПГ 2401. Ця книга є навчальним посібником з російської мови 
та витримала п’ять перекладів ще за життя автора. З часом, курс 
російської мови, оснований на праці Ф. Буслаєва, став обов’язковим 
для вивчення в університетах та педагогічних навчальних закладах. 

Крім титульних сторінок книг із фундаментальної бібліотеки 
Києво-Печерської гімназії на виставці представлені власницькі 
знаки гімназії (Іл. 1-2, 4), інших видавничих організацій і при-
ватних осіб – печатка книжкового магазину М. Оглобліна в Києві, 
штамп київського палітурника Стржалковського; печатка бібліо- 
теки Кам’янець-Подільського університету (Іл. 3). Власницькі 
знаки п’ятої гімназії дозволять визначити приналежність книги 
до книгозбірні цього навчального закладу, що спрощує пошук до-
кументів із вказаної бібліотеки в інших фондосховищах. 

Отже, електронна виставка дозволяє ознайомити широке коло 
споживачів інформації з ретроспективними книжковими фонда-
ми, які довгий час із різних причин знаходилися в «законсерво-
ваному» стані, за допомогою засобів веб-технологій, віртуальних 
образів, спеціально підібраних і систематизованих творів друку 
та інших носіїв інформації, що рекомендуються віддаленим ко-
ристувачам бібліотеки для огляду, ознайомлення і використання.
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Т. Е. Мяскова 

«ПЯТАЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ ТА ЕЁ 
БИБЛИОТЕКА» – ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫСТАВКА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УКРАИНЫ 

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ ГИМНАЗИИ

Статья посвящена электронной (виртуальной) книжной 
выставке, которую подготовил отдел библиотечных собраний 
и исторических коллекций Института книговедения Националь-
ной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского к 130-летию 
основания пятой Киево-Печерской мужской гимназии и её биб- 
лиотеки. Электронная выставка как информационный про-
дукт является сравнительно новым способом популяризации 
ретроспективных книжных фондов. В статье доказано, что те-
матический состав библиотеки гимназии полностью соответ-
ствовал специфике комплектования фондов библиотек средних 
учебных заведений Российской империи конца ХІХ – начала ХХ ве-
ков. Кроме визуальной информации (изображения титульных 
страниц наиболее интересных изданий), представлено полное 
библиографическое описания документов, а также их шифры. 
Интересным и нужным элементом выставки являются печати 
и штампы прежних владельцев книг, что даёт возможность по-
иска документов из библиотеки гимназии в различных книгохра-
нилищах Киева.

Ключевые слова: пятая Киево-Печерская гимназия, фунда-
ментальная библиотека, электронная выставка.
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T. E. Myaskova 

«FIFTH KIEV-PECHERSK GYMNASIUM AND 
ITS LIBRARY» - ELECTRONIC EXHIBITION OF 

V. I. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE 
DEVOTED TO 130TH ANNIVERSARY OF GYMNASIUM 

FOUNDATION

The article is devoted to electronic (virtual) book exhibition, which 
has been prepared by the department of library collections and histor-
ical collections of the Institute bibliology of V. I. Vernadsky National 
Library of Ukraine to the 130th anniversary of foundation of the Fifth 
of Kiev-Pechersk gymnasium and its library. Electronic exhibition as 
an information product is a relatively new way of popularizing histori-
cal book collections. Paper proved that the thematic structure of the li-
brary of the gymnasium is agreed well with the specifics of acquisition 
of the libraries of secondary schools of the Russian Empire in the late 
XIX - early XX century. In addition to visual information (images of 
title pages of the most interesting publications), electronic exhibition 
is presented a full bibliographic description of documents and their 
codes. The seals and stamps of the former owners of the books, which 
give the possibility to retrieve the documents from the gymnasium li-
brary in different stacks of Kiev, are an interesting and necessary ele-
ments of the exhibition.

Keywords: Fifth Kiev-Pechersk Gymnasium, Main Library, Elec-
tronic Exhibition
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Шуба Е. Ю.

ТРУДЫ ФУНДАТОРОВ ХАИ В ФОНДЕ РЕДКИХ И 
ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ НТБ ХАИ

Развитие авиации в 30-е годы ХХ столетия шло быстрыми 
темпами. Строились новые самолёты, совершались рекорд-
ные полёты. Учёные вели разработки в области аэродина-
мики, прочности материалов, строения авиадвигателей. 
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жу-
ковского «ХАИ» уникален тем, что в его стенах работали 
выдающиеся люди того времени. Их труды бережно хранит 
НТБ ХАИ.
Ключевые слова: Харьковский авиационный институт, биб- 
лиотека ХАИ, авиация, история ХАИ, выдающиеся учёные, 
редкие и ценные издания.

Нужно помнить свою историю и людей, 
с любовью её делавших.

А. Н. Туполев

2015-й год – юбилейный для нашего вуза и библиотеки. Трудно 
поверить, но нам исполнилось 85 лет. Институт и библиотека не-
разрывно связаны между собой и ведут свою историю с 1930 года.

Вопросы подготовки специалистов в вузах СССР обсужда-
лись на июльском (1928 г.) и ноябрьском (1929 г.) Пленумах ЦК 
ВКП(б). В соответствии с решениями этих Пленумов в 1930 г. 
была реорганизована система высшего образования в стране, соз-
даны самостоятельные отраслевые вузы, которые передавались в 
ведение ВСНХ СССР и отраслевых наркоматов. Весной 1930 г. в 
ведение ВСНХ СССР перешёл и Харьковский технологический 
институт. 15 февраля 1930 г. Президиум ВСНХ СССР принял ре-
шение о реорганизации многофакультетных вузов в отраслевые. 
17 апреля 1930 г. был издан приказ ВСНХ СССР, согласно кото-
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рому Харьковский технологический институт делился на шесть 
втузов: машиностроительный, химический, электротехнический, 
инженерно-строительный, сельскохозяйственного машиностро-
ения, авиационный. В приказе отмечалось: «На базе специаль-
ности по авиастроению механического факультета Харьковского 
технологического института организовать институт по самолёто-
строению и моторостроению с передачей его в ведение «Авиа-
объединения».

В организации авиационного института самое непосредствен-
ное участие принял академик Г. Ф. Проскура. Для некоторых новых 
вузов были выбраны для прописки другие города, но ХАИ решили 
оставить в Харькове, поскольку здесь уже существовала аэрогид- 
родинамическая лаборатория, моторная лаборатория, а главное – 
коллектив, увлечённый работой и знающий авиационное дело.

Харьковский авиационный институт сначала имел в своём сос- 
таве два факультета – самолётостроения и моторостроения. Изна-
чально в ХАИ было всего 12 преподавателей и 69 студентов. По 
сохранившимся воспоминаниям тогдашних учащихся, ХАИ был 
почти семьёй, в которой преподаватели и студенты вместе осва-
ивали премудрости аэродинамики и проектирования самолётов и 
создавали институт.

Конец 20-х – начало 30-х годов. Это славное время вошло в 
историю как годы настоящей «авиационной лихорадки». Чуть ли 
не ежедневно появлялись сообщения об очередных рекордах и пе-
релётах. Всего за несколько лет летательные аппараты изменили 
свой устоявшийся внешний вид. Уверенно повышались мощность 
и надёжность авиационных моторов. Продолжал разработку тео-
рии космических полётов К. Э. Циолковский. К этому же време-
ни относится начало изучения стратосферы. 30 сентября 1933 г. 
первый советский стратостат «СССР» поднялся на высоту 19 км, 
установив тем самым мировой рекорд. 30 января 1934 г. второй со-
ветский стратостат «Осоавиахим-1» поднялся на высоту 22 км.

Для ХАИ, а значит и для библиотеки института, 30-е гг. ХХ ст. 
были очень важными и значимыми. Развитие института шло чрез-
вычайно быстрыми темпами. В 1932 г. взлетел первый в Европе 
пассажирский самолёт с убирающимся шасси ХАИ-1, разработан-
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ный преподавателями и студентами-дипломниками. Самолёты и 
планеры, созданные в стенах института, устанавливали мировые 
рекорды. Как писал журнал «Самолет» за 1934 г.: «По размаху авиа- 
ционной мысли, смелости в решении поставленных проблем, по 
культуре качества строящихся самолётов конструкторы ХАИ впра-
ве претендовать на первое место в Советском союзе».

В 1935 г. преподаватель института А. М. Люлька спроектиро-
вал первый отечественный турбореактивный двигатель. С ноября 
1937 г. в ХАИ работала реактивная группа, проектировались пер-
вые ракеты.

Все эти события находили отражение в работах преподавате-
лей института, которые становились основополагающими труда-
ми в авиационной науке.

Для того чтобы обеспечить студентов необходимыми учеб-
никами, в ХАИ с 1931 г. была организована светокопировальная 
мастерская, которая занималась печатанием трудов сотрудников 
института по различным учебным дисциплинам. А с 1936 г. нача-
ла свою деятельность редакционная коллегия под руководством 
Г. Ф. Проскуры, что значительно улучшило качество издаваемой 
продукции. За время работы типографии ХАИ в довоенный пери-
од было издано множество нужной и полезной литературы.

К преподаванию в ХАИ привлекались лучшие из лучших. Сре-
ди них: Г. Ф. Проскура, И. Г. Неман, А. М. Люлька, Н. И. Ахиезер, 
В. Т. Цветков, Я. Л. Геронимус и многие другие. Всё это были 
люди увлечённые, творчески подходящие к своей работе. 

Например, Георгий Фёдорович Проскура – выдающийся ин-
женер, педагог, учёный-аэрогидромеханик, действительный член 
АН УССР, заслуженный деятель науки и техники УССР. 

Георгий Фёдорович, естественно, стал одним из главных лек-
торов нового втуза. На его лекциях по экспериментальной аэро-
динамике всегда была полная аудитория (и не только студентов), 
их отличала ясность и доступность изложения, чувствовалось, 
что Проскура сам увлечён читаемым им предметом. От студентов 
академик никогда не требовал механического запоминания, но хо-
тел, чтобы они научились думать, вникать в суть предмета. Часто 
Георгий Фёдорович бывал в студенческом общежитии, интересо-
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вался и бытовыми проблемами, очень любил занятия в кружках с 
молодёжью.

Заслуживает внимания и характеристика Георгия Фёдоровича 
как человека. Например, при подготовке лекций по аэродинамике 
он столкнулся с недостатком литературы на русском языке. Не-
обходимые ему исследования издавались на английском. Для того 
чтобы познакомить студентов с этими материалами, Г. Ф. Про-
скура самостоятельно выучил этот иностранный язык! Вот как об 
этом пишет его ученик П. Дыбский: « … за 6 месяцев, уже будучи 
немолодым и загруженным работой человеком, он … доскональ-
но овладел техникой перевода с английского языка» [3].

Фонд читального зала РЦИ располагает пятью книгами 
Г. Ф. Проскуры:
1. Проскура Г. Ф. Гидродинамика турбомашин / Г. Ф. Проску-

ра. – М. ; Л. : Энергоиздат, 1934. – 350 с. 
2. Проскура Г. Ф. Конспект лекций по экспериментальной аэро-

динамике / Г. Ф. Проскура ; ХАИ им. Осоавиахима. – Харь-
ков : ХАИ, 1938. – Вып. 4. – 35 с. 

3. Проскура Г. Ф. Конспект лекций по экспериментальной аэро-
динамике / Г. Ф. Проскура ; ХАИ им. Осоавиахима. – Харь-
ков : ХАИ, 1938. – Вып. 1. – 46 с. 

4. Проскура Г. Ф. Теоретические основы авиации и воздухо-
плавания / Г. Ф. Проскура. – Харьков : Изд. Авио-секции 
ХТИ, 1925. – Ч. 2, вып. 1. – 111 с. 

5. Проскура Г. Ф. Экспериментальная гидроаэродинамика / 
Г. Ф. Проскура. – М. ; Л. : Госавиаавтоиздат, 1933. – Ч. 1. – 
364 с.

Пользовался заслуженной любовью и уважением студентов и 
Иосиф Григорьевич Неман, который также как и Г. Ф. Проскура, 
стоял у истоков ХАИ. И. Г. Неман вёл лекции по конструкции 
самолётов. По этому предмету сначала даже не было учебников, 
поэтому студенты вели подробные конспекты лекций. В после-
военное время И. Г. Неман продолжил преподавание в ХАИ. Вот 
как о его методе приёма экзамена вспоминал студент того време-
ни Е. С. Кулага: «На экзамен нужно было принести из библиотеки 
книги, журналы и любую другую литературу, включая и конспек-
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ты лекций… Нужно было продемонстрировать уровень твоего 
понимания того, что ты принес… Неман учил нас работать с ли-
тературой, а не зазубривать формулы и длиннейшие уравнения» 
[2, с. 27].

К сожалению, в фондах библиотеки сохранились лишь те рабо-
ты И. Г. Немана, которые вошли в сборники трудов научно-техни-
ческих конференций ХАИ:
1. Неман И. Г. Устойчивость ортотропных пластин / И. Г. Не-

ман // 2-я научно-техническая конференция. 1930-1945. 15 
лет ХАИ : программа работ и тез. докл. / Харьк. авиац. ин-т. – 
Харьков, 1945. – С. 12-13.

2. Неман И. Г. Передовые идеи советских конструкторов в само-
летостроении / И. Г. Неман // 4-я научно-техническая конфе-
ренция : тез. докл. / М-во высш. образования СССР, Харьк. 
авиац. ин-т. – Харьков, 1947. – С. 3-4.

3. Неман И. Г. Устойчивость ортотропных пластин с наклонны-
ми главными направлениями / И. Г. Неман // 4-я научно-тех-
ническая конференция : тез. докл. / М-во высш. образования 
СССР, Харьк. авиац. ин-т. – Харьков, 1947. – С. 8.

4. Неман И. Г. Влияние наклона контура пластины на величину 
критических усилий / И. Г. Неман // 5-я науч.-техн. конф. : тез. 
докл. / М-во высш. образования, Харьк. авиац. ин-т. – Харь-
ков, 1949. – С. 56.

5. Неман И. Г. Устойчивость бесконечно-широких ортотропных 
пластин с наклонными главными направлениями упругости / 
И. Г. Неман // 3-я научно-техническая конференция : тез. докл., 
15-17 апр. 1947 г. / М-во высш. образования СССР, Харьк. ави-
ац. ин-т. – Харьков, 1947. – С. 9.

Ещё одно имя, которое неразрывно связано с историей созда-
ния ХАИ – Василий Трофимович Цветков. Замечательный инже-
нер, практик моторостроения, крупный учёный, двигателестрои-
тель, выдающийся педагог и организатор В. Т. Цветков основал 
богатые традиции, которые всегда были и остаются основой под-
готовки высококвалифицированных специалистов по двигателям 
внутреннего сгорания. С 1930 г. по 1941 г. он работал в ХАИ за-
ведующим кафедрой авиационных двигателей и деканом авиамо-
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торного факультета. Вот как вспоминает о нём В. Лиходей – один 
из первых студентов ХАИ, впоследствии ставший директором 
ХАЗа: «Солидный курс лекций прочел нам профессор Цветков 
о конструкциях авиационных моторов. … мотористы от Цветко-
ва были в восторге. Заканчивался курс вычерчиванием мотора в 
разрезе с расчетом на прочность некоторых элементов конструк-
ции… К этому предмету мы относились с уважением, ибо пони-
мали, что без мотора самолет не самолет…» [5, с. 62].

Фонд читального зала РЦИ располагает одной книгой, напи-
санной В. Т. Цветковым:

Цветков В. Т. Теория и конструкции авиационных двигателей / 
В. Т. Цветков ; ХАИ. – Харьков : [б. и.], 1940. – Ч. 1 : Теория ави-
ационных двигателей. – 191 с.

Школа математиков ХАИ имеет богатую историю и появилась 
вместе с вузом. Кафедра математики была создана в числе первых 
кафедр университета. Высочайший уровень научных исследова-
ний и исторические традиции преподавания математики были за-
ложены корифеями отечественной и мировой науки – докторами 
физико-математических наук, профессорами Я. Л. Геронимусом и 
Н. И. Ахиезером. Именно они – руководители кафедры в первые 
годы её существования – дали мощный толчок научным исследо-
ваниям в ХАИ в довоенные годы.

Научная деятельность Наума Ильича Ахиезера в 30-е гг. ХХ ст. 
связана с двумя направлениями в фундаментальной и прикладной 
математике. Проделав комплекс научных исследований в теории 
аппроксимации, он стал продолжателем классиков российской 
математики – П. Л. Чебышева, А. А. Маркова, Е. И. Золотарева. 
Параллельно с этим его интересуют прикладные проблемы аэро-
динамики, имеющие огромное значение для развития авиации. 
Во всех опубликованных трудах, как фундаментального, так и 
прикладного характера, он показал себя выдающимся аналити-
ком, продемонстрировав мастерское владение тонкими методами 
функций комплексной переменной. В 1934 г. Н. И. Ахиезер стано-
вится членом-корреспондентом АН Украины.

В 2005 г. в Харькове основан Фонд им. Наума Ильича Ахие-
зера. Первым донатором Фонда является в прошлом московский 
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математик, ныне профессор университета Мэриленда (США), 
Михаил Брин. Цель Фонда – поддержка наиболее активных моло-
дых математиков, живущих и работающих в Харькове.

Для этого Фонд ежегодно проводит конкурс, в котором может 
участвовать любой математик не старше 35 лет, живущий и рабо-
тающий в Харькове.

Как преподаватель Наум Ильич Ахиезер показал себя с луч-
шей стороны, чем заслужил любовь и уважение студентов ХАИ. 
Вновь обратимся к воспоминаниям В. Лиходея: «Совсем другим 
был профессор Ахиезер, преподававший нам аэродинамику … 
Чеховская бородка и доброжелательный взгляд выдавали в нем 
настоящего интеллигента, хорошего и доброго человека. Лекции 
читал живо и самые сложные законы физики … объяснял образно, 
простейшими житейскими примерами, и мы отвечали ему уваже-
нием. Никогда сразу после лекции не уходил из аудитории, к нему 
приходили студенты, задавали вопросы, часто и не по теме, но он 
сразу брался за мел и начинал мини-лекции. Бывало, аудиторию 
заполняли студенты другого факультета, и только когда приходил 
преподаватель следующей лекции, он, извинившись, шел в со-
провождении студентов до самой профессорской» [5, с. 70].

В фонде читального зала РЦИ сохранилось семь публикаций 
выдающегося математика.
1. Ахиезер Н. И. О плоскопараллельном потоке через бесконеч-

ную решетку / Н. И. Ахиезер ; НКТП СССР ; ГУАП. – Харь-
ков : ХАИ, 1934. – 49 с. : ил. – (Научные записки ; Вып. 2).

2. Ахиезер Н. О некоторых вопросах теории моментов / Н. Ахи-
езер, М. Крейн ; Ин-т математики и механики ХГУ. – Харь-
ков : ГНТВУ, 1938. – 255 с.

3. Ахиезер Н. И. Курс аэрогидродинамики / Н. И. Ахиезер ; ХАИ 
им. ОСОАВИАХИМа. – Харьков : ХАИ, 1938. – Вып. 1. – 
34 с.

4. Ахиезер Н. И. Курс гидродинамики / Н. И. Ахиезер ; ХАИ 
им. ОСОАВИАХИМа. – Харьков : ХАИ, 1939. – Вып. 1. – 35 с.

5. Ахиезер Н. И. Курс аэрогидродинамики / Н. И. Ахиезер ; 
ХАИ. – Харьков : ХАИ, 1940. – Вып. 10. – 49 с.

6. Ахиезер Н. И. Задачи по теоретической аэродинамике / 
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Н. И. Ахиезер ; ХАИ им. ОСОАВИАХИМа. – Харьков : 
ХАИ, 1940. – 14 с.

7. Ахієзер Н. І. Курс теорії функцій / Н. І. Ахієзер. – Харь-
ков ; К. : ДНТВУ, 1933. – Вип. 1 : Елементи загальної теорії 
функцій комплексного змінного. – 295 с.

Сегодня ХАИ – это мощный учебно-научный комплекс, имею-
щий глубокие научные традиции, хорошо известный и признан-
ный не только в Украине, но и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Многие ведущие учёные ХАИ в разные годы стали 
лауреатами Государственных премий СССР, УССР, Украины. В 
университете успешно функционируют более двадцати научных 
школ, представители которых проводят научные исследования в 
области фундаментальных и прикладных направленный матема-
тики, физики твёрдого тела, механики жидкости, газа и плазмы, 
проблем разработки и создания современных образцов авиацион-
но-космической техники, двигателей, приборов и радиоэлектрон-
ных систем, информационных технологий. Подготовка специали-
стов высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру 
ХАИ ведётся по тридцати четырём научным специальностям. 
Разработки вуза используются на предприятиях авиационно-кос-
мической и смежных областей машиностроения, среди которых – 
АНТК им. О. Антонова, ГКБ «Южное», ОАО «Мотор-Січ», кор-
порация «ФЭД», ПАО «Турбоатом» и др. 

Это лишь несколько страничек из длинной и интересной исто-
рии ХАИ. И недаром мы всегда гордились своими преподавате-
лями и выпускниками. Университет подарил миру много выдаю-
щихся учёных, талантливых инженеров и творческих личностей. 
Ведь неспроста в песне о ХАИ есть такие строчки:

– ХАИ – это я!
– ХАИ – это мы!
– ХАИ – это лучшие люди страны!
Библиотека университета, в свою очередь, всегда существова-

ла неотделимо от ХАИ, его студентов и преподавателей. Ей отве-
дена значительная роль в подготовке специалистов высокой ква-
лификации и в сохранении того духовного и научного наследия, 
которое оставили потомкам выдающиеся учёные, стоящие у ис-
токов университета.
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Е. Ю. Шуба

ПРАЦІ ФУНДАТОРІВ ХАІ В ФОНДІ РІДКІСНИХ ТА 
ЦІННИХ ВИДАНЬ НТБ ХАІ

Розвиток авіації у 30-ті роки ХХ сторіччя мав дуже швидкі 
темпи. Проектувались та будувались нові літаки, здійснювались 
рекордні перельоти, ставали більш потужними двигуни. Наука 
не була осторонь цих процесів. Вчені вели розробки у аеродина-
міці, міцності матеріалів, проектуванні двигунів літаків. Націо-
нальний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» 
був таким навчальним закладом, у стінах якого працювали такі 
відомі особистості, як Г. Ф. Проскура, Н. І. Ахієзер, Й. Г. Нєман, 
В. Т. Цвєтков та багато інших. Вони були у числі засновників ХАІ. 
Наукове надбання цих вчених відображено у їх публікаціях. Ці ра-
ритети старанно зберігаються у бібліотеці університету, щоб 
донести до наступних поколінь майбутніх літакобудівельників 
ті знання, які дали поштовх для розвитку авіації.

Ключові слова: Харківський авіаційний інститут, бібліотека 
ХАІ, авіація, історія ХАІ, видатні вчені, рідкісні та цінні видання.
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Бачинська О. А.

ГЕТЬМАН УКРАЇНИ ІВАН МАЗЕПА ТА ВІЙСЬКОВО-
ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ 1708 Р. НА СТОРІНКАХ 
ФРАНКОМОВНОГО ВИДАННЯ «AMSTERDAM»

У статті розглянуто військово-політичну ситуацію 1708 р. 
та причини національно-визвольної акції гетьмана України 
Івана Мазепи, а саме його перехід на бік шведського короля 
Карла ХІІ у повідомленнях франкомовного видання «Амстер-
дам». З’ясовано, що на сторінках видання регулярно висвіт-
лювались події Північної війни 1700-1721 рр. і постать геть-
мана України неодноразово фігурувала у зв’язку з подіями 
1708 р., у повідомленнях чітко визначені наміри гетьмана та 
причини його доленосного рішення. 
Ключові слова: «Амстердам», І. Мазепа, Петро І, Карл ХІІ, 
Станіслав Лещинський, Август ІІ, Північна війна.

Події Великої Північної війни 1700-1721 рр. привертали ува-
гу всієї тогочасної еліти та пересічних громадян Європи, які так 
чи інакше долучались до основних воюючих сторін Швеції або 
Московської держави (з 1721 р. – Російська імперія). Війна без-
посередньо торкалась виживання під час бойових дій та епідемій 
населення територій Речі Посполитої, Швеції, Данії, Росії та ін-
ших держав. Українські землі знаходились у складі різних вою-
ючих сторін: у складі Речі Посполитої – Правобережна Україна, 
Волинь, Галичина, у складі Московської держави – Лівобережна 
Україна (Гетьманщина), Слобожанщина та Запорозька Січ. По-
дії Північної війни висвітлювала значна кількість західноєвро-
пейської преси, зокрема й франкомовного видання «Амстердам» 
(«Amsterdam»). Це видання в Україні збереглося за значний пе-
ріод, а саме з 1701 р. по 1762 р. лише в Науковій бібліотеці ОНУ 
імені І. І. Мечникова. Примірники «Амстердама» («Amsterdam») 
були передані бібліотеці університету С. М. Воронцовим разом 
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з іншими раритетними виданнями з колекції родини Воронцо-
вих. Засновниками «Амстердама» були відомі на той час своєю 
журналістською діяльністю видавець Клод Джордан і магістр 
мистецтв Жан Трошен Дюбрель. Розповсюджувалось видання в 
Амстердамі, Гаазі, Роттердамі та інших містах Європи. З 1703 р. 
номери видання виходили у вівторок і п’ятницю. Кожен номер 
поділявся на дві частини. Перша частина містила новини за гео-
графією надходження повідомлень, друга – «Продовження новин 
«Амстердама» («Suite des nouvelles d’Amsterdam») – надавала ін-
формацію без будь-якої системи, а також у вигляді листів. «Ам-
стердам» разом з іншими періодичними виданнями висвітлював 
військово-політичні, економічні новини Європи, найважливіші 
питання повсякдення (народження, смертність, епідемії, пожежі 
тощо), інколи сторінки особистого життя монархів.

Новини «Амстердама» дають уявлення читачу про досить до-
стовірну картину подій Північної війни. Навіть, враховуючи те, 
що інформація до видавця «Амстердама» надходила не завжди 
оперативно, зазначені події публікувались із запізненням на 
один-два тижні. На сторінках видання поступово з’являються 
основні учасники військових дій: керманичі держав і територій – 
Карл ХІІ, Петро І, Станіслав Лещинський, Август ІІ, Іван Мазе-
па, Ференц І Ракоці, політичні діячі та керівники військових під-
розділів – Б. Шереметєв, О. Меншиков, К. Піпер, А. Левенгауп, 
А. Сенявський, М. Вишневецький, М. Сапєга, І. Скоропадський. 
Найбільш відомим керівником Гетьманщини, який брав активну 
участь у подіях Північної війни, був гетьман Іван Степанович Ма-
зепа. Інформація про його діяльність фігурує в новинах різних 
західноєвропейських періодичних видань [19]. Іван Степанович – 
особистість відома та колоритна, про яку складали поеми та пи-
сали романи, навіть у ХІХ ст. Народився він 20 березня 1639 р. 
у селі Мазепинці (тепер Білоцерківський р-н Київської обл.) у 
родині українського шляхтича Степана-Адама Мазепи-Коледин-
ського. Початкову освіту отримав у школі Київського братства, 
згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та Єзуїтську ко-
легію у Варшаві. Протягом трьох років навчався у Німеччині, Іта-
лії, Франції та Голландії, де здобув блискучу європейську освіту, 
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досвід європейського політичного та культурного життя. Кар’єра 
його розпочалась при дворі польського короля Яна ІІ Казимира, 
а потім тривала при дворах українських гетьманів П. Дорошенка 
та І. Самойловича. Весь цей досвід відбився на його 22-річному 
гетьмануванні. Безперечно до І. Мазепи інтерес тодішніх журна-
лістів був не випадковим: він мав зв’язки з європейськими мо-
нархами, очолював ефективну українську козацьку армію, а вона 
була важливою складовою військ Московської держави Петра І. 
Так, гетьман з’являється на сторінках «Амстердама» протягом 
1704-1706 рр. як керівник, що підтримує дисципліну у козацьких 
підрозділах, які «полюбляли безлад» (у сенсі можливості не під-
порядковуватися усім наказам), що спричиняло незручності для 
руху та бойових дій армії [21]. Проте найбільш значним для Украї- 
ни, її історії й подій Північної війни стала національно-визвольна 
акція І. Мазепи, а саме перехід під протекторат шведського коро-
ля Карла ХІІ. Причини цього вчинку та його наслідки викликають 
жваві дискусії й сьогодні. Саме тому важливим є висвітлення пе-
редумов, причин, перебігу цієї акції в західноєвропейських пері-
одичних виданнях. 

Події, пов’язані з походом шведського короля Карла ХІІ і вій-
ськові операції в контексті Північної війни, публікуються в кож-
ному випуску «Амстердама». Про події з українською складовою 
повідомляють із Польщі (Pologne), Саксонії (Saxe), Німеччини 
(Allemagne) –Лейпциг, Гамбург, а також із місць, де квартирували 
війська шведської армії. Всього 31 номер, в яких 43 повідомлен-
ня. Починаючи з перших номерів 1708 р., на сторінках видання 
з’являється інформація про наміри Карла ХІІ розпочати похід на 
російські землі: «усі погоджуються в одному, що наміри короля 
Швеції полягають в тому, щоб продовжувати переслідувати мос-
ковітів, як тільки дозволять погодні умови, з тим, щоб атакувати 
міста з їхніми складами» [2], і для організації походу король мав 
намір деякий час залишатися на кордонах із російською держа-
вою [4]. Зі свого боку, російська армія відступала «в міру того 
як шведи просуваються вперед, але їх війська здійснюють багато 
руйнувань при відступі, не шкодуючи церкви і монастирі» [1], 
російське керівництво мало провести «велику раду щодо походу 
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шведської армії. Пишуть, що московське військо перейде за Дніп- 
ро, щоб укріпитися там й очікувати підходу шведів» [3]. 

Вже 13 січня 1708 р. з Гамбурга починають з’являтися пові-
домлення про гетьмана І. Мазепу, який планував зимувати у Ба-
турині, своїй резиденції. Гетьман виступає гравцем міжнародної 
політики, адже як повідомляє видання «Амстердам», до нього 
прибуває посланець Османської імперії [4]. Важлива інформація 
про наміри гетьмана з’являється вже в березні 1708 р. З одного 
боку, новини повідомляють 10 березня, що гетьман направився «в 
Київ з усіма своїми силами, щоб з’єднатися з 15000 драгунів, які 
були зібрані в Московії» [4], а, з іншого, 31 березня, що І. Мазепа 
«відправився в Київ з 30 тисячами козаків, щоб приєднатися до 
шведів, армії Корони або до армії царя, виходячи з власних мірку-
вань» [5]. Як відомо, активні таємні переговори гетьмана І. Мазе-
пи з польським королем Станіславом Лещинським розпочались у 
вересні 1707 р., а таємна союзна угода, якщо і була, то підписана 
на початку 1708 р. Не всі сучасні історики підтримують думку 
про наявність такої угоди, схиляючись до існування лише одно-
стороннього універсалу короля про такий союз. До другої поло-
вини березня король Карл ХІІ стояв табором у Сморгоні, а потім 
перейшов в Радашковичі, де залишався декілька місяців. Його 
армія очікувала сприятливих погодних умов, щоб мати продо-
вольство та фураж. Тут Карл ХІІ дізнався про повстання Кіндрата 
Булавіна на Дону, що відволікало увагу Петра І та сили російської 
армії. У Сморгоні він зустрічався з королем Станіславом Лещин-
ським, через якого, як вважають сучасні дослідники, продовжив 
переговори з гетьманом І. Мазепою [22; 24]. В той час, як відомо з 
вітчизняних джерел, думка про таку акцію гетьманом утаємничу-
валась до останнього моменту [22; 24], а припущення про можли-
вість приєднання І. Мазепи до Карла ХІІ, що було подано Петру І 
у вигляді скарги генерального писаря В. Кочубея та полковника 
І. Іскри у липні, довело старшин до страти.

Надалі, протягом квітня «Амстердам» повідомляв про те, що 
гетьман І. Мазепа діє разом із російськими підрозділами. Так, 
зокрема, знов фігурує чисельність 30 тисяч козаків, що є досить 
сумнівним: «Цар отримав термінове повідомлення від гетьмана 
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Мазепи з інформацією, що він знаходиться в 6 льє від Києва з 
30000 тисячами козаків, які мали приєднатися до 15000 драгунів 
московітів, знову набраних, щоб міцно закріпитися у південних 
провінціях Польщі, щоб таким чином відволікти увагу від шве-
дів» [6; 7; 8].

Вже з травня 1708 р. повідомлення «Амстердама» мають до-
сить важливу інформацію, що опосередковано розкриває при-
чину переходу гетьмана Івана Мазепи на бік шведського короля: 
«Гетьман Mазепа знов направив кур’єра великому гетьману ко-
ронному (йдеться про А.-М. Сенявського – О. Б.) з проханням від-
правити своїх представників скоріше в Україну, щоб могли оволо-
діти нею та фортецею Біла Церква, та завершити там усі справи з 
козаками» [9] і далі в липні вже відверто інформує про співпрацю 
гетьмана України та польського короля Станіслава Лещинського: 
«Згідно з листами із Польщі великий гетьман коронний наполег- 
ливо не бажає примиритися з королем Станіславом. Він навіть 
вважав за краще відправити декілька депутатів до гетьмана Ма-
зепи, щоб попросити допомоги 10000 козаків, які вже прибули на 
Волинь» [10]. Ймовірно мова йде про переговори щодо Право-
бережної України, яка з 1704 р. перебувала під владою гетьмана 
І. Мазепи, а за планами Петра І мала перейти знов до складу Речі 
Посполитої. Так, у січні 1708 р. Петро І пообіцяв полякам, що 
Правобережна Україна до них повернеться, коли король Швеції 
завершить похід до Росії, і в травні писав гетьману І. Мазепі: «что 
естли он усмотрит, что не может произойти какой ис того опас-
ности и в Малоросийском народе смятения, то б оной Белоцер-
ковской уезд... Поляком... отдал для их удоволства» [23]. Саме в 
цей час відбуваються допити В. Кочубея й І. Іскри за скаргу на 
гетьмана І. Мазепу про його прихильність до шведського короля 
Карла ХІІ. 

Одночасно з такими повідомленнями про наміри гетьмана 
України «Амстердам» повідомляє про можливі переговори між 
Карлом ХІІ та Петром І, де чітко викладає правдивість «страхів» 
Івана Мазепи передати Правобережну Україну Польщі: «в деяких 
інших листах пишуть, що є значна ймовірність миру між королем 
Швеції та царем. Про це, навіть, зазначається в основних статтях: 
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знаючи (за умов – О. Б.), що цар поверне усі місця, що він за-
воював, та, що він передасть шведам територію Орешек; у свою 
чергу, король Швеції буде використовувати свій вплив, щоб по-
ляки відмовились від своїх претензій на Новгород, Архангельськ, 
Смоленськ і Київ» [11]. 

Таємність намірів гетьмана простежується навіть у вересні 
1708 р., коли «Амстердам» продовжує інформувати про дії І. Ма-
зепи на боці Петра І: «у повідомленнях з Польщі, отриманих як 
звичайно, підтверджується, що гетьман Мазепа разом з козаць-
ким військом рушив походом на Могильов, щоб переслідувати 
шведську армію» [12]. 

Найяскравіші повідомлення маємо у вересні-жовтні 1708 р. про 
ситуацію, що відбувалась в армії шведського короля, а також як 
наслідок і перехід Івана Мазепи на його бік. Так, на початку лис-
топада у повідомленнях йдеться про очікування генерала А. Ле-
венгаупта з обозом для армії Карла ХІІ: «Його Високість чекав 
на нього з великим нетерпінням, тому що його війська були знач- 
но виснажені з часу переходу вищезазначеної річки. Московіти 
продовжують руйнувати свою власну країну, щоб позбавити сво-
їх ворогів будь-якого засобу для існування» [13]. Але, як відомо, 
9 вересня 1708 р. відбувся бій між шведською та російською армія- 
ми поблизу Раєвки, на шляху між Могильовом та Смоленськом, 
він завершився поразкою для шведів і втратою значної кількості 
людей та продовольства. Цей бій мав наслідком обговорення по-
дальшого шляху шведської армії на Москву. Російська армія віді-
йшла до Смоленська, спалила на орієнтовному шляху Карла ХІІ 
міста Вітебськ, Оршу, Дуброво, Гірки та інші. Переслідуючи ро-
сіян, шведи в такому випадку могли йти через випалені села та 
міста, що унеможливлювало отримати фураж та продовольство. 
Повернути назад було неетичним, тому залишався так званий 
Сіверський шлях на Москву через Україну. Як вважав Карл ХІІ 
та голова його похідної канцелярії К. Піппер, якщо обрати цей 
шлях, тоді російська армія не буде винищувати вже села і міста, 
а козаки можуть перейти на бік шведів. Тому, не чекаючи корпу-
су генерала А. Левенгаупта, 14 вересня Карл ХІІ вирішив йти в 
Україну. Про це досить красномовно повідомляє «Амстердам» у 
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новинах із Гамбурга 2 листопада 1709 р.: «король Швеції більше 
не може залишатися там, де він був, і вирішив рухатися в Украї-
ну, яка є країною, що багата на продовольство» [14] і майже теж 
саме читаємо в новинах 6 листопада із Саксонії: «За останніми 
листами із Могильова повідомляється, що король Швеції був зму-
шений відкласти грандіозний план, що замислив проти столиці 
Московії. Його Високість бачив, що його армія буде піддаватися 
загибелі від голоду, через те, що московіти зруйнували усю свою 
країну, вирішивши рухатися вправо на територію України» [15]. 
Далі в новинах є детальний опис бою поблизу Лісної 28 верес-
ня 1708 р. де корпус А. Левенгаупта був розбитий російськими 
військами на чолі з Петром І, шведами був втрачений обоз із за-
пасами продовольства, на який розраховували Карл ХІІ й арти-
лерія [16]. Змальований жахливий стан шведської армії та їхнє 
ставлення до українського населення: «Він (шведський король – 
О. Б.) пройшов поблизу міста Стародуб [21] другого числа цього 
місяця. Авангард його армії підпалив усі села, що були покинуті 
жителями, але шведи заплатили за продовольство селянам, які за-
лишились у себе вдома: вони повідомили, що не будуть чинити 
ніяких кривд, за умови, що жителі не залишать свої домівки. Ар-
мія була дуже стурбована голодом, їй не вистачало хліба протягом 
декількох днів: вона проведе декілька місяців в Україні, щоб від-
новитися» [15]. В той самий час інша ситуація склалася за пові-
домленнями інформаторів видання «Амстердам» в місті Мглин, 
де між жителями міста та шведами сталися криваві сутички [17].

Нарешті в передостанньому номері «Амстердама» за 1708 р. 
повідомляється, що «козаки уклали угоду з королем Швеції, щоб 
до нього приєднати декілька тисяч чоловік та надати продоволь-
ство для армії» [18]. Дійсно, 23-24 жовтня гетьман І. Мазепа ви-
їхав із Батурина до Гірок (близько 11 км від міста Новгород-Сі-
верського – О. Б.), де знаходився шведський табір. Разом з ним, за 
різними даними, було від півтори до п’яти тисяч козаків. 28 жов-
тня з гетьманом зустрівся Карл ХІІ. Про саму угоду та її зміст 
історики мають суперечливі дані, бо документ в оригінальному 
варіанті не зберігся. 

Таким чином, на сторінках франкомовного видання «Амстер-
дам» дії гетьмана України Івана Мазепи надані з урахуванням за-
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гальновійськової ситуації та європейської політики. Інформація 
про наміри гетьмана з’являється у повідомленнях за півроку до 
самого переходу І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ. 
Це може свідчити про обізнаність джерела інформації, адже така 
акція утаємничувалась навіть від найближчого оточення гетьма-
на. На сторінках видання викладаються й можливі причини цієї 
національно-визвольної акції гетьмана. Все зазначене свідчить 
про те, що європейські читачі мали змогу вчасно й правдиво 
отримувати інформацію про українські справи та дії керівництва 
України (Гетьманщини).
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Е. А. Бачинская

ГЕТМАН УКРАИНЫ ИВАН МАЗЕПА И ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1708 Г. НА СТРАНИЦАХ 

ФРАНКОЯЗЫЧНОГО ИЗДАНИЯ «AMSTERDAM» 

В статье рассмотрена военно-политическая ситуация 1708 г. 
на границах Украины и причины национально-освободительной 
акции гетмана Ивана Мазепы, а именно его переход на сторо-
ну шведского короля Карла XII в сообщениях франкоязычного из-
дания «Амстердам». Установлено, что на страницах издания 
регулярно освещались события Северной войны 1700-1721 гг. и 
фигура гетмана Украины неоднократно упоминалась в связи с 
событиями 1708 г., в сообщениях чётко определены намерения 
гетмана и причины его судьбоносного решения. Действия гетма-
на Украины Ивана Мазепы представлены с учётом общевойско-
вой ситуации и европейской политики. Информация о намерениях 
гетмана появляется в сообщениях за полгода до самого перехо-
да Ивана Мазепы на сторону шведского короля Карла XII. Это 
может свидетельствовать об осведомлённости источника ин-
формации, ведь такая акция засекречивалась даже от ближай-
шего окружения гетмана. На страницах издания излагаются и 
возможные причины этой национально-освободительной акции 
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гетмана. Все вышеуказанное свидетельствует о том, что евро-
пейский читатель имел возможность своевременно и правдиво 
получать информацию об украинских делах и действиях главы 
Украины (Гетманщины).

Ключевые слова: «Амстердам», И. Мазепа, Петр І, Карл ХІІ, 
Станислав Лещинский, Август ІІ, Северная война.
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Алексеенко М. В.

ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ НА КНИГАХ – 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРУГА 

ВЛАДЕЛЬЦА (НА ПРИМЕРЕ СЛАВИСТИЧЕСКОЙ 
УЧЕБНОЙ БИБЛИОТЕКИ В. И. ГРИГОРОВИЧА)

Статья посвящена изучению дарственных надписей (ин-
скриптов), находящихся на книгах славистической учебной 
библиотеки В. И. Григоровича, которая сохраняется в На-
учной библиотеке Одесского национального университета 
имени И. И. Мечникова. Знакомство В. И. Григоровича со 
многими зарубежными и отечественными славистами на-
шло отражение и в собранной им библиотеке. 
Ключевые слова: В. И. Григорович, славистика, дарственные 
надписи, инскрипты.

12 мая 2015 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Виктора 
Ивановича Григоровича (1815-1876) – известного слависта, педа-
гога, организатора высшего образования, популяризатора науки, 
профессора Казанского, Московского и Новороссийского (Одес-
ского) университетов. Одиннадцать лет своей жизни учёный свя-
зал с Одессой и её университетом, был профессором кафедры 
истории и литературы славянских наречий, первым деканом исто-
рико-филологического факультета молодого Новороссийского 
университета. 

Книжный дар Виктора Ивановича Григоровича положил нача-
ло практике создания именных фондов в библиотеке Одесского 
университета. В октябре 1864 г. В. И. Григорович начал переда-
вать книги своей славистической библиотеки предшественнику 
Новороссийского университета – Ришельевскому лицею. Книги, 
подаренные славистом, сохраняются как «Отдел по славянской 
филологии профессора В. И. Григоровича». В указе Алексан-
дра II от 3 ноября 1864 г. говорилось: «…из книг, принесенных в 
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дар Новороссийскому университету Григоровичем, составить на 
вечные времена в библиотеке помянутого университета особый 
отдел под названием «Отдел славянской филологии профессора 
В. И. Григоровича» [10, № 4140]. Дар учёного-слависта был от-
мечен в «Фундаментальном каталоге библиотеки Ришельевского 
лицея», «Каталоге рукописей Новороссийского университета» и 
инвентарных книгах Новороссийского университета.

1 (13) мая 1865 г., в день официального открытия Новороссий-
ского университета, В. И. Григоровичем было подарено 55 руко-
писей и 6 книг. На протяжении 60-70-х гг. XIX в. учёный неодно-
кратно пополнял свой дар университетской библиотеке [11, с. 70]. 
Большая часть славистической библиотеки была собрана учёным 
во время научного путешествия по славянским землям в 1844-
1847 гг. В настоящее время «Отдел по славянской филологии 
профессора В. И. Григоровича» насчитывает 803 наименования в 
1081 единице на русском, украинском, сербском, болгарском, не-
мецком, польском, чешском, словацком, словенском, хорватском, 
греческом, румынском, французском, латинском и других евро-
пейских языках [6].

Подаренная В. И. Григоровичем учебная библиотека по сла-
вистике является, помимо всего прочего, и памятником книжной 
культуры XIX в., свидетельствующим о книжных предпочтениях 
университетской профессуры, занимающейся изучением истории 
и культуры славянских народов. 

Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки со-
вместно с историческим факультетом Одесского национального 
университета имени И. И. Мечникова подготовил монографию 
«Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович», приуроченную 
к 200-летию со дня рождения известного слависта и к 150-летию 
Одесского университета. Составной частью монографии явля-
ется каталог книжного собрания В. І. Григоровича с подробным 
описанием всех владельческих признаков на экземплярах, в том 
числе и дарственных надписей на книгах славистического собра-
ния [6, c. 75-401].

Интерес представляют дарственные надписи (инскрипты), со-
хранившиеся на подаренных В. И. Григоровичем книгах. Вопрос 
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о происхождении дарственных надписей предполагает выяснение 
обстоятельств их возникновения, что даёт возможность выявить 
круг общения учёного, раскрыть характер отношений дарителя и 
адресата, отдельные факты научной деятельности.

Исследуя дарственные надписи в библиотеке В. И. Григорови-
ча, можно проследить и тот путь, который проделал известный 
славист по странам Центральной и Юго-Восточной Европы в 
1844-1847 гг., изучая рукописные и книжные свидетельства исто-
рии и культуры славянских народов. Некоторое количество ин-
скриптов на книгах из фонда В. И. Григоровича свидетельствует 
о тех профессиональных и дружеских контактах, которые славист 
завязал во время своего путешествия по славянским землям. 

В. И. Григорович начал своё научное путешествие из Одессы в 
июле-августе 1844 г. [5, с. 37; 8, с. 223]. За то непродолжительное 
время, которое славист провёл в городе, он успел познакомиться с 
представителями одесской интеллигенции, что нашло своё отра-
жение и в его библиотеке. В частности, В. И. Григорович упоми-
нает в своём дневнике о знакомстве с К. П. Зеленецким [8, с. 224]. 
Константин Петрович Зеленецкий (1812-1858) – преподаватель 
российской словесности и литературы в Одесском Ришельев-
ском лицее, член Одесского общества истории и древностей (с 
1842 г.). После окончания Ришельевского лицея в 1833 г. К. П. Зе-
ленецкий, как добившийся высоких результатов, был направлен 
учиться в Московский университет. Получив степень магистра 
словесных наук, К. П. Зеленецкий вернулся в Одессу и в 1837 г. 
стал лицейским преподавателем. Автор систематических трудов 
по философскому языкоучению, общей и частной риторике, по-
этике, истории русской литературы [2], К. П. Зеленецкий изучал 
болгарский язык, был известным знатоком театра, публиковал ре-
цензии и заметки в «Одесском вестнике». Его работа «Система и 
содержание философского языкоучения с приложением к языку 
русскому» (Санкт-Петербург, 1841) – первое в русском языкозна-
нии философское осмысление проблем языка. В книжном фонде 
В. И. Григоровича Научной библиотеки Одесского университета 
сохраняется экземпляр этой работы К. П. Зеленецкого с дарствен-
ной надписью автора: [Виктору Ивановичу] Григоровичу | отъ Со-
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чинителя. | Одесса. | Августа 17. 1844 (ил. 1). В славистическим 
собрании В. И. Григоровича находятся и другие издания одесских 
авторов, часть из них, очевидно, была приобретена славистом ещё 
в его первый приезд в Одессу [6, c. 83, № 7; c. 130, № 125]. 

Продолжив своё путешествие с целью изучения истории и 
языков славян, В. И. Григорович встречался со многими евро-
пейскими славистами. Например, в Вене, где учёный находился 
с начала января до конца апреля 1846 г. [9, с. 111], он познако-
мился с Вуком Стефановичем Караджичем (1787-1864) [5, с. 231; 
9, с. 108-109]. Крупнейший деятель сербского национального 
Возрождения, филолог, фольклорист и этнограф жил в столице 
Австрии после поражения восстания Карагеоргиевича. В. И. Гри-
горович писал о В. Караджиче в своих донесениях: «Достопоч-
тенный муж, которому ученый мир обязан раскрытием сокровищ 
языка и поэзии сербов, удостоил меня не только своего внима-
ния, но и руководства в занятиях. Г-н Караджич принял снисхо-
дительно на себя труд быть наставником моим. Вменяя себе такое 
внимание в особенную честь, долгом считаю свидетельствовать 
перед начальством мужу высоких заслуг искреннейшую при-
знательность» [5, с. 231]. Знакомство В. И. Григоровича с этим 
исследователем славянских языков и реформатором сербской ки-
риллицы нашло отражение и в книжном фонде, сохраняющемся 
в Научной библиотеке Одесского университета. Целая подбор-
ка работ В. Караджича находится в славистической библиотеке 
В. И. Григоровича. Среди них – «Сербский словарь» (Вена, 1818), 
сопровождающийся очерком сербской грамматики. В этой работе 
В. Караджич впервые сформулировал основы сербского правопи-
сания – «пиши, как говоришь, читай, как написано». В коллек-
ции В. И. Григоровича, кроме лингвистических, присутствуют 
этнографические и исторические труды Вука Караджича, напри-
мер, «Ковчежец истории, языка и обычаев сербов» (Вена, 1849), 
«Милош Обренович, князь Сербии, или Материалы для сербской 
истории» (Буда, 1828) и др. Сохраняется в славистическом соб- 
рании В. И. Григоровича и экземпляр Нового Завета в переводе 
Вука Караджича с дарственной надписью: Господину Виктору 
Ивановићу | Григоровићу за знак особи- | тога поштовања из Беча 
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у Казањ | шаље | Вук Стеф. Караџић. |  13/25 … [1]847 (ил. 2). Дата 
дарственной надписи говорит о том, что В. Караджич и В. И. Гри-
горович продолжали поддерживать профессиональные отноше-
ния и после отъезда русского слависта из Вены. 

Посетив Загреб в конце августа – начале сентября 1846 г., 
В. И. Григорович познакомился с местными представителями 
славянского Возрождения. Творчество словенского и хорватского 
поэта, журналиста, просветителя и общественного деятеля Яко-
ва Фрасса (1810-1851), который писал под псевдонимом Станко 
Враз, в славистической библиотеке В. И. Григоровича представле-
но несколькими экземплярами его поэтических сборников: «Джу-
лабии» (Загреб, 1840), «Гусли и тамбура» (Прага, 1845) и «Голоса 
из Жеравинской дубравы» (Загреб, 1841), последний сопровожда-
ется дарственной надписью: G. Viktoru Joanoviću Grigo- | rieviću 
prof. slov. … Kazanskowe | na uspomenu | St. Vraz (ил. 3).

Про Антуна Мажуранича (1805-1888), издателя И. Гундулича и 
лучшего знатока далматинской литературы, В. И. Григорович пи-
сал: «особенно обязан А. Мажураничу, глубокие сведения которо-
го в литературе далматинской весьма известны, за сообщение мне 
своих замечаний о любопытном направлении, обнаруживающим-
ся всегда с большим успехом в письменности югославянской»  
[5, с. 244]. Антун Мажуранич прислал В. И. Григоровичу экзем-
пляр своей работы «Хорватская грамматика для гимназий и ре-
альных училищ» (Загреб, 1859) с дарственной надписью на рус-
ском языке: Господину | Виктору Григоровичу | Профессору въ 
Казань | А. И. Мажураничъ (ил. 4). 

На форзаце экземпляра педагогической работы словенского 
просветителя Антона Мартина Сломшека (1800-1862) находит-
ся небольшим стихотворением юриста, географа и картографа, 
активного деятеля словенского Возрождения Петера Козлера  
(1824-1879), подписанного автором: 

Kot narod ste Rusje velikani, |
Nas Slovencov ni Kot eno pest; |
Mj pomislite, de smo Slavjani |
Usim Slavjanam bodi slava, čest! | 
Pet. Kozler | v Dunaju 30 Suљca 1846 (ил. 5).



98

Присутствуют в славистической библиотеке В. И. Григоровича 
и дарственные надписи представителей отечественной слависти-
ки. Например, экземпляр магистерской диссертации Ф. И. Бусла-
ева «О влиянии христианства на славянский язык: опыт истории 
языка по Остромирову Евангелию» (Москва, 1848) сопровожда-
ется дарственной надписью: Виктору Ивановичу | Григоровичу | 
въ знак искреннего уважения | Ф. Буслаев | Москва | 1849 год 
Сентября 11 дня (ил. 6). Фёдор Иванович Буслаев (1818-1897) – 
языковед, фольклорист, историк литературы и искусства, глава 
русской мифологической школы. Его магистерская диссертация 
явилась научным событием в российском славяноведении, за эту 
работу Русское географическое общество в 1851 г. присудило ав-
тору золотую медаль, а Академия наук в 1852 г. избрала членом-
корреспондентом по отделению русского языка и словесности  
[3, с. 23].

В славистической библиотеке В. И. Григоровича сохраняется 
и методическое пособие Ф. И. Буслаева «О преподавании оте- 
чественного языка» (Москва, 1844) в двух частях, где впервые в 
истории русской педагогики была представлена научно обосно-
ванная методическая система преподавания отечественного язы-
ка и на основе сравнительно-исторического метода проводились 
соответствующие параллели из других славянских и индоевро-
пейских языков [12, с. 120]. 

Юрист, историк, археограф, архивист, писатель, профессор 
истории русского права в Московском университете Николай Ва-
сильевич Калачов (1819-1885) поддерживал профессиональные 
отношения с В. И. Григоровичем. Н. В. Калачов был редактором 
и составителем ряда многотомных археографических изданий, 
содержащих уникальные публично-правовые и частно-правовые 
документы, в том числе и «Архива историко-юридических све-
дений о России» (1850-1861). Первая книга этого издания была 
подарена Н. В. Калачовым В. И. Григоровичу, о чём и свидетель-
ствует дарственная запись: Виктору Ивановичу | Григоровичу | от 
издателя | 1850 Марта 25 (ил. 7).

Магистерская диссертация адъюнкта по кафедре славян-
ской филологии Харьковского университета Петра Алексеевича 
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Лавровского (1827-1886) «О языке северных русских летопи-
сей» (Санкт-Петербург, 1852), где рассматривались отличитель-
ные черты «древнего» (до XV в.) и «старинного» (XV-XVIII) 
языков [12, с. 140], сопровождается дарственной надписью: Вик-
тору Ивановичу Григоровичу, | съ уваженіем | 1853 года 23 ян-
варя | П. Лавровскій (ил. 8). К этому же экземпляру приплетён 
отдельный оттиск исследования брата Петра Лавровского Нико-
лая Алексеевича (1825-1899), слависта и преподавателя Харьков-
ского университета, «О византийском элементе в языке догово-
ров русских с греками» (Санкт-Петербург, 1853). Ещё одна работа 
П. А. Лавровского «Изследование летописи Якимовской» сохра-
нилась в фонде В. И. Григоровича в виде оттиска из «Ученых за-
писок II Отделения Императорской Академии наук».

Однофамилец В. И. Григоровича Николай Иванович Григоро-
вич (1835-1889), сын историка, археографа, собирателя рукопи-
сей по истории Белоруссии Ивана Ивановича Григоровича (1792-
1852), презентовал казанскому слависту археографическую рабо-
ту своего отца «Переписка пап с российскими государями в XVI-м 
веке, найденная между рукописями, в Римской Барбериниевой 
библиотеке» (Санкт-Петербург, 1834). Подаренный экземпляр со-
провождается дарственной надписью: Его Высокоблагородію | 
Виктору Ивановичу | Григоровичу | въ знак искреннего уваженія 
и | признательности | отъ сына покойнаго автора. | С. Петербург | 
Іюня 22 дня 1854 годъ (ил. 9). Николай Иванович Григорович, в 
момент знакомства с Виктором Ивановичем Григоровичем девят-
надцатилетний юноша, впоследствии стал начальником архива 
и библиотеки Святейшего Синода. Н. И. Григорович участвовал 
в издании «Описаний документов и дел, хранящихся в архиве 
Святейшего правительствующего Синода», напечатал исследо-
вания «Обзор учреждения в России православных монастырей, 
со времени введения штатов по духовному ведомству» (Санкт-
Петербург, 1869), «Канцлер, князь Александр Андреевич Безбо-
родко в связи с событиями его времени» (Санкт-Петербург, 1880).

В собрании В. И. Григоровича сохраняются два выпуска изда-
ния Петра Алексеевича Безсонова (1827-1898) «Болгарские пес-
ни из сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова и других бол-
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гар» (Москва, 1855), сопровождающиеся дарственной надписью: 
Виктору Ивановичу Григор[о-] | вичу, въ свидетельство г[лубо-] | 
чайшаго уваженія | от изда[теля] (ил. 10). 

«Болгарские песни из сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Катра-
нова и других болгар» являются одним из важнейших источников 
для изучения болгарской фольклористики в России [1, с. 174]. По 
мнению исследователей, П. А. Бессонов издал наиболее полный 
для своего времени сборник народного болгарского фольклора с 
указанием того, где и кем были записаны песни. В основу сбор-
ника П. Безсонова были положены материалы, собранные Юри-
ем Ивановичем Венелиным (1802-1839) в Болгарии. Смерть по-
следнего не позволила опубликовать песни, хотя уже была про-
ведена значительная подготовительная работа с привлечением 
В. Априлова и Неофита Рильского. Пётр Безсонов опубликовал 
наследие Ю. Венелина, в сборник вошли и 22 народные песни, 
подготовленные другом П. А. Безсонова Николаем Катрано-
вым (1829-1853). Также в сборнике присутствуют песни, собран-
ные В. Априловым, А. Кипиловским, 3. Княжеским, Н. Геровым, 
Г. Пешаковым, а также песни, напечатанные в журнале «Москви-
тянин» и других изданиях [7]. Таким образом, П. А. Безсонов соз-
дал свод болгарских народных песен, за который в 1856 г. и был 
удостоен почётного отзыва Императорской Академии наук. Вся 
жизнь П. А. Безсонова была связана со славяноведением и книга-
ми: с 1864 г. он был председателем Виленской археографической 
комиссии, с 1866 г. в течение 12 лет – библиотекарем Московского 
университета, а с 1878 г. и до конца жизни – профессором Харь-
ковского университета. В 1846-1851 гг. П. А. Безсонов учился в 
Московском университете, славянские языки изучал под руко-
водством В. И. Григоровича и О. М. Бодянского [7]. Ещё тогда 
П. А. Безсонов проявлял особый интерес к болгарскому языку. 
Впоследствии он собрал ценную библиотеку славянской литера-
туры, которая после его смерти была куплена московским книго-
торговцем П. П. Шибановым (сейчас хранится в Российской Го-
сударственной Библиотеке в Москве) [4]. 

Среди подаренных В. И. Григоровичу книг обращает на себя 
внимание сборник фольклорного материала «Ўжинок рідного 
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˚полб» (Москва, 1847), составителем которого выступил украин-
ский фольклорист, языковед, писатель второй половины XIX в. Ни-
колай Алексеевич Гатцук (Микола Олексійович Гатцук). С целью 
отражения разнообразных фонетических нюансов украинского 
языка Н. Гатцук использовал диакритические знаки. Из-за боль-
шого количества последних правописание, предложенное Н. Гат-
цуком для украинского языка, не получило распространения, а со-
временники характеризовали его как очень странное и неудобное. 
В сборнике «Ўжинок рідного ˚полб» составитель сделал попытку 
упорядочить украинское правописание на основе гражданского 
шрифта. Издание состоит из предисловия, подписанного псевдо-
нимом М. Куцый, авторского очерка происхождения «козакорусь-
кого люду та його мови» и собрания народных песен. Отдельным 
блоком представлены пословицы и поговорки, а в конце – укра-
инско-русский словарь. В тексте маргиналии составителя каран-
дашом – восстановленные места вымаранного цензурой текста. 
На титульном листе сборника «Ўжинок рідного ˚полб» размещена 
дарственная надпись на украинском языке: Пану Григороў[ичу] від 
М. Гатцука (ил. 11). Сведений о жизни Н. А. Гатцука очень мало, 
где и когда В. И. Григорович познакомился с ним – неизвестно, что 
может послужить темой для отдельного исследования.

Ещё две дарственные надписи на первой и третьей частях второ-
го издания «Истории русской словесности» (Москва, 1858-1859), 
датированные 1858 г. и 1860 г., принадлежат автору – Степану Пе-
тровичу Шевырёву (1806-1864), русскому литературному критику, 
историку литературы, поэту-славянофилу: [Виктору Ивановичу] 
Григоровичу | в знак искреннего уважения | от Автора (ил. 12). 
Четырёхтомная «История русской словесности», в основу которой 
был положен курс публичных лекций, прочитанный С. П. Шевы-
рёвым в 1844-1845 учебном году, стала первым учебником по исто-
рии русской литературы. А сам С. П. Шевырёв, один из основных 
критиков В. Г. Белинского, был первым преподавателем истории 
древнерусской литературы в Московском университете.

Дарственная надпись на книге – инскрипт – важный источник, 
свидетельствующий как о бытовании того или иного экземпляра, 
так и о личном и профессиональном круге общения владельца. 
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Временной охват дарственных надписей, находящихся на экземп- 
лярах из славистической библиотеки В. И. Григоровича, 1844-
1860 гг. Наличие книг с инскриптами их авторов-славистов свиде-
тельствуют о том, что сам владелец книжного собрания находил-
ся в тесном взаимодействии с представителями славяноведения 
как зарубежного, так и отечественного. Отслеживая современные 
ему достижения науки о славянах, В. И. Григорович поддержи-
вал и личные контакты со многими учёными, что и нашло отра-
жение в его славистическом собрании, переданном Новороссий-
скому университету в Одессе. Изучение инскриптов библиотеки 
В. И. Григоровича может дополнить портрет учёного, раскрывая 
неизвестные и малоизученные черты его личности и творческой 
лаборатории.
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М. В. Алєксєєнко

ДАРЧІ НАПИСИ НА КНИГАХ – СВІДОЦТВО 
ПРОФЕСІЙНОГО КОЛА ВЛАСНИКА 

(НА ПРИКЛАДІ СЛАВІСТИЧНОЇ УЧБОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
В. І. ГРИГОРОВИЧА)

Стаття присвячена вивченню дарчих написів (інскріптів) на 
книгах славістичної учбової бібліотеки В. І. Григоровича, що збе-
рігається у Науковій бібліотеці Одеського національного уні-
верситету імені І. І. Мечникова. Знайомство В. І. Григоровича з 
багатьма закордонними та вітчизняними славістами знайшло 
своє відображення у зібраній ним бібліотеці. Серед закордон-
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них славістів дарчі написи на своїх працях залишили В. Кара-
джич, Я. Фрасс, А. Мажуранич та П. Козлер. Серед вітчизня-
них славістів – знайомих В. І. Григоровича – К. П. Зеленецький, 
Ф. І. Буслаєв, М. В. Калачов, П. О. Лавровський, М. І. Григоро-
вич, П. О. Безсонов, М. О. Гатцук, С. П. Шевирьов. 

Ключові слова: В. І. Григорович, славістика, дарчі написи, 
інскріпт.
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Ил. 1. Дарственная надпись 
К. П. Зеленецкого на экземпляре 
издания «Система и содержание 
философского языкоучения с 
приложением к языку русско-
му» (Санкт-Петербург, 1841)

Ил. 2. Дарственная надпись Вука 
Караджича на экземпляре издания 
«Нови Завjет Господа Нашего Иисуса 
Христа» (Беч, 1847)

Ил. 3. Дарственная надпись Яко-
ва Фрасса на экземпляре изда-
ния «Glasi iz dubrave eravinske: 
povjestice» (Zagreb, 1841)

Ил. 4. Дарственная надпись Антуна 
Мажуранича на экземпляре издания 
«Slovnica hèrvatska» (Zagreb, 1859)

Иллюстрации
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Ил. 5. Стихотворение Петера 
Козлера на экземпляре изда-
ния Антона Мартина Слом-
шека «Blashe ino Neshiza v’ 
nedelşki şholi» (Celje, Graz, 
1842)

Ил. 6. Дарственная надпись 
Ф. И. Буслаева на экзем-
пляре издания «О влиянии 
христианства на славянский 
язык: опыт истории языка 
по Остромирову Еванге-
лию» (Москва, 1848)

Ил. 7. Дарственная надпись Н. В. Кала-
чова на первой книжке «Архива исто-
рико-юридических сведений о России» 
(Москва, 1850)
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Ил. 8. Дарственная надпись П. А. Лав-
ровского на экземпляре издания «О 
языке северных русских летописей» 
(Санкт-Петербург, 1852)

Ил. 9. Дарственная надпись 
Н. И. Григоровича на экземпляре 
издания «Переписка пап с россий-
скими государями в XVI-м веке, 
найденная между рукописями, в 
Римской Барбериниевой библиоте-
ке» (Санкт-Петербург, 1834), подго-
товленного И. И. Григоровичем

Ил. 10. Дарственная запись составителя 
сборника «Болгарские песни из сборников 
Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова и других 
болгар» (Москва, 1855) П. А. Безсонова
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Ил. 11. Дарственная запись со-
ставителя сборника «Ўжинок 
рідного ˚полá» (Москва, 1857) 
Н. А. Гатцука

Ил. 12. Дарственная запись 
С. П. Шевырёва на экземпляре 
издания «Истории русской сло-
весности» (Москва, 1859)
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Бережок Е. В.

АЛЬБОМ КАРИКАТУР МАЙЁ (LES MAYEUX) ИЗ 
БИБЛИОТЕКИ ГРАФА А. Г. СТРОГАНОВА

Статья посвящена французской карикатуре начала XIX в., 
основным героем которой является вымышленный персо-
наж – весёлый горбун Майё. Альбом карикатур с его изоб- 
ражениями принадлежал первому вечному гражданину 
г. Одессы графу А. Г. Строганову и вместе со всей книжной 
коллекцией после его смерти был передан библиотеке Ново-
российского университета (ныне – Одесский национальный 
университет имени И. И. Мечникова). 
Ключевые слова: библиотека графа А. Г. Строганова, фран-
цузская карикатура, Шарль Луи Филипп Анри Богом данный 
Майё, Шарль Травьес, фонды Научной библиотеки Одесского 
национального университета имени И. И. Мечникова.

Карикатура – это удивительный жанр изобразительного искус-
ства, заставляющий людей смеяться уже на протяжении многих 
веков. Преувеличивая, тем самым высмеивая, образ жизни, харак-
тер, привычки, поведение и многое другое, художники заостряли 
внимание на проблемах, волновавших современное им общество. 
Стремительное развитие и расцвет карикатуры приходится на ко-
нец XVIII – начало XIX вв., бурную эпоху социальных потрясе-
ний, революций и военных конфликтов. 

К первой трети XIX ст. относится альбом французских кари-
катур из библиотеки графа Александра Григорьевича Строга-
нова. Главный герой этих карикатур – вымышленный персонаж 
весёлый горбун, безбожник и сквернослов, циник, гурман, пьян-
чужка и повеса – Шарль Луи Филипп Анри Богом данный Майё 
(Charles Louis Philippe Henri Dieudonne Mayeux (Mahieu)). Со-
бирательный образ весёлого некрасивого горбуна неоднократно 
появлялся в фольклоре, изобразительном искусстве и литературе 
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многих стран. Человек с горбом всегда вызывал чувство страха 
и неприязни, поэтому он чаще всего олицетворял отрицательные 
человеческие черты, которые становились объектом насмешек. 
Как, например, знаменитый персонаж французского народно-
го театра Полишинель, сложившийся ещё в конце XVI в., уме-
ло использованный Мольером в комедии «Мнимый больной». В 
XVII в. известный французский гравёр и рисовальщик Жак Калло 
(Jacques Callot; 1592-1635) под впечатлением итальянских коме-
дий масок создал серию карикатур под названием «Гобби» или 
«Горбуны» («Varie figure gobbi»). 1814 годом датируется офорт по 
эскизу Эжена Делакруа, на котором изображены несколько фи-
гур, в том числе и горбун [10, c. 3]. Среди карикатур Жана Батиста 
Изабе (Jean-Baptiste Isabey; 1767-1855) есть две литографии, по-
лучившие общее название «Гротеск» или «Противоположности» 
(«Grotesque») [11, c. 153-154]. Перечислять литературные и ху-
дожественные произведения, одним из героев которых является 
веселый горбун, можно очень долго. Однако, до появления Майё, 
все эти персонажи были, скорее, эпизодическими. 

В конце периода Реставрации этот образ переживал второе 
рождение и исключительную популярность. Новую жизнь в него 
вдохнул художник и карикатурист Шарль Жозеф Травьес де Вий-
ерс (Charles-Joseph Traviès de Villers; 1804-1859). Травьес родился 
в Швейцарии в семье французских эмигрантов. Получив перво-
начальное образование в Страсбурге [6, c. 317], Травьес переехал 
в Париж, где продолжил обучение в Школе Искусств у Фран-
суа Жозефа Хейма (François-Joseph Heim; 1787-1865) [7, c. 123]. 
В 1823 г. он дебютировал как художник на Парижском салоне  
[7, c. 123]. Однако первые его произведения не пользовались 
успехом. Шарль Бодлер писал: «На мой взгляд, это замечатель-
ный художник, не нашедший у современников достаточно тон-
кого понимания. Творческая продукция Травьеса обширна, но 
ему не хватает уверенности в себе… Иной раз у него получается 
действительно прекрасная вещь, но он сам не отдаёт себе в этом 
отчёта… Муза Травьеса – бледненькая, грустная нимфа из город-
ских предместий...» [1, c. 170]. Известность ему принесли карика-
туры. В 20-х гг. ХІХ ст. Травьес работал в сатирическом журнале 
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«Силуэт» (La Silhouette), где так же работали Шарль Филипон 
(Charles Philipon; 1800-1862), будущий основатель сатирических 
газет «Карикатура» (La Caricature) и «Шаривари» или «Кошачий 
концерт» (Charivari), и художники Оноре Домье (Honoré Victorin 
Daumier; 1808-1879), Жан Иньяс Изидор Жерард (Jean Ignace 
Isidore Gérard; 1803-1847), больше известный под псевдонимом 
Гранвиль (J. J. Grandville), Анри Монье (Henry Monnier; 1799-
1877), Эжен Ипполит Форэ (Eugène Hippolyte Forest; 1808-1891), 
Дэни Огюст Раффе (Denis Auguste Marie Raffet; 1804-1860). В 
1829 г. Филипон вместе со своим родственником Габриелем Обе-
ром открыл издательство эстампов «Дом Обера» (Maison Aubert), 
лавка которого располагалась в пассаже Веро-Дода (Véro-Dodat). 
Со временем она стала издательским центром, где печатались га-
зеты «Карикатура» и «Шаривари», сатирические альбомы, сбор-
ники, карикатуры и т. п. [4, c. 36]. Издания газет не приносило 
большого дохода его владельцам. Филипон и его сотрудники из-
за своей резкой критики правительства практически постоянно 
находились под судебным преследованием. На редакцию газет 
налагались денежные штрафы, сотрудники подолгу находились 
под арестом в тюрьме Сент-Пеланже. Чтобы как-то стабилизи-
ровать финансовое положение к тому времени уже издательский 
дом «Обер и Компания» (Aubert et Cie) начал выпускать сатири-
ческие альбомы, жанровую и политическую карикатуру. Кроме 
того, Шарль Филипон открыл публичный сбор пожертвований 
для уплаты штрафов [4, c. 40-41]. 

Первая карикатура Травьеса, посвящённая Майё, датиру-
ется 6 февраля 1830 г. и называется «Месьё Майё в Опере» 
(Mr. Mahieux à l’Opèra) [13, c. 304]. Она была издана в типогра-
фии Отекёра Мартинэ (Hautecoeur Martinet) литографом Викто-
ром Ратье (Charles Victor Hilaire Ratier; 1807-1898) (ил. 1). Травьес 
задумал его как своего рода пародию на тщеславного и глуповато-
го мелкого буржуа, не пропускающего ни одной юбки, но в то же 
время сторонника гражданских свобод и либеральных принци-
пов, защитника Хартии и подлинного гражданина, гордого своей 
службой в национальной гвардии.

Вскоре этот персонаж подхватили другие художники, литера-
торы и драматурги. В свет стали выходить не только карикатуры с 
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его изображением, но и сатирические пьесы, шутливые песенки, 
художественные произведения. Оноре де Бальзак, будучи одним 
из авторов сатирической газеты «Карикатура», написал неболь-
шие очерки «Майё в обществе» и «Майё на балу» [3, c. 98]. Мно-
гие публикации предлагали разные варианты биографии Майё, 
при этом зачастую противореча друг другу. В 1831 г. в Париже 
было напечатано анонимное произведение под названием «Прав-
дивая, забавная, веселая, политическая и полная история месьё 
Майё, или Жизнь и достопамятные приключения этого известно-
го и остроумного горбуна…» [9]. В следующем, 1832 г., появился 
другой биографический опус о Майё – «Полная и правдивая исто-
рия месьё Майё… рассказанная им самим» [8]. От имени Майё 
печатались и политические памфлеты, как, например, «Обраще-
ние республиканца Майё к обществу прав человека» [5] и мн. др. 

Альбом карикатур, принадлежавший графу А. Г. Строганову, 
насчитывает 134 листа цветных и чёрно-белых литографий, вы-
ходивших как самостоятельно, так и в рамках отдельных серий, 
при этом листы в альбоме сплетены между собой произвольно. 

В альбоме имеется 30 чёрно-белых и цветных политических и 
жанровых карикатур, печатавшихся независимо от серий в 1830-
1831 гг. [12, c. 53-78]. Их авторы – художники, работавшие над 
изданиями «Карикатура» и «Шаривари» – Шарль Травьес, Гран-
виль, Ипполит Робийярд (Hippolyte Robillard), Мишель Дела-
порт (Michel Delaporte), Эжен Форэ, Броль (Brolle), Огюст Буке 
(Auguste Bouquet) и др. Большинство карикатур из строгановско-
го альбома напечатаны издательским домом «Обер и Компания» 
и его партнером Отокёр Мартинэ. Открывает альбом чёрно-белая 
литография-портрет под названием «Шарль, Луи, Филипп, Анри, 
Богом данный, Майё, рождён в Париже 7 Фруктидора во 2 году, 
украшен Лилией и Крестом июля, действительный член подвала 
и многих других академий» («Charles, Louis, Philippe, Henry Dieu-
donné, Mayeux, né à Paris la 7 Fructidor an 2 décoré du lys et de la 
croix de Jullet, membre du caveau moderne et de plusieurs autres Aca-
démies savantes») (ил. 2). Автор рисунка Шарль Жозеф Травьес, 
называя своего героя именами французских королей, тем самым 
допускает тонкую издёвку над королевской властью. Карикатура 
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была выполнена литографом Мишелем Делапортом и напечатана 
издательским домом «Обер и Компания» [12, c. 12]. Первый от-
тиск портрета Майё по рисунку Травьеса под таким же названием 
был выпущен 24 сентября 1831 г. литографом Жан Франсуа Бенар 
(Jean François Benard) в той же типографии. 

Среди литографий альбома можно выделить три основные се-
рии карикатур. Наиболее ранняя из них – «Полная история месьё 
Майё» (Histoire complette de Mr. Mayeux), издававшаяся совмест-
но издательскими домами «Обер и Компания» и Отекёр Мартинэ 
с сентября 1830 г. по ноябрь 1831 г. [12, c. 13]. Следует сказать, 
что в строгановском альбоме из 65 карикатур [12, c. 13-28] этой 
серии имеется 46 листов цветных литографий. Над созданием ри-
сунков для «Полной истории месьё Майё» работало несколько ху-
дожников. Часть литографий были выполнены по эскизам Шарля 
Жозефа Травьеса, о чём свидетельствуют подписи «C. J. Traviés» 
или «C. J. T.». Две литографии подписаны литографом и изда-
телем Паннетье («P. L.» т. е. L. Pannetier), а одна – «Леклерк по 
Гранвилю» (Leclerc d’après Grandville). Литографами серии вы-
ступили Николя Делонуа (Nicolas Delaunois), Виктор Ратье и 
Пьер Франсуа Дюкарм (Pierre François Ducarme). «Полная исто-
рия месьё Майё» включает в себя как политические, так и жанро-
вые карикатуры. Майё здесь выступает как истинный патриот и 
бравый гвардеец, гордый своей значимостью и формой, которая 
пользуется успехом у прелестных дам (ил. 3). При этом он ярый 
сторонник гражданских свобод и либеральных принципов, как, 
например, на литографии под названием «Месьё и Мадам Майё 
сажают дерево Свободы» (ил. 4). Вместе с тем, Майё примерный 
семьянин и отец многочисленного семейства, занимающийся 
воспитанием своих детей (ил. 5, 6). Создатели карикатур не мог-
ли обойти своим вниманием такую значительную политическую 
фигуру как Наполеон І Бонапарт. На одной из литографий Майё 
изображён перед зеркалом в шляпе с заложенной за спину рукой. 
Глядя на статуэтку императора, он говорит: «Боже … как я на 
него похож!..» (ил. 7).

В январе-августе 1831 г. издательским домом «Обер и Компа-
ния» была напечатана серия карикатур под названием «Проделки 
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месьё Майё» («Fecéties de Mr. Mayeux») [12, c. 34]. В основном это 
жанровые карикатуры, иллюстрирующие любовные похождения 
весёлого горбуна, его злоключения и победы. Кроме того, Майё 
здесь предстал в качестве представителя разных профессий, та-
ких как сапожник, доктор, портной, учитель танцев, парикмахер и 
т. д. (ил. 8, 9). Из 42 литографий в альбоме графа А. Г. Строганова 
имеется 33 карикатуры [12, c. 34]. Рисунки к большинству лито-
графий выполнил Шарль Травьес, а литографами были Мишель 
Делапорт, Николя Делонуа, Жозеф Ланглумэ (Joseph Langlumé).

Следующая серия под названием «Приключения месьё Майё» 
(Aventures de Mr. Mayeux) представлена в альбоме Александра 
Григорьевича Строганова полностью. Серия состояла из шес- 
ти цветных литографий, выполненных по рисункам Ипполита 
Робийярда литографом Николя Делонуа. Карикатуры были на-
печатаны издательским домом «Обер и Компания» 26 февраля 
1831 г. [12, c. 43-45]. А с апреля по декабрь этого же года было 
напечатано продолжение этой серии. При этом над созданием 
карикатур работало уже несколько художников: Шарль Жозеф 
Травьес, Огюст Буке, Антуан Катрин Адольф Фонруж (Antoine 
Catherin Adolf Fonrouge) и др. Последний выступил ещё и в каче-
стве литографа. В строгановском альбоме имеется 15 карикатур 
из 22 литографий этой серии [12, c. 47-52]. Все шесть карикатур 
Ипполита Робийярда можно отнести к жанровой карикатуре, в ко-
торых Майё представлен ловеласом и денди, уверенным в своей 
неотразимости (ил. 10). Уже в продолжении «Приключений ме-
сьё Майё», литографированной Фонружем, появилась и полити-
ческая карикатура. Как и в «Полной истории месьё Майё», здесь 
также не обошли стороной фигуру Наполеона (ил. 11).

Одновременно с издательским домом «Обер и Компания» (с 
августа по сентябрь 1831 г.) парижский издатель Шарас (Charasse) 
выпустил шесть карикатур под таким же названием, три рисунка 
из которых были сделаны Шарлем Травьесом. Все шесть литогра-
фий выполнены Николя Делонуа. В альбоме графа А. Г. Строга-
нова имеется только две политические карикатуры из этой серии. 
Автором одной из них является Шарль Травьес (ил. 12).
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Альбом, принадлежавший Александру Григорьевичу Стро-
ганову, содержит 30 отдельных листов, один полный и три ком-
плекта серий карикатур Майё, в которых отсутствует от 4 до 19 
листов, что, конечно, говорит о его ценности с библиофильской 
точки зрения. Он имеет достаточно скромный картонный пере-
плёт, коленкоровый корешок красного цвета с чёрной наклейкой, 
на которой золотым тиснением нанесён заголовок «Месьё Майё». 
На обороте верхней крышки переплёта расположен гербовый 
экслибрис-наклейка графа Александра Григорьевича Строганова. 
Судя по записи, в верхнем левом углу первой литографии, сделан-
ной рукой Александра Григорьевича, первоначально в его состав 
входило 135 листов литографий, до наших дней сохранилось 134 
листа. Наличие на обороте последней карикатуры прямоуголь-
ного штампа с надписью «Музей … Інв. 153» позволяет нам за-
ключить, что экземпляр изымался из состава книжной коллекции 
графа А. Г. Строганова и вводился в фонд Музея книги, существо-
вавшего в Одесской центральной научной библиотеке в 20-х гг. 
ХХ ст. Подтверждение этому мы находим в работе Осипа Льво-
вича Вайнштейна «Музей книги Одеської центральної наукової 
бібліотеки», в которой он указывает, что альбом карикатур Майё 
входил в состав Отдела графики музея ОЦНБ [2, с. 54].

Образ весёлого горбуна Майё будоражил воображение фран-
цузов и других европейцев на протяжении нескольких лет. Около 
десятилетия, начиная с Июльской революции, художники, писа-
тели и драматурги активно обращались к образу Майё, выражая 
свою нравственную и политическую позицию. Несмотря на то, 
что со времени появления весёлого горбуна прошло более чем 
одно столетие, как ни парадоксально, некоторые карикатуры с его 
изображением не теряют своей актуальности. Безусловно, собра-
ние карикатур из книжного собрания Александра Григорьевича, 
посвящённых похождениям горбуна Майё, представляет собой не 
только интерес с точки зрения искусствоведения, издательского 
дела и книговедения, но и социо-культурных и исторических про-
цессов в европейском обществе XIX ст. 
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Е. В. Бережок

АЛЬБОМ КАРИКАТУР МАЙЬО (LES MAYEUX) З 
БІБЛІОТЕКИ ГРАФА О. Г. СТРОГАНОВА

Стаття присвячена французькій карикатурі початку XIX ст., 
основним героєм якої є вигаданий персонаж – веселий горбань 
Майьо. Альбом карикатур з його зображенням належав першо-
му вічного громадянину м. Одеси графу О. Г. Строганову і разом 
з усією книжковою колекцією після його смерті був переданий 
бібліотеці Новоросійського університету (нині – Одеський на-
ціональний університет імені І. І. Мечникова). Незважаючи на 
те, що з часу появи цього персонажу минулого більш ніж одне 
століття, деякі карикатури з його зображенням не втрачають 
своєї актуальності. Безумовно, зібрання карикатур із бібліоте-
ки Олександра Григоровича Строганова, присвячених пригодам 
горбаня Майьо, являє собою цікаве джерело для вивчення різних 
сторін суспільства та культури.

Ключові слова: бібліотека графа О. Г. Строганова, фран-
цузька карикатура, Шарль Луї Філіпп Анрі Богом даний Майьо, 
Шарль Травьєс, фонди Наукової бібліотеки Одеського національ-
ного університету імени І. І. Мечникова.
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Ил. 1. Месьё Майё в Опере 
(6 февраля 1830 г.) «Боже, Боже!... 
это она!... восхитительная жен-
щина!...  в конце концов я тебя 
заполучу!!»

Ил. 2. Шарль, Луи, Филипп, Анри, 
Богом данный, Майё, рожден в 
Париже 7 Фруктидора во 2 году, 
украшен Лилией и Крестом июля, 
действительный член подвала и 
многих других Академий наук (1831 г.)

Ил. 3. Полная история месьё Майё 
(1830-1831 гг.)
«Не могу!... Я на службе… а на 
обратном пути не откажусь» (1831 г.)

Ил. 4. Полная история месьё Майё 
(1830-1831 гг.) 
Месьё и Мадам Майё сажают дерево 
Свободы... (1831 г.) 
«Какими негодяями они будут если 
помешают мне посадить вот это!…»

Иллюстрации
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Ил. 5. Полная история месьё Майё 
(1830-1831 гг.) 
После трёх беспутных дней  месьё 
Майё возвращается в свою семью
(1831 г.)

Ил. 6. Полная история месьё 
Майё (1830-1831 гг.) 
Месьё Майё тренирует свою ма-
ленькую семью. 
«Вместе!... Чёрт возьми… марши-
руйте!» (1831 г.)

Ил. 7. Полная история месьё 
Майё (1830-1831 гг.)
«Гром небесный … как я на 
него похож!..» (1831 г.)

Ил. 8. Проделки месьё Майё 
(1831 г.) 
Шляпник Майё. «Месьё вы 
можете тешить себя тем, что 
ваш головной убор (игра слов: 
ваши рога) по последней моде»
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Ил. 9. Проделки месьё Майё 
(1831 г.) 
Доктор Майё. Прелестно! 
Прелестно!

Ил. 10. Приключения месьё Майё (1831  г.) 
Свидание. «Каким красивым она меня 
увидит, гром небесный ... !  Я пропал из-за 
любви и из-за бутылки»

Ил. 11. Приключения месьё Майё 
(1831 г.) «Гром небесный!... Я мог 
бы также остаться здесь, я вижу 
столько людей, которые занимают 
не своё место»

Ил. 12. Приключения месьё Майё 
(1831 г.) типография Шараса. 
«Гром небесный… надеюсь, что на 
этот раз я заполучу один…»
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УДК  090.1:027.7(477.74-21)=163.6

Великодна Г. В.

КОЛЕКЦІЯ ПРЕКМУРСЬКИХ КНИГ У ФОНДАХ 
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

У статті міститься огляд колекції прекмурських книг із фон-
дів Наукової бібліотеки Одеського національного університе-
ту імені І. І. Мечникова. Розглянуті основні факти з історії 
Прекмур’я та розвитку прекмурської мови на прикладах ви-
дань, значна частина яких надійшла до бібліотеки універси-
тету у складі колекції Анджея Кухарського.
Ключові слова: Прекмур’я, прекмурські книги, прекмурська 
мова, А. Кухарський, університетська бібліотека.

У Науковій бібліотеці Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова зберігається комплекс літератури, виданий 
прекмурською літературною мовою (17 назв творів у 13 кни-
гах), що представляє майже 170-річну історію книгодрукування 
Прекмур’я (1715-1883 рр.) і є предметом розглядання у статті.

Вважаємо за необхідне розповісти про походження прекмур-
ської мови, виділити основні факти історичного розвитку народу 
Прекмур’я, а також розглянути бібліографію відомих прекмур-
ських книг. 

Прекмур’я (словен. Prekmurje; угор. Muravidéken) – це істо-
рична область на північному сході Словенії на кордоні з Угор-
щиною, Австрією та Хорватією. Від іншої території Словенії 
регіон відокремлює річка Мура. У перекладі зі словенської 
мови «Прекмур’я» позначає «землі за рікою Мура». У IX ст. 
Прекмур’я входило до складу Блатенського князівства, а пізніше 
(з XI ст. по 1919 р.) було частиною Угорського королівства під 
юрисдикцією загребського та дьйордського єпископа. Південну 
частину комітата Ваш (Vas) і південно-західну частину комітата 
Зала (Zala), прекмурський регіон на території Угорщини засе-
ляла велика кількість словенського населення, що сповідувало 
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протестантство. Тому цей регіон різко відрізнявся від решти те-
риторій Угорщини у складі Австро-Угорської монархії [Див.: 5, 
с. 77-79; 6; 9, с. 253, 258]. 

Прекмурська літературна мова1 формувалася в умовах дов-
гої політико-адміністративної й релігійно-культурної ізоляції 
Прекмур’я від словенської території та розташування в угор-
ській частині імперії Габсбургів (Транслейтанії)2 [29, s. 37-60]. 
Існують декілька самоназв цієї мови: «прекмурське наріччя» 
(prekmurščina / prekmürščina / prekmörščina); «літературна прек- 
мурська мова» (knjižna prekmurščina); «старословенська мова» 
(sztári szlovenszki jezik); «вендсько-словенська мова» (vend-
szlovenszki jezik); «пораб’є» (porabije) наріччя в Угорщині. В даній 
статті ми будемо користуватися терміном «прекмурська мова». 

Прекмурська мова виросла з паннонських діалектів словен-
ської мови, що мають тісні історичні зв’язки з кайкавським на-
річчям хорватської мови. Перші спроби створення прекмурської 
мови, в основу якої лягли равенський та горіцький говори, роб- 
ляться в епоху розповсюдження протестантизму в XVI-XVII ст. 
Так з’являються перші прекмурські рукописи, які створювали 
літературну традицію. Пізніше прекмурська мова розвивалась 
також на основі долинського говору, який використовували ка-
толицькі літератори. Становленню єдиної літературної норми 
Прекмур’я перешкоджала конфесійна роз’єднаність носіїв мови 
(протестантів і католиків). 

Після Першої світової війни за умовами Тріанонського мир-
ного договору 1920 р. Прекмур’я було відокремлено від Угор-
щини та передано новоствореному Королівству сербів, хорватів 
і словенців (майбутня Югославія)3 [16, s. 292]. Відтоді прекмур-
ці-католики перейшли на загальнословенську літературну мову, а 
прекмурці-протестанти повернулися до старої угорської графіки 
та продовжили використовувати свою стару літературну мову. Га-
зети прекмурською мовою виходили до середини 1930-х років. 
Перша спроба стандартизувати мову в сучасному сенсі і ство-
рити граматику відбувалася при вельми напруженій політичній 
ситуації під час Другої світової війни. «Прекмурська граматика» 
(«Vend nyelvtan») Августа Павла (Avgust Pavel, 1886-1946) – відо-
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мого прекмурського лінгвіста та етнографа – була завершена в 
1942 р., але довгий час залишалася неопублікованою4 [22, s. 220; 
17, s. 30]. Після Другої світової війни у громадських місцях Сло-
венії було заборонено користуватися прекмурською мовою. А 
в результаті створених державних кордонів єдина до того мова 
розпалася на дві підгрупи: «прекмурщина» («prekmurščina») в 
Словенії та «пораб’є» («porabije») в Угорщині (від назви річки 
Раба). У прекмурщині з’явились елементи словенської мови, тоді 
як пораб’є залишилось більш архаїчним. На сьогодні прекмур-
щиною виходять в основному твори релігійної тематики, що ви-
даються Євангельською церквою Словенії. Найбільшим містом 
регіону є Мурська-Собота. 

Історія друкованої книги Прекмур’я частково розкрита відо-
мим дослідником Іваном Шкафаром (Ivan Škafar) у покажчику 
«Бібліографія прекмурських видань 1715-1919 рр.» (Любляна, 
1978), де в хронологічному порядку враховані 334 книги та пе-
ріодичні видання (в сукупності 130 назв, разом з перевидання-
ми) [30]. При складанні покажчика І. Шкафар користувався осо-
бистим зібранням, а також фондами бібліотек Словенії, Словач-
чини, Чехії, Угорщини, Хорватії, Австрії та Германії. Відомо, що 
бібліотека РАН в Санкт-Петербурзі, нещодавно дослідивши прек- 
мурські видання Слов’янського фонду, нарахувала 13 книг [6]. 
Однак, колекція прекмурських книг у фондах інших бібліотек 
досі залишається поза увагою дослідників.

Прекмурські книги з фондів Наукової бібліотеки ОНУ імені 
І. І. Мечникова представлені духовними та світськими видання-
ми: Біблія, церковно-службові книги, література з богослов’я, 
молитовники, книги зі слов’янського мовознавства та художня 
література. Переважна більшість прекмурських книжок надій-
шла до університетської бібліотеки у складі зібрання польського 
професора Анджея Кухарського (12 назв у 10 томах), яке Ново-
російський (Одеський) університет у 1865 р. придбав у його вдо-
ви – пані Юзефи Вежбовської (Józefа z Albrychtów Wierzbowskа; 
бл. 1813/1818-1875)5.

30 листопада 2015 р. виповнилося 220 років із дня народження 
відомого польського славіста, етнографа, бібліофіла та мандрівни-
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ка А. Кухарського (1795-1862)6. Протягом 1825-1830 рр. він знахо-
дився у науковому відрядженні слов’янськими землями7. Під час 
мандрівок А. Кухарський займався порівняльним мовознавством, 
вивчав слов’янські та інші індоєвропейські мови, в тому числі й 
санскрит, також захоплювався слов’янською давньою історією, 
палеографією, діалектологією та етнографією. Він вивчав чеську 
мову та літературу, досліджував культуру та мову лужицьких сер-
бів, склав хорватську граматику, переписував рідкісні пам’ятки 
південнослов’янської писемності [3]. Протягом сорока років 
польський вчений збирав свою унікальну бібліотеку8. Основну 
частину зібрання поповнили придбані під час подорожей книги, 
що цікавили його у зв’язку з філологічними дослідженнями. Ко-
жен примірник має рукописну примітку – порядковий номер його 
зібрання, що вписаний на звороті верхньої кришки оправи чи ти-
тульному аркуші. 

У Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова книги з колек-
ції А. Кухарського представлені більш ніж 25 мовами9. Окрему 
групу складають книги, надруковані прекмурською мовою.

У фондах університетської бібліотеки зберігається перше дру-
коване прекмурське видання – «Малий Катехізис» Мартіна Лю-
тера (Martin Luther, 1459-1530), перекладений з німецького ори-
гіналу на прекмурську мову [Дод. 1, № 5]. Надрукована книга 
у 1715 р. у типографії Кристофа Андреаса Зейтлера (Christoph 
Andreas Zeitler)10. В останньому реченні передмови перекладач 
вказує, що його ім’я приховане великими літерами на титульно-
му аркуші у анаграмі «c pro o», яка означає заміну букв «О» на 
«С» у слові «ZEMLO». Так виділяється фраза «FINNI ZEMLC po 
TERE», в якій прочитується ім’я перекладача Франца Темліна: 
«po TEMLIN FERENCZI». Франц Темлін (Franc (Ferenc) Temlin) – 
словенський протестантський священик і письменник кінця 
XVII – початку XVIII ст. [22, s. 121-138]. Перед виданням книги 
Ф. Темлін писав у листі другу про духовну потрібність «словен-
ського люду» в книгах, надрукованих рідною мовою [15, t. 13, 
s. 228-231]. Ця книга стала знаком початку національної освіти 
протестантської громади Прекмур’я. Університетський примір-
ник книги містить рукописну примітку – порядковий номер біб- 
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ліотеки А. Кухарського («№ 1078»), який вписаний на звороті 
верхньої кришки оправи. На форзаці книги розташований запис 
попереднього власника Мартіна Креноса (Френоса): «1772 dies 
13 9bis. bupl. Martinus Krenosz. [Frenosz.] Patr. Michl. Roglażedú 
Csurnonl.». Примірник є конволютом, що складається з трьох ви-
дань: «Малий Катехізис» (1715), «Малий постулат християнської 
релігії» (1754), «Останнє спасіння» (1747).

Видання «Останнє спасіння» було третьою книжкою, надру-
кованою в Прекмур’ї [Дод. 1, № 11]. Воно вийшло анонімно у 
1747 р. Однак, Штефан Кюзміч (Štefan Küzmics) – педагог, пере-
кладач та протестантський пастор євангельської церкви – зазна-
чає, що укладачем та перекладачем з німецької мови є словен-
ський протестантський священик Міхай Север Ванеча (Miháo 
Sever Vanečaj, 1699(?)-1750)11 – продовжувач літературної справи 
Франца Темліна. Книга «Останнє спасіння» містить основні по-
ложення релігії у формі питань та відповідей, а також переклади 
18 пісень та 3 псалмів. Вона призначалася для навчання читання 
дітей з протестантських шкіл. Ім’я друкаря, нажаль, досі є невідо-
мим. Видання М. С. Ванеча можна назвати передвісником прек- 
мурської мови.

Найбільш значним прекмурським літератором був Штефан 
Кюзміч (Števan (Štefan) Küzmics, 1723-1779)12, який досконало 
знав угорську, латину, грецьку та хорватську мови. У 1754 р. 
вийшла друком його праця «Малий постулат християнської ре-
лігії» [14, s. 30-31] [Дод. 1, № 4]. Ш. Кюзміч адаптував текст 
«Малого Катехізиса» Мартіна Лютера та переклав його прек- 
мурською мовою. Про що написав у передмові до своєї книги. 
Загалом передмова має своєрідний програмний характер напи-
сання: автор пише про загальну мету та характер книги, а також 
про її місце в духовному житті Прекмур’я. Положення єванге-
лістів в рідній провінції характеризується як «керування вівця-
ми без пастуха». Отже, відсутність духовної літератури спону-
кала Ш. Кюзміча до написання цієї роботи. «Малий постулат 
християнської релігії» є містком від прекмурського діалекту до 
ранньої прекмурської мови. 

Штефан Кюзміч переклав чотири книги Євангелія з грець-
кої на прекмурський діалект, що став основою прекмурської лі-
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тературної мови. В колекції А. Кухарського із фондів Наукової 
бібліотеки представлене видання першого перекладу «Нового 
Заповіту» 1771 р. з давньогрецького оригіналу на прекмурську 
мову для словенців, що заселяли міжріччя Мури і Раби [Дод. 1, 
№ 6]. Примірник отримав порядковий номером власника зібран-
ня «N.13325». Існує суперечка про те, чи є Ш. Кюзміч автором 
передмови або вона написана якоюсь іншою особою. Це питання 
було піднято словенським письменником Міхаєм Бакосом (Miháo 
Bakoš), бо у кінці передмови стоїть підпис: «Торкос Йозеф пастор 
шопронський» («M. Torkos Jo’zef prednycisi Farar Sopronszki»). 
Очевидно, угорський євангельський пастор Йозеф Торкос напи-
сав пролог латинською мовою, а Ш. Кюзміч, у свою чергу, пере-
клав її прекмурською з використанням угорського алфавіту [14, 
s. 31-32]. Лінгвісти визначають, що «Новий Заповіт» написаний 
равенським діалектом. Однак книга написана з використанням 
багатої лексики, гнучкості синтаксису та живої мови, що свідчить 
не про діалектне походження, а про відображення літературного 
зразка мови. Переклад «Нового Завіту» Ш. Кюзміча відіграє важ-
ливу роль, з одного боку, у поширенні грамотності, з другого – у 
відновленні та збереженні вчення Мартина Лютера. Це видання 
підтвердило самобутність літературної прекмурської мови. І за-
вдяки йому зміцнилось переконання, що розвиток кожної нації 
повинен супроводжуватися навчально-освітянськими посібника-
ми рідною мовою. «Новий Заповіт» після смерті Штефана Кюз-
міча перевидавався у різних редакціях і перекладах. Друге видан-
ня вийшло за участю Ференца Берке (Ferenc Berke iz Sebeborcev) 
у 1817 р., третє – за участю Александра Терплана (Aleksander 
Terplan) у 1848 р., який додав нову книгу псалмів, перекладених 
з мадярських та німецьких рукописів. Четверте видання, примір-
ник якого зберігається у Науковій бібліотеці, вийшло за редакцією 
угорсько-словенського протестантського священика, письменника 
та політика Івана Берке (Ivan Berke) у 1883 р. (Примірник цього 
видання не входить до складу зібрання А. Кухарського і буде опи-
саний нижче).

У фондах університетської бібліотеки в колекції А. Кухарсько-
го зберігається видання наступника Штефана Кюзміча – прекмур-
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ського протестантського священика, декана, викладача, письмен-
ника і перекладача Міхая Бакоса (Miháo Bakoš, 1742-1803)13. Біб- 
ліотечний примірник видання «Новий Градуал» містить примітку 
власника на звороті обкладинки «13267» [Дод. 1, № 1]. Вдоско-
налюючи видання Ш. Кюзміча, М. Бакос почав власний переклад 
церковної збірки лютеранських гімнів і випустив його у 1789 р. у 
типографії Яноша Йожефа Шиеса (János József Siess)14 в Шопро-
ні. У передмові він зазначає, що спирався на працю Міхая Севера 
Ванеча «Малий постулат християнської релігії» (1747), але додав 
ще 18 пісень і 3 псалми [32]. Протягом життя М. Бакос, наслідую-
чи приклад Ш. Кюзміча, працював серед словенського населення 
над удосконаленням прекмурської мови та задля зміцнення єван-
гельських церков Прекмур’я. 

Відомим прекмурським письменником-католиком був Ште-
фан Cиярто (Štefan Sijarto, 1765-1833) – словенський євангель-
ський учитель і поет15. Однією з основоположних для форму-
вання прекмурської літературної мови є його книга «Шлюб і 
весілля» [Дод. 1, № 13]. Видання із колекції А. Кухарського (по-
рядковий номер бібліотеки «N.909») надруковане прекмурською 
мовою в 1807 р. у Шопроні Анталом Шиесом (Antal József Siess), 
сином Яноша Шиеса (János József Siess), що друкував книги Мік- 
лоша Кюзміча [12]. Окремі частини розділів є схожими на угор-
ські весільні книги [14, s. 45, 50-51]. Книга Штефана Cиярто не 
є професійним етнографічним дослідженням, але вона містить 
основні описи весільних звичаїв Прекмур’я, які були лінгвістично 
та поетично оброблені укладачем й підготовлені для кращого 
сприйняття читачів. 

Наступним знаним прекмурським діячем був протестантський 
священик, письменник, поет та перекладач Міхай Барла (Miháo 
Barla, 1778-1824)16. Його гімни «Нова християнська пісенна книга, 
або Псалтир» написані прекмурською мовою і містять в собі 556 
пісень [14, s. 45] [Дод. 1, № 2]. Видання вийшло 1823 р. у типогра-
фії Каталіни Кулчар (Kataline Kulсsár) у Шопроні. Найбільше ви-
різнявся М. Барла від попередніх і наступних письменників заці-
кавленістю до шрифтів, пильністю до літер, увагою до етимології 
слів. Вірші були надруковані в дві колонки так, що тільки ініціали 
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відзначають початок нового рядка. Змінюється стара орфографія 
шляхом усунення дифтонгів. Замість ou використовується ô, за-
мість ej – ê. Цей тип шрифту також використовував Янош Фли-
сар (Janoš Fliszár) у своєму словнику «Угорсько-прекмурський 
речник» («Vogrszki-vendiski rêcsnik»). М. Барла свідомо уникав 
сталі форми кайкавських слів та прагнув створити ряд нових або 
змінених слів, таких як: dugotrplivoszt, vgresénye, oszmejôcsim, 
nádavek, naprejplacsárov, drzsánye тощо. Він намагався втілити всі 
свої знання у створенні Псалтиря, сподіваючись показати непере-
вершеність прекмурської мови. Отже, пісенник М. Барла сильно 
вплинув на розвиток прекмурської книжної мови у ХІХ ст. Уні-
верситетський примірник видання містить порядковий номер ко-
лекції А. Кухарського («N.2,004») та суперекслібрис на верхній 
кришці оправи – тиснення золотом: «S L». Нажаль, поки що нам 
не вдалося його атрибутувати. 

У фондах Наукової бібліотеки зберігається протестантський 
«Середній Катехізис» [Дод. 1, № 12], що вийшов у Шопроні 
1823 р. у друкарні нащадків Антала Шиеса. Книга містить поряд-
ковий номер бібліотеки А. Кухарського («N.1,015»).

Окрім духовних творів письменники-лютерани писали й світ-
ські книги. До зібрання А. Кухарського входить примірник видан-
ня «Нова абетка» [Дод. 3] з порядковим номером бібліотеки влас-
ника «N.1,044». Видання підписане абревіатурою «L. S. P. S.», яка 
розшифровується як «Люлік Стеван пуцонський вчитель» («Lülik 
Stevan Püconski skolnik»). Стеван Люлік (Števan Lülik, ?-1847)17 
у своїй книзі зазначав, що Прекмур’я – це «словенська країна», 
бо жителі регіону називають себе «словенами». В угорській вер-
сії видання він називає їх «вандалами», бо угорські словенці, що 
живуть поблизу річок Мура і Раба, вважали себе нащадками ван-
далів. Книга користувалася великим попитом серед учнів прек- 
мурських лютеранських шкіл, тому тричі була перевидана. Уні-
верситетський примірник надрукований у 1820 р. у Шопроні в 
типографії Каталіни Кулчар. 

У Науковій бібліотеці представлені також католицькі прек- 
мурські видання з колекції Анджея Кухарского. Серед католи-
ків Прекмур’я найбільше літературне визнання отримав Міклош 



129

Кюзмич (Mikloš Küzmič, 1737-1804)18 – римсько-католицький свя-
щеник, письменник, перекладач, педагог та активний діяч націо-
нального відродження. Будучи керівником однієї зі слов’янських 
шкіл, М. Кузьмич протягом десяти років працював над підготов-
кою до друку 7 релігійних і світських книг прекмурскою мовою, 
які призначалися для використання в церкві та школі [14, s. 46]. 
Справа М. Кюзміча була особливо важливою для збереження на-
ціональної самосвідомості угорських словенців.

Найпопулярнішими прекмурськими книгами М. Кюзміча ста-
ли молитовник, Євангеліє, катехізис та абетка. Найбільш важли-
вою працею М. Кюзмича є «Абетка» [Дод. 2, № 1], надрукована 
паралельно двома мовами: прекмурський текст розташований 
ліворуч, а угорський – праворуч [14, s. 47]. Університетський 
примірник книги, що містить рукописну помітку А. Кухарського 
(«N.944»), був надрукований у Будапешті 1790 р. «Абетка» – пер-
ший офіційний підручник, до складу якого входять угорсько-прек- 
мурський та угорсько-словенський словники, він містить слова та 
речення як приклади для навчання читання, заяви, повчальні істо-
рії, молитви, вірші та ін. [10, s. 240-244]. Підручник М. Кюзмича 
був одним із найпоширеніших у словенських школах в Угорщині 
протягом століття. 

М. Кюзмич переклав з кайкавських19, словенський, угорських 
і латинських джерел чотири книги Євангелія, які вперше були 
опубліковані 1780 р. у Шопроні під заголовком «Святі Єван-
гелія» [14, s. 47]. Це перший католицький переклад Євангелія 
прекмурською мовою. Міклош Кюзміч розпочав працювати над 
перекладом у 1763 р., однак не отримав підтримку від єписко-
па Дьйору. М. Кюзмич був сильно розчарований, коли у 1771 р. 
вийшов «Новий Заповіт» протестантського перекладача Ш. Кюз-
мича. Словенським католикам доводилося читати протестантські 
книги, тому що вони не мали своїх власних. Тоді публікацію про-
фінансував Янош Сій (János Szily) – перший єпископ Сомбатхея, 
відомий меценат, при сприянні якого було побудовано єпископ-
ський палац, семінарії, друкарня, дитяча бібліотека, будинки для 
музикантів та значних художників, що працювали у соборах та 
церквах тощо. Особливо він підтримував навчання рідною мовою 
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і друк релігійних книг у Прекмур’ї, був активним покровителем 
літературної творчості. У 1778 р. Янош Сій, відвідавши словен-
ський округ Зальська жупанія (Zalska županija), вирішив надати 
кошти на видання духовних творів прекмурською мовою. Довгий 
час вважалося, що М. Кюзміч скопіював текст з «Нового Запо-
віту» Штефана Кюзмича. Тим не менш, незважаючи на деяку 
схожість, тексти відрізняються. М. Кюзміч, за словами відомого 
славіста Антона Вратуша (Anton Vratuša), використовував більш 
оригінальні прекмурські слова, як первинне джерело використав 
переклад кайкавського «Святого Євангелія» Ніколи Краячевічя 
(Nikola Krajačević), а видання Штефана Кюзмича – як вторинне. 
Видання «Святі Євангелія» відігравало важливу роль у форму-
ванні прекмурської літературної мови. Саме за цим стандартом 
були видані численні роботи в Прекмур’ї у період з 1780 р. до 
1920 р. В університетській бібліотеці зберігається примірник тре-
тього видання, надрукованого у 1804 р. у сомбатхейській друкар-
ні Антона Шиеса (Antoni Siess), з порядковим номером бібліотеки 
А. Кухарського («N.1,142») [Дод. 2, № 3].

Важливою роботою Міклоша Кюзміча є римсько-католицький 
«Молитовник», що також вийшов за підтримки Яноша Сія. Вперше 
книга надрукована у 1783 р. в Шопроні та неодноразово перевида-
валася аж до 1942 р. [14, s. 47]. При укладанні своєї книги М. Кюз-
міч спирався на «Молитовник» хорватського письменника Ніколи 
Краячевічя. В кінці книги додано декілька церковних пісень. Деякі 
джерела вказують, що не збереглося ні однієї копії книг, виданих з 
1796 р. по 1838 р. [28]. Але університетський примірник, виданий 
у 1813 р., спростовує це твердження [Дод. 2, № 2]. Ця книга була 
надрукована в Горній Радгоні в типографії Алоїза Вейтзингера 
(Aloysi Weitzinger) – відомого типографа та книгопродавця початку 
XIX ст. [27] та містить порядковий номер бібліотеки А. Кухарського 
(«N.1,063»).

Таким чином, Міклош Кюзміч разом зі Штефаном Кюзмічем20 за-
клали літературну основу для прекмурських творів. Своєю працею 
вони намагалися пробудити національну свідомість прекмурського 
народу та сприяли збереженню літературної прекмурської мови.

У фондах Наукової бібліотеки, окрім прекмурських книг з 
польської колекції А. Кухарського, зберігаються прекмурські ви-
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дання кінця XIX ст., що надійшли до бібліотеки з інших колекцій. 
Університетский примірник «Нового Закону» [Дод. 1, № 9], 

виданий прекмурською мовою у 1870 р. у типографії відомого 
видавця та друкаря Карла Фрідріха Адольфа Гольцгаузена (Karl 
Friedrich Adolf Holzhausen, 1827-1892)21 [19, S. 409; 23, S. 773-
774], був придбаний Новоросійським університетом у берлін-
ського книгопродавця Фридлендера 24 березня, а до «Фундамен-
тального каталогу» бібліотеки записаний 4 серпня 1871 року, про 
що свідчить інвентарний номер книги «30749» [2, л. 225-226 об.]. 
Бібліотечний примірник містить книготорговий ярлик на зворо-
ті верхньої кришки оправи: «[Можна] придбати в А. Рейхарда и 
Ко» («Zu haben bei A. Reihard & Co.»). Адольф Рейхард (Adolf 
Reichard, 1818-1878) – представник родини типографів, син Карла 
Рейхарда (Karl Reichard) [18, s. 2]. Починаючи з 1866 р., видання 
слов’янських Біблій перетворюється у великий проект віденсько-
го і пештського видавництва «А. Рейхард і Комп.» (A. Reichard 
in druž.), яке співпрацює з Британським та іноземним біблійним 
товариством22 [8]. Завдяки товариству у Відні було надруковано 
декілька видань «Нового Заповіту», «Євангеліє», «Діянь Апосто-
лів» тощо у перекладі словенського письменника, поета та літера-
турного критика Йосипа Стритара (Josip Stritar, 1836-1923) [24]. 

Так, в університетській бібліотеці знаходиться видавничий 
конволют, що містить два твора з окремими титульними аркуша-
ми: «Новий Заповіт» [Дод. 1, № 7] та «Давидові псалми» [Дод. 1, 
№ 10], надрукований у віденській типографії Адольфа Гольцгау-
зена у 1885 р. Ця книга вийшла у перекладі Й. Стритара на кошти 
Британського та іноземного біблійного товариства.

У фондах Наукової бібліотеки зберігається й інший прекмур-
ський видавничий конволют: четверте перевидання «Нового За-
повіту» за редакцією Івана Берке (Ivan Berke; 1814-1908) [Дод. 1, 
№ 8], згаданий раніше, та «Книга псалмів …» [Дод. 1, № 3] з 
окремими титульними аркушами. Твори конволюту надруковані 
у Відні 1883 р. у типографії Адольфа Гольцгаузена. 

Отже, в університетській бібліотеці зберігаються 12 назв 
прекмурських видань у 10 книгах з колекції польського бібліо 
філа Анджея Кухарського і 5 назв творів у 3 книгах, що надій-
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шли до бібліотеки з інших колекцій. Це друковані пам’ятки 
південнослов’янської мови XVIII-XIX ст. Бібліотечні примірни-
ки свідчать, що основними центрами книгодрукування прекмур-
ських книг були: Угорщина (Шопрон – 5 од., Сомбатгей – 1 од., 
Будапешт –1 од.), Німеччина (Галле на Заале – 4 од.), Австрія (Ві-
день – 4 од.), Словенія (Горня Радгона – 1 од.). У XVIII ст. було 
створено низку важливих літературних робіт, які, завдяки своїй 
високій якості, продовжили життя у багатьох перевиданнях. Кож-
на книга містить цінний матеріал для філологічних та історичних 
досліджень.

Примітки

1 Прекмурська мова – слов’янська літературна мікромова. Однією з основ- 
них рис прекмурської мови є поширене вживання голосних «ö» и «ü», а також 
дифтонгів «аu» та «оu»; використовується латиниця словенського типу. Спо-
стерігається перехід на морфологічний чи морфолого-фонетичний принцип 
письма [5, c. 77-79].

2 Після битви при Мохаче (1526 р.) Угорщина разом з Прекмур’єм перейшла 
до володіння Габсбургів.

3 У травні 1919 р., після проголошення Угорської Радянської Республіки, 
було оголошено про створення Радянської Республіки Мурська Собота, яка 
проіснувала всього лише шість днів. В результаті рішень Паризької мирної кон-
ференції, а також під тиском генерала Рудольфа Майстера, 17 серпня 1919 р. 
військові власті передали повноваження югославській владі [7].

4 Вперше «Прекмурсько-словенська грамматика» («Prekmurska slovenska 
slovnica») була надрукована у 2013 р. Текст видання розділений на дві части-
ни. З одного боку – машинопис граматики Павла, а з іншого – переклад Марії 
Байзек Лукач (Marija Bajzek Lukač) на сучасну словенську мову, яка поширена 
сьогодні на прекмурській території [34, s. 138-139].

5 На початку 1865 р. В. І. Григорович [1, л. 1 об.] був відряджений до Варша-
ви для огляду бібліотеки А. Кухарського та її доставки до Одеси. Влітку 1865 р. 
до Одеси прибули залізницею десять ящиків з книгами. Вони були записані в 
основний фонд Фундаментальної бібліотеки університету і розподілені по різ-
них відділах. Зібрання А. Кухарського налічувало 2364 назви у 3640 одиницях. 
Багато книжок, зібраних А. Кухарським, у XIX ст. вже були бібліографічною 
рідкістю [3, с. 153-168].

6 Анджей Кухарський народився 30 листопада 1795 р. у Петроковському по-
віті. Після закінчення Варшавської школи був вчителем у Любліні, Полоцьку 
і Варшаві, де одночасно відвідував університет. Отримавши ступінь магістра 
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наук і мистецтв, він викладав у школах латину і античну літературу. Одночас-
но він продовжував вивчення слов’янських граматик (польської, російської 
та чеської), а також заняття сербською мовою (а саме  – верхньолужицькою)  
[3, с. 153-168]. 

7 Влітку 1823 р. А. Кухарський звернувся до Комісії у справах релігії та 
суспільної просвіти у Варшаві з проханням про відправку його за кордон «для 
вдосконалення в літературі слов’янських мов». Визнавши його цілком відпо-
відним вимогам спеціальної інструкції, через два роки Комісія сповістила Ан-
джея Кухарського про надання йому стипендії і відрядження його до подорожі 
слов’янськими землями, а також до Німеччини, Австрії та Італії [3, с. 153-168].

8 Незважаючи на досить обмежені кошти, якими його забезпечив Варшав-
ський університет, А. Кухарський у величезній кількості купував книги і бро-
шури, в тому числі навіть такі, «про існування яких не знали місцеві бібліофі-
ли» [4, c. 106].

9 Домінують видання слов’янськими мовами (польською, російською, 
сербською, хорватською, чеською, словацькою, словенською, верхньо- і ниж-
ньолужицькою, українською, болгарською), але також представлені книги 
албанською, грецькою, німецькою, французькою, англійською, італійською, 
румунською, молдавською, литовською, вірменською, угорською, естонською, 
фінською, єврейською, чуваською, монгольською мовами і на санскриті.

10 Кристоф Андреас Зейтлер – німецький друкар, власник типографії у 
Франкфурті-на-Одері в 1689-1694 рр. та у Галле на Заале в 1694-1718 рр. [36].

11 М. С. Ванеча навчався у лютеранській гімназії в Братиславі; працював 
вчителем у Чобині [14, s. 29-30]

12 Ш. Кюзміч народився у Струковцях – поселенні в общині Пуцонці, По-
мурського регіону. Здобував освіту в Радгоні, Канчевці, закінчив коледж у Шоп- 
роні і Дьйорі, потім навчався в євангелічному ліцеї в Братиславі. Працював ви-
кладачем у Чобині, потім на Зальськем та в Шурді [26].

13 Спочатку М. Бакос навчався у Доманьшевцах, потім – у Чобині, де був 
помічений Штефаном Кюзмічем, що у той час викладав у місцевій протес-
тантській школі. Закінчивши латинську школу, М. Бакос відправився навчати-
ся в Євангелічний ліцей у Шопроні. У 1764 р. він успішно завершив навчання 
у братиславському Євангелічному ліцеї, а у 1771 р. повернувся до Шопрона, 
швидше за все, в якості вчителя і пастора [11; 33, s. 211-227]. Пізніше він став 
наступником Штефана Кюзміча на посаді третього словенського проповідника 
у Шурді. У 1784-1785 рр. М. Бакос був у Крижевцах за пастора, де організову-
вав словенське протестантське богослужіння. Потім він повернувся до Шурду, 
де перебував на посаді зальського та шомодського декану (окружним вікарієм, 
провідним членом словенських церков, старійшиною місцевих євангельських 
пасторів) [11; 14, s. 35-36; 33, s. 211-227].

14 Сімейна типографія Яноша Йожефа Шиеса (János József Siess/ Sies/ Siesz/ 
Sziesz/ Szisz/ Sziess/ Süss; 17..-1789), друкаря та книгопродавця, заснована в 
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1749 р. в Шопроні. У 1787 р. на прохання та при фінансовій підтримці єпис-
копа Яноша Сія відкривається філія типографії в місті Сомбатхей, яку очо-
лив син Яноша Йожефа – Антал Йожеф (Antal József; 1756-1806) [12]. Після 
смерті Яноша Йожефа у 1789 р. шопронську типографію успадкувала його 
вдова Анна Клара (Anna Klára). З 1800 р., залишивши Сомбатхей, і до 1806 р. 
друкарську справу продовжив його син Антал Йожеф [20]. За майже вісімнад-
цять років друкарської справи у типографії Шиеса було опубліковано більше 
200 видань. Після смерті Антала Йожефа у 1806 р. його спадкоємці продали 
самбатхейську друкарню Пергеру Ференцнеку (Perger Ferencnek), одному зі 
співробітників Шиеса [12]. А шопронська типографія залишилась у володінні 
спадкоємців Антала Йожефа Шиеса до 1820 р., не змінюючи назви, а після, аж 
до 1847 р., власницею типографії стала Каталін Кулчар (Katalin Kulcsár; 1800-
1850), вроджена Шиес (онука Антала Йожефа Шиеса) [20]. Отже, шопронська 
типографія родини Шиес продовжувала працювати до 1948 р. під різними на-
звами, змінюючи своїх власників. 

15 Ш. Cиярто народився в прекмурському місті Вечеславці, недалеко від 
кордону Штирії. Відвідував школу в Чобині, потім навчався в Євангельському 
ліцеї в Шопроні, який закінчив у 1783 р. Викладав Ш. Сиярто в Крижевцях, 
Пуцонці, Доманьшевці. Він надрукував перший збірник траурних церковних 
гімнів і молитовник [31].

16 М. Барла навчався в Євангельському ліцеї в Шопроні, з 1803 р. – в універ-
ситеті Єни, де був також членом мінералогічного товариства. Він працював в 
якості бібліотекаря, скарбника і секретаря при студентському угорському літе-
ратурному товаристві. Через чотири роки М. Барла повернувся до Угорщини 
і став директором угорсько-латинської школи у Шарсентльоринці, а з 1808 р. 
працював вчителем у лютеранській школі в Дьйорі. Протягом 1810-1824 рр. 
був священиком у Кьовагоерші, недалеко від Балатону, де і помер [13]. Хоча він 
провів все своє життя в чужому середовищі, рідна мова і батьківщина не були 
забуті. Він писав прекмурською та угорською мовами.

17 С. Люлік викладав у школі в Райці, а потім був вчителем та священиком у 
Пуцонці. Він написав шкільний підручник прекмурською та угорською мова-
ми, використовуючи німецькі книги [14, s. 46].

18 Початкову освіту М. Кюзміч здобув у градській парафіяльній школі. У 
1761 р. закінчив єзуїтську гімназію в Дьйорі, потім навчався в семінарії. У 
1763 р. він став капеланом, а згодом – вікарієм церкви Святого Бенедикта в 
Канчевці. Він працював в якості декана (окружного вікарія) та інспектора сло-
венських католицьких шкіл Прекмур’я [25; 32].

19 Кайкавське наріччя – одне з трьох наріччь хорватської мови та 
сербськохорватського діалектного контінуума наряду з чакавським та 
штокавським. Наріччя поширене на півнівному сході Хорватії (включаючи 
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район Загреба) та у прикордонних районах Угорщини, а також у Румунії та 
Сербії, має спільні риси з сусідніми наріччями словенської мови.

20 Миклош Кюзмич і Стефан Кюзміч не є родичами. Це прізвище дуже по-
ширене у Прекмур’ї.

21 Адольф Гольцгаузен ознайомився з ремеслом друкарства та видавничої 
діяльності у відомих компаній, таких як Г. Ґ. Войгта (H. G. Voigt) у Гамбурзі 
та Брокгауза (Brockhaus) у Лейпцигу. Він став партнером віденського універ-
ситетського друкаря Й. Г. Манца (J. G. Manz). А. Гольцгаузену знадобилося 
кілька років, перш ніж він зміг взяти на себе друкарню, яка стала носити його 
ім’я. Адольф Гольцгаузен мав високу репутацію у себе вдома та за кордоном 
за майстерне виробництво художніх гравюр і друкування пам’ятних та свят-
кових творів. Серед інших імперських відзнак він був нагороджений титулом 
«Постачальник двору» («Purveyor to the Court»). Його син Адольф Гольцгаузен 
(1868-1931), також кваліфікований друкар, продовжив справу батька [35, s. 46-
47].

22 Товариство виникло у березні 1804 р. у Лондоні і виступало з чіткою мі- 
сією – зробити Біблію доступною для всіх за змістом і ціною [21, s. 1].

Додаток 1. Список прекмурських протестантських книг
1. [Bakoš, Miháo]. Nouvi Gráduvál, vu sterom sze vö zebráne, pobougsane, 

i zdaj vete nouvi réd posztávlene dühovne peszmi nahájajo szamomi 
Bougi na díko vö dáni / [Miháo Bakoš]. – Stampani v-Soproni : po Siesz 
Jou’zefi, 1789. – [2], 456, [30] s. – Шифр зберігання 8/79.

2. [Barla, Miháo]. Krscsanszke nôve peszmene knige szprávlene 
evangyelicsánszkim gmainam / [Miháo Barla]. – v-Soproni : stampane  
sz-Kultsár Kataline piszkimi, 1823. – X, [2], 503, [1] s. – Шифр збері-
гання 3/47.

3. Knige ’zoltárszke / szlovencsene po Terplán Sándori pűczonszkom 
dűhovniki [prev. Aleksander Terplan]. – Vödáni po angluskom i 
zvönêsnyem tűváristvi za Biblie. – v Becsi [Wien] : stamp Holzhausen 
Adolfa, 1883. – 117, [1] s. – Частина вид. конволюту. Сплет. з: Nôvi 
Zákon, ali Testamentom goszpodna nasega Jezusa Krisztusa ... – v Becsi 
[Wien], 1883. – Шифр зберігання 1/671.

4. [Küzmič, Štefan (1723-1779)]. Vöre krsztsánszke krátki návuk csíszte 
rejcsi Bo'ze vö zebráni i na nyou vszejm vernim vu vszákom szküsávanyi 
na podpéranye, vu nevouli na pomáganye, vu szmrti na troust, ino 
potomtoga na vekivecsno zvelicsanye : pouleg nísteri szem szpodobni 
molítev ino pejszen, nazáj gori poczimprani / [Štefan Küzmič]. – 
V Halli [Halle an der Saale] : [s. n.], 1754. – [22], 275, [1] s. ; 12°  
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(13 cm). – Власн. конволют. Припл. до: Mali Katechismus ... – 
Stampano v Saxonii v meszti Halla [Halle an der Saale], 1715. – Шифр 
зберігання 3/42.

5. Luther, Martin. Mali Katechismus, touje tou krátki návuk vöre 
kerschánszke / dávno nigda, po D. Luther Martonni z szvétoga piszma 
vküp zebráni ino za droune Deczé volo szpiszani, zdai pak na szlovenszki 
jezik preloseni ... ; [prev., red. Franc Temlin]. – Stampano v Saxonii v 
meszti Halla [Halle an der Saale] : po Zeitler Andrasi, 1715. – 48 s. ; 12° 
(13 cm). – Власн. конволют. Припл.: Vöre krsztsánszke ... – V Halli 
[Halle an der Saale], 1754 ; Réd zvelicsánsztva ... – Stámpano v-Halli 
Saxonszkoi [Halle an der Saale], 1747. – Шифр зберігання 3/42.

6. Nouvi Zákon ali Testamentom goszpodna nasega Jezusa Krisztusa / 
zdaj oprvics z Grcskoga na sztrái szlovenszki jezik obrnyeni po Stevan 
Kuzmicsi Surdánszkom f. [farari i. e. župniku] ; [predgovor Jo'zef 
Torkos]. – v Halli Saxonskoj [Halle an der Saale] : [s. n.], 1771. – [16], 
854 s. ; 8° (17 cm). – Шифр зберігання 1/50.

7. Novi Testament gospoda in zveličarja našega Jezusa Kristusa : poleg 
grškega izvirnika / [prev. Josip Stritar]. – Na Dunaji [Wien] : založila 
Britanska in inozemska svetopisemska družba, 1885. – [4], 402 s. – Вид. 
конволют. Містить: Psalmi Davidovi. – Na Dunaji [Wien], 1885.  – 
Шифр зберігання 1/675.

8. Nôvi Zákon, ali Testamentom goszpodna nasega Jezusa Krisztusa. / 
Szlovencseni po Küzmics Stevani surdanszkom dűhovniki. – Vödáni po 
angluskom i zvönêsnyem tűváristvi za Biblie. – v Becsi [Wien] : stamp 
Holzhausen Adolfa, 1883. – [2], 450 s. – Вид. конволют. Містить: 
Knige ’zoltárszke … – v Becsi [Wien], 1883. – Шифр зберігання 1/671.

9. Novi Zakon gospoda in zveličarja našega Jezusa Kristusa. Del. I : Čveteri 
Evangelji in dejanja sv. Aposteljnov : poleg grškega izvirnika / [prev. 
Josip Stritar]. – Na Dunaji [Wien] : založil A. Reichard in druž. [natisnil 
A. Holzhausen na Dunaji], 1870. – 324 s. – Шифр зберігання 1/309.

10. Psalmi Davidovi / [prev. Josip Stritar]. – Na Dunaji [Wien] : založila 
Britanska in inozemska svetopisemska družba [natisnil A. Holzhausen 
na Dunaji], 1885. – 109, [1] s., 2 kart. – Вид. конволют. Сплет. з: Novi 
Testament ... – Na Dunaji [Wien], 1885. – Шифр зберігання 1/675.

11. Réd zvelicsánsztva : poleg ednoga znamenüvanya toga nai poglaviteisega 
recsenya jedro szvetoga piszma, vu kterom te vöre nai véksi artikulusi 
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grüntani jeszo, ravno i tak nistere krátke molitve, i peszmi, vön dán 
záto, dabi nei li szamo drobna deca zetoga mleiko szpoznanya Bosjega, 
i Jesussa Kristussa zaimati mogli, szebé vu vori pokreipiti, ... nego i 
sztareisi bi mogli szvoje, esche i vsza brátja vu Kristussi ... vucsiti ... ino 
troustati / [prev., urednik Mihael Sever]. – Stámpano v-Halli Saxonszkoi 
[Halle an der Saale] : [s. n.], 1747. – 96 s. ; 12° (13 cm). – Власн. кон-
волют. Припл. до: Mali Katechismus ... – Stampano v Saxonii v meszti 
Halla [Halle an der Saale], 1715. – Шифр зберігання 3/42.

12. Szridnyi Katekizmus z-pitanyi, y odgovori za ucsnyu mladiné va 
Ugerzkom kralyeztvi y k-nyemu szliséchi dersanyi. – Sopron : stampano 
pri Szieszovi Jérbov, 1823. – 95, [1] s. – Шифр зберігання 3/21.

13. Sztarisinsztvo, i zvacsinsztvo, szem szpodobnimi prílikami za volo, 
szvadbeni mladénczov S. L. D. – v-Sopróni [Sopron] : szpíszkmi: Sziesz 
Antona, 1807. – 63, [1] s. – Шифр зберігання 26/90.

Додаток 2. Список прекмурських католицьких книг
1. ABC kni'sicza na národni soul Haszek = ABC könyvetske a’ nemzeti 

iskoláknak Hasznokra / [prev. Miklóš Küzmič]. – V Bűdini [Budapešt] : 
stampana z-kraleszkimi visnye Soule piszkmi, 1790. – 93, 92-116 [i. e. 
118] s. ; 8° (19 cm). – Шифр зберігання 23/117.

2. [Küzmič, Mikloš (1738-1804)]. Kniga molitvena, : v-steroj sze 
nahajajo razlocsne ponizne molitvi, z-dvojim pridavekom, nahaszek 
szlovenszkoga naroda na szvetloszt dana / [Mikloš Küzmič]. – v Radgoni 
[Gornja Radgona] : pri Weitzinger Aloysi, 1813. – 318 s. – Шифр збе-
рігання 8/99.

3. Szvéti evangyeliomi : pouleg kalendárioma, i réda rimszkoga na 
vsze nedelne, i szvétesnye dní z-obcsinszkoga szvétoga píszma po 
zapouvidi njih gosposztva, i náj visse postüvanoga goszpodina Szily 
Jánosa z-Gornyega Szopora, prvoga szombotelszkoga püspeka, / na 
sztári szlovenszki jezik, po postüvanom goszpoudi Küzmics Miklósi, 
szvétoga Benedeka fare dühovniki, ino Okrogline szlovenszke vice-
öspörössa. Obrnyeni, i sztroskom nyih goszposztva previszikoga, i náj 
visse postüvanoga goszpodina Herzán Ferencza z-Harrassa grofa, Sz. R. 
Cz. popa kardinalissa, dürgoga szombotelszkoga püspeka znouvics vö 
zostampani. – v-Szombathelyi [Szombathely] : po Siess Antoni, 1804. – 
160 s. : il. – Шифр зберігання 2/14.
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Додаток 3. Список прекмурських світських книг
Nôvi abeczedár / z-nísteri nemski táksi kní’zicz vküp pobráni, i na szlovenszki 
jezik preobrnyen po L. S. P. S [Lülik Stevan Püconski skolnik]. – Stampani 
v Soprôni [Sopron] : pri Kultsár Kataline odvêtki, 1820. – 38, [2] s. – Шифр 
зберігання 23/107.
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А. В. Великодная

КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕКМУРСКИХ КНИГ В ФОНДАХ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В Научной библиотеке Одесского национального университе-
та имени И. И. Мечникова хранятся 17 изданий в 13 книгах, напе-
чатанные на прекмурском литературном языке, которые пред-
ставляют почти 170-летнюю историю книгопечатания Прек-
мурья. В статье содержится обзор коллекции прекмурских книг 
из фондов Научной библиотеки. Рассмотрены основные факты 
из истории Прекмурья и развития прекмурского языка на приме-
рах университетских экземпляров прекмурских книг, значитель-
ная часть которых поступила в библиотеку в составе коллек-
ции известного польского слависта, этнографа, библиофила и 
путешественника А. Кухарского. Так, в фондах Научной библио-
теки хранится первое печатное прекмурское издание – «Малый 
Катехизис» (1715) Мартина Лютера, переведённое с немецкого 
оригинала с привлечением венгерского перевода на прекмурский 
язык. Описание коллекции прекмурских книг из фондов универси-
тетской библиотеки, которая достойна внимания славистов и 
историков, впервые вводится в научный оборот. 

Ключевые слова: Прекмурье, прекмурские книги, прекмурский 
язык, А. Кухарский, университетская библиотека.
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Верес Н. Е.

КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ С. П. ЗУБАКИНА В ФОНДАХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ

В статье рассматриваются вопросы изучения коллекции 
С. П. Зубакина в фондах Национальной библиотеки Белару-
си. Содержатся основные факты о жизни и деятельности 
С. П. Зубакина, обзор наиболее ранних и ценных изданий в 
фонде НИО.
Ключевые слова: национальные библиотеки, библиотечные 
фонды, книжные собрания, библиотечные коллекции, част-
ные коллекции, личные библиотеки, история вопроса.

Сотрудниками Национальной библиотеки Беларуси (НББ) в 
последние годы активно изучаются и вводятся в научный оборот 
неизвестные или же малоизвестные документальные источники 
из бывших частных книжных собраний известных белорусских и 
русских учёных, писателей, общественных и культурных деяте-
лей. Так, например, с 2009 г. по 2011 г. научно-исследовательским 
отделом книговедения (НИО книговедения) была осуществле-
на практическая научно-исследовательская работа «Библиотека 
Н. А. Янчука: частная коллекция белорусского учёного-слависта 
в фонде Национальной библиотеки Беларуси». Ведётся работа по 
изучению коллекций Е. Ф. Карского и Я. К. Грота. Всем вышепе-
речисленным книжным собраниям по-хорошему повезло. Они со-
средоточены в одном месте, а именно в фонде НИО книговедения 
НББ. Отдельные экземпляры иногда встречаются в отделе общего 
книгохранения, но это скорее исключение. Книжным собраниям 
других учёных и культурных деятелей, таких как И. П. Корнилов, 
П. Н. Жукович, О. Л. Дыло и др., повезло меньше. Книги из их 
бывших частных библиотек рассеяны не только по разным отде-
лам библиотеки, а, как в случае с коллекцией С. П. Зубакина, по 
всей Беларуси и частично России. 

©  Н. Е. Верес, 2016
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Среди белорусских коллекционеров книг рубежа XIX-XX вв. 
выделяется преподаватель русского языка мужской гимназии в 
Минске, а позднее директор частной гимназии в Москве Сергей 
Петрович Зубакин. Его библиотека в 1904 г. насчитывала около 
10 000 книг по русской и всеобщей словесности, по истории и 
естествознанию [1, с. 318]. О значимости библиотеки говорит и 
тот факт, что С. П. Зубакин – один из немногих белорусских кол-
лекционеров, сведения о котором попали в адресные книги биб- 
лиофилов императорской России [2, с. 43].

О жизни и деятельности С. П. Зубакина сохранилось очень 
мало сведений. Известно, что он родился в 50-е годы XIX в. и 
умер в 1918 г. в Минске. После окончания курса в Петроград-
ском университете по историко-филологическому факультету 
занял место преподавателя в Пинском реальном училище, отку-
да в 1903 г. был переведён в Минск в мужскую гимназию. С его 
же именем тесно связано одно из самых многолюдных в городе 
учебных заведений, это основанная им вместе с К. О. Фалькови-
чем мужская частная гимназия, в которой до 1912 г. он был пря-
мым директором. В старости преподавал русский язык и латынь  
[3, с. 170-171].

Из «Отчетов о состоянии Пинского реального училища» [4] 
за разные годы можно проследить о продвижении по службе 
С. П. Зубакина: надворный советник, коллежский советник, стат-
ский советник. За выдающиеся заслуги по службе был награждён 
орденом св. Анны III степени. Он был не только учителем русско-
го языка и словесности, но также классным наставником, секре-
тарём педагогического совета, старостой училищной церкви во 
Имя Покрова Пресвятой Богородицы.

С. П. Зубакин был одним из составителей «Отчетов о состоя-
нии Пинского реального училища» за разные годы, а также авто-
ром-составителем «Исторической записки о домовой церкви во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы при Пинском реальном учи-
лище» (Пинск, 1894).

Кроме педагогической деятельности, С. П. Зубакин был ещё 
известен как собиратель книг и рукописей. Всё своё свободное 
время он уделял составлению библиотеки. Его имя было известно 
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многим столичным букинистам того времени, с которыми он на-
ходился в переписке и при их помощи старался приобрести всё 
ценное, относящееся, главным образом, к Беларуси. В библиотеке 
С. П. Зубакина были собраны книги по разным отраслям знаний: 
русская оригинальная беллетристика, история, теория словесно-
сти и критика, языкознание, в том числе много сочинений по во-
просу об украинском и белорусском языках и др., много ценных 
старинных изданий. Имелись книги, напечатанные в XV-XVIII 
столетиях.

Преподаватель собрал библиотеку, которая могла сравниться с 
Минской городской публичной библиотекой имени А. С. Пушки-
на. Белорусская Рада планировала выкупить его большое книж-
ное собрание, которое осталось в Минске после его смерти. Одна-
ко в 1919 г. часть книг из библиотеки коллекционера была изъята 
по распоряжению культурно-просветительского отдела Губерн-
ского военного комиссариата. Большая часть книг была передана 
в ведение Отдела народного образования. Приобретением этой 
коллекции Отдел народного образования значительно смягчил 
нужду всех существующих в Минске городских библиотек в наи-
более востребованных книгах. Предполагалось один экземпляр 
всех сочинений передать в Пушкинскую библиотеку, а дублика-
ты распределить между остальными городскими библиотеками  
[3, с. 174].

Книги из библиотеки С. П. Зубакина были куплены Городским 
отделом у наследников Зубакина за 10 000 руб. Это были ценные 
иностранные книги XVI-XVII ст., французские классики, предна-
значенные для библиотеки Государственного университета, кото-
рый предполагалось открыть осенью 1919 г., в том числе «Деяния 
Петра Великого», «Наказ Екатерины II», «Генеральная геогра-
фия» Петра Великого, все летописи, изданные Археографической 
комиссией, и многие другие; много справочников и небольшое 
количество книг разных научных отделов. Из 10 000 томов 400 
единиц были на иностранных языках [3, с. 177]. 

Книги из собрания С. П. Зубакина в настоящее время находят-
ся в разных библиотеках Минска: Центральной научной библио- 
теке имени Я. Коласа, библиотеке Белорусского университета 
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культуры и искусств и т. д. Встречаются отдельные экземпляры и 
в библиотеках России. В фонде редких книг Тверской областной 
универсальной научной библиотеке им. А. М. Горького хранится 
одно издание 2-й половины XIX в. с книжным знаком С. П. Зуба-
кина [5, с. 20]. 

В фондах НББ на данный момент выявлено более 200 книг и 
журналов из библиотеки С. П. Зубакина. Это книги и журналы 
на русском, французском, польском, латинском, английском, не-
мецком языках. Наиболее ценные издания хранятся в фонде НИО 
книговедения. Выявить все издания из библиотеки С. П. Зубаки-
на в фондах НББ позволит проходящая в НББ рекаталогизация 
фондов, при которой в описание вносятся все индивидуальные 
особенности каждого экземпляра, в том числе провеньенции. 

Наиболее ранние издания из коллекции С. П. Зубакина, выяв-
ленные в настоящее время – это книги XVII в. и XVIII в. на фран-
цузском и латинском языках. Среди которых следует отметить 
изданное в Амстердаме в 1673 г. сочинение Сенеки «Opera, quae 
extant, integris Justi Lipsii, J[ohannis] Fred[erici] Gronovii, et selectis 
variorum commentariis illustrate», а также труд Валерия Макси-
ма «Dictorum factorumque memorabilium, libri IX : annotationibus, 
in usum studiosæ juventutis, instar commentarii illustrati, operâ & 
industriâ Johannis Min-Ellii», изданный в Роттердаме в 1681 г.

Из наиболее ценных в фонде НИО книговедения хранятся 
также экземпляры изданий: «Собрание припадков краткое» (Су-
прасль, 1722), «Деяния Петра Великого» Голикова И. И. (Москва, 
1778-1779), «Городовое положение» (Вильно, 1796), «История о 
покорении Мексики» Антона Солиса (Санкт-Петербург, 1765), 
«Видимый мир…» Я. А. Коменского (Москва, 1788). 

Выявлены разрозненные номера журналов XIX – начала 
XX вв., а также отдельные статьи по русскому языку, собранные 
и переплетённые С. П. Зубакиным под заглавием «Материалы по 
русской грамматике, 1823-1826». Среди журналов отметим сле-
дующие: «Благонамеренный» (Санкт-Петербург, 1818-1826), «Го-
лос жизни» (Москва, 1906), «Дело» (1866-1888), «Московский 
журнал» (Москва, 1801-1803), «Отечественные записки» и др.

Книги из библиотеки С. П. Зубакина были отмечены печатью 
(нескольких видов): овал в рамке с надписью «Сергей Петрович 
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Зубакин»; оттиск «Библиотека Сергея Петровича Зубакина»; 
тиснение на корешке переплета «С. З.», а также экслибрисом – 
в рамке из плодов, перевитой лентами с греческими надписями, 
сидящая на скамейке обнаженная женщина; в ее руках солнеч-
ный диск и раскрытая книга и надпись под рисунком «Из книг 
С. П. Зубакина». Часто рядом с печатью ставилась дата приоб-
ретения. Так, например, на сборнике стихотворений Н. А. Некра-
сова «Последние песни» (Санкт-Петербург, 1877), кроме печати 
«Библиотека Сергея Петровича Зубакина», имеется «2 фев 1904». 
Кроме того, на ряде номеров журналов сохранилась печать быв-
шего владельца – «Библиотека для чтения М. Н. Штриха Пинск», 
«Летучая библиотека в Михайловской ул., дом Дворянского со-
брания № 2 Библиотека М. Н. Штриха г. Пинск».

Дальнейшие исследования в будущем позволят осуществить 
библиографическую реконструкцию книжного собрания С. П. Зу-
бакина. Тем более, что в Государственном архиве Минской обла-
сти хранится опись библиотеки С. П. Зубакина [6, с. 64]. 
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У статті розглядаються питання вивчення колекції 
С. П. Зубакіна у фондах Національної бібліотеки Білорусі. 
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БІБЛІОТЕКА ІЄРОСХИМОНАХА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ 
ЛАВРИ АНТОНІЯ (МЄДВЄДЄВА) – ДЖЕРЕЛО З 

АГІОГРАФІЇ ТА ФАКТОР КНИЖНОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ СТ.

Розглядається постать ієросхимонаха Києво-Печерської 
лаври Антонія на основі аналізу його приватної бібліотеки, 
власних творів та спогадів сучасників. Отець Антоній моло-
ді роки провів на послуху в Оптиній пустині, коли там заро-
джувалася видавнича діяльність, за допомогою книг, самоос-
віти навчився літературного редагування, постійно розвивав 
свій талант.
Ключові слова: оригінальна приватна чернецька книгозбірня, 
бібліотека Антонія ієросхимонаха Києво-Печерської лаври, 
листи, богослов’я, проповідництво.

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зберігається 
бібліотека Києво-Печерської лаври, яка була передана Всенарод-
ній бібліотеці України в 1921 р. В її складі, крім книжних колекцій 
митрополитів, настоятелів і бібліотек підлеглих Лаврі монастирів, 
перебуває кілька приватних зібрань книг ченців, які надійшли до 
бібліотеки обителі після смерті власників. Вони дуже різні за те-
матичним складом, за кількістю і відображають життєвий шлях, 
уподобання та світогляд власників. Однак, якщо проаналізувати 
літературу, яку читали в ХІХ ст., систематичність наповнення біб- 
ліотек, можна виявити характерні риси книжної культури того 
часу в цілому та традиції і світогляд чернецтва зокрема. Приватна 
бібліотека таке ж повноцінне джерело знань про людину як і ар-
хівні документи, археологічні чи інші матеріальні пам’ятки. Біль-
ше того, вона відображає моральні засади господаря, дає змогу 
зрозуміти мотиви поведінки людини.

Однією з автентично оригінальних приватних чернецьких 
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книгозбірень є бібліотека ієросхимонаха Антонія, відомого учня 
оптинських старців, що був духівником Києво-Печерської лаври 
в 1855-1880 рр.

Ієросхимонах Антоній (Мєдвєдєв, Олександр Степанович; 
1807-1880) походив із міщан Орловської губернії. У 1833 р. прий-
шов до Оптиної пустині, де був учнем і келійником оптинсько-
го старця преподобного Леоніда та помічником старця Макарія 
Оптинського. У 1837 р. перейшов у Тихонову пустинь, де його 
постригли в ченці з іменем Амвросій. У 1846 р. він приїхав до 
Києво-Печерської лаври, де його рукоположили в диякона, потім 
в ієрея. У 1850 р. у віці 43 років його посвятили в ієросхимона-
ха з іменем Антоній, а в 1855 р. у віці 48 років його призначили 
братським духівником. Це стало можливим завдяки добрій школі 
духовного старчества, яка була притаманна Оптиній пустині в той 
час, коли там був послушником Олександр. 

Старчество в Оптиній пустині зародилося в кінці 20-х років 
ХІХ ст. і склало її славу протягом ХІХ ст. Воно надало Оптиній 
пустині особливих духовно-світлих рис, наповнило її духом до-
брозичливої та поблажливої любові, зробило її привабливою і лю-
бою для душі, що шукала спасіння. Почалося відродження Опти-
ної пустині за часів, коли настоятелем був архімандрит Авраамій. 
Він був учнем архімандрита Пешношської пустині Макарія, який 
листувався з Паїсієм Величковським. Та, власне, повчання Паїсія 
Величковського, в основі яких є дієве християнство, реалізовані 
були саме в Оптиній пустині. Образ діяльного пастирського чер-
нецтва проявлявся в бесідах із людьми, що поволі змінювали їх 
мораль. І хоча нескінчений потік богомольців порушував спокій 
обителі, вона переставала відрізнятися від монастиря, та ця шко-
ла духовного наставництва ХІХ ст. була дуже сильною [8, с. 29]. 
Старець Леонід (Наголкін) говорив: «Конечно, по-настоящему, 
это ваше дело, мирских иереев возится с людьми, но так как у вас 
нет времени, то это делаем мы – иноки» [8, с. 45]. 

Послушник Олександр Мєдвєдєв, будучи келійником о. Леоні-
да та помічником о. Макарія, багато чому навчився в обох. Якщо 
о. Леонід походив із купців, великий і представницький, прямий, 
грубуватий і відрізнявся духовно-практичною мудрістю, то о. Ма-
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карій був начитаний у церковній літературі, мав схильність до 
вчених, кабінетних занять. Він започаткував зближення Оптиної 
пустині з представниками російської науки та літератури. Відбу-
лося це на ґрунті видання Оптиною пустинню рукописів старця 
Паїсія Величковського, які зберігалися в бібліотеці обителі. Спо-
чатку була надрукована біографія Паїсія Величковського, потім – 
його переклади праць святих отців. Протягом кількох років були 
видані Слова подвижницькі преподобного Ісаака Сиріна, Писан-
ня преподобних Іоанна і Варсануфія, Марка Подвижника, Симе-
она Нового Богослова, Максима Ісповідника, Федора Студита, 
Авви Фалассія, Житіє Григорія Синаїта та інші. 

Послушник Олександр Мєдвєдєв, перебуваючи в обителі ра-
зом із великими старцями Леонідом і Макарієм 4 роки, багато 
працював і багато вчився, та, мабуть, для себе зрозумів, що шукав 
у монастирі не такого життя і в 1837 р. пішов у Тихонову пустинь. 
Те, що він був залучений до книговидання, видно з його власних 
творів, написаних більше в публіцистичному та ненав’язливо по-
вчальному стилі. У передмові до «Душевных впечатлений» ви-
давець говорить, що їх автор не отримав ніякої шкільної освіти, 
але все одно вміє захоплююче вести розповідь, має спостережли-
вість, оригінальність поглядів і глибоке розуміння життя. За це 
його рекомендували до призначення духівником на Чорномор-
ський флот, та сам митрополит Філарет (Амфітеатров) викреслив 
його зі списків. 

Читаючи спогади отця Антонія про подорож святими місця-
ми 1867 р., вражає те, що його приймав особисто Антіохійський 
патріарх у Бейруті, намісник Єрусалимського патріарха Мелетій, 
сам Єрусалимський патріарх Кирило ІІ, який і надав можливість 
служити старцю Антонію в усіх п’яти святих храмах Єрусалиму: 
Голгофи, Гробу Господнього, храмі Успіння Пресвятої Богороди-
ці, Святої Анни, Воскресіння Господнього на вибір у будь-який 
відведений для християнської служби час. Отець Антоній гово-
рив, що з першого дня перебування в Єрусалимі до нього почали 
надходити наполегливі запрошення Єрусалимських монастирів 
провести в них служби. На думку старця так було через те, що 
російські паломники, як тільки дізнавалися, що служба буде вес-
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тись російською мовою, поспішали туди з великими пожертвами. 
Та пізніше він робить інший висновок: «Любов – це загальний 
для всіх закон. Всюди віддається перевага доброзичливості і роз-
судливій прямоті. Це правда, що греки люблять гроші, а ми що не 
любимо? Навіщо мені лестити 80-річному наміснику патріарха? 
Він 60 років перебуває біля Гробу Господнього, пройшов шлях від 
муляра до патріарха. Це правда, що турки хочуть грошей, а якби в 
нас були святі місця, ми б не хотіли заробити на них грошей?». Він 
служив на Різдво у Віфлеємі у Вертепі – патріарх дозволив так, 
як і просив отець Антоній. Більше того, патріарх Єрусалимський 
прислужував йому. Це доводить смиренність патріарха та ще те, 
що сам отець Антоній, мабуть, був надзвичайно інтелігентним і 
поважно ставився до християн інших конфесій, із якими право-
славні ділили храми. На його богослужіннях було багато арабів, 
вірмен, та й саму службу він вів дуже професійно та з любов’ю. 
«Душевные впечатления» є в електронному доступі й надзвичай-
но цікаві для паломника, читача і зараз [1].

Після отця Антонія залишилося близько 2 тис. листів, які збе-
рігаються у різних фондах архівів Росії. У одному з таких листів 
духівник Києво-Печерської лаври ієросхимонах Антоній пише 
до відомого курського купця Федора Івановича Антімонова про 
останні дні життя його рідного брата – еклесіарха Успенської 
церкви Києво-Печерської лаври архімандрита Мелетія [6]. Зо-
крема, отець Антоній згадує: «У п’ятницю хворий після причастя 
підписав духовний заповіт і тоді ж зажадав попрощатися з усіма 
своїми товаришами, і намагався дати кожному з них на пам’ять 
і благословення якусь річ зі своїх келійних пожитків. І коли ста-
ли допускати до нього прощатися, то це мало вигляд, ніби батько 
якогось великого сімейства прощався зі своїми дітьми. У той ве-
чір вся братія лаврська поспішала попрощатися з ним і прийняти 
його благословення. Я стояв на колінах у головах хворого і по-
давав йому кожну річ у руку, а він віддавав її тому, хто приходив. 
Більше години тривало це прощання і я було хотів його припини-
ти, щоб не втомити хворого». «Ні! – заперечив він, – хай ідуть! 
Це – бенкет, посланий мені милістю Бога». «А знаєш ти Власову, 
черницю з Борисівки? Так от, цю фольгову ікону перешли їй. Її 
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ім’я – Агнія. Цією іконою мене благословила її тітка, коли я їхав 
до Оптиної пустині коли зважився там залишитися. Ікону цю я 
все життя маю як дар Божий». «Ви, батюшка, скоро побачите на-
ших отців, наставників наших і керівників до духовного життя: 
батюшку отця Леоніда, Макарія, Філарета, Серафима Саровсько-
го. Ось, – додав я, – поки ви хоч насилу, але говорите, то благосло-
віть, кого можете пригадати, а то і я вам нагадаю». Я подав йому 
ікону і кажу: «Благословіть нею отця Ісаакія!». Він узяв ікону в 
руки і осінив нею зі словами: «Бог його благословить. З усією 
обителлю Бог його благословить!». Подав іншу. «Цією благосло-
віть Федора Івановича, все його сімейство і все їх потомство!». 
«Бог його благословить!». І теж своїми руками осінив Вас. Я 
йому назвав таким чином усіх, кого міг пригадати; і він кожного 
благословляв рукою. «Благословіть, – сказав я, – Ганешінський 
дім!». «А! Це благочестиве сімейство, благословенне сімейство! 
Я багато зобов’язаний вам, що міг бачити таке дивовижне сімей-
ство. Нехай Бог їх благословить!». Отже, я перебрав йому поімен-
но всіх; і він всіх благословляв, осіняючи кожного хресним зна-
менням. Потім я покликав отця Іоакима, він і його благословив 
іконою. Братія стала підходити після вечірні, і всіх він зустрічав 
радісною і привітною усмішкою, благословляючи кожного. А  
ієромонахів він цілував у руку. У всю його передсмертну хворобу, 
її навіть не можна назвати хворобою, а ослабленням зв’язку душі 
з тілом, ні на простирадлі його, ні на білизні, ні навіть на тілі не 
було ні найменшого сліду якої б то не було нечистоти: він був 
сама святиня, недоступна тлінню. Три дні, що він лежав у труні, 
обличчя його приймало все кращий і кращий вигляд. Тридцять 
років були ми з ним у найтіснішому дружньому спілкуванні, а 
останні три роки у нас було так, що ми стали як би тіло єдине і 
душа єдина. Відслужили по ньому в церкві соборну панахиду і 
поховали вашого достойного брата, пам’ять якого не помре: він 
послужив гідною і святою окрасою вашого роду. Просив я його 
перед самою його смертю молитися за Вас і за весь рід ваш перед 
Престолом Божим, якщо він матиме відвагу у Господа. Він ска-
зав: «Сподіваюся, на благість Божу!». Це були його передсмертні 
слова ... 7 листопада 1865» [6]. 
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І хіба не відчувається світло любові в кожному слові отця Ан-
тонія до свого товариша і повага до адресата? Так, він був оптин-
ським старцем, методика роботи з людьми якого сформувалася в 
Оптиній пустині, та таким самобутньо позитивним, незлобивим 
він став сам завдяки життєвому досвіду та силі духу. На таких 
людей колись рівнялися.

Ще одним джерелом знань про ієросхимонаха Києво-Печер-
ської лаври Антонія є його приватна бібліотека, що зберігається 
у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту 
книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського в складі колекції Києво-Печерської лаври. Із 44 оди-
ниць, що перебувають у відділі, 14 можна віднести до тлумачень: 
Феофан Затворник «Толкования ІХ-XVI глав послания св. апо-
стола Павла к римлянам» М., 1879; Филарет (Дроздов) «Записки, 
руководствующие к основательному разумению книги Бытия, за-
кладывающие в себе и перевод сия книги на русском наречии : в 
3 ч.» М., 1867; Гречулевич В. «Подробный сравнительный обзор 
Четвероевангелия : в 2 ч.» СПб., 1859-1866; «Творения Григория 
Нисского : в 8 ч.» М., 1861; «Писания св. отцев и учителей церк-
ви относящихся к истолкованию православного богослужения : 
у 3 т.» СПб., 1855-1857; Иоанн Златоуст «Толкование на второе 
послание святого апостола Павла к коринфянам.» М., 1851; Фе-
дор Студит «Творения; перевод при Санктпетербургской духов-
ной академии : у 2 ч.» СПб., 1867; Иоанн Златоуст «Беседы на 
деяния апостольские : в 2 ч.» СПб., 1856-1857; Иоанн Златоуст 
«Беседы на евангелиста Матфея : в 3 ч.» М., 1864; Иоанн Зла-
тоуст «Беседы к антиохийскому народу; перевод при Санктпе-
тербургской духовной академии : в 2 т.» СПб., 1850-1859; Иоанн 
Златоуст «Толкование на послание к римлянам» М., 1855; Иоанн 
Златоуст «Толкование на послание к филипийцам» М., 1857; Ио-
анн Златоуст «Толкование на послание святого апостола Павла к 
эфесянам» СПб., 1859; Иоанн Златоуст «Толкование на послание 
святого апостола Павла к колосянам» СПб., 1859; Иоанн Златоуст 
«Беседы на послание святого апостола Павла к фесалоникийцам; 
Беседы на первое послание к Тимофею; перевод при Санктпетер-
бургской духовной академии» СПб., 1859. Очевидно, цей напря-
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мок богослов’я цікавив господаря більше всього. Майже всі кни-
ги мають нотатки, підкреслення олівцем, марґіналії. 

13 книг із бібліотеки можна віднести до проповідництва:  
Иоанн Златоуст «Письма к разным лицам; пер. при Санктпетер-
бургской духовной академии» СПб., 1866; Авва Сириянин «Сло-
ва подвижнические» М., 1858; Марк Подвижник «Нравственно-
подвижнические слова» М., 1858; «История религий и тайных 
религиозных обществ и народных обычаев Древнего и Нового 
Мира» СПб., 1871; Макарий (архиепископ Литовский и Вилен-
ский). «Введение в православное богословие» СПб., 1871; «Сло-
во высокопреосвященнейшего Димитрия, бывшего архиепископа 
Ярославского и Ростовского ныне Волынского и Житомирско-
го, произнесённое к ярославской пастве в 1874-1876 гг.» Ярос-
лавль, 1877;  Филарет (митрополит Московский и Коломенский). 
«Слова и речи: Т. 1 : 1803-1821. Т. 2 : 1826-1836» М., 1873-1877; 
«Учение православно-кафолической веры изложенное в беседах» 
СПб., 1866; Палладий (епископ Еленопольский). «Лавсаник, или 
повествование о жизни святых и блаженных отцев; пер. с греч.» 
СПб., 1873; «Дни богослужения православной католической вос-
точной церкви : в 2 кн.» СПб., 1866; Попов Е. «По пастырскому 
богословию письма : в 3 ч.» Пермь, 1874; Анатолий (архиепископ 
Могилёвский и Мстиславский). «Слова и беседы : в 5 ч.» СПб., 
1866; Погодин М. «Простая речь о мудрёных вещах» М., 1873. 
Для Антонія, як духівника Києво-Печерської лаври, розділ пас-
тирського богослов’я був необхідний для роботи з людьми, щоб у 
будь-якій життєвій ситуації надати підтримку та знайти потрібні 
слова для парафіян і братії.

14 книг – це література з історії російської церкви та з історії 
християнства: Властов Г. «Священная летопись первых времен 
мира и человечества как путеводная нить при научных изыскани-
ях с картою : в 4 ч. 2» СПб., 1875; «Похождение в землю святую 
князя Радивила Сиротки 1582-1584 / приготовил к печати и объяс-
нил действительный член географического общества П. А. Гиль-
дебрант». СПб., 1879; Строев П. «Списки иерархов и настоятелей 
монастырей российской церкви», СПб., 1877; Евсевил Памфил. 
«Сочинения / пер. греч. при Санктпетербургской духовной ака-
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демии : в 2 т., СПб., 1858; «История християнской церкви Ивана 
Чельцова» СПб., 1861; «Начертание церковной истории от би-
блейских времен до XVIII века в пользу духовного юношества» 
М., 1857; Зуев Н. И. «Иллюстрированная популярная физическая 
география : в 3 ч.» СПб., 1873-1874; «Месяцеслов православной 
кафолической церкви с приложением полного индиктиона, трид-
цати пяти таблиц чтений из Евангелия и Апостола на каждую не-
делю года и алфавитного указателя имен святых упоминаемых в 
месяцеслове / сост. И. Косолапов» Казань, 1874; Карамзин Н. М. 
«История Государства Российского : в 12 т.» СПб., 1852-1853; 
«Сборник рукописей представленных его императорскому высо-
честву государю наследнику цесаревичу о Севастопольской обо-
роне севастопольцами : в 3 т.» СПб., 1872; «Русское духовенство». 
Берлин, 1859. Література такого напрямку говорить про загальну 
ерудицію власника.

І лише 3 книги з бібліотеки ієросхимонаха Антонія становлять 
літературу з аскетики: Игнатий (Брянчанинов). «Сочинения : в 
4 т.» СПб., 1865-1867; Петр (Екатеринский). «Указание пути ко 
спасению (опыт аскетики)» М., 1885; Феофан Затворник «Письма 
о христианской жизни: в 4 ч.» СПб., 1880.

Якщо перший розділ бібліотеки вказує на те, що йому було 
притаманно аналізувати твори різних авторів, то останні розділи 
були скоріше загальноосвітнього характеру та відображали захо-
плення отця Антонія подорожами. Не дивно, що побути в свя-
тих місцях і в Єрусалимі було його заповітною мрією впродовж 
усього життя. Звісно, варто побачити власними очима те, про що 
говорять різне [6].

Серед його бібліотеки не було київських видань, усі книги мос-
ковських і санкт-петербурзьких друкарень. Отже, отець Антоній 
їх передплачував. Він був переконаним Оптинським старцем і це 
відобразилося на підборі книг [7]. Ознакою колекції отця Антонія 
є печатка-тиснення «Киево-Печерской лавры духовник иерос-
химонах Антоний». Цікаво, що серед його колекції не було бого-
службових книг. Можливо, він вважав що вони мають всезагаль-
ний характер і не можуть належати тільки йому.
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Ще одною стороною діяльності ієросхимонаха Антонія була 
наставницька робота. Сучасник отця Антонія чернець Феофан 
(Доброленський) говорив, що в Лаврі було три великі оптинські 
старці: Мелетій, Інокентій і Антоній, але якщо перші не були відо-
мі відвідувачам, то ієросхимонаха Антонія знали далеко за межа- 
ми Києва. Усі вони не мали ніякої освіти, та лише отець Антоній 
на свої невеликі гроші купував і передплачував книги, журнали, 
читав їх уважно, знайомився з ученими, багато й охоче зближався 
зі студентами духовної академії, які знаходили в келії о. Антонія 
доброзичливий прийом, ночівлю і чернечу вечерю. Він мав прия- 
тельські стосунки з багатьма вченими богословами, ієрархами, 
його поважала відома діячка, що підтримувала православ’я на 
Волині, Антоніна Дмитрівна Блудова. Студентам же він поясню-
вав суть Оптинського подвижництва [2, с. 85]. Андрій Ковалев-
ський, також його сучасник, писав у своїх спогадах про отця, що 
це був іменитий і поважний старець Києва того часу, і хоч він був 
і лаврським духівником, та приймав усіх охочих богомольців у 
себе в келії, де вище всіх стояли портрети Паїсія Величковського 
та Леоніда Оптинського. Він довго говорив і довго слухав інших, 
приймав усіх як рідних, не шкодував часу. До нього приходили 
в будь-який час дня і ночі. Андрій Ковалевський побачив як він 
працює з парафіянами та богомольцями: кого лає, настановляє, 
дівчину просить привести нареченого, щоб із ним поговорити, 
перед тим як взяти шлюб. Студенту-сироті отець Антоній давав 
переписувати твори святих отців за гроші, допомагаючи та при-
вчаючи до працелюбства, пізніше клопотав про прийняття хлоп-
ця на навчання за державний кошт. Молодих дівчат-послушниць 
посилав додому або в інші будинки до одиноких вдів, щоб вони 
вийшли заміж. Він не ховався за монастирськими стінами від 
світського середовища, не боявся грішних людей і не гордував 
ними. Сам він статків не залишив окрім бібліотеки і деяких ікон 
[3, с. 366]. 

Таким чином, старець Антоній хоч і не мав ніякої освіти та 
завдяки самоосвіті, а головне, завдяки своїй духовній мудрості, 
добре розумів розлогі богословські суперечки, внутрішні пере-
живання поетів, простих людей, священиків. Особливістю всіх 
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Оптинських старців, у тому числі і отця Антонія, було те, що вони 
були святими ченцями, проживаючи практично серед людей. Свя-
тими вони були не за способом життя чи завдяки постуванню, 
а через те, що випромінювали позитивну енергію любові. Вони 
нікого не засуджували, ні про кого погано не говорили, були на-
строєні світлом добра на будь-які справи. Через це на сповідь до 
отця Антонія, як духівника, стікалося в Лавру багато люду і йшли 
від нього втішені. Моральність породжує любов, а пізнання – му-
дрість, − так говорили в той час [9, с. 71]. Такою ж любов’ю і 
мудрістю пройнята Молитва Оптинських старців [4].

Отже бібліотека – це повноцінне джерело знань, звісно, разом 
з власними творами старця Антонія та спогадами сучасників. 
Пам’ять про нього лишилася й у вигляді його особової бібліотеки 
та власних творів. Крім того, бібліотека ієросхимонаха Антонія є 
фактором культури і дає змогу краще зрозуміти моральні засади 
чернецтва того часу. Ця колекція по-своєму цікава, повчальна і 
варта представлення в електронному просторі.
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БИБЛИОТЕКА ИЕРОСХИМОНАХА КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ 
ЛАВРЫ АНТОНИЯ (МЕДВЕДЕВА) – ИСТОЧНИК ПО 

АГИОГРАФИИ И ФАКТОР КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ XIX В.

Рассматривается фигура иеросхимонаха Киево-Печерской 
лавры Антония на основе анализа его частной библиотеки, соб-
ственных произведений и воспоминаний современников. Отец Ан-
тоний молодые годы провёл на послушании в Оптиной пустыне, 
когда там зарождалась издательская деятельность, с помощью 
книг, самообразования научился литературному редактирова-
нию, постоянно развивал свой талант.

Ключевые слова: Институт книговедения Национальной биб- 
лиотеки Украины имени В. И. Вернадского, библиотека Антония 
иеросхимонаха Киево-Печерской лавры, письма, богословия, про-
поведничество.
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«ПИСАНИЮ СВЯТОМУ СОГЛАСУЮЩОЕСЯ 
НАСТАВЛЕНИЕ ...» – КНИЖНЫЙ ПАМЯТНИК ИЗ 

БИБЛИОТЕКИ ПРЕОСВЯЩЕННОГО 
ГЕОРГИЯ КОНИССКОГО

В статье рассмотрено издание книги «Писанию Святому со-
гласующоеся наставление…», вышедшее в немецком городе 
Галле (Halle) в 1735 г. Переводчик книги – архиепископ Симон 
Тодорский. В фонде НББ хранится экземпляр с владельческой 
записью преосвященного Георгия Конисского.
Ключевые слова: Национальная библиотека Беларуси, част-
ные библиотеки, святитель Георгий Конисский, старопе-
чатные книги, кириллические книги.

Рукописи и старопечатные издания являются ценными па-
мятниками, которые хранят историю, культуру и духовность. На 
страницах старых книг можно увидеть различные пометы, эксли-
брисы, владельческие записи и даже целые жизненные истории. 
По записям в книгах можно узнать имя переписчика, переплёт-
чика или реставратора, а также проследить судьбу их владельцев. 
В фонде научно-исследовательского отдела книговедения (да-
лее – НИОК) Национальной библиотеки Беларуси (далее – НББ) 
хранится около 1400 книг, напечатанных кириллическим шриф-
том. В коллекции хранятся книги, изданные в разных странах: 
России, Украине, Беларуси, Польше, Румынии, Чехии, Австрии, 
Германии. Среди них представляет интерес издание «Писанию 
Святому согласующоеся наставление к истинному познанию и 
душеспасителному употреблению страдания и смерти Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа сложенное Анастасием пропо-
ведником Божия слова».

Указанный на титульном листе Анастасий Проповедник не яв-
ляется её автором (или составителем). Настоящий автор – И. Фрей-
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лингхаузен (J. A. Freilinghausen); название произведения на не-
мецком языке – «Schriftmässige Einleitung zu rechten Erkenntniss ... 
Jesu Christi» [3, с. 92]. Установлено, что книга была напечатана в 
немецком г. Галле (Халле, Halle) в 1735 г. Переводчик книги – Си-
мон (до пострига Симеон) Тодорский – архиепископ Псковский 
и Нарвский (1700-1754). Он родился в Полтаве или Переяславе  
[3, с. 91], окончил курс Киевской академии, в 1727 г. уехал за 
границу и слушал лекции в зарубежных университетах, в част-
ности, в одном из старейших высших учебных заведений Герма-
нии – университете в г. Галле [3, с. 89]. На мировоззрение юно-
ши большое влияние оказала личность бывшего ректора Киев-
ской академии архиепископа Феофана Прокоповича. Возможно, 
архиепископ Феофан и направил Симеона Тодорского в Галле  
[12, с. 14]. В те времена Галле был центром образования и пие-
тизма [11, с. 07]. Пиетизм (от лат. pietas – «благочестие») – мисти-
ческое течение в протестантизме (особенно в лютеранстве) конца 
XVII-XVIII вв., которое ставило религиозное чувство выше дог-
матов. Пиетизм призывал к углублению веры, придавал особое 
значение внутренним эмоциональным переживаниям верующе-
го, молитве, призвал к духовному самосовершенствованию [4, 
с. 522]. Во время учёбы в Галле С. Тодорский сделал переводы 
пиетистской религиозной литературы с немецкого языка на цер-
ковнославянский. Украинским исследователем Д. Чижевским на-
звано 6 переводов С. Тодорского [3, c. 92]. Главной целью С. То-
дорского было исповедание «настоящего христианства» на «про-
стом» (народном) языке. Интересно, что в переводах фиксируется 
довольно большое количество украинизмов, и на основании этого 
Д. Чижевский назвал этот язык «церковнославянским украинской 
редакции» [2]. После возвращения на родину С. Тодорский по-
ступил учителем в Киевскую академию, преподавал греческий и 
древнееврейский языки. В 1740 г. он был пострижен в монахи 
и рукоположен в сан иеромонаха. Как один из лучших русских 
богословов XVIII в. С. Тодорский в 1742 г. был избран законоучи-
телем великого князя Петра Федоровича и его невесты Екатерины 
Алексеевны.

С 1743 г. С. Тодорский – архимандрит Костромского Ипатьев-
ского монастыря и член Святейшего Синода, с 1745 г. – епископ 
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Костромской, в том же году переведён на кафедру в Псков, где 
в 1748 г. был возведён в сан архиепископа. Архиепископ Симон 
пользовался европейской известностью как филолог и блестящий 
проповедник [8, с. 498]. Как филолог-ориенталист, который знал 
в совершенстве еврейский, сирийский, халдейский, арабский, 
греческий, латинский и немецкий языки, он был приглашён к уча-
стию в исправлении славянской Библии.

Большую ценность представляет богатая библиотека псков-
ского архиерея, в которой хранилось около 800 книг и рукописей 
на разных языках, в том числе и на восточных [12, с. 25]. Сле-
дует отметить, что книги с переводами С. Тодорского быстро 
распространялись в немецких и русских городах. Но они были 
изданы без благословения Св. Синода и после выхода из печати 
не получили одобрения церковных властей. 9 декабря 1743 г. в 
России вышел указ императрицы Елизаветы Петровны, которым 
предписывалось «людям всякаго звания... кто у себя имеет книги, 
в Галле в 1735 году на руссийском диалекте напечатанныя, без 
всякаго у себя удержания объявить в Синод или епархиальным 
архиереям...». В соответствии с указом переводы С. Тодорского 
пересылались в Санкт-Петербург из разных населённых пунктов 
Российской империи и уничтожались [12, с. 90].

Трудолюбивый пастырь и учёный Симон Тодорский умер в 
1754 г. в Пскове после болезни. На добрую память о деятельности 
архиепископа Симона нам остались его переводы.

В фонде НББ хранится один экземпляр книги «Писанию Свято-
му согласующоеся наставление к истинному познанию...» (шифр 
НББ – 094/120). Выходные сведения на титульном листе книги 
отсутствуют. Старопечатная книга издана в 8-ю долю листа. Объ-
ём: 14 нн., 218 с. Пагинация расположена в верхнем правом углу. 
Сигнатуры буквенные, расположены в центре нижнего поля. Кни-
га орнаментирована двумя заставками с двух досок и концовкой. 
Шрифты отличаются от шрифтов литургических книг, титла от-
сутствует. Книжный переплёт скромный: коричневая бумага, кар-
тон, обрез крапчатый. В книге 16 глав, рассказывающих о страда-
ниях Христовых, приводятся фрагменты Священного Писания, в 
которых говорится о любви Христовой к людям, о смерти Спаси-
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теля ради спасения человечества. На форзаце верхней крышки со-
хранилась помета синим карандашом: «2 2/49». Там же имеются 
записи об авторе, месте и дате издания книги. Вверху запись ка-
рандашом: «По списку м[итрополита] Евгения книга эта не чис-
лится принадлежащею Анаст[асию] Братановскому. Слов[арь] 
ист[орический] 1 стр. 36 у Филарета [Обз[ор] ІІ стр. 162]». Ниже 
запись темно-коричневыми чернилами: «Сопик[ова] Оп[ыт] 
Библ[иографии] т. 1, стр. 6 № 52 въ скобкахъ прибавляет объ этой 
книге: и “уповательно (издана) въ Гале около 1735 г.”». В дорево-
люционных библиографических справочниках не упоминаются 
ни настоящий автор, ни переводчик произведения [10, стб. 184].

Экземпляр НББ представляет интерес и потому, что ранее вхо-
дил в состав библиотеки архиепископа Георгия Конисского (1717-
1795). На обороте титульного листа сохранилась владельческая 
запись коричневыми чернилами: «Pertinet ad libros Georgij Koniskj 
Ep. A R» («Принадлежит к книгам Георгия Конисского епископа 
Белой Руси»). Известный православный архипастырь родился 
в Нежине, учился в Киево-Могилянской академии [1, с. 64-65]. 
Именно под руководством знаменитого филолога архиеписко-
па Симона Тодорского юный Григорий (имя до пострига) из-
учал иностранные языки. В 1744 г. он принял монашеский по-
стриг. Вскоре иеродиакон Георгий был назначен преподавателем 
Киево-Могилянской академии. С 1747 г. Георгий Конисский –  
иеромонах, профессор философии и префект академии, с 1752 г. – 
ректор [1, с. 338]. В 1755 г. Георгий Конисский возведён в сан 
епископа на Белорусскую кафедру, в 1793 г. – архиепископа. В 
1759 г. Георгий Конисский открыл семинарию при Могилевском 
братском Спасском монастыре. Свидетельством образованности 
архиепископа является и его частная библиотека. В конце жиз-
ни в его личной библиотеке насчитывалось 1269 книг и 241 эк-
земпляр рукописей и документов. Опись библиотеки находится в 
Центральном государственном архиве в Санкт-Петербурге, фонд 
796 (архив Святейшего Синода) [6, с. 89]. В библиотеку входи-
ли лучшие издания европейских авторов по богословию, фило-
софии, географии, справочники. После Октябрьской революции 
1917 г. монастырские, церковные, частные библиотеки изымались 
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и передавались в государственные библиотеки и музеи [7, с. 210]. 
В 1918 г. духовная консистория в Могилёве перестала существо-
вать. Часть книг семинарской библиотеки перешла в фонды биб- 
лиотеки Белорусского государственного университета, кото-
рая была реорганизована в Государственную библиотеку имени 
В. И. Ленина, а потом – в НББ [5, с. 109-110].

Работая с провениенциями, мы постигаем судьбы авторов, 
переводчиков, бывших владельцев книжных собраний. Книга 
«Писанию Святому согласующоеся наставление...» подтверждает 
это. Святитель Георгий сохранил книгу архиепископа Симона как 
реликвию, несмотря на то, что она была запрещена Св. Синодом. 
Это свидетельство уважения и благодарности бывшего ученика к 
талантливому учителю-филологу, одного знаменитого пастыря к 
другому.
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Т. В. Корнілова 

«ПИСАНИЮ СВЯТОМУ СОГЛАСУЮЩОЕСЯ 
НАСТАВЛЕНИЕ...» – КНИЖКОВА ПАМ’ЯТКА 

З БІБЛІОТЕКИ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ГЕОРГІЯ 
КОНИСЬКОГО

У статті розглянуто видання книги «Писанию Святому со-
гласующоеся наставление…», що вийшло в німецькому місті Гал-
ле (Halle) в 1735 р. Перекладач книги – архієпископ Симон То-
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дорський. У фонді НББ зберігається примірник із власницьким 
записом преосвященного Георгія Кониського.

Ключові слова: Національна бібліотека Білорусі, приватні 
бібліотеки, святитель Георгій Кониський, стародруки, кириличні 
книги.
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Лясота Г. Г.

ИСКУССТВО ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРЕПЛЁТА 
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX – НАЧАЛА XX В. 

НА ПРИМЕРЕ КНИЖНОГО СОБРАНИЯ 
ГРАФА М. М. ТОЛСТОГО

Домашнее книжное собрание графа М. М. Толстого (1863-
1927) – одно из самых значительных по ценности книжных 
собраний Одесской национальной научной библиотеки, вклю-
чающее в себя около 2000 роскошных библиофильских изданий 
последней четверти XIX – начала XX ст. Статья посвящена 
искусству французского переплёта последней четверти XIX – 
начала XX ст. на примере книжной коллекции М. М. Толсто-
го. Описано всё разнообразие материалов, техник и стилей 
на таком этапе производства книги, как переплёт. 
Ключевые слова: одесские библиофилы, одесские меценаты, 
библиофильские издания, именные коллекции, переплётное 
искусство, роскошные издания, издательский переплёт, ав-
торский переплёт, индивидуальный переплёт, японская ко-
жаная бумага.

Одной из самых значительных по ценности книжных коллек-
ций Одесской национальной научной библиотеки, включающей в 
себя около 2000 роскошных библиофильских изданий последней 
четверти XIX – начала XX ст., является домашнее собрание графа 
М. М. Толстого (1863-1927), переданное им в дар Одесской город-
ской публичной библиотеке в 1919 г. накануне эмиграции. 

В отделе редких изданий и рукописей представлен основной 
массив коллекции – художественная литература, книги по исто-
рии, альбомы с графическими произведениями, художественная 
фотография, каталоги библиофильских обществ и издания по 
искусству декорирования книги. Иностранные издания – в боль-
шинстве своём на французском языке – выделены в отдельную 
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коллекцию. Часть книг – прекрасные издания по истории живо-
писи, архитектуры, костюма, декоративно-прикладного искус-
ства, альманахи художественных салонов – хранится в отделе 
искусств.

Отделом редких изданий и рукописей ведётся тщательная ра-
бота по реконструкции и каталогизации приватного собрания 
М. М. Толстого. На сегодняшний день отобрано и выделено в от-
дельную коллекцию более 1000 иностранных библиофильских 
изданий конца XIX – начала XX ст. Ведётся научное описание 
изданий для подготовки Каталога коллекции библиофильских из-
даний М. М. Толстого. Подготовлены выступления и опубликова-
ны материалы по нескольким разделам, описывающим книжное 
собрание: тематическое наполнение, авторы, художники-иллю-
страторы и гравёры, библиофильские издательства и общества, 
принимавшие участие в создании высокохудожественных малых 
тиражей, а также книжные шедевры коллекции. 

Данная статья посвящена искусству французского переплёта 
последней четверти XIX – начала XX ст. на примере домашней 
библиотеки М. М. Толстого. 

Со 2-й половины XIX века издательский переплёт во Франции 
занял прочное место на книжном рынке. Этому способствовало 
расширение социального состава читателей, увеличение количе-
ства видов издаваемых книг и их тиражей, а значит и устойчи-
вость спроса на качественную недорогую книжную продукцию. 
В свою очередь это привело к росту числа типографий, дало тол-
чок к активному внедрению новых печатных технологий, а вме-
сте с этим и развитию промышленного способа производства ма-
териалов для книжного оформления и модернизации переплётно-
го оборудования.

Одновременно с однотипным переплётом в рамках одного 
тиража издательства стали предлагать своим подписчикам улуч-
шенные и роскошные переплёты на выбор, заключая контракты 
с известными переплётными мастерскими, которые стали солид-
ными предприятиями с машинным производством и несколькими 
сотнями работников. Открывались и собственные переплётные 
цеха при типографиях. 
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Увеличение спроса на квалифицированных рабочих в обла-
сти книгопечатания привело к открытию в 1889 году первого во 
Франции профессионального полиграфического училища – му-
ниципальной школы книги Этьен (сегодня Высшая школа ис-
кусств и полиграфической промышленности), которая готовила 
специалистов разных направлений, в том числе и переплётчиков. 

Однако изготовление штучного авторского переплёта в конце 
XIХ века по-прежнему процветало. И благодаря таким прекрас-
ным мастерам, как Мариус-Мишель (1846-1925), Рене Кифер 
(1876-1963), Шарль Менье (1866-1948), Петрус Рюбан (1851-
1929), Жорж Канап (1864-1940) оно достигло своей золотой вер-
шины. Они сумели использовать в искусстве украшения книги все 
лучшее из наследия предыдущих эпох и стилей, смело сочетая 
разные элементы и внося новые черты, которые принёс в оформ-
ление зародившийся на рубеже ХIХ-ХХ веков стиль Art Nouveau. 
Каждый переплёт, вышедший из-под инструмента мастера, был 
уникален. В нём сочетались как вкусы и пожелания владельца 
книги, так и собственный почерк метра. 

Их клиентами являлись не только отдельные библиофилы и 
издательства, специализировавшиеся на выпуске библиофиль-
ских изданий, но и библиофильские кружки и общества, первые 
из которых возникли во Франции ещё в начале XIX века. К тому 
времени образованность перестала быть привилегией высшего 
сословия, и книгособирательство, а вместе с ним и любовь к пре-
красно оформленным изданиям, распространились также среди 
просвещённых кругов буржуазии. К концу XIX столетия фран-
цузских библиофильских обществ насчитывалось более 20-ти, и 
они объединяли тысячи коллекционеров и любителей книги по 
всей Европе. Самыми известными из них были: Les Cent biblio-
philes, La Société des bibliophiles indépendants, Le Livre contempo-
rain, Les Amis des livres, La Société normande du livre illustré и др.

В целом домашнее собрание графа М. М. Толстого, страстно-
го библиофила, характеризует простота и изящество книжного 
убранства. Для Михаила Михайловича, человека прекрасно об-
разованного и просвещённого, книга являлась не только источни-
ком знаний, но и предметом искусства и собирательства. Будучи 
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в течение 22-х лет попечителем Одесской городской публичной 
библиотеки, он передал ей в дар около 20000 изданий по исто-
рии, искусству, культуре, праву, педагогике, библиотековедению, 
литературоведению, коллекции научных журналов, художествен-
ную литературу на русском и европейских языках. А его личная 
коллекция библиофильских изданий на французском языке вклю-
чает в себя книги по архитектуре, изобразительному искусству, 
библиофильству, произведения Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, 
Гюстава Флобера, Ги де Мопассана, Эмиля Золя, Альфонса Доде, 
Эдмона и Жюля де Гонкур.

Работа по изучению и научному описанию домашнего книж-
ного собрания М. М. Толстого только началась. Но сегодня уже 
можно с уверенностью говорить о литературных и художествен-
ных предпочтениях и художественно-оформительских вкусах 
одесского мецената, а также о численном соотношении типов 
внешнего оформления изданий в его коллекции. 

Часть библиофильской коллекции графа Толстого – в улуч-
шенных и роскошных коленкоровых и кожаных издательских 
переплётах, разнообразных по цвету и отделке. Они выпускались 
оформленными с помощью золотого и красочного тиснения ор-
наментально-декоративными элементами, сюжетными или сим-
волическими рисунками, прямо или косвенно раскрывающими 
содержание книги. В последней четверти XIX века становится 
традиционной стилистическая цельность содержания и внешне-
го оформления книги. В собрании М. М. Толстого представлены 
прекрасные образцы индустриального переплёта фабрик Жана 
Энгеля (Jean Engel), насчитывавшей к концу XIX века более че-
тырёхсот работников, и Альфреда Мама (Alfred Mame), продолжа-
теля династии печатников и издателей. Предприятие последнего, 
в котором трудилось около 1500 рабочих, объединило все этапы 
производства на пути создания книги.

Вторая часть домашнего собрания графа М. М. Толстого – кни-
ги, переплетённые в парижских ателье прославленных мастеров. 
Это и цельнокожаные марокеновые и шагреневые переплёты, 
украшенные тиснением, резьбой, вставками в виде медальонов, 
портретов и панно; полукожаные переплёты, крышки которых 
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оклеены декоративной бумагой ручного крашения, а корешки 
украшены золотым тиснением и цветной инкрустацией; а также 
шёлковые переплёты, расшитые цветными нитями или тиснённые 
золотом. В коллекции представлены составные переплёты Шарля 
Менье (Charles Meunier), Жана Канапа (Jean Canape père) и Пэ-
трюса Рюбана (Pétrus Ruban). Имеется несколько изданий в цель-
нокожаных переплётах работы Рене Кифера (René Kieffer), Мари-
уса-Мишеля (Marius-Michel) и Эмиля Карайона (Emile Carayon). 

Последняя часть коллекции – в иллюстрированных издатель-
ских обложках и суперобложках, в оформлении которых при-
нимали участие такие известные художники, как Альфред Гарт 
Джонс, Леон Рудницки, Теофиль-Александр Стейнлен; либо же 
печатные наборные обложки и суперобложки малотиражных вы-
пусков, предполагающие последующую замену на индивидуаль-
ный переплёт. 

Один из примеров высокохудожественного издательского пере-
плёта в собрании графа М. М. Толстого – прекрасно иллюстриро-
ванное издание «Святая Русь : двор, армия, духовенство, буржу-
азия и народ» 1890 г. графа Поля Вазили (псевдоним принцессы 
Екатерины Адамовны Радзивилл, 1858-1941) об эпохе правления 
императора Александра III (ил. 1). Составной красочный пере-
плёт, выполненный фабрикой Jean Engel по заказу издательства 
Firmin-Didot et Cie, украшает богатое золотое и блинтовое тисне-
ние. Коленкоровые крышки и шагреневый корешок декорирова-
ны известным мастером-позолотчиком Полем Сузом (Paul Souze) 
по мотивам художника и иллюстратора Адольфа Жиральдона 
(Adolphe Giraldon). Переднюю крышку украшает золототисне-
ный малый герб Российской империи, а заднюю – христианский 
крест, символизируя мощь и единство Руси. Форзацы отделаны 
бумагой с рисунком «павлинье перо». Издательство Firmin-Didot 
et Cie предложило также своим покупателям изящные составные 
полукожаные переплёты, круглённый корешок которых украшен 
декоративными бинтами и золотым тиснением, а крышки оклее-
ны мраморной бумагой, равно как и в издательской художествен-
но оформленной обложке со временным сшивом под дальнейший 
индивидуальный переплёт.
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Ещё одна книга в роскошно декорированном издательском 
переплёте – «Мадам де Помпадур», выпущенная издательством 
Firmin-Didot et Cie в Париже в 1888 году (ил. 2). Издание luxe укра-
шено 55 медными гравюрами по живописным полотнам эпохи и 
прекрасным портретом в цвете маркизы де Помпадур на фронти-
списе. Поль Суз, работавший над внешним оформлением тиража, 
не случайно выбрал для книжного убранства золотое тиснение 
«à la dentelle» – кружевное. Ажурный узор на переплётах был 
очень популярен в XVIII веке. Он созвучен внутреннему оформ-
лению и содержанию произведения, повествующего о ярчайшей 
женщине эпохи Людовика XV. На обеих крышках, оклеенных яр-
ко-красным коленкором, тончайшим золотым узором вытеснены 
широкие рамки, имитирующие кружевное плетение. Круглённый 
кожаный корешок украшен 6-ю кессонами, 5 из которых с воз-
душным золотым орнаментом, а на 6-м вытеснены имена авторов 
Edmond et Jules de Goncourt и название книги. Недаром Поль Суз 
прославился именно как художник-гравёр клише для тиснения по 
коже, картону и переплётным тканям. Он сотрудничал с извест-
ными издательствами и переплётными предприятиями Франции. 
Оформление этого издания он выполнил под маркой A. Lenègre & 
Cie rel. (Антуан Ленегре, 1819-1867), чьё переплётное производ-
ство носило также промышленные масштабы. 

Ещё один роскошный нумерованный экземпляр – «Екатерина 
Медичи» Анри Бушо, посвящённое жизни этой французской коро-
левы (ил. 3). Издание увидело свет в 1899 году благодаря усилиям 
парижского издательства «Goupil et Cie». Отпечатанное в большом 
формате in-4° на японской бумаге и украшенное двойной сюи- 
той прекрасных гравюр по полотнам, эмалям, часословам и го-
беленам эпохи Екатерины Медичи, оно было предложено в трёх 
вариантах переплётах. Издание из собрания графа М. М. Толсто-
го – в роскошном цельномарокеновом переплёте работы Люсьена 
Дюрвана (Durvand rel.). Высокохудожественное золотое тиснение 
на обеих крышках и декорированном бинтами корешке, представ-
ляет собой монограммы Генриха II и Екатерины, переплетённые 
литеры H и C, в обрамлении гирлянд и вьющихся стеблей. Стиль, 
который впоследствии получил название стиль Генриха II, стал 
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одним из самых картинных эпохи Возрождения и намного пере-
жил его правление. Он относит нас к 50-м годам XVI века, когда 
книги Королевской библиотеки стали тисниться художественно 
оформленными сдвоенными вензелями Генриха и Екатерины. 

Люсьен Дюрван был одним из членов-учредителей Союза 
предпринимателей-переплётчиков, созданного в 1889 году. У 
него была небольшая ремесленная мастерская, работы которой 
отличает высокое качество. Он создал много прекрасных пере-
плётов, обращаясь к искусству XVII-XVIII веков: «à la Duseuil», 
«à la dentelle». Он также работал с инкрустацией по коже, которая 
была необычайно популярна во второй половине XIX века. Его 
заказчиками были не только отдельные библиофилы, но также из-
дательства, выпускающие высокохудожественные малые тиражи. 
Люсьен Дюрван подготовил много прекрасных мастеров, препо-
давая на курсах усовершенствования.

На примере книжного собрания графа М. М. Толстого мы ви-
дим, что переплётные предприятия, а также художники и гравё-
ры, задействованные в производстве, маркировали тиражи, над 
которыми работали. В единичном переплёте такая тенденция 
прослеживается нерегулярно. Клеймить переплёты становится 
правилом лишь в последней четверти XIX столетия. Часть же 
трудов остаётся неизвестной. И только при детальном изучении и 
сравнении убранства той или иной книги как внутри коллекции, 
так и других, сравнивая «почерк», изучая библиофильские ката-
логи, мы можем предположить имя мастера.

Бесспорно, любимым переплётчиком Михаила Михайловича 
был истинный приверженец модерна Шарль Менье. Даже самые 
скромные из его переплётов являются блистательными образцами 
стиля Art Nouveau. Большинство его работ в коллекции (а их около 
пятидесяти книг) – это составные переплёты с золотым тиснени-
ем и мозаичной врезкой на корешке. Cоставной или полукожаный 
переплёт вошёл в моду во второй половине XVIII века: углы и 
корешок обтягивались кожей, а крышки оклеивались мраморной 
бумагой ручной работы. Такое книжное облачение было очень 
популярным среди библиофилов второй половины XIX века. И 
если роскошный цельнокожаный переплёт по-прежнему высоко 
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ценился и был востребован владельцами книжных собраний, то 
составной переплёт был более демократичным и, в тоже время, 
элегантным, придавая библиотеке изысканный и нарядный вид.

Шарль Менье начинал в качестве подмастерья у Гюстава Бе-
нара (Gustave Bénard), позолотчика и реставратора старинных 
книг, после работал у замечательных позолотчиков Жюля До-
мона (Jules Domont) и Майяра (Maillard) и затем недолгое время 
у знаменитого метра Мариуса-Мишеля (Marius-Michel), прежде 
чем стать независимым мастером, а впоследствии и издателем. 
Он сотрудничал с такими библиофильскими обществами, как Le 
Livre d’Art, Les amis du livre moderne, Les femmes bibliophiles, Les 
bibliophiles de Flandre и т. д. В начале двадцатых годов XX сто-
летия он основал библиофильское общество Cercle Grolier, на-
званное так в честь знаменитого библиофила эпохи Возрождения 
Жана Гролье.

Работы этого талантливого художника отличает разнообразие 
техник и рисунков. Прославленный мастер работал с резьбой, 
мозаикой, золотым тиснением, красками по коже, используя та-
кие сорта, как марокен, опоек, а также мраморную бумагу ручной 
раскраски. Современники характеризовали его стиль убранства 
как эмблематический. Артист передавал содержание книги по-
средством символических фигур, иносказательных образов, кото-
рые он с большим умением вплетал в растительные орнаменты 
на переплётах.

Одна из работ Шарля Менье – сборник «Театр» Теофиля Готье 
1877 года в формате in-8°, включающий в себя мистерии, комедии 
и балетные сценарии (ил. 4). Изящный составной марокеновый 
переплёт темно-зелёного цвета украшен трёхцветным шёлковым 
капталом ручного плетения и ляссе. Корешок декорирован двумя 
золототиснёными театральными масками, символизирующими 
Трагедию и Комедию, которые венчает горящий факел. В антич-
ные времена маски являлись непременным атрибутом театра, 
символом театрального искусства. Золотые стебли инкрустиро-
ваны алыми полевыми цветами. Переплётные крышки оклеены 
декоративной бумагой с рисунком «кошачий глаз». Форзацы – из 
бумаги «павлинье перо». Штамп переплётчика стоит на обратной 
стороне форзаца. 
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Мраморная бумага, а вместе с ней и техника её раскраски, 
впервые попала с Востока в Европу ещё в XVI веке вместе с 
торговцами и путешественниками. И уже в XVII веке искусство 
декорирования бумаги «плавающими» красками не только стало 
известно в Германии, Италии, Франции и Голландии, но и достиг-
ло высокого мастерства. По всей вероятности именно Франция 
первой связала искусство мраморирования бумаги с переплётным 
искусством. И если в XVII столетии мраморной бумагой на форза-
цах декорировались исключительно роскошные издания, то уже в 
XVIII веке ею оформлялись и более простые переплёты. XIX век 
принёс много новых красочных элементов, а также сочетания 
сразу нескольких традиционных мотивов. Техника окрашивания 
декоративной бумаги и сами краски совершенствовались. Этому 
способствовали и открытия в области химии, что позволяло полу-
чить новые оттенки и более сложные узоры. В продажу поступи-
ла фабричная бумага, имитирующая мраморную, но окрашенная 
химическим, механическим либо типографским способом. Она 
стала использоваться и для библиофильских изданий. Однако для 
роскошных единичных переплётов бумага по-прежнему раскра-
шивалась вручную. 

Ещё одно произведение, облачённое в составной переплёт ра-
боты Шарля Менье – «Наполеон у себя» историка, исследователя 
эпохи Наполеона I Фредерика Массона (ил. 5). Он оформлен зо-
лотым тиснением и инкрустацией по красному марокену: декора-
тивный узор в виде стилизованных ветвей, на которых подвешен 
геральдический щит с монограммой N под императорской коро-
ной, а сверху – орёл, как символ императорской власти и воин-
ской славы. Внизу золотом вытеснено имя переплётчика. Крыш-
ки покрыты бумагой «под мрамор», а форзацы оклеены бумагой 
с рисунком «гребневый мрамор». Книга в формате in-8° имеет 
каптал, плетёный двумя шёлковыми нитями, и трёхцветное ляссе. 

Марокеновая кожа, названная так по месту первоначально-
го производства, была самым дорогим и благородным материа-
лом. Обрабатываемая особым методом растительного дубления 
из овечьих и козлиных шкур, она становилась тонкой и прочной, 
хорошо окрашивалась. Ввиду своей высокой стоимости марокен 



179

применялся исключительно для изготовления роскошных пере-
плётов. Долго сохраняя свою эластичность, марокеновая кожа, 
имеющая чёткую зернистую фактуру, легко поддавалась тисне-
нию, была очень удобна в работе при инкрустации, поэтому стала 
излюбленным материалом переплётчиков. Применялся также ло-
щёный марокен. Зернистая фактура при этом менее выразитель-
ная, но кожа приобретала глянцевый вид.

Нарядным украшением домашней библиотеки графа М. М. Тол-
стого являются небольшие по формату книжечки, объединённые 
общим заголовком «Серии Эдуарда Гийома» («Collections Edouard 
Guillaume»), в изящных кожаных переплётах (ил. 6). Издания де-
корированы золотым тиснением, красочной мозаичной врезкой, 
декоративными бинтами и подбиты на форзацах муаровыми, ат-
ласными, реже другими шёлковыми материями всевозможных 
цветов. Ткань, как и переплётные крышки, часто украшена зо-
лотым тиснёным рисунком, символизирующим название серии: 
Голубой Лотос, Белый Лотос, Голубой Чертополох, Папирус, Не-
забудка, Кувшинка. Их с большим успехом публиковал под своим 
именем издатель, типограф и библиофил Эдуард Гийом, а также в 
сотрудничестве с издательством Эдуарда Дантю (Édouard Dentu, 
éditeur) в 1890-1894 гг., и, позднее, с 1895 года – с издательсвом 
Луи Бореля (Librairie Louis Borel). 

Серии Эдуарда Гийома объединяли шедевры мировой литера-
туры от античных времён до современности: древнегреческие, 
латинские, западноевропейские, скандинавские, славянские, ин-
дийские, персидские, арабские, китайские, японские. Читателям 
эти изысканные томики предлагались на выбор в издательской 
обложке, а также в составном либо цельнокожаном переплёте. 
При этом издательская обложка сохранялась. В рамках тиража 
выходили улучшенные нумерованные издания на японской и ки-
тайской бумаге. Таких книжечек в коллекции графа М. М. Толсто-
го более 30.

В коллекции М. М. Толстого можно увидеть и необычные пере-
плётные материалы (ил. 7). К примеру книга «La reliure moderne : 
artistique et fantaisiste» 1887 года известнейшего французского 
журналиста, критика, писателя и библиофила Октава Юзанна в 
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переплёте из японской кожаной бумаги. Оформленная 72 гравю-
рами, воспроизводящими современные переплёты, она повеству-
ет об искусстве книжного убранства, о его создателях – талантли-
вых французских мастерах, о техниках, в которых они работали 
и о материалах, которые использовали, а также о современных 
библиофилах: их вкусах, требованиях, предпочтениях. Один из 
разделов книги, а также несколько гравюр посвящены творчеству 
Эмиля Карайона (Emile Carayon, 1843-1909), в чей переплёт и 
одета книга.

В своих работах Эмиль Карайон с одинаковым успехом ис-
пользовал как простые виды ткани, бумаги и кожи, так и самые 
дорогие. Он также старался вернуть популярность пергамент-
ному переплёту. Он не боялся выйти за рамки классического си-
него, зелёного и красного окраса переплётных кож, используя 
лососевый, помпейский, клубничный, медный, цвет увядающей 
зелени и старого золота. Эмиль Карайон украшал переплёты пре-
красными художественными панно, выполненными с помощью 
резьбы по коже и акварельного раскрашивания, привлекая к со-
трудничеству известных французских художников Луи Морена 
(Louis Morin), Сеги (Séguy), Анрио (Henriot), Рободи (Robaudi). 
В домашнем собрании М. М. Толстого представлены несколько 
изданий в изысканных шёлковых переплётах, а также произведе-
ние Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина», выпущенное 
в свет издательством L. Conquet, L. Carteret et Cie в 1902 г. в чудес-
ном марокеновом переплёте, украшенном на верхней крышке ху-
дожественным панно работы Мадлен Аннони (Madeleine Annoni), 
выполненным в технике конгревного тиснения (ил. 8). Использо-
вал он и необычные в переплётном искусстве материалы, такие 
как японская кожаная бумага.

После подписания в 1850-х гг. сначала США, а после Росси-
ей, Великобританией и Францией дипломатических соглашений с 
Японией, разрешившей европейским торговым судам вход в свои 
порты после почти 200-летней изоляции, Европа заново открыла 
для себя японскую культуру и искусство. Произведения живопи-
си и графики, декоративные предметы стали проникать в дома 
французов. После участия Японии во Всемирных промышлен-
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ных выставках в Лондоне в 1862 г., а затем и в Париже в 1867 г., 
во Франции пробудился огромный интерес к стране Восходяще-
го Солнца. Начинают формироваться первые коллекции пред-
метов японского искусства, организовываются художественные 
выставки, издаются переводы японских писателей и поэтов, ху-
дожественные альбомы. Влияние японской культуры и техники 
живописи ощутили на себе такие художники, как Ван Гог, Гоген, 
Тулуз-Лотрек, Эдуард Мане, Клод Моне. Энтузиазм охватил и ма-
стеров-переплётчиков и библиофилов, которые открыли для себя 
новый способ оформления книг благодаря японским рисункам 
и эстампам, а также новым материалам. Писатель и библиофил 
Эдмон де Гонкур первым оправил свои произведения в переплё-
ты из японской кожаной бумаги, украшенные японским декором, 
навеянным рисунками Кацусики Хокусаи (1760-1849): пейзажи, 
цветы, насекомые, листва. Мода на японизм не обошла стороной 
и Октава Юзанна, который также одел несколько своих изданий 
luxe в красивые оправы из японской кожаной бумаги. Изготовляе-
мая из древесных волокон особого деревца-кустарника, она отли-
чалась прочностью, эластичностью и лёгкостью. При окончатель-
ной выделке листы бумаги прессовались, с помощью специально-
го катка наносился рисунок, вследствие чего они принимали вид 
кожи, затем красились и лакировались. Она использовалась при 
изготовлении коробов, саквояжей и обуви. 

Кожа на переплёте книги Октава Юзанна работы Эмиля Ка-
района декорирована полихромным тиснением в виде всевоз-
можных насекомых: кузнечиков, стрекоз, жуков, снующих среди 
цветов и листвы. Первые форзацы подбиты цветной шёлковой 
тканью в полоску, а вторые проклеены декоративной бумагой с 
изображением ветвей цветущей сакуры. К сожалению, эти пере-
плёты оказались подвластны времени. Они становились хруп-
кими на сгибах, и очень мало из них дошло до наших дней в 
хорошем состоянии. 

Два следующих друг за другом почти современных течения, 
Японизм и Art Nouveau, оказали огромное влияние не только на 
живопись, гравюру, скульптуру, но и на искусство оформления 
книги и в полном объёме проявили себя при оформлении внут- 
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реннего и внешнего книжного убранства. Можно с уверенностью 
говорить, что книжный переплёт являлся декоративным искус-
ством, весьма восприимчивым влиянию новых направлений.

Книжное собрание М. М. Толстого содержит в себе огромный 
материал для исследователей, специалистов и любителей в обла-
сти переплётного искусства. Оно досконально иллюстрирует то 
разнообразие материалов, техник и стилей на таком этапе произ-
водства книги, как переплёт. 

Творчество художников, гравёров, переплётчиков периода по-
следней четверти XIX – начала XX в., вобравшего в себя тради-
ционные и современные художественные веяния, по праву ставит 
библиофильские издания в один ряд с предметами искусства.
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Г. Г. Лясота

ФРАНЦУЗЬКЕ ПАЛІТУРНЕ МИСТЕЦТВО ОСТАННЬОЇ 
ЧВЕРТІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. НА ПРИКЛАДІ 

КНИЖКОВОЇ КОЛЕКЦІЇ ГРАФА М. М. ТОЛСТОГО

Домашнє книжкове зібрання графа М. М. Толстого (1863-
1927) – одне із значущих за цінністю книжкових зібрань 
Одеської національної наукової бібліотеки, яке містить близько 
2000 розкішних бібліофільських видань останньої чверті XIX – 
початку XX ст. Воно являє собою цінний матеріал для видавців, 
мистецтвознавців, художників, граверів, спеціалістів в галузі 
палітурного мистецтва. Ця стаття присвячена французькому 
палітурному мистецтву останньої чверті XIX – початку XX ст. 
на прикладі книжкової колекції М. М. Толстого й описує всю 
різноманітність матеріалів, технік та стилів на такому важли-
вому етапі виробництва книги, як палітурка. 

Ключові слова: одеські бібліофіли, одеські меценати, 
бібліофільські видання, іменні колекції, палітурне мистецтво, 
розкішні видання, видавнича палітурка, авторська палітурка, 
індивідуальна палітурка, японський шкіряний папір.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ Б. ПИКАРА В 
КОЛЛЕКЦИЯХ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОНУ ИМЕНИ 

И. И. МЕЧНИКОВА

В статье представлен обзор хранящихся в фондах универ-
ситетской библиотеки изданий, подготовленных при учас- 
тии выдающегося гравёра Нового времени Бернара Пика-
ра (1673-1733). Книжные иллюстрации и репродукционная 
гравюра занимают важную часть художественного на-
следия мастера. Значительное внимание уделено провенан-
су изданий, выявленных в составе как исторических, так и 
«рассеянных» книжных коллекций.
Ключевые слова: Б. Пикар, гравюра, искусство книги, ув-
раж, книжная иллюстрация, репродукционная гравюра, 
провениенции.

Бернар Пикар – один из самых прославленных гравёров Ново-
го времени. За прошедшие столетия интерес к его творчеству не 
ослабел; напротив, в последние десятилетия вокруг творческого 
наследия Б. Пикара наблюдается своеобразный исследователь-
ский бум. Об этом свидетельствует серия работ, опубликованных 
в начале XXI в. [11; 13; 24; 34], а также международная библио-
течная цифровая программа «Пикар: истоки сравнительного ре-
лигиеведения. «Религиозные церемонии и обряды всех народов 
мира» Бернара и Пикара (1723-1743)» [27]. В статье представле-
ны результаты поисков работ мастера в фондах университетской 
библиотеки.

Бернар Пикар (Bernard Picart, 1673-1733) родился 11 июня 
1673 г. в Париже в семье придворного гравёра французского ко-
роля Этьенна Пикара (1632-1721), известного под именем Пикар-
римлянин (le Romain)1 (ил. 1). Первоначальное обучение Пикар-
младший прошёл в отцовском доме и в школе при Парижской 
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академии, где обучался у знаменитого французского гравёра Се-
бастьяна Леклерка (Sébastien Leclerc, 1637-1714), а также у Бенуа I 
Одрана (Benoît I Audran, 1661-1721) [11, p. 118]. Кроме того, в под-
готовке молодого художника принимали участие художник-порт- 
ретист Жан Жувене (Jean Jouvenet, 1644-1717) и глава француз-
ской художественной школы эпохи Людовика XIV Шарль Лебрен 
(Charles Le Brun, 1664-1749), в 1691 г. вручивший молодому Пика-
ру специальный приз Академии [15, vol. 2, p. 286; 33, S. 572-573].

Большое влияние на Б. Пикара оказала встреча с другим на-
чинающим художником – Якобом ван Шуппеном (Jacob van 
Schuppen, 1670-1751), сыном знаменитого гравёра. Молодые люди 
по ночам рисовали, а утром обменивались своими набросками, 
помогая друг другу замечаниями и советами. Несколько месяцев 
они провели в доме известного анатома де Литре (de Litre). По 
свидетельству современников, Пикар никогда не расставался с за-
писной книжкой и с карандашом, делая наброски, лишь завидев 
что-либо примечательное [28, p. 8]. В годы становления он был 
более увлечён рисунком и живописью, и лишь по настоянию отца, 
маститого гравёра, молодой человек окончательно сосредоточил-
ся на искусстве гравирования [28, p. 7]. 

Довольно рано Пикар снискал репутацию блистательного ри-
совальщика и гравёра. Он прекрасно владел различными техника-
ми гравюры на меди: прежде всего – резцовой, а также точечной 
гравюры и офорта, работал и в технике меццо-тинто («чёрной» 
или «английской» манере)2. Первой датированной работой Б. Пи-
кара, опубликованной под его именем, была гравюра по картине 
Н. Пуссена «Гермафродит» (1693).

Осенью 1696 г. Пикар впервые отправился в Голландию, рабо-
тал в Антверпене, Брюсселе и Гааге. В конце 1698 г. по семейным 
обстоятельствам он вернулся во Францию, однако в начале 1710 г. 
вновь покинул родину. Обосновавшись в 1711 г. в Амстердаме, 
одном из мировых центров книжной торговли, Бернар женился 
второй раз – на Анне Винсент (Anne Vincent), дочери преуспева-
ющего торговца бумагой Исбранда Винсента (Ysbrand Vincent), 
игравшего заметную роль в жизни местной общины валлонской 
реформатской церкви, членом которой стал и Пикар. Кроме того, 



190

он тесно сотрудничал с обществом любителей искусства Nil 
Valentibus Arduum («Нет ничего трудного для желающих») – пер-
вым художественным обществом в Нидерландах, которое воз-
главлял его тесть. В Голландии Пикар стал ведущим иллюстрато-
ром французской книги, ориентированной на «гугенотскую» чи-
тающую публику, а также активно занимался торговлей эстампа-
ми. Его работы пользовались большим успехом; заказов было так 
много, что, как отмечают некоторые биографы, это отрицательно 
сказалось на качестве гравюр [15, vol. 2, p. 286 ; 12, p. 258]. Пикар 
является общепризнанным мастером иллюстрации, хотя, по мне-
нию исследователей, он слишком концентрировался на техниче-
ской стороне гравировального искусства [25, p. 25].

Бернар Пикар скончался 8 мая 1733 г., оставив после себя бо-
лее 1300 гравюр. Его огромное художественное наследие отли-
чается исключительным разнообразием. Среди наиболее значи-
тельных работ – портреты представителей европейской знати и 
монархов, в том числе Карла I (по Ван Дейку), Карла II (по кар-
тине Неллера), гравюры с портретов Ван Схуппена, А. Куапеля 
и др. Европейскую известность Пикару принесло роскошное ил-
люстрированное издание – большая серия гравюр «Храм муз» 
(Амстердам, 1730-1733), выполненных в основном по картинам 
таких мастеров, как Корнелий Блумарт и Абрахам ванн Дипенбек, 
а также иллюстрации к изданию «Исторического и критического 
словаря» П. Бейля (1720) и к протестантским изданиям Библии 
нач. XVIII в. Ярким примером достижений Б. Пикара в искусстве 
книжной иллюстрации является трёхтомное издание «Различных 
сочинений Фонтенеля», «дополненное и украшенное иллюстра-
циями, гравированными Бернаром Пикаром, римлянином» (Гаага, 
1728-1729). Фронтиспис, оформление титульного листа, гравиро-
ванные виньетки на титульных листах, 174 виньетки и концовки, 
шесть гравюр на отдельных листах, в том числе портрет Фонте-
неля по картине Риго – таков вклад Пикара в создание одного из 
лучших изданий эпохи регентства. Не менее прославленным яв-
ляется издание «Приключений Телемака» Фенелона (Амстердам, 
1734), в оформлении которого Пикар принял участие наряду с 
другими именитыми художниками и гравёрами [19, col. 156-157, 
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167] (данные издания не представлены в фондах университетской 
библиотеки). 

Для выявления гравюр Пикара в фондах Научной библиотеки 
мы воспользовались, прежде всего, информацией, включённой 
в «Каталог работ, которые составляют наследие Бернара Пика-
ра, рисовальщика и гравёра» (Catalogue des pieces qui composent 
l’oeuvre de Bernard Picart, dessinateur et graveur) (ил. 2). Каталог 
был опубликован в первом издании сборника эстампов «Невин-
ные подделки, или Сборник эстампов с [полотен] самых знаме-
нитых живописцев ...» (Амстердам, 1734), выпущенном через год 
после кончины Пикара. Примечательно, что в «Каталоге» учтены 
не только самостоятельные эстампы и книжные иллюстрации, но 
и перечислены издания, где Пикар участвовал в создании титуль-
ного листа и даже виньеток, заставок и концовок3. Кроме того, 
были привлечены сведения из электронных баз данных. В резуль-
тате нам удалось выявить в фондах университетской библиотеки 
книги, в издании которых принимал участие Б. Пикар. Это описа-
ния путешествий, труды по истории и литературные сочинения, в 
том числе образцы так называемой «галантной» литературы, из-
данные в Голландии на французском языке.

Описания путешествий пользовались огромным успехом у чи-
тающей публики в XVII-XVIII вв. Эта разновидность книжной 
продукции, как правило, украшалась богатыми иллюстрациями и 
снабжалась картами, что нередко превращало книги в замечатель-
ные образцы типографского искусства. К таковым можно отнести 
изданные в Гааге в 1727 г. «Путешествия» французского гугенота, 
агента шведского короля Обри де Ла Мотре [прил. № 19] и «Пу-
тешествия через Московию в Персию и Индию…» нидерландско-
го художника, путешественника и писателя Корнелиса де Брюй-
на (Амстердам, 1718) [прил. № 9]. В 1711 г. книга была впервые 
опубликована на голландском языке под заглавием «Reizen over 
Moskovie, door Persie en Indie». Два тома французского перевода 
«Путешествий» де Брюйна иллюстрированы многочисленными 
гравюрами (в заглавии указано, что их более 320!), воспроизводя-
щими виды посещённых автором стран и городов, одежду мест-
ных жителей, флору и фауну и т. д. Основная часть гравюр вы-
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полнена по рисункам автора гравёрами Герардом Вальком (Gerard 
Valck, 1651-1726) и Якобом Кейзером (Jacob Keyser, 16..-17..). 
Фронтисписы к обоим сочинениям, выполненные по рисунку 
Б. Пикара, воссоздают аллегорические образы странствий Корне-
лиса де Брюйна и Обри де Ла Мотре.

В 1735 г. испанские военные моряки Хорхе Хуана-и-Сантасилья 
(Jorge Juan y Santacilla; 1713-1773) и Антонио Ульоа-и-Торре-
Гиральт (Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt; 1716-1795) приняли 
участие в экспедиции в Перу, организованной Французской Ака-
демией наук для измерения градуса меридиана с целью установ-
ления истинной формы Земли. Они являются авторами «Истори-
ческого путешествия в Южную Америку, совершённого по при-
казу короля Испании …», которое пользуется репутацией иллю-
стрированной энциклопедии жизни испанского Вице-королевства 
Перу в первой половине XVIII в. В двух томах книги содержит-
ся 61 гравюра. В фондах библиотеки представлен французский 
перевод этой работы, опубликованный в Амстердаме в 1752 г., 
то есть спустя почти два десятилетия после смерти Б. Пикара 
[прил. № 16]. Среди иллюстраций второго тома издания выделим 
фронтиспис и три гравюры, запечатлевшие обряд бракосочета-
ния принцев крови у инков; принесённого в жертву пленника и 
отчаяние перуанцев во время лунного затмения. Перечисленные 
гравюры были выполнены по рисункам Б. Пикара, датированным 
1731-1733 гг., которые несколько лет спустя были опубликованы 
Ж. Фр. Бернаром в амстердамском издании французского пере-
вода «Истории Инков, королей Перу» (в русском переводе из-
вестном как «Истории государства Инков») перуанского историка 
Инка Гарсиласо де ла Вега (Inca Garcilaso de la Vega, 1539-1616) 
(Histoire des Yncas, rois du Perou … : où l’on voit leur etablissement, 
leur religion, leurs loix, leur conquetes ... – A Amsterdam, 1737)4.

Редким и «любопытным» изданием уже в начале XIX в. считал-
ся памфлет под необычным заглавием «Музыка дьявола, или Обо-
бранный галантный меркурий»5 [14, t. 3, p. 482 ; 19, p. 66 (№ 666)], 

фронтиспис к которому был гравирован по рисунку Б. Пикара 
[прил. № 29]. Им же были созданы гравированные фронтисписы 
и титульные листы сатиры на знаменитого французского поэта 
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Жана-Батиста Руссо под «говорящим заглавием» «Анти-Руссо» 
(автор – его современник, «поэт без прикрас» Франсуа Гакон) 
[прил. № 14], трактата французского драматурга и театроведа 
Фр. Э. д’Обиньяка «Практика театра» [прил. № 2], пятого издания 
собраний сочинений французского писателя XVII в. Ш. де Марке-
теля де Сен-Дени де Сен-Эвремона [прил. № 34], труда француз-
ского археолога и историка Н. Бержье «Великие дороги Римской 
империи …» [прил. № 7] (ил. 3) и других книг, вышедших в Гол-
ландии в первой трети XVIII в.

Для «Императоров» Юлиана Отступника в переводе на фран-
цузский язык (Амстердам, 1728) [прил. № 17] Пикаром был гра-
вирован не только фронтиспис и изображения медальонов и ба-
рельефов римских императоров, а также памятника германскому 
военачальнику и коллекционеру произведений искусства Мат-
тиасу Иоганну фон дер Шуленбургу (1661-1747), но и концовки. 
Многотомное «Введение во всеобщую и политическую историю 
мира …» принадлежит перу таких авторитетных историографов 
Нового времени, как С. фон Пуффендорф и Брюзен де ля Марти-
ньер (последний довёл изложение до 1743 г.) [прил. № 33]. Пер-
вый том издания открывается фронтисписом работы Б. Пикара 
(D. Picart del et sculp 1732), по рисункам которого были также 
гравированы две различные виньетки, помещённые на титуль-
ных листах томов 1, 5, 6 и 7. Б. Пикаром было выполнено всё 
оформление «Анналов Соединённых Провинций» (Гаага, 1719) 
французского историка и богослова Жака Баснажа де Бёваля 
(1653-1723), бежавшего из Франции из-за религиозных гонений: 
заставки, виньетки, иллюстрации в тексте [прил. № 4]. Виньет-
ка на титульном листе представляет аллегорическую фигуру Со-
единённых Провинций на фоне морских судов, опирающуюся, 
с одной стороны, на льва, который держит стрелы, и на Святое 
Писание, с другой (ил. 4). Та же виньетка была сохранена на двух-
томном переиздании труда в 1726 г. [прил. № 5-6]. Аллегориче-
ский характер носят и заставки. При подготовке «Истории Со-
единённых провинций Нидерландов …» швейцарского теолога и 
историка Ж. Леклерка, неоднократно издававшейся в Амстерда-
ме, под руководством Б. Пикара было гравировано десять гравюр 
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и 17 портретов [прил. № 21-22]. Именем прославленного гравёра 
подписаны не только фронтиспис первого тома, но и виньетки на 
титульных листах трёх томов работы6.

Заключительный этап длительных испано-голландских войн 
связан с именем полководца и штатгальтера Республики Соеди-
нённых провинций в 1625-1647 гг. Фредерика-Генриха Оранского 
(1584-1647). Испано-нидерландское противостояние в годы его 
правления стало важной составной частью общеевропейского 
конфликта в эпоху Тридцатилетней войны. «Мемуары Фредери-
ка-Генриха Оранского» [прил. № 13] содержат описание военных 
кампаний, проведённых им на протяжении 25 лет. На девяти гра-
вированных Б. Пикаром сюжетных виньетках, изготовленных по 
собственным рисункам мастера, запечатлены «наиболее памят-
ные военные операции» этой кампании. Издание украшено гра-
вированным портретом штатгальтера в военных доспехах работы 
Пикара, а также гравированным им же титульным листом.

Монументальный многотомный труд французского историо- 
графа Жана Дюмона, барона Карлскруна предваряется гравиро-
ванным фронтисписом «Мирные договоры», выполненным Пи-
каром по его собственному рисунку (B. Picart invenit et fecit 1726) 
с объяснением изображённой аллегории [прил. № 12] (ил. 5). Пос- 
ле смерти гравёра этот же фронтиспис был использован голланд-
скими издателями для оформления работы французского юриста 
Жана Барбейрака (1674-1744) «История древних трактатов, или 
Исторический и хронологический сборник трактатов ... от самых 
отдалённых времён до императора Карла Великого» [прил. № 3].

Для издания «Истории церковного Констанцкого собора» 
французского историка и богослова Жака Ланфана (1661-1728) 
Пикаром было выполнено 18 портретов участников собора – 
церковных иерархов и правителей, деятелей, осуждённых за ре-
форматство: Я. Гуса и его сподвижника Иеронима Пражского, а 
также английского богослова, предшественника протестантизма 
в Англии Дж. Уиклиффа [прил. № 23]. Некоторые из этих гра-
вюр были помещены в опубликованной спустя десять лет работе 
Ж. Ланфана «Истории Пизанского собора и всего памятного, что 
произошло со времени этого собора до Констанцского собора» 
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[прил. № 24]. Здесь также использован гравированный Пикаром 
портрет автора обеих работ Ж. Ланфана, как и Пикар, покинувше-
го католическую Францию ради обретения свободы вероиспове-
дания. Из среды французских эмигрантов-гугенотов происходил 
и Анри-Филипп де Лимье – автор фундаментальных трудов по 
истории и геральдике Франции. Первый том многотомной «Исто-
рии правления Людовика XIV, короля Франции и Наварры …» 
[прил. № 26] открывается гравюрой, выполненной Пикаром по 
знаменитому портрету «короля-солнца» кисти Г. Риго. Для дру-
гого сочинения А.-Ф. де Лимье – «Анналов французской монар-
хии …» – Пикар также гравировал фронтиспис (т. 1) и виньетки 
на титульных листах всех трёх томов [прил. № 25].

Подготовленные к публикации историком и памфлетистом 
Иоганном Аркенхольцом «Мемуары, касающиеся Кристины, ко-
ролевы Швеции, предназначенные для разъяснения истории её 
правления и главным образом её частной жизни …» [прил. № 1], 
содержат, помимо гравированного портрета главной героини, 
ряд иллюстраций, но Пикаром для этого издания была выполне-
на лишь виньетка на титульном листе. Гравированный им герб 
Швеции украшает титульные листы трёхтомной «Истории Шве-
ции ...» немецкого историка, юриста и дипломата С. фон Пуффен-
дорфа [прил. № 32]7. 

Пикар выполнил также виньетку, помещённую на титульном 
листе первого тома анонимно изданного сочинения французского 
учёного, философа и писателя А.-Ф. Буро-Деланда «Критическая 
история философии …» [прил. № 8]. К сожалению, фронтиспис к 
первому тому, гравированный под руководством Пикара для дан-
ного издания (B. Picart scul. direx), в университетском экземпля-
ре утрачен. Дефектным является и экземпляр «Истории Англии» 
Ларрея [прил. № 18]: 50 портретов английских монархов и вид-
ных деятелей страны, которые Пикар гравировал для этого двух-
томного издания, в имеющемся экземпляре не сохранились.

К подготовке работы «Наука придворных, дворянства шпаги и 
мантии…» были привлечены несколько авторов, окончательная 
версия семитомного труда была завершена французским эрудитом 
Пьером Массюэ [прил. № 27]. Гравированный на меди фронти-



196

спис в первой части первого тома был выполнен учеником Б. Пи-
кара известным голландским гравёром Я. Фолькема по рисунку 
метра. Именем Пикара подписана и виньетка на титульном ли-
сте первого тома «Продолжения Науки придворных, дворянства 
шпаги и мантии, содержащего элементы современной филосо-
фии, пневматики, метафизики, экспериментальной физики, сис- 
темы мира в свете новых открытий» [прил. № 28] (фронтиспис и 
гравюры, помещённые в других томах, не подписаны).

Фундаментальное «Географическое, историческое, хронологи-
ческое и физическое описание Китайской империи и китайской 
Татарии» [прил. № 11] стало первым энциклопедическим трудом 
о китайской цивилизации. Его редактором и составителем был 
французский историк-востоковед Жан Батист Дюальд. Четыре 
тома амстердамского издания украшено гравюрами и картами, в 
подготовке которых Пикар уже не мог принимать участия. Одна-
ко для украшения титульных листов издания была использована 
ранее созданная им виньетка.

Подчеркнём, что Пикар был не просто иллюстратором, а со-
автором многих сочинений, в издании которых он принимал уча-
стие. Его имя не случайно фигурирует не только в подписях к 
гравюрам, но и на титульных листах в качестве одного из авторов. 
Прежде всего это характерно для публикации богато иллюстри-
рованных художественных изданий, часто большого формата, в 
виде отдельных листов или альбомов, как правило, состоящих из 
гравюр. В эпоху Пикара такие гравированные увражи пользова-
лись большой популярностью. 

Б. Пикар сыграл заметную роль в развитии жанра увражей. 
Главное отличие увражей от других изданий с гравюрами, на-
пример, иллюстрированных книг, состояло в приоритетной роли 
эстампа. Идея, которую заключал сборник, выражалась иллю-
стративным рядом, а текст играл второстепенную роль [9]. Как 
отмечают исследователи, в культуре ХVШ века важное место за-
нимали французские гравированные увражи античных гемм, или, 
в русской традиции, «сборники древних резных камей» [см.: 9]. 
В сборнике, подготовленном немецким антикваром и нумизма-
том, археологом и собирателем гемм Филиппом фон Штошем и 
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опубликованном под заглавием «Античные резные камни, имею-
щие подписи своих создателей» [прил. № 15], Пикар воспроизвёл 
70 античных резных камней (оникс, яшма и сердолик) из евро-
пейских коллекций (ил. 6-6а). По мнению М. А. Пожаровой, бла-
годаря участию Б. Пикара это издание преобразовалось из сухого 
инвентаря в полноценное художественное явление, где все дости-
жения эпохи замечательной графической культуры соединялись с 
учёностью эрудитов [9, с. 6].

Ещё один пример гравированного увража – альбом «Собрание 
львов, нарисованных с натуры различными мастерами и грави-
рованных Бернаром Пикаром» [прил. № 31] (ил. 7-7а). В альбоме 
собраны 42 гравюры Пикара по рисункам Дюрера, Лебрена, Рем-
бранта, Поттера, а также по рисункам самого Пикара, сделанным 
с натуры (подписаны «B. Picart ad vivum del. et sculp.»). Гравюры 
предваряются рассуждениями Пикара о необходимости художни-
ка следовать природе для достоверности изображения животных, 
в том числе львов, а также его замечаниями об изображениях 
львов в античных барельефах и скульптурах, равно как и в эстам-
пах по картинам более поздних художников (Рубенса, Снайдера, 
Поттера и др.). Поскольку автору доводилось наблюдать львов, он 
дополнил общие рассуждения конкретными ремарками по пово-
ду изображения отдельных частей тела «царя зверей» в изобрази-
тельном искусстве [29, p. 3-6]. 

Принципы формирования сборников гравюр были различны: 
сборники могли быть целиком посвящены художникам, попу-
лярным в ХVШ веке, или, напротив, включать эстампы с картин 
прославленных мастеров ушедших столетий, образуя так назы-
ваемые альбомы «шедевров». Именно таков альбом «Невинные 
подделки, или Сборник эстампов …», первоначально изданный 
на французском языке в Амстердаме в 1734 г., а спустя 22 года пе-
реизданный в Лондоне под названием «Невинные подделки, или 
Сборник эстампов с [полотен] самых знаменитых живописцев, а 
именно Рафаэля, Гвидо, Карло Маратти, Пуссена, Рембрандта и 
др. ...» [прил. № 30] (ил. 8). Лондонское издание, поступившее в 
университетскую библиотеку в составе книжного собрания Во-
ронцовых, дополнено жизнеописанием Б. Пикара. 
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Альбом содержит 78 гравюр, преимущественно в технике 
офорта, на исторические, библейские и мифологические сюжеты. 
Представлены также анатомические этюды, но практически от-
сутствуют портреты, натюрморты и собственно пейзажи. Здесь 
же опубликован единственный трактат Пикара об искусстве гра-
вюры – «Рассуждение о некоторых предубеждениях, которые ис-
пытывают некоторые критики по отношению к гравированию» 
[28, p. 1-6].

Ведущее место занимают гравюры, выполненные с рисунков 
и полотен художников итальянского Возрождения: Рафаэля, Джу-
лио Романо, Микельанджело, Андреа дель Сарто, Тинторетто, 
Лодовико и Аннибале Карраччи, Гвидо Рени, Сальватора Роза и 
др. (ил. 9-10). Среди работ художников Нового времени в альбоме 
представлены гравюры с полотен Пуссена, Лебрена, Рембрандта, 
Бартолоцци, а также самого Пикара (не менее 12 работ).

Поразительное мастерство Пикара передавать манеру других 
художников не раз вводило в заблуждение знатоков. Художе-
ственной манере Пикара были присущи две, казалось бы, взаи-
моисключающие особенности: с одной стороны, ему удавалось 
создавать работы, которые сразу же признавались «своими» авто-
рами первоисточников, с другой – его отличало умение «спрятать-
ся» за рукой мастера, пародируя других художников [22, p. 232].

В эссе о «подделках» Пикар отстаивает это право профессио-
нального гравёра и вообще художника затушевать различия меж-
ду оригинальной гравюрой и её воспроизведением [22, p. 231]. 
Пикар опровергает мнение о том, что современные ему гравёры 
не в состоянии передавать оригиналы старых мастеров столь же 
искусно, как это делали их современники, в частности, суждение 
о том, что гравёр XVIII в. не мог воспроизвести работы Рафаэля 
в той же манере, как это делали Маркантонио Раймонди (1480-
1534), Агостино Венециано (ок. 1490 – ок. 1540), Марко Денте 
(1493-1527)8. Очевидно, самым убедительным аргументом в этом 
споре Пикар считал собственные гравюры, сделанные по рисун-
кам Рафаэля.

Высокая оценка способности гравёра проникнуть в «дух» 
произведения искусства, над которым он работает, давала Пи-
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кару основания требовать придания гравюре и офорту нового, 
более высокого статуса (сохраняя при этом огромное уважение 
к творческому наследию итальянских и французских мастеров). 
Рассуждениями об искусстве факсимиле Пикар внёс весьма ори-
гинальный вклад в представления о возможностях fac-similé 
[22, p. 231]. Верность оригиналу он понимал по-своему [см.: 11, 
p. 84-86]. Задача, стоявшая перед мастерами репродукционной 
гравюры, была изначально весьма противоречивой: требование 
точности следования оригиналу не исключало присутствия худо-
жественной индивидуальности [см.: 11, p. 98]9.

Многие современники восприняли эту работу Пикара прежде 
всего как «подделку» старинных произведений искусства, на са-
мом же деле это была, скорее, демонстрация возможностей грави-
ровального искусства и собственного мастерства как в репродук-
ционной, так и в оригинальной гравюре [11, p. 76]. 

Самым амбициозным проектом в творческом наследии Пика-
ра является монументальное издание «Религиозные церемонии 
и обычаи всех народов мира», опубликованное в Амстердаме в 
1723-1743 гг. [прил. № 10]. Работа была подготовлена Пикаром 
в тесном сотрудничестве с издателем Жаном Фредериком Берна-
ром (1680-1752) – французским протестантом, эмигрировавшим 
в Голландию. Первоначальный замысел создателей изрядно по-
менялся, и, в конечном счёте, вышло 8 томов в 9 волюмах, ос-
вещающих религиозные практики иудеев, католиков, православ-
ных, протестантов (отдельный том был посвящён религиозным 
обычаям англикан, квакеров, анабаптистов и др.), языческих на-
родов Старого и Нового Света, мусульман. Сравнение различных 
религиозных ритуалов между собой привело авторов издания к 
выводу, озвученному в предисловии, о сходстве обрядов во мно-
гих религиях (покрытие головы во время ритуала, использование 
музыки и т. д.). Изучение общего и особенного в религиозных ри-
туалах разных народов было связано с убеждением, что ритуалы 
и церемонии – результат деятельности людей в ходе историческо-
го развития общества [11, p. 71].

По мнению исследователей, замысел Ж. Фр. Бернара и Б. Пи-
кара был далёк от теоретических построений в области сравни-
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тельной антропологии или религиоведения, однако объективно 
их труд во многом способствовал становлению «более широкой 
религиозной терпимости, пониманию других народов и чувству 
всеобщего сходства» [11, p. 11]. С другой стороны, как подчёр-
кивает Д. Прегардьен, этот издательский проект «подпитывался» 
конкретной политической ситуацией и религиозной практикой 
Голландии первой трети XVIII в. [30, p. 184-185]. Показательно 
внимание, которое уделено в издании протестантской секте кол-
легиатов, относившейся к религиозным меньшинствам Голлан-
дии. Религиозные церемонии и обряды коллегиатов получили 
достаточно подробное освещение на страницах опуса, что, по 
мнению одного из исследователей, может рассматриваться как 
важная метафора всей книги [см.: 11, p. 60-61, 68]. Сам Пикар не 
участвовал непосредственно в создании трёх гравюр (из них одна 
в два листа), иллюстрирующих религиозные обряды коллегиатов, 
их изготовлением занимался один из его учеников Л. Ф. Дюбур 
(Louis Fabricius Dubourg, 1693-1775).

В эпоху широкого распространения антисемитизма авторы 
весьма сочувственно описали иудеев и их практики, а Пикар 
был практически первым европейцем, получившим возможность 
делать эскизы непосредственно в синагоге. К сожалению, уни-
верситетский комплект неполон, и том, посвящённый иудаизму, 
отсутствует (т. 1), также как и части, где рассмотрены религиоз-
ные верования и обряды народов Нового Света, Азии и Африки 
(т. 5-6). Имеющиеся в наличии второй, третий и четвёртый тома 
посвящены религиозным церемониям католиков, православных и 
протестантов (ил. 11-12, 14). Римско-католические обряды наи-
более подробно проиллюстрированы и описаны в текстах, в под-
готовке которых принимал участие французский историк и лите-
ратурный критик, католик по вероисповеданию, Антуан-Огюстен 
Брюзен де ла Мартиньер (Antoine-Augustin Bruzen de la Martinière, 
1683-1746).

Данный труд стал примером синтеза литературного изложения 
и визуальных свидетельств. В первой трети XVIII в. подобный 
подход был поистине новаторским [11, p. 29]: вместо связного (и 
оригинального) повествования читателю сознательно предлага-
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лась компиляция – подборка текстов (перепечаток ранее издан-
ных трактатов, отрывков из других книг, а также оригинальных 
эссе на заданную тему), сопровождавшаяся огромным числом 
иллюстраций. 

Параллельно с выходом третьего и четвёртого томов «Рели-
гиозных церемоний» Ж. Фр. Бернаром был опубликован коллек-
тивный труд «Старинные и современные суеверия и распростра-
нённые предрассудки, побудившие народы к обычаям, противо-
речащим религии» [прил. № 20]. В двух томах опуса были ис-
пользованы гравюры и заставки, ранее выполненные Б. Пикаром. 
В университетском экземпляре сохранились гравюры «Крещение 
у реформатов» и «Причастие у реформатов», ранее опублико-
ванные в третьем томе «Религиозных обрядов и церемоний …» 
(1733).

В 1741 г. в Париже вышли семь томов под общим заглавием 
«Всеобщая история религиозных церемоний, нравов и обычаев 
всех народов мира», где были напечатаны 243 гравюры по ри-
сункам Б. Пикара. Большинство иллюстраций были воспроизве-
дением гравюр из амстердамского издания «Религиозных цере-
моний …». Возмущённый Фр. Бернар откликнулся на парижское 
издание, выпустив в 1743 г. дополнение к седьмому тому (т. 7, 
ч. 2) (ил. 13) и ещё одного, завершающего тома «Религиозных це-
ремоний …» (т. 8).

«Религиозные церемонии …» разошлись тиражом 4 тыс. эк-
земпляров. Помимо издания на французском языке, вышли тома 
на голландском (1726-1738), английском (1733-1739) и немец-
ком (1746) языках10. Книга оказала долговременное воздействие 
на формирование представлений о мировых религиях на Западе, 
побудив европейских читателей в эпоху раннего Просвещения 
по-новому взглянуть на религии различных народов мира. В из-
вестной степени этот издательский проект способствовал фор-
мированию религиозной терпимости, осуждению религиозного 
фанатизма (проявления которого показаны на примере различных 
религий) и одобрению тех религиозных систем, которые отличала 
терпимость по отношению к другим (каковым признавался тра-
диционный ислам!).
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Независимо от оценки концептуальной новизны этого издания 
[см., напр., 11, p. 28 ; 32, p. 3], его коммерческий успех, равно 
как и «пропагандистский эффект» были связаны, прежде всего, 
с высоким художественным уровнем многочисленных иллюстра-
ций (более 255!), изготовленных в основном в технике резцовой 
гравюры, а также применения комбинирования гравюры резцом 
и офорта. Сам Пикар выполнил более 200 гравюр, в которых он 
стремился к точности передачи ритуалов, опираясь как на свои 
непосредственные наблюдения (религиозные церемонии иудеев 
и протестантов), так и на предшествующие изображения (католи-
ческие обряды) и отчёты путешественников (обряды языческих 
народов Азии, Африки и Америки). Имя Б. Пикара не случайно 
указано в качестве автора на титульных листах всех томов изда-
ния, включая тома, опубликованные после его смерти. 

*   *   *
Подавляющее большинство изданий, о которых идёт речь, по-

ступило в составе богатейшей библиотеки Воронцовского дворца 
в Одессе, в конце XIX в. переданной Новороссийскому универси-
тету [прил. № 1-7, 12-14, 17-18, 20-22, 25-26, 29-31, 33-34]. Все они 
имеют экслибрисы последнего владельца библиотеки – Семёна 
Михайловича Воронцова (1823-1882). В ряде случаев по данным 
рукописных каталогов либо по наличию владельческих призна-
ков (экслибрисов, записей, помет) можно установить, кому имен-
но из Воронцовых принадлежало ранее то или иное издание. Так, 
на обороте верхней крышки переплёта альбома «Собрание львов, 
нарисованных с натуры различными мастерами и гравированных 
Бернаром Пикаром» наклеен гербовый экслибрис Семёна Рома-
новича (1744-1832) и экслибрис его внука (ил. 15-15а). Запись в 
рукописном каталоге библиотеки А. Р. Воронцова (1741-1805), 
составленном в бытность его посланником Российской империи в 
Соединённых Провинциях Нидерландов (1766), свидетельствует 
о наличии в собрании графа раритетного издания «Музыка дья-
вола …» [16]. В библиотеке Александра Романовича имелось так-
же 8 томов первого издания «Религиозных церемоний …» [16], 
однако в «одесской» части воронцовского собрания они не об-
наружены. Лондонское издание альбома «Невинные подделки, 
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или Сборник эстампов …» фигурирует в рукописных каталогах 
библиотеки М. С. Воронцова (1844-1845) [8, л. 17]. Присутствие 
увражей в книжных собрание членов семьи Воронцовых вполне 
ожидаемо: эта разновидность изданий, пользовавшаяся огромной 
популярностью на протяжении XVIII и XIX столетий, предна-
значалась, прежде всего, знатокам и коллекционерам, каковыми 
были и Воронцовы-старшие, и Михаил Семёнович.

В ряде случаев удаётся узнать имя владельца, в распоряжении 
которого книга была до приобретения Воронцовыми. На обороте 
верхней крышки переплёта другого экземпляра книжного рари-
тета (уже упоминавшийся «галантного меркурия» «Музыка дья-
вола …») рукой Михаила Семёновича выведена запись о его при-
обретении в апреле 1817 г. в Париже на распродаже коллекции 
знаменитого французского библиофила ирландского происхож-
дения Ж. МакКарти Рига (Justin Mac-Carthy Reagh, 1744-1811): 
«acheté à la vente des livres de Macarthy Avril 1817 Paris N 3576 
Cat. Macarthy». Здесь же указан номер соответствующей позиции 
в каталоге редких и ценных книг библиотеки  покойного графа  
[17, p. 541]. Ещё один пример. На крышках переплёта труда Юлиа-
на Отступника «Императоры» имеется гербовый суперэкслибрис 
португальского дворянина Мануэля Пинто де Фонсека (Manuel 
Pinto de Fonseca, 1681-1773) – 68-го великого магистра Мальтий-
ского ордена (1741-1773), близкого друга известного мистифика-
тора, авантюриста и алхимика Алессандро Калиостро [23, p. 167] 
(ил. 16). На фамильном гербе Пинто изображены пять месяцев, 
что должно было символизировать тот факт, что Пинто де Фон-
сека, согласно легенде, однажды собственноручно одолел в бою 
пятерых турок-осман.

В воронцовском экземпляре второго тома «Анналов Соединён-
ных провинций» французского историка и богослова Ж. Баснажа 
де Боваля (Амстердам, 1726) вложен фрагмент закладки с запи-
сью « commencé Banage le 27 Janv. 1767 » (начал [чтение] Банажа 
27 янв. 1767 года); можно предположить, что запись была сделана 
рукой Александра Романовича Воронцова.

Второе издание этого труда представлено в университетской 
библиотеке экземплярами не только из Воронцовского, но и из 
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Строгановского фонда – личной библиотеки графа А. Г. Строгано-
ва (1795-1877), подаренного университету бывшим губернатором 
Новороссийского края и Бессарабии. Экслибрис А. Г. Строганова 
(в бытность его бароном) украшает также три томика «Истории 
Швеции …» Пуффендорфа, которые, судя по владельческой за-
писи на титульном листе первого тома («Ladislas Michałowski»), 
ранее принадлежали Л. Михаловскому, сведений о котором пока 
не удалось найти.

Помимо упомянутых частных книжных собраний, назовём 
другие источники поступления в университетскую библиотеку 
изданий с гравюрами Пикара. До начала 1920-х гг., когда рас-
формировывались многие дореволюционные научные и культур-
ные учреждения, сборник «Античные резные камни, имеющие 
подписи своих создателей» находился в библиотеке Одесского 
Общества истории и древностей, о чём свидетельствует штамп 
библиотеки Общества. «Историческое путешествие в Южную 
Америку» поступило из библиотеки Генерального штаба в со-
ставе внушительного дара Новороссийскому университету, за-
фиксированного в Инвентарной книге фундаментальной библи-
отеки ИНУ за 1875 г., что подтверждается также экслибрисом 
Библиотеки Генерального штаба на обороте верхней крышки 
переплёта данного тома.

Материал для дальнейших разысканий предоставляет прове-
нанс экземпляра «Географического, исторического, хронологиче-
ского и физического описания Китайской империи и китайской 
Татарии» Ж. П. Дюальда: на верхней крышке сохранившихся в 
университетской библиотеке первого и третьего томов оттиснут 
суперэкслибрис с инициалами «F. P. H.»; на обороте титульного 
листа – овальный штамп знаменитой Готской библиотеки (её ду-
блетной части): «Duplum Bibl. Duc. Goth.». 

Обе части первого тома «Науки придворных, дворянства шпа-
ги и мантии» происходят из «Стурдзовской библиотеки» (штамп 
на титульном листе); на верхней крышке переплёта коричневой 
кожи мраморного крашения золотом оттиснуты буквы, имеющие 
отношение к владельцу книги до её перемещения в библиотеку 
семьи Стурдзы: «CH. SZ». Остальные тома (т. 2-7, каждый в двух 
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частях) были куплены Ришельевским лицеем в книжной лавке 
одесского букиниста французского происхождения Ж. Рубо, о 
чём свидетельствует книготорговый ярлык-наклейка на обложке 
книги: « Librarie de J. Roubaud à Odessa ». 

Особый интерес с точки зрения провенанса представляет эк-
земпляр «Путешествия» Обри де Ла Мотре, также находившийся 
в библиотеке Ришельевского лицея (на титульном листе – штам-
пы этого учебного заведения). В нижней части титульного ли-
ста – запись о принадлежности данного экземпляра библиотеке, 
сформированной выдающимися польскими просветителями, го-
сударственными и церковными деятелями братьями Залускими: 
«Ex Bibl. publica Varsav. Zalusciana J. A. Zaluski […]» (ил. 17). 
Библиотека Анджея-Станислава (1695-1758) и Юзефа-Анджея 
(1702-1774) Залуских считалась одним из самых крупных част-
ных книжных собраний в Европе [см. подробнее: 31, s. 1004-
1006 ; 2, с. 68-69]. В 1747 г. по решению владельцев библиотека 
была открыта для читателей в Варшаве, став одной из первых в 
Европе общедоступных библиотек. Очевидно, запись была сдела-
на Юзефом Анджеем именно в бытность библиотеки публичной. 
В 1774 г. после смерти Ю. А. Залуского книжное собрание пере-
шло в распоряжение государства, получив официальный статус 
государственной библиотеки и наименование «Библиотеки Речи 
Посполитой имени Залуских». В литературе отмечается, что Ю.-
А. Залуский разработал свою систему систематизации редких эк-
земпляров: это рукописные астериски, количество которых воз-
растает в зависимости от ценности книги; как правило, подобной 
маркировкой снабжался титульный лист [6, с. 500]. Подобные 
астериски видим в верхней части титульного листа экземпляра.

Об источнике поступления имеющихся в университетской биб- 
лиотеке 3-х томов «Религиозных церемоний …» (т. 2-4) у нас 
практически нет информации: книга числится в инвентарной 
книге как поступившая в 1930-е гг. без указания на источник. 
Единственная помета в нижней части титульного листа второго 
тома – владельческая запись «Barbarat», идентифицировать кото-
рую достаточно проблематично. Не исключено, что книга при-
надлежала одному из представителей влиятельной дворянской 
семьи из Лотарингии де Барбарат (Барбарат де Мазиро)11.
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Гораздо богаче провенанс экземпляра последнего из имеющих-
ся томов, содержащего диссертации «по различным вопросам, 
имеющим некоторое отношение к религиозным церемониям» 
(всего 16 диссертаций и эссе)12. На верхней и нижней крышках 
переплёта коричневой кожи второй части седьмого тома издания 
(1743) имеется суперэкслибрис – тиснённые золотом корона и 
вензель с инициалами «F A». Его можно связать с именем кур-
фюрста саксонского Фридриха Августа III (1750-1827), с 1806 г. – 
короля Саксонии под именем Фридриха Августа I (ил. 18) [см.: 5, 
с. 49 (№ 14), с. 140 (№ 104); 1, с. 234]. На обороте верхней крыш-
ки переплёта наклеен книжный ярлык с гербом графов Сухтеле-
нов, с надписью по окружности «Bibliotheca Suchtelen» и девизом 
«Aequa mente»; на титульном листе книги – шрифтовой экслибрис 
«Bibliotheca Suchtelen»»13 (ил. 19-19а). Таким образом, экземпляр 
происходит из знаменитой библиотеки выходца из Нидерландов 
Петра Корнилиевича Сухтелена (Яна-Петера ван Сухтелена (Jaan 
Peter van Suchtelen), 1751-1836), в 1783 г. поступившего на рус-
скую службу. В истории культуры Петр Корнилиевич (Корнило-
вич) известен, прежде всего, как выдающийся коллекционер книг, 
рукописей, медалей, картин, подписей и автографов. После смер-
ти владельца его обширная коллекция была приобретена казной 
и распределена между Императорской Публичной библиотекой 
в Санкт-Петербурге и различными учебными и научными заве-
дениями Российской империи (Главным Штабом, Эрмитажем и 
др.) [3, с. 273-274 ; 4, с. 51-52].

Нам неизвестно, когда и как экземпляр был приобретён одес-
ским библиофилом, купцом первой гильдии, владельцем банкир-
ского дома «Ашкенади и К» З. Е. Ашкенази (1873-?). Зигфрид 
Евгеньевич занимался активной общественной деятельностью и 
принимал живое участие в художественной жизни города. Он был 
одним из самых известных библиофилов дореволюционной Одес-
сы: его книжное собрание насчитывало свыше 10 тысяч названий. 
После эмиграции семьи Ашкенази в 1919 году библиотека была 
национализирована и рассеяна, часть книг поступила в Одесскую 
публичную библиотеку, часть – в художественное училище, уни-
верситетскую библиотеку и т. д. [7, с. 14, 30]. На форзаце данно-
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го тома «Религиозных церемоний …» цинкографский книжный 
знак, выполненный в виде сургучной печати с надписью «Ex libris 
S. E. Aschkenasy» и владельческим вензелем «S. E. A.», который, 
как правило, присутствует на книгах из собрания одесского биб- 
лиофила (ил. 20). В инвентарных книгах университетской библио- 
теки это поступление зафиксировано 23 октября 1948 г., хотя не 
исключено, что до этого момента книга какое-то время уже хра-
нилась  в фондах библиотеки. Любопытно, что в фондах Одес-
ской национальной научной (бывшей Одесской публичной) биб- 
лиотеки находится ещё один – восьмой – том данного комплекта 
с аналогичным набором владельческих признаков (шифр ОННБ 
V 5722). Круглый штамп «Одеська [державна] библиотека» с да-
той 17. 9. 46, оставленный на обороте титульного листа, позво-
ляет уточнить время поступления различных томов знаменитого 
увража в крупнейшие одесские библиотеки.

Таким образом, в университетской библиотеке было выявлено 
более трёх десятков изданий, подготовленных при участии Бер-
нара Пикара. Этот круг изданий включает в себя такие важные 
составляющие его художественного наследия, как книжную ил-
люстрацию и репродукционную гравюру, которые дают возмож-
ность составить достаточно полное представление о творчестве 
выдающегося мастера графики. Хранящиеся в университетской 
библиотеке работы Б. Пикара побуждают вспомнить слова зна-
токов искусства ХVШ столетия о том, что эта эпоха требовала 
от печатного издания «услады для глаз», испытывая потребность 
«приложить руку рисовальщика и гравёра к украшению малей-
шего клочка бумаги» [21, t. 2, p. 7].

Примечания

1 Хотя Пикар-младший, в отличие от своего отца, никогда не был в Италии, 
он сохранил эту приставку к своему имени, чтобы подчеркнуть связь с опреде-
лёнными художественными традициями прошлого [см.: 11, p. 113].

2 Гравюры, выполненные в «чёрной манере», перечислены в «Каталоге ра-
бот, которые составляют наследие Бернара Пикара, рисовальщика и гравёра».

3 В пяти разделах каталога скрупулёзно (хотя и не всегда точно) перечисле-
но «всё, что Б. Пикар гравировал по полотнам разных художников» (раздел I), 
«то, что он задумал, нарисовал и гравировал» (раздел II), «то, что он задумал 
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или нарисовал, а другие гравировали, либо что он также сам гравировал» (раз-
дел III), «то, что он задумал или нарисовал и то, что было гравировано раз-
личными гравёрами и что он не подправлял» (раздел  IV), а также «работы, 
которые не относятся ни к его рисунку, ни к его гравюрам, но которые были 
гравированы под его руководством и некоторые из которых он подправлял» 
(раздел V).

4 Гравюры к изданию были выполнены К. Дюфло, Фр. Мореллоном Ла Ка-
вом и Я. Фолкема (Claude Duflos, François Morellon La Cave, Jacob Folkema), 
но на титульном листе в заглавии книги в качестве автора иллюстраций стоит 
имя учителя Я. Фолкема – Б. Пикара (avec des figures dessinées par feu B. Picart, 
le romain).

5 На титульном листе указаны вымышленные выходные данные: «Париж : у 
Роберта турка», но издание, скорее всего, вышло в свет в Голландии.

6 В Воронцовском фонде библиотеки представлено по два экземпляра пер-
вого тома второго издания (1737) и третьего тома первого издания (1728) труда 
Ж. Леклерка, а также сплетённого с последним томом дополнения под загла-
вием «Историческое объяснение главных медалей …», датированного 1736 го-
дом.

7 Та же виньетка, но без подписи, фигурирует на титульном листе более 
позднего издания (возможно, контрафактного?) этой работы (Амстердам, 
1748). 

8Марко Денте известен также под именами Марко Равенна, Марко из Равен-
ны или Марко Равеннский.

9 Подробнее о концепции репродукционной гравюр Пикара [см.: 11, p. 91-
96, 109-116].

10 Перечень последующих изданий см. [27].
11 Известно о пристрастии к книжному собирательству председателя парла-

мента Меца, интенданта финансового округа Бурбонне (историческая провин-
ция Франции к северу от Оверни) Шарля-Франсуа-Антуана Барбарат де Ма-
зиро (Charles Antoine François de Barbarat de Mazirot, 1740-1788). Он не только 
оставлял свою подпись на титульных листах и шмуцтитулах принадлежавших 
ему книг, но и заказывал переплёты, украшенные его геральдическим суперэк-
слибрисом (Quelques livres précieux de la bibliothèque de feu L. P. P. L. D. E. – 2 
(suite de la précédente) [Electronic resource]. – Available at:  http://www.librairie-
ancienne.ch/quelques-livres-precieux-de-la-bibliotheque-de-feu-l-p-p-l-d-e-3-suite-
des-precedentes) (accessed 19th  November 2015). Однако если допустить, что 
университетский экземпляр связан с этим дворянским родом, то он скорее 
принадлежал либо отцу упомянутого библиофила – Клоду Жоржу де Барбарат 
де Мазиро (Claude Georges (Charles) de Barbarat de Mazirot, 1708-1747), совет-
нику короля, президенту парламента Меца, который приобрёл замок Менсберг, 
принадлежавший ранее герцогу Мальборо, либо его деду Луи де Барбарат де 
Мазиро (Louis de Barbarat, seigneur de Mazirot, 1656-1746), директору соляных 
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копей в Лотарингии, королевскому советнику, генеральному откупщику доме-
нов Лотарингии и Барруа (историческая провинция герцогства Бар в Лотарин-
гии), введённому в дворянство в сентябре 1704 г. 

12 В силу естественных причин Пикар уже не принимал участия в иллю-
стрировании данного тома.

13 В работе У. Г. Иваска он фигурирует как «книжный штамп» и датируется 
концом XVIII в. [3, с. 273-274].

Приложение
Список изданий, в оформлении которых принимал 

участие Б. Пикар
1. [Arckenholtz, Johan (1695-1777)]. Memoires concernant Christine 

reine de Suede, pour servir d’eclaircissement a l‘histoire de son regne et 
principalement de sa vie privée, et aux evenemens de l’histoire de son tems 
civile et litéraire : suivis de deux ouvrages de cette savante princesse, qui 
n’ont jamais été imprimés [Texte] : [en 4 t.] / [Par J. Arckenholtz]. – A 
Amsterdam et a Leipzig : chez Pierre Mortier ..., 1751-1760. – T. 1-4 ; 4° 
(Воронцов/978).

2. Aubignac, François-Hédellin d’ (1604-1676). La pratique du 
theatre, / par l’abbé d’Aubignac. : Ouvrage très-necessaire à ceux qui veulent 
s’appliquer à la composition des poëmes dramatiques, qui les recitent en 
public, ou qui prennent plaisir d’en voir les representations [Texte] : [en 
3 t.]. – A Amsterdam : chez Jean Frederic Bernard, 1715. – T. 1-3 ; 8° (Во-
ронцов/1336).

3. Barbeyrac, Jean (1674-1744). Histoire des anciens traitez, ou 
Recueil historique et chronologique des traitez répandus dans les auteurs 
grecs et latins, et autres monumens de l’antiquité : depuis les tems les 
plus reculez, jusques à l’empereur Charlemagne [Texte] : [en 2 p.] / Par 
Mr. Barbeyrac ... – A Amsterdam : chez Janssons à Waesberge, Westein et 
Smith, et Z. Chatelain ... ; a La Haye : chez P. De Hondt, la veuve de Ch. Le 
Vier, et J. Neaulme ..., 1739. – P. 1-2 ; 2° (Воронцов/13639).

4. Basnage de Beauval, Jacques (1653-1723). Annales des Provinces-
Unies, : depuis les negociations pour la paix de Munster. Avec la description 
historique de leur gouvernement [Texte] / Par M. Basnage. – A La Haye : 
chez Charles le Vier, 1719. – [10], VIII, 150, 842, [2] p. : ill. ; 2° (Ворон-
цов/1147).
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5. Basnage de Beauval, Jacques (1653-1723). Annales des Provinces-
Unies, tome 1 : contenant les choses les plus remarquables arrivées en 
Europe, et dans les autres parties du monde, depuis les négociations pour la 
paix de Munster, jusqu’à la paix de Breda. Avec la desctiption historique de 
leur gouvernement [Texte] : [en 2 t.] / Par M. Basnage. – A La Haye : chez 
Charles le Vier, 1726. – T. 1. – [12], VIII, 842 p. : ill. ; 2° (Воронцов/3047; 
Строганов/6584).

6. Basnage de Beauval, Jacques (1653-1723). Annales des Provinces-
Unies, tome 2 : contenant les choses les plus remarquables arrivées en 
Europe, et dans les autres parties du monde, depuis la paix d’Aix-la-Chapelle, 
jusqu’à celle de Nimègue [Texte] : [en 2 t.] / Par M. Basnage. – A La Haye : 
chez Charles le Vier, 1726. – T. 2. – [8], XVII, [1], 958, [44] p. : ill. ; 2° (Во-
ронцов/1147, 3047; Строганов/6584).

7. Bergier, Nicolas (1567-1623). Histoire des grands chemins de 
l’empire romain, : contenant l’origine, progrès et etenduë quasi incroyable 
des chemins militaires, pavez depuis la ville de Rome jusques aux extremitez 
de son Empire. : Où se voit la grandeur et la puissance incomparable des 
Romains ; ensemble l’éclaircissement de l’itineraire d’Antonin et la carte de 
Peutinger [Texte] : [en 2 t.] / Par Nicolas Bergier ... – Nouvelle édition, revue 
avec soin, et enrichie des cartes et des figures. – A Bruxelles : chez Jean 
Leonard, 1728. – T. 1-2 ; 4° (Воронцов/299, 63/493 (t. 1)).

8. [Boureau-Deslandes, André-François (1690-1757)]. Histoire 
critique de la philosophie. : Où l’on traite de son origine, de ses progrès, 
et des diverses revolutions qui lui sont arrivées jusqu’à notre tems [Texte] : 
[en 3 t.] / Par Mr. D***. – A Amsterdam : chez François Changuion, 1737. – 
T. 1-3 ; 8° (11/44).

9. Bruijn, Cornelis de (1652 ?-1727 ?). Voyages de Corneille le Brun 
par la Moscovie, en Perse, et aux Indes orientales : Ouvrage enrichi de 
plus de 320 tailles douces, des plus curieuses, représentant les plus belles 
vuës des ces païs ; leurs principales villes ; les differens habillemens des 
peuples, qui habitent ces regions éloignées ; les animaux, les oiseaux, les 
poissons et les plantes extraordinaires, qui s’y trouvent. Avec les antiquitez 
de ces païs, et particulierement celles du fameux palais de Persepolis que 
les Perses appellent Chelminar. Le tout dessiné d’après nature sur les lieux. 
On y a ajoûté la route qu’a suivie Mr. Isbrants, ambassadeur de Moscovie, 
en traversant la Russie et la Tartarie, pour se rendre à la Chine. Et quelques 
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remarques contre Mrs. Chardin et Kempfer. Avec une lettre écrite à l’auteur, 
sur ce sujet [Texte] : [en 2 t.]. – A Amsterdam : chez les freres Wetstein, 
1718. – T. 1-2 ; 2° (92/53).

10. Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde : 
représentées par des figures [Texte] : [8 t. en 9 vol.] / dessinées de la main 
de Bernard Picart ; avec une explication historique et quelques dissertations 
curieuses. – A Amsterdam : chez J. F. Bernard,1723-1743. – T. 2-4, 7 ; 2° 
(4/1243).

11. Du Halde, Jean-Baptiste (1674-1743). Description géographique, 
historique, chronologique, politique, et physique de l’empire de la Chine et 
de la Tartarie Chinoise, : enrichie des cartes générales et particulieres de ces 
pays, de la carte générale et des cartes particulieres du Thibet, et de la Corée ; 
et ornée d’un grand nombre de figures et de vignettes gravées en taille-douce 
[Texte] : [en 4 t.] / Par le P. J. B. du Halde ... – A La Haye : chez Henri 
Scheurleer, 1736. – T. 1, 3 ; 4° (б/30546).

12. Dumont, Jean, baron de Carlscroon (1667-1726). Corps universel 
diplomatique du droit des gens; : contenant un recueil des traitez d’alliance, 
de paix, de treve, de neutralité, de commerce, d’échange, de protection et 
de garantie, de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats, et 
autres contrats, qui ont été faits en Europe, depuis le regne de l’empereur 
Charlemagne jusques à présent; avec les capitulations imperiales et royales ... 
les droits et les interets des princes et etats de l’Europe; le tout tiré en partie 
des archives de la tres-auguste maison d’Autriche, et en partie de celles de 
quelques autres princes et etats; comme aussi des protocolles de quelques 
grands ministres; des manuscrits de la Bibliotheque royale de Berlin; des 
meilleures collections, qui ont déja paru tant en Allemagne, qu’en France, 
en Angleterre, en Hollande, et ailleurs; sur tout des actes de Rymer; et enfin 
les plus estimés, soit en histoire, en politique, ou en droit [Texte] : [en 8 t.] / 
Par Mr. J. Dumont ... – A Amsterdam : Chez P. Brunel, R. et G. Wetstein, 
les Janssons Waesberge, et L’Honoré et Chatelain ; A La Haye : Chez P. 
Husson et Charles Levier, 1726-1731. – T. 1-8 ; 2° (Воронцов/563; Стро-
ганов/6585).

13. Frederic Henri, prince d’Orange (1584-1647). Memoires de Frederic 
Henri prince d’Orange. : Qui contiennent ses expéditions militaires depuis 
1621 jusqu’à l’année 1646. Enrichis du portrait du prince et de figures 
representant ses actions les plus memorables déssinées et gravées par Bernard 
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Picart. – A Amsterdam : Chez Pierre Humbert, 1733. – [4], XXXV, [1], 362, 
[14] p., [1] f. pl. : ill., port. ; 4° (Воронцов/997).

14. [Gacon, François (1667-1725)]. Anti-Rousseau, [Texte] / par le 
poëte sans fard [Fr. Gacon]. – A Rotterdam : chez Fritsch et Böhm, 1712. – 
[2], XII, 534 p. : ill. ; 12º (Воронцов/1460).

15. Gemmæ antiquæ cælatæ, scalptorum nominibus insignitæ ... = 
Pierres antiques gravées, sur lesquelles les graveurs ont mis leurs noms 
[Texte] / Dessinées et gravées en cuivre sur les originaux ou d’après les 
empreintes, par Bernard Picart. Tirées des principaux cabinets de l’Europe, 
expliquées par M. Philippe de Stosch ... Et traduites en françois par M. de 
Limiers. – A Amsterdam : chez Bernard Picart, le Romain ..., 1724. – [6], 
XXI, [1], 97, [1] p., LXX pl. : ill. ; 2° (83/810).

16. Juan y Santacilia, Jorge (1713-1773). Voyage historique de 
l’Amérique méridionale fait par ordre du roi d’Espagne [Texte] : [en 2 t.] / 
par don George Juan, ... et par don Antoine de Ulloa, ... ouvrage ... qui 
contient une histoire des Yncas du Pérou et les observations astronomiques et 
physiques faites pour déterminer la figure et la grandeur de la terre ; [traduit 
de l’espagnol par E. de Mauvillon]. – A Amsterdam et Leipzig : chez Arkstée 
et Merkus, 1752. – T. 2. – [2], 316, [12], 309, [3] p., 30 pl. ; 2° (92/391).

17. Julien, empereur romain (331-363). Les Cesars de l’empereur 
Julien, traduits du Grec [Texte]. / Par feu Mr. le Baron de Spanheim. Avec 
des remarques et des preuves, enrichies de plus de 300 medailles, et autres 
anciens monumens. Graves par Bernard Picart le Romain. – A Amsterdam : 
chez François L’Honoré, 1728. – [12], XLII, 286, [2], 196 p. : ill. ; 4° (Во-
ронцов/2469).

18. Larrey, Isaac de (1638-1719). Histoire d’Angleterre, d’Ecosse, et 
d’Irlande; : avec un abregé des évenemens les plus remarquables arrivez 
dans les autres etats [Texte] : [en 2 t.]. / Par Monsieur de Larrey ... Enrichi 
des portraits des rois, reines, et autres personnes illustres. – A Rotterdam : 
chez Reinier Leers, 1697-1698. – T. 1-2 ; 2° (Воронцов/23).

19. La Mottraye, Aubrey de (ca1674-1743). Voyages du Sr. A. de La 
Motraye, en Europe, Asie et Afrique; où l’on trouve une grande varieté de 
recherches geographiques, historiques et politiques [Texte] : [en 2 vol.]. – La 
Haye : T. Johnson et J. Van Duren, 1727. – T. 1-2 ; 2° (92/280).

20. [Le Brun, Pierre (1661-1729) ; Thiers, Jean-Baptiste (1636-1793) ; 
Bellon de Saint-Quentin Jean]. Superstitions anciennes et modernes : prejugés 
vulgaires qui ont induit les peuples à des usages et à des pratiques contraires 
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à la religion. : Avec des figures [par Bernard Picart] qui représentent ces 
pratiques [Texte] : [en 2 t.] / [Par le P. P. Le Brun et l’abbé J.-B. Tiers. Publiés 
par J. Bellon de Saint-Quentin, avec des remarques par J. F. Bernard]. – A 
Amsterdam : Chez Jean Frederic Bernard, 1733-1736. – T. 1-2 ; 2° (Ворон-
цов/817).

21. Le Clerc, Jean (1657-1736). Histoire des Provinces-Unies des Pays 
Bas … : depuis la naissance de la Republique jusqu’à la paix d’Utrecht et le 
traité de la Barriere conclu en 1716. Avec les principales medailles et leur 
explication [Texte] : [en 3 t.] / par Mr. Le Clerc. – A Amsterdam : chez 
Z. Chatelain ..., 1728. – T. 2-3 ; 2° (Воронцов/1148, 3043).

22. Le Clerc, Jean (1657-1736). Histoire des Provinces Unies des Païs-
Bas … : depuis la naissance de la Republique jusqu’à la paix d’Utrecht et le 
traité de la Barriere conclu en 1715. : Avec les principales medailles et leur 
explication [Texte] : [en 3 t.] / par Mr. Le Clerc. – Seconde édition, revue et 
corrigée. – A Amsterdam : chez Z. Chatelain ..., 1737. – T. 1. – [22], 342 p. : 
ill., m. ; 2° (Воронцов/1148, 3043).

23. Lenfant, Jacques (1661-1728). Histoire du Concile de Constance, : 
tiree principalement d’auteurs qui ont assisté au Concile [Texte] : [en 2 t.] / 
Par Jaques Lenfant. – A Amsterdam : chez Pierre Humbert, 1714. – T. 1-2 ; 
4° (4/1358).

24. Lenfant, Jacques (1661-1728). Histoire du Concile de Pise, et de 
ce qui s’est passé de plus mémorable depuis ce Concile jusqu’au Concile 
de Constance [Texte] : [en 2 t.] / Par Jaques Lenfant. – A Amsterdam : chez 
Pierre Humbert, 1724. – T. 1-2 ; 4° (4/1359).

25. Limiers, Henri Philippe de (16..-1725). Annales de la monarchie 
françoise, depuis son etablissement jusques à présent ... [Texte] : [en 3 p.] / 
Par M. De Limiers ... – A Amsterdam : chez L’Honoré et Châtelain …, 
1724. – P. 1-3 ; 2° (Воронцов/30).

26. [Limiers, Henri Philippe de (16.. -1725)]. Histoire du regne de Louis 
XIV, roi de France et de Navarre, : Où l’on trouve une recherche éxacte des 
intrigues de cette cour dans les principaux etats de l’Europe [Texte] : [en 
7 t.] / Par H. P. D. L. D. E. D. – A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 
1717. – T. 1-7 ; 12° (Воронцов/8456).

27. Massuet, Pierre (1698-1776). La science des personnes de cour, 
d’épée et de robe [Texte] : [en 7 t.] / commencée par Mr. de Chevigni, 
continuée par Mr. de Limiers, revue, corrigée, et considérablement augmentée 
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par Mr. Pierre Massuet ... – A Amsterdam : chez Z. Chatelain et fils,1752. – 
T. 1-7 ; 12° (56/755).

28. Massuet, Pierre (1698-1776). Suite de la science des personnes de 
cour, d’epée et de robe. : Contenant les elemens de la philosophie moderne, 
la pneumatique, la metaphysique, la physique experimentale, le systeme du 
monde, suivant les nouvelles decouvertes. Ouvrage enrichi de figures [Texte] : 
[en 2 t.] / Par Mr. Pierre Massuet ... – A Amsterdam : chez Z. Chatelain et fils, 
1757. – T. 1-2 ; 12° (56/756).

29. La Musique du diable ou Le Mercure galant devalisé [Texte]. – A 
Paris : chez Robert Le Turc [i. e. Amsterdam] ..., 1711. – [22], 381, [1] p. : 
ill. ; 12° (Воронцов/4115).

30. Picart, Bernard (1663-1733). Innocent counterfeits; : or, A collection 
of prints from the most celebrated painters, viz. Rafael, Guido, Carlo Maratti, 
Poussin, Rembrandt, etc. Engraved in imitation of these masters, and 
according to the particular taste of each. With a discourse on the prejudices 
of certain critics, in regard to engraving [Texte] / By Bernard Picart, designer 
and engraver. With a short account of his life. – London : printed for 
J. Boydell, 1756. – [2], 8, [2] p., 67 pl., front. ; 2° (Воронцов/13605).

31. Picart, Bernard (1663-1733). Recueil de lions, : dessinez d’après 
nature par divers maitres et gravez [Texte] / par Bernard Picart. – A 
Amsterdam : chez Bernard Picart, le Romain, 1729. – [2], 6 p., 37 f. pl. ; 2° 
(25x20 cm) (Воронцов/2015).

32. Pufendorf, Samuel von (1632-1694). Histoire de Suede ; avant et 
depuis la fondation de la monarchie [Texte] : [en 3 t.] / Par Mr. le baron de 
Pufendorff. – A Amsterdam : chez Zacharie Chatelain, 1732. – T. 1-3 ; 12° 
(Строганов/1059).

33. Pufendorf, Samuel von (1632-1694), Bruzen de la Martinière, 
Antoine Augustin (1662-1746). Introduction a l’histoire generale et politique 
de l’Univers, où l’on voit l’origine, les révolutions, l’etat présent, et les 
intérêts des souverains [Texte] : [en 8 t.] / commencée par Mr. le baron 
de Pufendorff, complétée, et continuée jusqu’à 1743 par Mr. Bruzen de la 
Martiniere ... – A Amsterdam : chez Zacharie Chatelain, 1743-1745. – T. 1-8 ; 
12° (Воронцов/445).

34. Saint-Évremond, Charles de Marquetel de Saint-Denis de (1614-
1703). Oeuvres de monsieur de Saint-Evremond, : publiées sur ses 
manuscrits, avec la vie de l’auteur, / par Mr. Des Maizeaux ... [Texte] : [en 
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5 vol.]. – Cinquiéme edition, revûë, corrigée et augmentée / Enrichie de 
figures gravées par B. Picart le Romain. – A Amsterdam : chez Cóvens et 
Mortier, 1739. – T. 1-[5] ; 12° (Воронцов/5997).
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E. V. Polevshchykova

BERNARD PICART’S ŒUVRE IN THE COLLECTIONS OF 
THE SCIENTIFIC LIBRARY OF THE ODESSA NATIONAL 

MECHNIKOV UNIVERSITY

A prominent engraver Bernard Picart (1673-1733) contributed 
greatly to the art of engraving in Europe in the late 17th century and the 
first third of the 18th century. Born in Paris, in 1711 he definitely moved 
to Amsterdam where he was active both as an artist and engraver and 
as a Protestant convert. Picart is famous mostly for book-illustrations 
as well as reproduction prints. The University Library collections 
hold a good deal of his woks including four volumes of Picart’s most 
celebrated ouvrage – Cérémonies et coutumes religieuses de tous 
les peuples du monde, appearing in Amsterdam from 1723 to 1743, 



219

an album Innocent counterfeits; : or, A collection of prints from the 
most celebrated painters, viz. Rafael, Guido, Carlo Maratti, Poussin, 
Rembrandt, etc. (London, 1756). The article provides an overview 
of books and albums with engravings of the master stored in the 
Library collections. Special attention is paid to the provenance of the 
copies which belonged mainly to well-known bibliophiles and their 
acquisition by the University Library.

Keywords: B. Picart, engravings, art of book, ouvrage, book 
illustration, reproduction prints, provenances.
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Ил. 1. Гравированный портрет Бернара Пикара (1673-1733). Фронтиспис издания 
«Невинные подделки, или Сборник эстампов с [полотен] самых знаменитых жи-

вописцев ...» (Лондон, 1756)

Ил. 2. Каталог работ, которые составляют наследие Бернара Пикара, рисовальщи-
ка и гравёра. В кн.: Невинные подделки, или Сборник эстампов с [полотен] самых 

знаменитых живописцев … (Амстердам, 1734)

Иллюстрации
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Ил. 3. Н. Бержье. Великие дороги Римской империи… (Брюссель, 1728). Титуль-
ный лист и фронтиспис

Ил. 4. Ж. Баснаж де Бёваль. Анна-
лы Соединённых Провинций (Гаага, 
1719). Виньетка на титульном листе 

Ил. 5. Ж. Дюмон. Мирные договоры 
(Амстердам-Гаага, 1726-1731). Грави-

рованный фронтиспис
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Ил. 6-6а. Ф. фон Штош. Античные резные камни, имеющие подписи своих созда-
телей (Амстердам, 1724). Титульный лист и гравюра Б. Пикара античной геммы 

«Диана Монтана» Аполлония

Ил. 7-7а. Собрание львов, нарисованных с натуры различными мастерами и гра-
вированных Бернаром Пикаром (Амстердам, 1729). Титульный лист и гравюра 

из альбома
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Ил. 8. Невинные подделки, или 
Сборник эстампов с [полотен] са-
мых знаменитых живописцев ... 

(Лондон, 1756). Титульный лист

Ил. 9. Гравюра Б. Пикара по рисун-
ку Рафаэля из альбома «Невинные 

подделки …»

Ил. 10. Гравюра Б. Пикара по рисунку Рафаэля из альбома «Невинные подделки»



224

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

 

И
л.

 1
1.

 К
ат

ол
ич

ес
ки

е 
об

ря
ды

 б
ра

ко
со

че
та

ни
я 

и 
ос

ве
щ

ен
ия

 б
ра

чн
ог

о 
ло

ж
а.

   
   

   
   

   
   

   
Ил

.1
2.

 П
ра

во
сл

ав
ны

е 
об

ря
ды

 к
ре

щ
ен

ия
 и

 п
ох

ор
он

. Г
ра

ви
ро

ва
но

 
Гр

ав
ир

ов
ан

о 
по

д 
ру

ко
во

дс
тв

ом
 Б

ер
на

ра
 П

ик
ар

а 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Б
ер

на
ро

м
 П

ик
ар

ом
 (Р

ел
иг

ио
зн

ы
е 

це
ре

м
он

ии
 и

 о
бы

ча
и 

вс
ех

  
 (Р

ел
иг

ио
зн

ы
е 

це
ре

м
он

ии
 и

 о
бы

ча
и 

вс
ех

 н
ар

од
ов

 м
ир

а 
…

 Т
. 2

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  н

ар
од

ов
 м

ир
а 

…
 Т

. 3
) 

 

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

 

И
л.

 1
1.

 К
ат

ол
ич

ес
ки

е 
об

ря
ды

 б
ра

ко
со

че
та

ни
я 

и 
ос

ве
щ

ен
ия

 б
ра

чн
ог

о 
ло

ж
а.

   
   

   
   

   
   

   
Ил

.1
2.

 П
ра

во
сл

ав
ны

е 
об

ря
ды

 к
ре

щ
ен

ия
 и

 п
ох

ор
он

. Г
ра

ви
ро

ва
но

 
Гр

ав
ир

ов
ан

о 
по

д 
ру

ко
во

дс
тв

ом
 Б

ер
на

ра
 П

ик
ар

а 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Б
ер

на
ро

м
 П

ик
ар

ом
 (Р

ел
иг

ио
зн

ы
е 

це
ре

м
он

ии
 и

 о
бы

ча
и 

вс
ех

  
 (Р

ел
иг

ио
зн

ы
е 

це
ре

м
он

ии
 и

 о
бы

ча
и 

вс
ех

 н
ар

од
ов

 м
ир

а 
…

 Т
. 2

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  н

ар
од

ов
 м

ир
а 

…
 Т

. 3
) 

 

Ил. 11. Католические обряды бракосочетания и освещения брачного ложа
Гравировано под руководством Бернара Пикара (Религиозные церемонии и обы-

чаи всех народов мира … Т. 2)

Ил.  12. Православные обряды крещения и похорон. Гравировано Бернаром Пи-
каром (Религиозные церемонии и обычаи всех народов мира … Т. 3)
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Ил. 13. Религиозные церемонии и обычаи всех народов мира … (Амстердам, 1743). 
Титульный лист (т. 7, ч. 2)

Ил. 14. Похоронные церемонии реформатов в Амстердаме и Гааге. Гравировано 
Бернаром Пикаром (Религиозные церемонии и обычаи всех народов мира … Т.  3)
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Ил. 15-15а.  Экслибрисы Семёна Романовича и Семёна Михайловича Воронцовых

Ил. 16.  Суперэкслибрис М. Пинто де Фонсека

Ил. 17-17а.  Рукописный экслибрис Варшавской публичной библиотеки и пометы 
Ю.-А. Залуского
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Ил. 18. Суперэкслибрис курфюрста саксонского Фридриха Августа III, короля 
Саксонии Фридриха Августа I (?)

Ил. 19-19а. Гербовый и шрифтовой экслибрисы графа П.К. Сухтелена

Ил. 20. Экслибрис З. Е. Ашкенази
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УДК  655.4(477-25):082.1’’1920/1930’’

Полякова Ю. Ю.

ВИДАННЯ СЕРІЇ «ТЕАТРАЛЬНИЙ ПОРАДНИК» 
ТА ЇХ ЧИТАЦЬКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

У статті розглядаються видання серії «Театральний по-
радник», що виходила у Києві у 1920-1923 рр. Випуски серії 
містять лекції, які були прочитані у 1920 р. на інструктор-
сько-режисерських курсах Дніпросоюзу. Автор аналізує зміст 
випусків з точки зору їхньої тематики та способу викладення 
матеріалу, подає біографічні відомості про авторів, розкри-
ває тематику книг, розглядає їх читацьке призначення та ху-
дожнє оформлення.
Ключові слова: серійні видання, «Театральний порадник», 
Дніпросоюз, інструкторсько-режисерські курси, театраль-
на освіта.

Одним із показників видавничої культури країни можна вва-
жати наявність серійних видань, які допомогають читачам орієн-
туватися у масиві друкованої продукції. Як правило, оцінюючи 
діяльність видавництва, згадують саме про серії, які стали подією 
у науковому і культурному житті. Згідно з ДСТУ 3017-95 «Видан-
ня. Основні види. Терміни та визначення», серія – «видання, од-
нотипово оформлене, що включає сукупність томів, об’єднаних 
спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким призна-
ченням» [4, с. 23]. Підбір видань у серії базується на специфіці 
читацької аудиторії, тематичному наповненні та жанрово-типоло-
гічній структурі творів. Уніфікованість прийомів оформлення, по-
дачі матеріалів, виготовлення в межах однієї друкарні дозволяють 
зменшити витрати на видання книг і роблять їх більш доступними 
для читачів. Серійне видання, як правило, виходить протягом часу, 
тривалість якого заздалегідь не визначена, й має нумеровані ви-
пуски (томи) з постійною спільною назвою. Випуски з’являються 
за мірою накопичення та редакційно-видавничої підготовки мате-
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ріалів. Серійне видання планується як нескінченне, необмежене 
в часі видання. Його окремі випуски мають суцільну нумерацію, 
не повторюються за змістом. Випуск серійного видання може 
припинитися під впливом різних обставин, проте в момент свого 
початку воно мислиться безперервним. Зазвичай серійні видання 
мають чітко окреслене читацьке призначення, яке відбивається як 
у змісті й допоміжному апараті (покажчики, примітки, комента-
рі), так і в оформленні серії. 

Серії завжди привертали увагу книгознавців, які узагальнюва-
ли видавничий досвід, напрацьовували теоретичні засади серій-
ного книговидання. Але історія українських видавничих серій 
театральної тематики поки що вивчена недостатньо. З сучасних 
досліджень можна назвати тільки статтю І. Степової у віснику 
Львівського університету, де вона досліджує серію «Театральна 
бібліотека» (Коломия, 1898-1914 рр.), що випускала твори укра-
їнської драматургії [19]. Темою даного дослідження стала серія 
«Театральний порадник», яка виходила у Києві у 1920-1923  рр. і 
відіграла суттєву роль у створенні українських підручників з теа-
тральної справи та навчанні національних кадрів.

Появлення серії пов’язано з діяльністю Дніпросоюзу – Дні-
провського союзу споживчих союзів України, який було засно-
вано у 1917 р. До його складу входило майже 800 коперативів, 
близько 80 повітових та окружних Союзів. Основна сфера діяль-
ності Дніпросоюзу – постачання споживачам галантерейної та 
мануфактурної продукції. Крім того, Дніпросоюз займався куль-
турно-просвітньою роботою: відкривав бібліотеки, організовував 
театральні гуртки та хорові гуртки. Цією діяльністю керував Куль-
турно-просвітницький відділ, до складу якого входили Музично-
хорова секція, Драматична секція, Видавничій відділ, Музей та 
Нотозбірня. Співробітниками Культурно-просвітницького відділу 
були видатні діячі культури того часу – В. Верховинець, П. Гайда, 
М. Гайдай, Р. Глієр, Л. Старицька-Черняхівська та ін. [14, с. 401]. 
Останнім часом з’явилося чимало праць, присвячених культурній 
діяльності Дніпросоюзу. Це, наприклад, стаття Ірини Савченко, в 
якій висвітлюється діяльність композитора К. Стеценка з друку-
вання українських музичних творів під час його співробітництва 
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з Дніпросюзом [14]. Можна згадати також статтю Андрія Сови 
«Культурно-просвітня діяльність «Дніпросоюзу» [17], в якій ав-
тор розповідає про роботу видавничого та культурно-просвітного 
відділів, про фінансову допомогу культурним закладам та орга-
нізаціям. Але ці автори не торкаються роботи інструкторсько-ре-
жисерських курсів та пов’язаних з ними видавничіх проектів. Бо 
Видавничим відділом Дніпросоюзу були започатковані не тільки 
такі серії, як «Бібліотека кооператора», «Серія белетристична», 
але й серія «Театральний порадник», до якої увійшли видання 
лекцій, що читали викладачі інструкторсько-режисерських кур-
сів. Про створення цих курсів можна дізнатися з часопису «Коо-
перативна зоря», який теж виходив під егідою Дніпросоюзу. 

Спеціальні інструторсько-режисерські курси були організовані 
при Театральній секції Культурно-просвітнього відділу в 1920 р. 
Програма цих курсів та мета їх створення викладені у статті ро-
сійського й українського актора та театрального педагога В. Слад-
копєвцева, написаній у 1919 р.: «Інструкторсько-режисерські 
курси, велика лабораторія повинні поставити собі метою визна-
чення і затвердження того, що складає суть українського театру»  
[16, с. 49]. Курси мали складатися з трьох шестимісячних семе-
стрів. Перший повинен був познайомити слухачів «із загальною 
практикою театральної справи», із «методологією театральної 
справи». У другому семестрі слухачі мали вивчати історію театру 
«шляхом практичного студіювання суті театральних вистав в їх 
історичній послідовності, спочатку по епохам, а потім – по ав-
торам». Третій семестр мав складатись із практичної роботи над 
виставами [16, с. 50]. Слухачі мали проходити практику між 1 і 
2 та між 2 і 3 семестрами. Після закінчення курсів слухачі на-
бували звання інструкторів й могли очолити драматичні гуртки 
аматорів в місті чи на селі. В. Сладкопєвцев наводить перелік кур-
сів: «Практика режисерського мистецтва», «Практика артистич-
ного мистецтва», «Практика художнього читання», «Грим», «Ес-
тетична гімнастика і класичний екзерсис», «Вироб бутафорії», 
«Грим історичний», «Навчання виробу макета», «Виготування 
декорації», «Танці», «Хоровий спів», «Сценічне фехтування» та 
ін. Серед теоретичних дисциплін: «Теорія художнього читання», 
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«Завдання театру і психології глядача», «Закони і звукові правила 
рідної мови», «Теорія розробки та вивчення ролі», «Театр по епо-
хам», «Історія мистецтва», «Історія костюму» та ін. Ми бачимо, 
що, за думкою В. Сладкопєвцева, інструктор мав замінити собою 
не тільки режисера, але й художника, музичного керівника, балет-
мейстера: «Організовані в такому масштабі курси, безумовно, да-
дуть на місцях ідейних і свідомих робітників, які в малих центрах 
можуть стати на чолі загальної просвітньої і культурної роботи, 
підвищуючи художній і культурний рівень тих, серед яких вони 
будуть працювати» [16, с. 51].

У 1920 р. у замітці, присвяченій роботі Театральної секції, 
вказувалося на необхідність створення та видання посібників із 
театральної справи: «Праця театральної секції направлялась, го-
ловним чином, у бік виготовлення необхідних порадників для 
працівників на місцях та влаштування зразкової сцени при Дні-
просоюзі. Для співробітництва в театральному порадникові були 
запрошені видатніші артистичні та педагогічні сили, і під кінець 
року виготовлений матеріал поступив до друку. На жаль, події 
не дали можливості довести друк порадника до кінця і невідо-
мо, коли йому пощастить побачити світ. А тимчасово порадник, 
єдиний в своїм роді, на думку фахівців, має бути новим вкладом 
не тільки в українську, а й російську та закордонну літературу по 
цьому питанню» [20]. В тому ж номері часопису йшлося про під-
готовку до видання книжок серії «Театральний порадник». Всьо-
го повинно було вийти 10 випусків: «1. Г. Гаєвський. Завдання 
режисера. 2. В. Сладкопєвцев. Вступ до мімодрами. 3. С. Стрен-
ковський. Колективний «Театр актора». 4. О. Загаров. Мистецтво 
актора. О. Саксаганський. Як я працюю над роллю. 5. В. Слад-
копєвцев. Теорія Рутца. 6. Л. Старицька-Черняхівська. Що таке 
театр. В. Сладкопєвцев. Театр та глядач. Г. Крижицький. Теорія 
зворотної драми. 7. М. Бурачек. Техніка гриму. Б. Степанов. Як 
самому робити парики. 8. О. Кисіль. Історія українського театру. 
9. Т. Павлуцький. Історія зовнішньої культури. 10. Г. Павлуцький. 
Історія зовнішньої культури України» [3]. У часопису відзначе-
но, що «більшу частину статтів вже закінчено набором» [3]. Ми 
бачимо, що серед авторів (ймовірно, й серед викладачів курсів) 
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були визначні актори (П. Саксаганський), режисери (О. Загаров, 
Г. Гаєвський), мистецтвознавці (брати Павлуцькі, О. Кисіль), дра-
матурги (Л. Старицька-Черняхівська), художники (М. Бурачек). В 
тому ж номері ми бачимо повідомлення про склад керівництва 
курсів: «В склад художньо-педагогічної ради курсів входять такі 
особи: професор Г. Гаєвський (режисер), професор О. Загаров 
(режисер), Л. Курбас (режисер), професор В. Сладкопєвцев (ре-
жисер), О. Саксаганський (режисер), І. Мар’яненко (режисер), 
А. Ніковський (письменник), Б. Ніжинська (артистка державного 
балету), М. Михайлов (художник декоратор), П. Рулін (архітекто-
ніка драми)» [7]. Курси відкрилися 6 червня 1920 р. На них було 
зараховано більше 150 осіб, серед яких були робітники коопера-
ції, актори київських театрів, учні драматичних шкіл та ін. Коло 
викладачів поступово розширювалося. Лекції, крім вже згаданих 
В. Сладкопєвцева (мімодрама), О. Загарова (мистецтво актора), 
Г. Гаєвського (теорія і практика режисерського мистецтва), О. Ки-
сіля (історія українського театру), П. Руліна (архітектоніка дра-
ми), читали Е. Кузьмін (історія і практика стилю), О. Ревуцький 
(художнє читання) [21]. В № 9-12 «Кооперативної зорі» за 1920 р. 
ми знов бачимо план 10 випусків «Театрального порадника», при-
чому він дещо відрізняється від оголошеного раніше: «1. Г. Га-
євський. Завдання режисера. 2. В. Сладкопєвцев. Вступ до мі-
модрами. 3. О. Загаров. Мистецтво актора. О. Саксаганський Як 
я працюю над роллю. 4. В. Сладкопєвцев. Архітектоніка драми. 
Л. Старицька-Черняхівська. Що таке театр і чим він впливає на 
глядача. Г. Крижицький. Теорія зворотньої драми. 5. О. Кисіль. 
Історія українського театру. 6. М. Бурачек. Техніка гриму. Б. Сте-
панов. Як самому робити парики. 7. Т. Павлуцький. Історія зо-
внішньої культури. 8. Г. Павлуцький. Історія зовнішньої культури 
України. 9. Гаєвський Г. Устрій сцени. 10. Кузьмін. Пауза і жест» 
[2, с. 71-72]. На жаль, цей план було виконано лише частково.

Перша книга серії – «Завдання режисера» – була написа-
на Г. П. Гаєвським [5]. Григорій Парфенович Гаєвський (1872-
1933) – український режисер і театральний художник. Він закін-
чив у 1894 р. Київський університет Св. Володимира і музичну 
школу М. Тутковського. Працював режисером київських театрів: 
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«Соловцов» (1907-08, 1911-12), Українського національного 
(1917-18), Другого драматичного театру УСРР ім. Леніна (1919) 
та Першого театру УСРР ім. Т. Шевченка (1920), Театру ім. Г. Ми-
хайличенка (1921-25). З 1904 р. викладав сценічне мистецтво у 
Музично-драматичній школі Миколи Лисенка, потім, з 1918 р., 
був професором Київського музично-драматичного інституту та 
викладачем інструкторсько-режисерських курсів Дніпросоюзу. 

Книга Гаєвського – це, по суті, перший в Україні підручник з 
режисури. Але у передмові до всієї серії, надрукованій у книзі Га-
євського, читацьке призначення випусків визначалося скромніше: 
«Вплив керування на народній театр ускладнюється на Україні й 
тим, що театр тут допіру народжується. Штучно спинений щодо 
свого розвитку, недавній об’єкт репресій і глуму, він не пішов далі 
хоч і прекрасного, але тільки побутового репертуару. У період ни-
нішніх шукань питомого українського мистецтва небезпечна най-
менша помилкова вказівка, бо може вона знівечити всі досягнен-
ня, справити на манівці народну творчість. Ось чому Театральна 
Секція Дніпросоюзу, пускаючи в люди свій «Театральний порад-
ник», не вважає його підручником театральної справи, – лише 
матеріалом для самостійної творчості на місцях, а через те об-
межує своє керовництво методологічними вказівками. <…> Че-
рез те випуски “Театрального порадника” ні в одній частині своїй 
не вичерпують питання, полишаючи широку волю для вільного 
шукання для самостійної творчості» [5, с. 3]. Книга Гаєвського 
має 18 розділів, які присвячені таким питанням, як стиль вистав, 
режисерський метод, способи постановки вистав в різних примі-
щеннях та з різними декораціями (від традиційних до умовних), 
праця режисера над текстом п’єси, праця режисера з акторами, 
техніка проведення репетицій, створення масових та групових 
сцен. У книзі розміщено більше 40 чорно-білих та кольорових 
малюнків декорацій до вистав, які пояснюють думки автора і до-
зволяють читачам краще уявити особливості праці режисера.

Друга книга – «Вступ до мімодрами» – належить перу вже зга-
дуваного Володимира Сладкопєвцева [15]. Володимир Володи-
мирович Сладкопєвцев (1876-1957) – російський та український 
актор, літератор, театральный педагог, автор книг «Мои воспо-
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минания» (т. 1-2, 1912-1914), «Искусство декламации» (1910). 
Він закінчив юридичний факультет Московського університету. 
Ще будучи студентом, дебютував у ролі Хлестакова у виставі за 
п’єсою М. Гоголя «Ревізор» Товариства мистецтва і літератури 
в Москві. Професійну сценічну діяльність почав в Одесі в 1904 
році, де вступив до антрепризи О. І. Сибірякова, а після краху 
театру Сибірякова у 1907-1917 роках був актором петербурзького 
Театру О. С. Суворіна. Сладкопєвцев покинув сцену в 1918 році 
й до кінця життя залишався театральним педагогом, дослідником 
техніки сценічної мови. Викладав в училищі при Малому (Суво-
рінському) театрі (1908-1915). У 1918-1923 роках Сладкопєвцев 
був професором Київського музично-драматичного інституту 
ім. М. В. Лисенка й паралельно викладав на інстркукторсько-ре-
жисерських курсах Дніпросоюзу. З 1927 року – завідувач кафедри 
сценічної мови Ленінградського державного технікуму сценіч-
них мистецтв (ЛГТМ). Серед його учнів такі визначні актори, як 
Михайло Чехов, Василь Куза, Олександра Перегонець, Григорій 
Ярон та ін.

Книга В. Сладкопєвцева містить два розділи: «Вступ до мімо-
драми» та «Вступ до розвідки про теорію Рутца». Перший розділ 
роз’яснює, що таке мімодрама (пантоміма) та подає найпрості-
ші вправи зі сценічного руху, які мають допомогти майбутньо-
му акторові в оволодінні професією. У додатках подані «Табли-
ця почувань», «Словник почувань», «Тридцять шість сюжетів по 
Г. Польті», де описуються різні емоційні стани людин та способи 
передачі за допомогою мімікі та жесту, а також прості вправи для 
розвитку вокальних здібностей акторів. Другий розділ було при-
свячено розгляданню теорії популярного у 20-ті роки німецько-
го фізіолога та письменника Оттмара Рутца (1881-1952). У своїх 
працях Рутц обґрунтовував той факт, що існують чотири основ- 
ні типи зовнішнього вияву внутрішнього стану людини, які за-
лежать від певної постановки мускулатури тіла. Стислий виклад 
теоретичних положень Ритца супроводжували малюнки та допо-
міжні покажчики. Наприкінці Сладкопєвцев подавав огляд дже-
рел, якими він користувався при написанні книги. 
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Третя книга серії написана двома авторами – О. Загаровим 
та О. Саксаганським. Олександр Леонідович Загаров (справжнє 
прізвище – Фессінг, 1877-1941) – російський і український актор 
та режисер. Загаров закінчив Харківське реальне училище, потім 
навчався на біологічному факультеті Брюссельського університе-
ту. У 1895 р. вступив до Московського філармонійного училища у 
драматичний клас В. Немировича-Данченка. Як актор дебютував 
у московському Художньому театрі (1898). З 1901 р. Загаров ви-
кладав у Московському філармонійному училищі. З 1917 р. по 
1921 р. працював в Україні, з 1918 р. був головним режисером 
Державного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. У 1920-
1921 рр. Загаров – професор Київського музично-драматичного 
інституту ім. М. В. Лисенка. Тоді ж він викладав на інструктор-
сько-режисерських курсах Дніпросоюзу. У 1921-1927 рр. перебу-
вав в еміграції, де керував Львівським театром «Руська бесіда» та 
Ужгородським театром «Просвіти», викладав у Львівській драма-
тичній школі. У 1926 р. повернувся в Україну, працював у Дніпро-
петровську, Харкові, потім – у театрах РРФСР. 

У своїй частині третього випуску «Театрального порадника», 
яка мала назву «Мистецтво актора» [6], Загаров підкреслював, що 
театр та театральне виховання мають велику суспільну роль, що 
мистецтво повинно служити народу, а заклики до «чистого мис-
тецтва» гальмують розвиток театру. Митець стверджував необ-
хідність для акторів професійної освіти, виступав проти дилетан-
тизма та неуцтва театральних працівників. Він наполягав на сер-
йозному вивченні теоретичних предметів, але при тому призивав 
до вдумливого та критичного ставлення до новітніх театральних 
теорій. Значне місце у «Мистецтві актора» відведено розглядан-
ню жанрових особливостей вистав та пов’язаних з ними пробле-
мам втілення акторами художніх образів, наполягав на вивченні 
національних особливостей театральних жанрів. Щодо цієї пра-
ці автор монографії про О. Загарова В. Нікєєв відзначав: «Поява 
твору Загарова „Мистецтво актора” була дуже своєчасною. Книга 
з’явилась у період утвердження якісно нового реалізму в моло-
дому українському радянському театрі й була спрямована проти 
рутини й дилетантизму у вихованні актора» [13, с. 33].
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Друга частина – «Як я працюю над роллю» – написана 
П. К. Саксаганським. Панас Карпович Саксаганський (справжнє 
прізвище – Тобілевич; 1859-1940) – визначний український ак-
тор, режисер, драматург і педагог, корифей українського театру. 
Як акторові Саксаганському була притаманна реалістично-психо-
логічна метода роботи над роллю. Він мав передусім талант ко-
міка, переважно з сатиричним забарвленням, але мав успіх також 
у героїчних і трагедійних ролях. У режисерській роботі Сакса-
ганський відзначався надзвичайною докладністю, знав усі п’єси 
напам’ять, на проби приходив із готовим режисерським примір-
ником, із сумлінним вивченням кожної ролі та визначенням її міс-
ця у акторському ансамблі. Педагогічна діяльність Саксагансько-
го на інструкторсько-режисерських курсах Дніпросоюзу, як вка-
зує Б. Тобілевич, «мала велике громадсько-політичне і мистецьке 
значення, бо прийшов він на київські курси (1920 року) з твердим 
переконанням, що реалізм є єдиний вірний напрямок у театраль-
ному мистецтві» [22, с. 253]. На курсах П. К. Саксаганський чи-
тав лекції з мистецтва актора та режисури, провів декілька прак-
тичних занять. В своїй статті у третьому випуску «Театрального 
порадника» він розкриває свої погляди на театральне мистецтво, 
вимоги до актора та режисера, які полягали у необхідності вдум-
ливо вивчати життя і реалістично відтворювати його, спираючись 
на досвід попередників, але уникаючи трафаретів: «... Артист 
повинен у своїх попередників брати те, чого йому бракує і що 
найкраще. Тоді ти не одинець, а в тобі з’єдналась праця і твоїх 
попередників. Але треба пам’ятати, що мистецтво без ідеї не має 
значення» [6, с. 35]. 

Стисла характеристика творчості самого Саксаганського (в 
числі інших акторів українського театру корифеїв) подана в чет-
вертій книзі «Театрального порадника», яка мала назву «Шляхи 
розвитку українського театру» і була присвячена історії театраль-
ного мистецтва в Україні від давнини до сьогодення [9]. Автором 
книги був Олександр Григорович Кисіль (справжнє прізвище – 
Кисельов, 1889-1942) – відомий український театральний діяч 
та театрознавець. Освіту він отримав на історико-філологічному 
факультеті Петербурзького університету. Театральні зацікавлення 
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вченого проявилися вже у 1915 р., коли в Чернігові вийшла його 
праця «Украинский вертеп» (перевидано в 1918). Від 1917 р. Ки-
сіль жив в Україні, викладав у київських гімназіях, а з початку 
1918 р. читав курс історії українського театру та драми студен-
там Музично-драматичної школи Миколи Лисенка та інструктор-
сько-режисерських курсів «Дніпросоюзу». Виїхавши через мате-
ріальні труднощі з Києва, у 1920-1922 рр. Кисіль вчителював у 
селі Криве на Житомирщині, де створив театральний гурток, був 
режисером і актором. Повернувшись до Києва, викладав україн-
ську мову та літературу на робітничому факультеті Київського 
політехнічного інституту, вів курс історії українського театру в 
Київському музично-драматичному інституті. Тоді ж очолював 
театральну секцію Інституту української мови ВУАН та працював 
у театральному музеї ВУАН. 1937 року Кисіль був репресований 
й у 1942 р. загинув у концтаборі.

Праця «Шляхи розвитку українського театру» (1920) характе-
ризує український театр в його історичному розвитку. Ця стаття 
стала своєрідним планом для більш ґрунтовної розвідки Кисіля, 
яка вийшла у 1925 р. у Києві видавництві «Книгоспілка» під на-
звою «Український театр». Стосовно цих творів у примітках до 
перевидання творів О. Кисіля 1968 р. Р. Пилипчук відзначав: 
«Потреба дати радянському читачеві узагальнюючий нарис іс-
торії українського театру назріла вже у перші пожовтневі роки. 
О. Кисіль прагнув задовольнити цю потребу брошурою «Шляхи 
розвитку українського театру» 1921 року видавництвом «Дніпро-
союз» у серії «Театральний порадник». Після цього він набагато 
розширив її і в результаті з’явився монографічний нарис, виданий 
«Книгоспілкою» 1925 року в Києві» [8, с. 245]. Праці О. Кисіля 
відносяться до перших спроб в галузі вітчизняного театрознав-
ства, і в цій якості до сих не втратили свого наукового значення. 

1920 р. Дніпросоюз було ліквідовано й замість нього засновано 
Вукоспілку (Всеукраїнську кооперативну спілку) в Харкові, яка 
цілком підкорялася радянській владі. Оскільки ми не маємо ві-
домостей про подальшу діяльність режисерсько-інструкторських 
курсів, можемо припустити, що їх невдовзі теж було закрито. У 
вересні 1920 р. на підставі постанови Кооперативного комітету 
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України «Про об’єднання кооперативно-видавничої справи в рес-
публіці» організувалося видавництво «Книгоспілка» як видавни-
ча секція при Вукоспілці. «Книгоспілка» спочатку була Всеукра-
їнським кооперативним об’єднанням, але у жовтні 1920 р. уряд 
припинив діяльність всіх кооперативних союзів. Відродилася 
«Книгоспілка» у листопаді 1923 р. [10, с. 227]. Вона мала допома-
гати розвитку книговидавчої справи в Україні шляхом об’єднання 
всіх її видів, сприяти розповсюдженню книг через кооперативні 
організації, вивчати попит населення на друковану продукцію. 
Оскільки український книжковий ринок вимагав, крім всього 
іншого, музичних та драматичних творів книги, «Книгоспілка» 
заснувала декілька серій («Бібліотека Книгоспілки», «Бібліотека 
шкільної молоді»): ці книги мали дуже великий попит і були най-
більш ліквідним асортиментом після підручників. В. Молоткіна у 
своїй монографії вказує, що книжкова продукція «Книгоспілки» 
«відповідала насамперед запитам сільського населення і ділилася 
на 14 основних серій (українознавство, «Красне письменство», 
критика і історія літератури, кооперація та економіка, дитяча, те-
атральна та ін.) [11, с. 62]. 

«Книгоспілка» продовжила випуск деяких серійних ви-
дань «Дніпросоюзу», зокрема серії «Театральний порадник». У 
1923 р., вийшов друком останній, п’ятий, випуск серії «Театраль-
ний порадник». Він мав суто практичне значення, бо був присвя-
чений проблемам гримування та вироблення перук [18]. Відомо, 
що спочатку планувався випуск книги двох авторів із двох розді-
лів – «Техніка гриму» М. Бурачека та «Як самому робити парики» 
Б. Степанова. Так, в усякому разі, значилося на третій стороні об-
кладинки випуска № 3 в плані серії. Мабуть, саме тому в статтю 
Ю. Бобошка з «Української радянської енциклопедії» про серію 
«Театральний порадник» вкралася помилка – автор статті вважав, 
що п’ятий випуск належить двом авторам [1]. 

З невідомих причин остання книга серії вийшла за підписом 
одного Б. Степанова. На жаль, нам не вдалося знайти жодних ві-
домостей про автора цієї книги, який, вірогідно, був актором та 
викладав основи гриму на курсах. Він знайомить читачів з істо-
рією виникнення гриму, дає практичні вказівки щодо прийомів 
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гримуваня та занять мімікою, торкається питань гігієни шкіри у 
зв’язку з уживанням гриму, анатомії голови, впливу гриму на мі-
міку, подає основні прийоми гримування різних типів обличчя, 
характеризує види перук. Засвоєнню матеріалу мали сприяти ма-
люнки художника М. Алєксєєва. На це видання вдалося знайти 
невелчку рецензію інформаційного характеру, підписану крипто-
німом «М.-Р.» та вміщену у часописі «Книга»: «Книжка Б. Степа-
нова не може розглядатися як докладний підручник в театральних 
студіях та технікумах: для такого призначення в ній мало історич-
ного та теоретичного матеріалу. Але вона може бути дуже добрим 
порадником і практичним підручником для аматорських гуртків, 
для керівників робітничими та селянськими театрами й т. ін.» 
[12]. Автор рецензії відзначає, що малюнки у книзі виконані дуже 
добре. Взагалі, всі випуски серії включали фотографії, малюнки, 
ескізи театральних декорацій тощо. А єдине художнє оформлення 
серії було створене художником Валентином Бібіковим (про це 
свідчить його підпис на обкладинках випусків): на першій сторо-
ні обкладинці зображений старовинний театр з колонами та заві-
сою, на четвертій – логотип Дніпросоюзу з колосом, що пророс-
тає крізь землю. Оформлення серії свідчить про досить високу 
видавничу культуру та чітке читацьке призначення серії.

Таким чином, випуски серії «Театральний порадник» були 
першою спробою видання навчальної літератури з проблем під-
готовки працівників театру. Орієнтовані на студентів інструктор-
сько-режисерських курсів, ці видання відрізнялися простотою, 
стислістю та зручністю викладу матеріалу. Невеликий обсяг ви-
дань свідчить про те, що їх автори намагалися дати читачам лише 
перше уявлення про професію актора та режисера, зацікавити їх, 
спонукати до подальшого вивчення предмету. Зараз ці видання – 
цінний матеріал для вивчення не тільки історії видавничої спра-
ви, але й історії театральної освіти та театрознавства в Україні. 
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Ю. Ю. Полякова

ИЗДАНИЯ СЕРИИ «ТЕАТРАЛЬНИЙ ПОРАДНИК» И ИХ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

В статье рассматриваються издания серии «Театральний 
порадник», выходившей в Киеве в 1920-1923 гг. Выпуски серии 
содержат лекции, прочитанные в 1920 г. на инструкторско-
режиссёрских курсах Днепросоюза, выпускники которых должны 
были стать руководителями любительских театральных коллек-
тивов. Среди преподавателей курсов были такие известные дея-
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тели украинского и русского театра, как режиссёры Г. Гаевский 
и А. Загаров, актёры А. Саксаганский и В. Сладкопевцев и др. 
Выпуски серии были посвящены проблемам подготовки актёров 
и режиссёров, истории украинского театра, способам гримиро-
вания и создания париков. Автор статьи анализирует содержа-
ние выпусков с точки зрения их тематики и способа изложения 
материала, даёт биографические сведения об их создателях, рас- 
сматривает читательское назначение и художественное оформ-
ление изданий серии. Автор приходит к выводу, что издания, 
предназначенные для студентов инструкторско-режиссёрских 
курсов, отличались простотой, сжатостью и доступным изло-
жением материала. Сейчас эти издания являются ценным ма-
териалом для изучения как истории издательского дела, так и 
истории театрального образования и театроведения в Украине. 

Ключевые слова: серийные издания, «Театральний порадник», 
Днепросоюз, инструкторско-режиссёрские курсы, театральное 
образование.
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК НЕМЕЦКОГО 
ПРАВОВЕДА XVII в. Ф. Я. ЛЕЙКЕРА ИЗ ФОНДОВ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОНУ

Hастоящая статья посвящена краткому аналитическому об-
зору сборника биографий десяти выдающихся европейских 
правоведов эпохи Возрождения. Составитель, немецкий юрист 
XVII в., Ф. И. Лейкер снабдил свой справочник подробными ком-
ментариями, списками трудов и каталогом персоналий. В ста-
тье изучаются принципы выборки текстов и выявляется эпи-
стемологическое значение коллекции.
Ключевые слова: ренессансная традиция, правовед, компиля-
ция, биографический справочник, принципы выборки, историзм.

В XVI-XVII столетиях в Западной Европе появляется обильная 
справочная литература по самым разным областям знания. Осо-
бое место в этом потоке систематизирующих трудов занимают 
коллекции биографий выдающихся юристов. Следуя ренессанс-
ной традиции, авторы таких сочинений начинали свои обзоры от 
античных времён, уделяли значительное место периоду рецепции 
римского права, а затем обращались к творчеству своих совре-
менников. Описание деятельности последних представлялось 
особенно важным. Действительно, эти люди, интерпретируя ста-
ринные и современные правовые тексты, излагая правовые нор-
мы, предлагали новые формы государственному организму, пре-
допределяли этические и политические основания общественной 
жизни.

В коллекции старинных юридических книг университетской 
библиотеки ОНУ представлены издания этого жанра. Одним из 
таковых является книга «Жизнеописания выдающихся юристов» 
немецкого историка и правоведа Ф. Я. Лейкера (F. I. Leickher, 1656-
1688), вышедшая в Лейпциге в 1686 г. Известно, что в 1675 г. и 
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1677 г. он выступал перед аудиторией лейпцигских юристов по 
поводу своих политических сочинений [8; 9]. Поскольку других 
книг Ф. Я. Лейкер не издал, то «Жизнеописания» в определённом 
смысле являются итогом его творчества.

В предисловии к этому компендиуму Ф. Я. Лейкер так опре-
деляет свои цели: «Поскольку, друг читатель, большая часть лю-
дей живет, следуя не правилам, но примерам, то будет весьма по-
лезно, как это сделал Я. Лекциус «Жизнью Папиниана»1, пред-
ставить перед глазами образы мудрых людей ...» [7, p. 1]. Далее 
эрудит сообщает, что ограничится лишь десятью персоналиями, 
так как до него уже многие занимались подобной работой, в том 
числе учёнейший Ф. Лаббе. Здесь будет уместно согласиться с 
его оценкой феноменальной работоспособности учёного иезуи-
та Филиппа Лаббе (1607-1667), чья «Библиотека» даёт впечатля-
ющий перечень сочинений по всем областям знаний тогдашней 
Западной Европы и в ряде случаев предоставляет ценные уточ-
нения к работе Лейкера [6]. Обозначая границы своего произве-
дения, Лейкер высказывает краткие замечания по поводу трудов 
авторов, занимавшихся античными юристами. И хотя эта необ-
ходимая, с его точки зрения, часть истории права недостаточно 
хорошо освещена, всё же более насущным ему представляется 
выполнение очерков о юристах, близких к его времени. Присут-
ствует в данном случае и практическое соображение: Лейкер то-
ропится успеть к Лейпцигской ярмарке. Отметим, что практика 
публикации книжных каталогов к ярмарке, появившаяся впервые 
во Франкфурте-на-Майне в 1554 г., во времена Лейкера прочно 
укоренилась и в Лейпциге [12, t. 1, p. 69].

Лейкер находит необходимым перечислить самых выдающих-
ся из своих предшественников прошлого столетия, выделив их в 
особую группу. К ней отнесены:

– Бернардино Рутилио (1504-1538);
– Эмар дю Ривай (1491-1558);
– Франсуа Отман (1524- 1589);
– Кателлиано Котта (1484-1553);  
– Гвидо Панцироли (1523-1599);
– Жан Бертран (1527- 1594);
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– Николай Хенель (1582-1656).
Каждый из этих авторов стремился осмыслить процесс движе-

ния правовой мысли, создав богатый арсенал средств его описа-
ния2.

Вводную часть работы Лейкер завершает краткой периодиза-
цией истории права от полулегендарного Ирнерия до своего вре-
мени. Периодизация эта, по его мнению, обязана своей разработ-
кой М. Мантуа, И. Фишарду и Г. Панцироли [5; 10; 11]. Далее 
вниманию читателя предлагается подборка из 10 биографий. В 
ней содержатся жизнеописания:

– Николая Боэрия, авторства Иоанна Алесмия;
– Гийома Бюде в версии Луи Леруа;
– Антонио Агостина в исполнении Андреа Шотта;
– Антонио де Говеа, также в версии А. Шотта;
– Франсуа Отмана работы Петра Невелета;
– Жака Кюжаса в версии Жана-Папирия Массона;
– Барнабе Бриссона на основе трудов Жака-Огюста де Ту, Сце-

волы Саммартана и др.;
– Жана Бертрана в исполнении Франсуа Бертрана;
– Пьера Питу в версии Иосии Мерсера;
– Гвидо Панцироли на основе работы Якова Филиппа Томаси-

на.
Таким образом, Лейкер выполнил компилятивную работу. Од-

нако она снабжена подробными и весьма интересными примеча-
ниями эрудитского и аналитического характера, а также катало-
гом авторов. Читательский круг, на который он ориентировался, 
должен был быть весьма образованным и специально подготов-
ленным. Стоит отметить, что «Жизнеописания» Лейкера получи-
ли высокую оценку профессионалов [14, р. 20].

Что касается собственно его выборки, то она, на первый взгляд, 
обнаруживает бессистемный подход, присущий эрудитским тру-
дам того времени. Действительно, в сборнике семь известных 
французских правоведов, два представителя Пиренейского по-
луострова и один итальянец. Тем не менее, определённая логика 
просматривается. Лейкер просит читателя не удивляться тому, что 
в сборнике так много галлов, т. е. французов, и ни одного немца. 
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Во-первых, отмечает он, о немецких правоведах писал М. Адами 
и собирается закончить свой труд Х. Витте, а во-вторых, галлы, по 
его мнению, элегантностью юриспруденции превосходят «все на-
ции», а в теоретических исследованиях словно возрождают муд- 
рость древних римлян [1; 7, p. 5; 15].

Оценка Лейкером творчества по меньшей мере четырёх из этих 
французских авторов – Ж. Кюжаса, Ф. Отмана, Н. Боэрия (Н. Бо-
айе), П. Питу – выдержала проверку временем. Действительно, 
глубокий теоретик права Жак Кюжас (1520-1590) и блестящий по-
лемист-монархомах Франсуа Отман (1524-1589), широко извест-
ный как автор трактата «Франко-Галлия», вполне соответствуют 
этой характеристике. Достойное место в ряду представителей гу-
манитарной мысли своей эпохи занимают эллинист Николай Боэ-
рий (1469 – ок. 1539), проделавший огромную работу по осмысле-
нию древнегреческого культурного наследия, и правовед, антик- 
варий, политический мыслитель Пьер Питу (1539-1596), ученик 
Ж. Кюжаса и автор программного документа французской церкви 
«Вольности галликанской церкви».

Что объединяет этих авторов с остальными их собратьями по 
цеху из коллекции Лейкера? Следует заметить, что среди образо-
ванных юристов XVI в. прочно укоренилось осознание того, что 
общественные учреждения – прежде всего римские – могут быть 
поняты лишь при условии использования всех наличных источ-
ников помимо известной Юстиниановой компиляции. Фигуранты 
всех предложенных Лейкером биографий обнаруживают, хотя и с 
разным успехом, именно эту установку.

Приведём лишь некоторые факты. Отстранённый от конкурса 
в Тулузе (1554), Ж. Кюжас занял должность преподавателя в ма-
леньком университете Кагора, где встретился с португальцем Ан-
тонио де Говеа, общение с которым углубило его историческую 
методологию изучения римского права. Выполняя задачу по си-
стематизации законов по законодателям, поставленную испанцем 
Антонио Агостином, Кюжас прокомментировал Павла, Нерация, 
Ульпиана, Папиниана и др. [9, p. 135]. Как видим, эта страница 
биографии Ж. Кюжаса связана интеллектуальными узами с твор-
чеством пиренейских юристов из книги Лейкера.
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Менее известные французские правоведы Жан Бертран (1527-
1594) и Барнабе Бриссон (1531-1591) также примыкают к озна-
ченному направлению. Первый – своей неоднократно переизда-
вавшейся книгой жизнеописаний юристов, а второй – словарём 
юридических терминов, имевшим хождение до начала XIX в. [3].

Наконец, отметим итальянца Г. Панцироли. В панораме ита-
льянской юриспруденции второй половины чинквеченто он явля-
ется весьма заметной фигурой. Панцироли стремился обогатить 
культуру юриста гуманистическим и историческим знанием свое-
го предмета, следуя по пути одного из своих наставников, А. Аль-
циата. Самое известное и самое оригинальное произведение Пан-
цироли – «Четыре книги о знаменитых толкователях законов». 
Этот подробный компендиум по истории античной и средневе-
ковой юриспруденции включает многочисленные биографиче-
ские очерки юристов, изложенные в хронологическом порядке, 
от римских (в первой книге) до средневековых и современных до 
конца времени автора (разделённых соответственно на цивили-
стов и канонистов во второй и третьей книге), что завершается (в 
четвертой книге) краткими сведениями о европейских универси-
тетах (называемых «академиями») и датами их основания. Хотя 
«Четыре книги» достаточно суммарны и не свободны от ошибок 
и неточностей; тем не менее, они представляют собой полезное 
собрание сведений и являются по своей полноте и органичности 
произведением, значительно превосходящим всё предшествую-
щее, что писалось на близкие сюжеты [13, Bd. 3, S. 51-52]. Гу-
манистический дух этого произведения не помешал Панцироли 
оценить средневековых юристов общего права, выполнив их со-
поставление с юристами римскими (что в известной мере про-
тиворечит общей гуманистической тенденции категорического к 
ним пренебрежения в научном плане).

Все вышесказанное позволяет прийти к следующим заклю-
чениям. Хотя работа Ф. Я. Лейкера и не является оригинальным 
сочинением, она представляет собой ценность со многих точек 
зрения. Сама подборка биографий и подстрочные комментарии 
составителя обнаруживают культурный уровень немецкого эру-
дита XVII в. с его хорошим знанием общеевропейского состоя-
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ния правовой мысли и вполне индифферентным отношением к 
конфессиональным вопросам. Программные установки юристов, 
представленных в справочнике, включают не только преклонение 
перед ценностями античности, но и принципы, которые позволя-
ют судить о присущей им доле историзма и о своеобразии под-
хода к правовой и политико-правовой проблематике. Справочник 
Лейкера имеет также и утилитарное значение, ибо в нём собрана 
труднодоступная, а иной раз и утраченная информация, отражён-
ная в подстрочниках, списках работ и каталоге авторов.

Примечания
1 Речь идёт, по-видимому о следующей работе: Lectius J. Vita Papiniani. – 

Genevae, 1591. 
2 Лейкер ссылается, видимо, на следующие их труды: Rutilius B. Veterum Iu-

risconsultorum vitae. – Basileae : ap. Joannem Oporinum, 1537; Rivallius A. Aymari 
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КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ РАДЗИВИЛЛОВ В ФОНДЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ: 

ИСТОРИЯ, АКТУАЛИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Важным направлением научных исследований Национальной 
библиотеки Беларуси являются научная, библиографическая 
и виртуальная реконструкция библиотеки Несвижской ор-
динации Радзивиллов. Основными результатами этой дея-
тельности являются: принятие решения ЮНЕСКО в 2009 г. 
о включении архивных и библиотечных материалов Несвиж-
ской ординации Радзивиллов в Мировой Реестр «Память 
мира»; осуществление библиографического и виртуального 
представления книжной коллекции Радзивиллов в электрон-
ном каталоге библиотеки; подготовка научных публикаций и 
электронных изданий о библиотеке Радзивиллов; популяриза-
ция книжной культуры Радзивиллов музейными средствами.
Ключевые слова: Национальная библиотека Беларуси, библио- 
тека Несвижской ординации Радзивиллов, библиографиче-
ская реконструкция, виртуальная реконструкция.

Национальная библиотека Беларуси (далее – НББ) с 90-х гг. 
ХХ в. является инициатором и активным реализатором рекон-
струкции библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов. С 
этого времени важным направлением научных исследований НББ 
являются научная, библиографическая и виртуальная реконструк-
ция несвижского книжного собрания.

Научная реконструкция книжного собрания подразумевает из-
учение истории формирования, развития и судьбы библиотеки 
Несвижской ординации Радзивиллов. Результатами научной дея- 
тельности НББ по исследованию книжного наследия Радзивил-
лов являются многочисленные публикации специалистов НББ по 
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истории библиотеки Радзивиллов и специфике радзивилловской 
коллекции в фонде НББ, в том числе в энциклопедиях, научных 
сборниках, материалах конференций и СМИ [1; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

С начала ХХІ в. НББ активно отстаивала придание этому воп- 
росу международного значения и выступала с идеей виртуальной 
реконструкции несвижской коллекции путём создания единого 
информационного ресурса, который отображал бы состав всех 
её частей и обеспечил доступ к ним посредством информацион-
ных технологий. Именно эта идея была поддержана на Между-
народной конференции «Программа ЮНЕСКО «Память мира»: 
деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению доку-
ментального наследия», которая проходила в НББ в 2006 г. В со-
ответствии с её решениями был создан Международный совет по 
проекту виртуальной реконструкции документального наследия 
и библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов, первое засе-
дание которого состоялось в 2007 г. в Минске, а второе – в 2008 г. 
в Несвиже. Основным результатом этого сотрудничества стало 
принятие решения ЮНЕСКО в 2009 г. о включении архивных и 
библиотечных материалов Несвижской ординации Радзивиллов в 
Мировой Реестр «Память мира» [3]. 

Надо отметить, что идея по осуществлению совместного про-
екта по реконструкции радзивилловского собрания до сегодняш-
него дня целиком не реализована. Этот проект является долго-
срочным по следующим причинам: большой объём и раздроблен-
ность библиотеки, неисследованность и неописанность частей 
библиотеки. Например, в НББ процесс выявления книг из библио- 
теки Радзивиллов был чрезвычайно сложный, так как первона-
чально книги не были выделены в отдельную коллекцию и разо-
шлись по общему фонду. Основной массив был выявлен только 
при сверке фондов библиотеки. Отдельно надо отметить пробле-
мы, связанные с виртуальной реконструкцией библиотеки: про-
блема технических возможностей владельцев частей библиотек 
и создания качественных электронных копий, проблема отбора 
книг для создания электронных копий. Что касается последнего, 
то практика показала, что создание полнотекстовых копий всей 
библиотеки является нецелесообразным. К созданию электрон-
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ной библиотеки книжного собрания целесообразно применять 
критерий избирательного отбора, при котором учитываются уни-
кальность, историческая значимость, информативность книжно-
го памятника. Кроме того, отсутствовала достаточная финансовая 
поддержка научного и технического процессов реализации по-
ставленных задач библиографической и виртуальной реконструк-
ции книжного собрания.

Несмотря на многочисленные проблемы, за последние годы 
было много сделано и имеется достаточно примеров положитель-
ного эффекта. Основным результатом деятельности в этом направ-
лении является успешное исследование библиотеками Беларуси 
своих частей книжного собрания. Что касается Национальной 
библиотеки Беларуси, то она осуществила библиографическое и 
виртуальное представление коллекции библиотеки Несвижской 
ординации Радзивиллов из своего фонда в электронном каталоге 
НББ. Общее количество выявленных документов (с учётом алли-
гатов) составляет 681, из них: 650 старопечатных изданий, 25 ред-
ких изданий XIX ст., 3 рукописи, 2 единицы хранения архивных 
документов, 1 периодическое издание. Все атрибутированные эк-
земпляры научно описаны, оцифрованы и доступны читателям в 
электронном каталоге НББ.

Результатами научной и издательской деятельности НББ яв-
ляются также электронные издания, которые включают полно-
текстовые копии документов. НББ были подготовлены и изда-
ны три DVD-ROM, посвящённые библиотеке Радзивиллов. На 
диске «Инкунабулы в фонде Национальной библиотеки Белару-
си» (Минск, 2008) помещена полнотекстовая копия инкунабулы 
с библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов «Herbarius 
Moguntiae impressus» (Mainz, 1484) [2]. На диске «Произведения 
представителей рода Радзивиллов» (Минск, 2009) предоставле-
ны электронные копии изданий XVII и XVIII вв.: произведение 
Николая Криштофа Радзивилла Сиротки «Перегринация» на ла-
тинском, польском и русском языках, «Комедии и трагедии» Ур-
шули Радзивилл [10]. На диске «Радзивиллиана» (Минск, 2010) 
предоставлено полнотекстовая электронная копия альбома гра-
вюр «Icones Familiae Ducalis Radivilianae» 1875 г. издания с пор-
третами представителей рода Радзивиллов [11]. 
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На ХІ Международных книговедческих чтениях (Минск, 16-
17 апреля 2015 г.), организатором которых является НББ, радзи-
вилловская тематика была одной из ведущих. Отдельный тема-
тический блок конференции был посвящён книжному наследию 
рода Радзивиллов. Прозвучали доклады по истории библиотеки 
Несвижской ординации Радзивиллов, а также творческому насле-
дию Марии Дороты де Кастелян Радзивилл, которая занималась 
пополнением замковой библиотеки и 175-летие со дня рождения 
которой отмечалось в 2015 году. 

НББ активно занимается популяризацией книжной культуры 
Радзивиллов музейными средствами. В музее книги НББ в основ-
ной экспозиции экспонируются старопечатные издания из Несвиж-
ской библиотеки Радзивиллов, книги, выпущенные в радзивиллов-
ских типографиях Бреста и Несвижа в XVI и XVIIІ вв. и др. 

В рамках ХІ Международных книговедческих чтений состоя-
лось открытие выставки «Радзивиллы и книга», на которой Рад-
зивиллы предстали как издатели и авторы книг, основатели ти-
пографий и библиотек. В экспозиции демонстрировались экзем-
пляры из брестской типографии Николая Радзивилла Чёрного; 
переиздания ХVІІ-ХVІІІ вв. Радзивилловской карты и «Перегри-
нации…» Николая Криштофа Радзивилла (Сиротки), единствен-
ный в Беларуси экземпляр XVIII в. драматических произведений 
Францишки Уршули Радзивилл, первое издание уникального му-
зыкального произведения оперы «Фауст» (Берлин, 1835) Антония 
Генрика Радзивилла, а также издания конца ХІХ в. творческого и 
эпистолярного наследия Марии Дороты Радзивилл де Кастелян.

Часто книги Радзивиллов являются музейными экспонатами 
совместных выставок. Например, НББ приняла участие в выстав-
ках в Национальном историко-культурном музее-заповеднике 
«Несвиж»: «Книжное наследие Радзивиллов» (2013), «Мария До-
рота Радзивилл. Время культурного возрождения» (2015).

В качестве перспективного проекта по исследованию книж-
ного наследия Радзивиллов НББ инициирует научно-исследова-
тельскую работу по выявлению и изучению книг из последней 
библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов в библиотеках, 
музеях и архивах Беларуси. Центральная научная библиотека 
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имени Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси издает 
каталоги «Библиотека Радивилов Несвижской ординации», кото-
рые отображают книги, что сохраняются в её фонде. Фонды дру-
гих библиотек, музеев и архивов, которые также являются хра-
нителями книг из последнего книжного собрания Радзивиллов, 
остаются не презентованными научной и широкой общественно-
сти. Цель проекта – создание библиографической реконструкции 
последней библиотеки Несвижской ординации Радивилов, книги 
из которой хранятся в библиотеках, музеях и архивах Беларуси. 
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Т. А. Сапега 

КНИЖКОВЕ ЗІБРАННЯ РАДЗИВІЛЛІВ У ФОНДІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ БІЛОРУСІ: ІСТОРІЯ, 

АКТУАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливим напрямком наукових досліджень Національної 
бібліотеки Білорусі є наукова, бібліографічна і віртуальна 
реконструкція бібліотеки Несвіжської ординації Радзивіллів. 
Основними результатами цієї діяльності є: прийняття рішення 
ЮНЕСКО в 2009 р. про включення архівних та бібліотечних 
матеріалів Несвіжської ординації Радзивіллів у Світовий Реєстр 
«Пам’ять світу»; здійснення бібліографічного та віртуального 
представлення книжкової колекції Радзивіллів в електронно-
му каталозі бібліотеки; підготовка наукових публікацій та 
електронних видань про бібліотеку Радзивіллів; популяризація 
книжкової культури Радзивіллів музейними засобами.

Ключові слова: Національна бібліотека Білорусі, бібліотека 
Несвіжської ординації Радзивіллів, бібліографічна реконструкція, 
віртуальна реконструкція.
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Гребцова И. С.

«ЦИРКУЛЯР ПО УПРАВЛЕНИЮ ОДЕССКИМ УЧЕБНЫМ 
ОКРУГОМ» 60-х гг. XIX ст. КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ УЧЕБНОГО ОКРУГА

Целью статьи является выявление основных приоритетов 
и направлений деятельности попечителей Одесского учеб-
ного округа А. А. Арцимовича и С. П. Голубцова на основе 
комплексного анализа содержания хранящегося в фондах 
Научной библиотеки ОНУ ведомственного журнала «Цир-
куляр по управлению Одесским учебным округом» за период 
становления издания (60-е гг. ХІХ ст.). Сделаны выводы об 
информационных возможностях «Циркуляра» как источника 
для изучения развития образования в Новороссийском крае и 
Бессарабской области, роли попечителей в данном процессе. 
Ключевые слова: А. А. Арцимович, С. П. Голубцов, Одесский 
учебный округ, попечитель учебного округа, Новороссийский 
университет, гимназии, педагогические съезды, училища.

Деятельность Одесского учебного округа и его попечителей до 
настоящего времени остаётся слабоизученной проблемой, несмо-
тря на её безусловную научную значимость. В то же время в фон-
дах Научной библиотеки Одесского национального университе-
та имени И. И. Мечникова хранится один из важных источников 
для её изучения – журнал «Циркуляр по управлению Одесским 
учебным округом», информационный потенциал которого богат и 
многогранен. Введение материалов этого ведомственного органа 
в научный оборот позволяет рассмотреть деятельность канцеля-
рии Одесского учебного округа и сменявших друг друга попечи-
телей в их попытках реформирования и совершенствования сфе-
ры образования в регионе. 

Подготовка реформы образования в Российской империи, 
осуществлявшаяся в атмосфере реализации других буржуазных 
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реформ 60-70-х гг. ХІХ ст., подтолкнула правительство к учреж-
дению в учебных округах ведомственных органов печати. По 
инициативе Министерства народного просвещения в учебных 
округах страны были основаны особые журналы, на которые воз-
лагалось выполнение сразу двух функций: пропаганды нововве-
дений и информирования общественности о темпах и направле-
ниях реформ. Первым изданием такого типа стал «Циркуляр по 
управлению Киевским учебным округом», который (благодаря 
усилиям попечителя этого учебного округа Н. И. Пирогова) начал 
выходить с конца 50-х гг. XIX ст. Вторым в ряду ведомственных 
журналов был, основанный в 1861 г., «Циркуляр по управлению 
Харьковским учебным округом». В следующем году появилось 
сразу три таких издания: в Московском, Петербургском и Вилен-
ском учебном округе. 

В Одессе основание «Циркуляра» было связано с деятельно-
стью попечителя Одесского учебного округа Адама Антоновича 
Арцимовича (1829-1893). Служивший с 1849 г. по 1857 г. в раз-
личных департаментах Сената, в 1861 г. А. А. Арцимович стал 
самарским гражданским губернатором, а в апреле 1862 г. был 
переведён на службу в Министерство народного просвещения 
и назначен попечителем Одесского учебного округа. В мае того 
же года он покинул Самару и уехал на новое место службы. В 
одесский период наиболее зримо проявились незаурядные спо-
собности А. А. Арцимовича как популяризатора просвещения и 
организатора образования в регионе. 

Первый номер «Циркуляра по управлению Одесским учеб-
ным округом» вышел в 1864 г. и содержал материалы сразу за 
два месяца – январь и февраль. В дальнейшем издание стало еже-
месячным и широко освещало разнообразные аспекты развития 
образования. Журнал состоял из двух отделов. В первом отделе 
публиковались постановления правительства и Министерства 
народного просвещения, во втором – распоряжения руководства 
Одесским учебным округом, а также неофициальные материалы: 
методические разработки опытных учителей, статьи ведущих 
преподавателей на педагогические темы и т. д. Годовая цена из-
дания составляла 4 руб.
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Важной для изучения динамики распространения образова-
тельных учреждений в регионе является рубрика журнала «От-
крытие и закрытие учебных заведений». В ней четко фиксиро-
вались все изменения на условной карте развития системы об-
разования в Новороссийском крае и Бессарабской области. Ко-
личественный и качественный состав преподавателей, их мате-
риальное положение дают возможность рассмотреть рубрики 
«Движение по службе», «Вакансии служебных мест по округу», 
«Назначение пособий», «Назначение пенсий». 

В шестом номере журнала была введена рубрика «Наша педа-
гогическая жизнь», с появлением которой началась систематиче-
ская публикация протоколов заседаний педагогических советов. 
Следует отметить, что широкая публикация делопроизводствен-
ной документации учебных заведений являлась одной из особен-
ностей «Циркуляра». Уже в первых номерах издания публикова-
лись протоколы заседаний советов Кишиневского 1-го уездного 
училища, Николаевской гимназии и других учебных заведений, 
занимавших разные ступени в четырехступенчатой системе обра-
зования Российской империи той поры [2, c. 55-57; 4, c. 421-472; 
5, c. 10-24; 6, c. 192-236]. Делопроизводственные документы, по-
мещённые в «Циркуляре», позволяют реконструировать панорам-
ную картину деятельности большинства учебных заведений края. 

Анализ материалов журнала свидетельствует, что приори-
тетными направлениями в работе попечителя учебного округа 
А. А. Арцимовича стали преобразования в основанных ранее 
учебных заведениях, расширение сети национальных училищ, 
распространение женского образования. В частности, он содей-
ствовал открытию в Комрате болгарского училища с преподава-
нием на родном языке, важную роль сыграл в усовершенствова-
нии еврейских начальных школ. «Циркуляр» подробно сообщал 
об открытии в Аккермане народного девичьего училища, в Ки-
шинёве – приходского училища для мальчиков, в Оргееве – тал-
муд-торы [8, c. 422 ; 12, c. 753]. Попечитель поддержал инициа-
тиву основания новых гимназий в Николаеве и Керчи, Одесско-
го коммерческого училища. В период его руководства округом в 
Кишинёве, Симферополе, Таганроге, Екатеринославе, Херсоне и 
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Николаеве были открыты женские училища I разряда, несколько 
девичьих училищ II разряда, ряд приходских как мужских, так и 
женских училищ. 

А. А. Арцимович осуществил комплекс успешных преобразо-
ваний в двух одесских гимназиях. Будучи сторонником отмены 
сословных ограничений на учёбу детей в школах разных типов, 
он превратил привилегированную Ришельевскую гимназию в 
учебное заведение для обучения мальчиков всех сословий и веро-
исповеданий, выделив её из состава лицея. В сообщении журнала 
«О подчинении надзору директоров гимназий: Ришельевской и 
Одесской 2-й частных учебных заведений Одессы» отмечалось, 
что с 1828 г. все частные учебные заведения города находились в 
ведении директора Ришельевского лицея, бывшего одновременно 
директором гимназии. С отделением же гимназии от лицея «пред-
ложено 12 января 1864 года директору Ришельевской гимназии 
принять в свое заведование как христианские, так и еврейские 
частные учебные заведения» [1, c. 8]. Правда, очень скоро это ре-
шение было пересмотрено. Уже 21 января 1864 г. контроль над ев-
рейскими учебными заведениями был поручен директору Одес-
ской второй гимназии. Одновременно гимназиям вменялось в 
обязанность контролировать частные учебные заведения города. 

Стремление к оптимизации учебного процесса и повышению 
качества знаний в период подготовки и проведения реформы сде-
лало необходимым в первом же номере «Циркуляра» довести до 
сведения служащих распоряжение министра, «чтобы переводные 
и выпускные экзамены в учебных заведениях Министерства на-
родного просвещения производимы были в нынешнем году с 
должною строгостью» [1, c. 6]. В дальнейшем это требование к 
преподавателям учебных заведений журнал повторял неодно-
кратно.

«Циркуляр» времён А. А. Арцимовича сыграл позитивную 
роль в подготовке учительских съездов. Инициатива их прове-
дения исходила от министерства, которое сочло необходимым 
провести с 1863 г. по 1867 г. в учебных округах педагогические 
съезды для пересмотра уставов и программ учебных заведений 
в русле новых тенденций в развитии образования. Один из раз-
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делов пятого номера «Циркуляра» за 1864 г. был посвящён проб- 
леме организации съездов учителей уездных училищ, проведе-
ние которых стало одним из важных направлений деятельности 
А. А. Арцимовича. «Попечитель Одесского учебного округа при-
знал полезным учредить ежегодные съезды учителей уездных 
училищ вверенного ему округа в центральных городах под не-
посредственным руководством директоров. Эти съезды имеют 
целью оживить педагогическую деятельность преподавателей 
наших низших учебных заведений, давая им возможность сбли-
жаться между собою, обмениваться мыслями о преподаваемых 
ими предметах и наблюдениями своей педагогической опытно-
сти» [3, c. 184-185], – говорилось в объявлении о готовившемся 
в Таврической губернии съезде. Предполагалось каждый год об-
суждать проблемы преподавания одного из предметов, входящих 
в программу уездных училищ [3, c. 185]. 

Широкому обсуждению подлежали решения проходившего с 
15 апреля по 3 мая 1865 г. в Кишинёве съезда учителей истории 
и географии Бессарабских уездных училищ. К этому времени 
сложилась определённая схема их проведения. Согласно данным 
«Циркуляра», каждый делегат съезда провёл один урок в при-
сутствии остальных участников съезда. В Кишинёве большин-
ство учителей истории на своём открытом уроке взяли за основу 
биографический метод, «позволяющий через биографии вели-
ких людей осветить историю» [9, c. 517]. Делегаты были вполне 
удовлетворены таким подходом и работой съезда в целом. Однако 
А. А. Арцимович счёл нужным передать подготовленные съездом 
решения на рассмотрение профессору Новороссийского универ-
ситета историку М. П. Смирнову, который внёс ряд частных уточ-
нений и сделал одно общее замечание, касающееся методологи-
ческого подхода, заложенного в этих решениях. «Съезд не считает 
необходимым научное, систематизированное изложение истории 
в уездных училищах, предпочитая ему изложение по биографи-
ям великих личностей. Мнение это, по-моему, неверно в теории 
и потому самому оказывается неприменимым на практике. Счи-
таю лишним распространяться о том, что не отдельные личности 
управляют ходом истории, что есть общие законы, руководящие 



265

жизнью народов, – все это давно известно…» [8, c. 517], – подчёр-
кивал М. П. Смирнов в своей рецензии. Попечитель согласился с 
его доводами и предложил директору училищ Бессарабской обла-
сти дать «распоряжение об исправлении и дополнении програм-
мы по истории на основании указаний, сделанных г. профессором 
Смирновым»  [9, c. 555]. 

Педагогические съезды А. А. Арцимович проводил поочеред-
но в разных городах округа, в том числе и в Одессе. Одесские 
съезды отличала их многоплановость. Благодаря усилиям по-
печителя каждый из одесских съездов стал событием для юга 
страны и системы образования Российской империи в целом. 
Повестка дня первого одесского съезда, проходившего в 1864 г., 
была довольно разнообразной – охватывала теорию и практику 
учебной и воспитательной работы, проблемы училищ и гимна-
зий, вопросы преподавания и подготовки учителей, составления 
программ, выбор руководств. Оживлённое обсуждение вызвал 
вопрос о начальных школах, их слабой материальной базе, от-
сутствии помощи им со стороны государства, необходимости 
повышения уровня преподавания. 

С 25 июня по 10 июля 1865 г. в Одессе проходил второй педаго-
гический съезд. К его началу делегаты обязывались подготовить 
статистические данные о состоянии гимназий и других учебных 
заведений, а также сформулировать вопросы, связанные с введе-
нием устава начальных народных училищ от 14 июля 1864 года 
и гимназий от 19 ноября того же года [5, c. 2-3]. Председателем 
съезда был избран окружной инспектор В. Г. Варенцов – едино-
мышленник и соратник А. А. Арцимовича. На съезде остро об-
суждался вопрос о гимназиях, их учебных программах, принци-
пах регулирования внутренней гимназической жизни. Участники 
съезда рассмотрели и массив дидактических вопросов, проблему 
соотношения учебной нагрузки на учащихся в классе и в процес-
се их домашней подготовки к урокам. 

Июльский номер «Циркуляра» за 1865 г. опубликовал решения, 
принятые съездом о введении устава гимназий и прогимназий. 
Введение устава в гимназиях округа было решено осуществлять 
с 1 августа 1865 г. При этом даже классические гимназии имели 
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различия в преподаваемых в них предметах: «Гимназии: Рише-
льевская, Херсонская, Екатеринославская, Кишиневская и Сим-
феропольская преобразуются в классические с одним латинским 
языком; гимназии Керченская и Таганрогская, а также Одесская 
2-я – в классическую с языками латинским и греческим» [9, c. 482-
487]. Вскоре по инициативе А. А. Арцимовича в журнале стали 
публиковаться объявления о конкурсе на составление учебников 
для гимназий и прогимназий по математике, химии, физике, гео-
графии и другим предметам [12, c. 767-770 ; 13, c. 847]. 

«Циркуляр» и в дальнейшем постоянно публиковал материа-
лы педагогических съездов. В частности, в августовском номере 
за 1865 г. была помещена информация о проходившем в Одессе 
съезде учителей арифметики и геометрии уездных училищ Хер-
сонской губернии [10, c. 623]. 

Другим приоритетным направлением в работе попечителя 
А. А. Арцимовича стало преобразование Ришельевского лицея в 
Новороссийский университет. В период комплектования кадров 
для открывавшегося весной 1865 г. первого в регионе высшего 
учебного заведения в «Циркуляре» появился документ под назва-
нием «Относительно производства содержания доцентам импе-
раторского Новороссийского университета». В нём говорилось, 
что император дозволил «доцентам вновь открываемого Ново-
российского университета, определяемым в сей университет свы-
ше положенной временным штатом оного нормы, производить 
назначенное по сему штату содержание на счет свободной сум-
мы…» [7, c. 333-334]. Иначе говоря, правительство осознавало, 
что официально утвержденные штаты не смогут обеспечить эф-
фективную работу университета, но выделять средства на допол-
нительные должности не торопилось, перекладывая это на плечи 
университетского руководства.

В майском номере журнала была опубликована заметка об от-
крытии университета в Одессе. В ней сообщалось, что в честь 
торжественного события в присутствии руководства края и одес-
ситов архиепископом Херсонским и Одесским Димитрием был 
отслужен молебен в Александро-Невской университетской церк-
ви [7, c. 338]. В этом же номере было помещено сообщение, со-
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гласно которому окончившие курс обучения в раввинском учи-
лище «имеют право поступать в число студентов» без экзаменов, 
при условии сдачи ими латыни и французского языка, которые не 
изучались в училище [7, c. 337]. Правда, самостоятельное изуче-
ние языков было не по карману многим еврейским юношам.

Попечитель А. А. Арцимович совершенствовал издание, рас-
ширял число рубрик. В конце 1865 г. разнообразнее стала рубрика 
«Наша педагогическая жизнь». В октябрьском номере «Циркуля-
ра» в ней была помещена содержательная статья А. Бржосниов-
ского «Институт Стоя в Иене». Профессор Иенского университе-
та немецкий педагог К. Стой (1815-1885) был хорошо известен в 
России. Он был основателем нескольких учебных заведений на 
родине, в частности, народной школы и педагогической семина-
рии. Его педагогическая система широко обсуждалась на страни-
цах зарубежной и российской прессы, при этом у неё было мно-
го сторонников, но и немало критиков. Автор статьи постарался 
показать все достоинства и недостатки педагогического метода 
К. Стоя, а в заключении констатировал: «Можно без преувеличе-
ния сказать, что Стой вполне осуществляет свой основной прин-
цип: развить в индивидууме каждую сторону человеческой дея-
тельности, но отнюдь неразрывно, а в гармонии со всеми други-
ми» [12, c. 839]. Именно такой подход к формированию личности 
А. Бржосниовский считал наиболее эффективным.

В распоряжении «О приходских училищах мужских и жен-
ских» А. А. Арцимович сосредоточил внимание на недостатках 
в работе низшего звена образовательной системы, где дела «идут 
не так, как бы можно было желать, и не имеют такого числа уче-
ников, которое хотя бы сколько-нибудь было бы соответственно 
числу жителей» [10, c. 560]. При этом автор не видел единого ре-
цепта, способного изменить ситуацию к лучшему, «потому что 
причины и условия возвышения или упадка училищ могут быть 
весьма различны». Ещё более заметные трудности, по его мне-
нию, возникают на пути развития женского образования, в связи с 
чем «попечитель считает делом первой необходимости открытие 
бесплатных женских училищ или училищ с самым незначитель-
ным платежом за право учения…» [10, c. 561]. Одним из важных 
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факторов, способных сдвинуть с места развитие начального обра-
зования, отмечалось в «Циркуляре», является подготовка кадров 
для народных школ. Этому, по мнению попечителя, должны спо-
собствовать двухгодичные педагогические курсы. «Главная цель 
педагогических курсов состоит в том, чтобы молодых людей, при-
готовляющихся в учителя начальных народных училищ, научить, 
как должно руководить начальным училищем и как преподавать 
входящие в курс его учебные предметы с возможно большею 
пользою для учащихся» [11, c. 696]. Безусловно, расширение сети 
учебных заведений требовало увеличения числа преподавателей, 
но чтобы это не сделалось только количественным показателем, 
была необходима качественная подготовка молодых учителей. На 
этом и хотел сосредоточить усилия попечитель А. А. Арцимович.

Итоги работы канцелярии попечителя Одесского учебного 
округа за 1865 г. подводил ноябрьский номер «Циркуляра», в ко-
тором редакция поместила перечень протоколов заседаний совета 
попечителя. Анализ приведённых в журнале данных свидетель-
ствует, что в течение 1865 г. было проведено 16 заседаний, на ко-
торых присутствовали А. А. Арцимович, ректор Новороссийско-
го университета И. Д. Соколов, окружные инспектора В. Д. Да-
бижа и В. Г. Варенцов, директора гимназий округа. Обычно на 
заседаниях также присутствовали профессора Новороссийского 
университета М. П. Смирнов,  В. И. Григорович, П. С. Билярский, 
А. М. Богдановский [13, c. 936-994]. 

В следующем году А. А. Арцимович продолжил издание 
«Циркуляра». У попечителя было ещё много планов по усовер-
шенствованию региональной образовательной системы. Одна-
ко пятый номер журнала стал последним, который он утвердил. 
Следующий, шестой номер, уже утверждал управляющий учеб-
ным округом И. Д. Соколов. Причиной тому являлась отставка 
17 июня 1866 г. А. А. Арцимовича с поста попечителя Одесского 
учебного округа.

Следующим попечителем учебного округа стал Сергей Пла-
тонович Голубцов (1832-1888), выпускник Московского универ-
ситета, доктор медицины. Во время Крымской кампании он при-
нимал активное участие в формировании рязанского ополчения. 
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При введении в действие Положений 19 февраля 1861 г. С. П. Го-
лубцов участвовал в процессе реализации крестьянской реформы 
в Рязанской губернии в качестве мирового посредника первого 
призыва. В 1866 г. последовало его перемещение по службе из 
Министерства внутренних дел в Министерство народного про-
свещения, где в разработке и реализации учебной системы второй 
половины XIX ст. он стал одним из единомышленников министра 
просвещения Д. А. Толстого. В октябре 1866 г. С. П. Голубцов был 
назначен попечителем Одесского учебного округа, который он 
возглавлял до весны 1880 г. – до перевода на такую же должность 
в Киевский учебный округ. 

В 6-м номере «Циркуляра» за 1866 г. был опубликован важный 
министерский документ «О непременном учреждении при всех 
уездных училищах ученических библиотек». Но, как отмечал 
ежемесячник двумя годами позже, процесс открытия библиотек 
при училищах шёл крайне медленно. Попечитель С. П. Голубцов 
настаивал на безусловном выполнении этого распоряжения мини-
стерства. В то же время материальная база библиотек не обеспе-
чивалась государственными субсидиями или фондами учебного 
округа. Директорам вменялось в обязанность основывать библио- 
теки «за счет специальных средств училищ», что, естественно, 
замедляло их основание [20, c. 101]. 

В 60-е гг. ХІХ ст. «Циркуляр» систематически публиковал от-
чёты библиотек уездных училищ, в которых сообщались данные 
о количестве книг в них и источниках их поступлений. Канце-
лярия попечителя Одесского учебного округа под руководством 
С. П. Голубцова ревностно следила за содержанием книг в биб- 
лиотеках учебных заведений. Об этом убедительно свидетель-
ствует документ «Об исключении из ученических библиотек 
произведений Добролюбова, Белинского и Марка Вовчка». В 
нём сообщалось о выявлении во время посещения попечителем 
библиотек при гимназиях Одесского учебного округа произве-
дений названных авторов, которые, по мнению С. П. Голубцова, 
«неуместны в ученических библиотеках» [17, c. 117]. Немедлен-
но поступило распоряжение изъять отмеченные книги из фон-
дов библиотек. Вскоре в «Циркуляре» был помещён «Каталог 
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книг, необходимых для ученических библиотек при уездных учи-
лищах», который, чётко определив перечень книг по всем предме-
там, имел целью освободить фонды библиотек от нежелательных 
изданий, тем более, от сочинений «неблагонамеренных» авто-
ров [24, c. 161-191]. С. П. Голубцов, разделяя и в этом убеждения 
министра народного просвещения Д. А. Толстого, стоял на по-
зициях охранительства.

Материалы «Циркуляра» свидетельствуют также о серьёзной 
роли преподавателей Новороссийского университета в деле раз-
вития образования в Новороссийском крае и Бессарабской обла-
сти. Профессорам университета попечители учебного округа по-
стоянно поручали ревизии учебных заведений. Результаты этих 
ревизий были неоднозначными. Так, проверка знаний по россий-
ской и всемирной истории учащихся двух одесских гимназий, 
проведённая профессором М. П. Смирновым, показала, что «све-
дения учеников по этим предметам в обеих гимназиях найдены 
вообще неудовлетворительными, и отметки, поставленные пре-
подавателями в месячных ведомостях, далеко не соответствуют 
действительным познаниям учеников» [14, c. 229-230]. Иной ре-
зультат имела ревизия профессора В. Н. Юргевича, который при-
сутствовал на выпускных экзаменах в Кишиневской гимназии и 
остался доволен знаниями учеников [16, c. 159-186].

Среди правительственных указов и распоряжений той поры 
немалый интерес представляет документ «О включении в годо-
вые отчеты сведений о приготовлении учителей для народных 
училищ и о степени участия в этом деле земства». В документе 
сформулировано требование министра народного просвещения, 
адресованное попечителям учебных округов и руководителям 
учебных заведений, включать в отчёты развёрнутые сведения 
о подготовке кадров для приходских и уездных училищ. Такой 
подход свидетельствует об определённом внимании правитель-
ства в условиях проведения реформы образования к вопросу 
подготовки учительских кадров и привлечении к этому про-
цессу вновь созданных органов местного самоуправления. Этот 
документ шёл в русле идей и планов предыдущего попечителя 
округа А. А. Арцимовича.
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Опубликованные на страницах «Циркуляра» отчёты были раз-
ного качества. Среди отчётов руководителей учебных заведений 
встречаются как весьма подробные, глубокие, так и поверхност-
ные, лаконичные. Наиболее содержательные отчёты в «Циркуля-
ре» помещал директор училищ Херсонской губернии Н. И. Бе-
лый. Он включал в них перечень учебных заведений всех городов 
и местечек губернии и даже ряда сельских училищ, характеризо-
вал состояние учебных корпусов, раскрывал специфику форми-
рования материальной базы каждого учебного заведения. В от-
чётах автор анализировал данные о количестве учеников в учили-
щах, социальном составе учащихся, вероисповедании. Сильная 
сторона его отчётов – характеристика квалификации учителей 
с подробным анализом уроков многих из них. Большинство ко-
личественных данных он сводил в статистические таблицы  
[18, c. 331-362 ; 19, c. 1-90].

Согласно данным «Циркуляра», после опубликования доку-
мента «О мерах для приготовления профессоров к занятию в уни-
верситетах кафедр» С. П. Голубцов сфокусировал деятельность 
канцелярии учебного округа на подготовке кадров высшей ква-
лификации [15, c. 60-62]. Одним из ведущих направлений в под-
готовке кадров в документе названа стажировка молодых маги-
стров за рубежом, на чём впоследствии сосредоточил внимание 
попечитель. 

По-прежнему широко обсуждаемыми в «Циркуляре» остава-
лись перспективы развития гимназий после их деления на клас-
сические и реальные. Педагогические раздумья о гимназическом 
образовании освещены в статье Ф. А. Струве «Наши классические 
гимназии». Автор однозначно отдаёт предпочтение классическим 
гимназиям и выступает за сохранение характерного для них из-
учения древнегреческого и латинского языков, подготовку кадров 
для их преподавания в классических гимназиях [22, c. 349-367]. 

В «Циркуляре» поры С. П. Голубцова заметное место отво-
дилось сообщениям об основании на частные средства именных 
стипендий в Новороссийском университете, гимназиях и учили-
щах края. Плата за образование постоянно росла, а казённых сти-
пендий назначалось крайне мало. Поэтому одним из приоритетов 
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деятельности попечителя стало основание именных стипендий. 
Они создавались как на средства, собранные горожанами (стипен-
дии имени Новороссийского и Бессарабского генерал-губернато-
ра П. Е. Коцебу, бывшего городского головы Одессы С. М. Ворон-
цова), так и на капиталы самих жертвователей. Порой именные 
стипендии учреждались родственниками в память о научной или 
общественной деятельности близкого им человека (стипендия 
имени А. А. Рафаловича, основанная после его смерти для сту-
дентов Новороссийского университета матерью и братьями про-
фессора).

Заметное место в «Циркуляре» заняла рубрика «Объявление 
благодарности». Обычно благодарность от попечителя учебно-
го округа объявлялась за пожертвования в пользу учебных заве-
дений. Например, благодарность была объявлена попечителем 
С. П. Голубцовым профессору Новороссийского университета 
В. И. Григоровичу за пожертвование для трёх лучших учеников 
Тираспольского уездного училища «по 15 руб. и по одной книге», 
а также графине Е. Д. Канкриной «за пожертвование 100 руб. для 
уплаты за обучение бедных учеников Екатеринославской губер-
нии» [21, c. 145 ; 23, c. 114].

В рубрике «Статьи педагогического содержания» иногда пуб- 
ликовались разработки уроков по отдельным предметам. В част-
ности, по ряду тем истории России с 9-го по 12-й номер «Цирку-
ляра» за 1868 г. были помещены рассказы об эпохе Иоанна III, Ва-
силия III, Иоанна IV. В качестве приложений ко многим номерам 
журнала выходили учебные пособия и методические разработки. 
Среди них следует отметить: «Теорию поэзии» М. Колосова для 
средних учебных заведений, включавшую терминологический 
словарь; «Руководство к изучению греческого языка», автором 
которого был известный украинский композитор П. Нищинский 
и др. Эти публикации были хорошим подспорьем не только уча-
щимся, но и учителям.

Таким образом, массив материалов, опубликованный на стра-
ницах «Циркуляра по управлению Одесским учебным округом» в 
60-е гг. XIX ст., содержит ценные сведения по истории образова-
ния в Российской империи, особенностях его развития на местах, 
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позволяет в условиях реформирования системы просвещения 
рассмотреть формы и методы реализации реформы. «Циркуляр» 
исследуемой поры является важным источником для изучения 
основных направлений деятельности попечителей Одесского 
учебного округа А. А. Арцимовича и С. П. Голубцова.

Анализ материалов издания свидетельствует о том, что для 
А. А. Арцимовича приоритетом стало реформирование и расши-
рение в Новороссийском крае и Бессарабской области сети учеб-
ных заведений, включая национальные училища, распростра-
нение женского образования, проведение учительских съездов, 
основание Новороссийского университета. С. П. Голубцов скон-
центрировал внимание на подготовке кадров для учебных заведе-
ний, работе библиотек, поощрении частной благотворительности 
в целях развития материальной базы училищ и помощи учащейся 
молодежи. В целом же чётко прослеживается преемственность в 
использовании попечителями ведомственного органа печати для 
информирования общественности о новшествах в образователь-
ной сфере и результатах собственной деятельности.
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І. С. Грєбцова

«ЦИРКУЛЯР З УПРАВЛІННЯ ОДЕСЬКОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ» 60-х рр XIX ст. ЯК 

ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 
НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ

Метою статті є виявлення основних пріоритетів і напрямів 
діяльності попечителів Одеського навчального округу А. А. Ар-
цимовича і С. П. Голубцова на основі комплексного аналізу 
матеріалів, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки ОНУ 
відомчого журналу «Циркуляр з управління Одеським навчальним 
округом» за період становлення видання (60-і рр. ХІХ ст.). Зроб- 
лено висновки про інформаційні можливості «Циркуляра» як 
джерела для вивчення розвитку освіти в Новоросійському краї 
та Бессарабській області, ролі піклувальників у даному процесі.

Ключові слова: А. А. Арцимович, С. П. Голубцов, Одеський нав- 
чальний округ, попечитель навчального округу, Новоросійський 
університет, гімназії, педагогічні з’їзди, училища.

I. S. Grebtsova

«CIRCULAR NOTE ON MANAGEMENT OF ODESSA 
EDUCATIONAL DISTRICT» OF 60-es OF THE XIX 

CENTURY AS A SOURCE OF STUDY OF THE DISTRICT 
TRUSTEES ACTIVITY

The purpose of that article is comprehensive analysis of the con-
tent of the departmental periodical «Circular Note on Management of 
Odessa Educational District» stored in funds of the Odessa National 
University Scientific library to identify the main directions and priori-
ties of activities of trustees of the school district in the 60-ies of the 
XIX century A. A. Artsymovich and S. P. Golubtsov. During a period 
where those two trustees headed the district, the formation of «Cir-
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cular Note» and foundation of the Novorossia University took place. 
Conclusions are drawn about the value of «Circular Note» as a source 
for studying of education development in Novorossia region and a role 
of the trustees of Odessa educational district in this process.

Keywords: A. A. Artsymovich, S. P. Golubtsov, Odessa educational 
district, trustee of the educational district, pedagogical congresses, 
gymnasium, training school, Novorossia University.
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КНИЖНЫЕ ЗНАКИ СТАРОЙ ОДЕССЫ НА КНИГАХ 
ОННБ

В начале 2015 года вышла из печати книга Л. В. Ижик «Книж-
ные знаки одесских библиофилов», посвящённая описанию 
экслибрисов частных дореволюционных библиотек Одессы 
на книгах, хранящихся в Одесской национальной научной биб- 
лиотеке. В годы гражданской войны в ОГПБ (ныне ОННБ) 
поступили огромные массивы книг из упразднённых учреж-
дений и «брошенных» частных книгохранилищ. Как правило, 
они растворялись в общих фондах и теряли следы своего про-
исхождения. Выявлению, реконструкции и описанию их по-
священа данная работа. Это первый выпуск, включивший в 
себя тридцать персоналий.
Ключевые слова: одесские библиофилы, одесские экслибри-
сы, одесские частные библиотеки, дореволюционные книж-
ные собрания.

Основанная в 1829 г. как Одесская городская публичная биб- 
лиотека Одесская национальная научная библиотека за 185 лет 
существования накопила в своих фондах более пяти миллионов 
томов. В дореволюционный период фонды пополнялись преиму-
щественно путём дарений (по предварительным подсчётам это 
составляло ежегодно до 80% поступлений), в меньшей степени – 
покупками. В годы гражданской войны в библиотеку поступили 
огромные массивы книг из упразднённых учреждений и «бро-
шенных» частных книгохранилищ. Как правило, все вновь посту-
павшие книги, купленные или полученные в дар, растворялись в 
общих фондах и теряли следы своего происхождения. Практика 
создания «именных» фондов отсутствовала. Нас всегда интересо-
вала судьба частных книжных коллекций, влившихся в фонды биб- 
лиотеки. Предпринимались попытки реконструировать некото-
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рые из них. Так, ряд крупных книжных собраний в фондах ОННБ 
удалось восстановить только благодаря наличию различных 
книжных знаков: библиотеки Г. Маразли, М. М. Толстого, М. Ко-
марова, от других же знаменитых в прошлом коллекций (П. Разу- 
мовского, И. Куриса, Н. Эрдели) сохранилось считанное число 
экземпляров. Попытки же реконструировать некогда знаменитые 
библиотеки археолога И. Бларамберга и генерала И. Инзова пока 
не увенчались успехом. 

*  *  *
Коллекционирование книжных знаков широко распространено 

во всем мире ещё с давних времён. Известны огромные собрания 
из десятков тысяч экземпляров. Как правило, книжные знаки в 
таких коллекциях накапливаются в отрыве от книг: ярлыки от-
клеиваются, оттиски печатей вырезаются из титульных листов. 
Книжные знаки без книг становятся коллекционным «товаром». 
С точки зрения книговедения научная ценность таких экземпля-
ров несоизмеримо ниже, чем у их собратьев, продолжающих 
жить на родной книге.

Под книжными знаками (или владельческими признаками) 
понимаются любые свидетельства принадлежности экземпляра 
книги её владельцу, частному или общественному:

- наклеенные на книгу ярлыки с надписями или гербами (экс-
либрисы), 

- тиснения гербов, фамилий, инициалов на переплётах и ко-
решках книг (суперэкслибрисы), 

- оттиски печатей чернилами или конгревным тиснением,
- владельческие записи.
К сожалению, долгое время отношение к каждому из этих ви-

дов носило и продолжает носить коллекционерский характер. 
Некоторыми (суперэкслибрисами) интересовались как произве-
дениями книжного искусства, другими (экслибрисами) – как про-
изведениями прикладной графики, третьи (записи владельцев) 
интересовали только как автографы (и только знаменитых!) лю-
дей. Об оттисках печатей не приходится вообще говорить, так как 
собиратели и исследователи чаще всего вообще игнорировали их.

Вся отечественная литература о книжных знаках (с начала XX 



279

столетия), начиная с В. Верещагина и У. Иваска, создавалась вид-
ными коллекционерами и несла на себе следы соответствующего 
подхода к теме: описывались экземпляры книжных знаков, чаще 
ярлыков, из собственных и других столичных собраний, уже дав-
но утратившие связь с книгой. Отсюда и формальные подходы 
к систематизации: «художественные» знаки, «геральдические», 
«шрифтовые» и т. п. 

Нас интересует не книжный знак сам по себе, вне книги, но 
книга с книжным знаком. Любой книжный знак на книге является 
для нас основным документом, отразившим существование той 
или иной библиотеки. 

Идею описания книжных знаков на книгах ОННБ подсказал 
в начале 1990-х гг. известный одесский коллекционер и исследо-
ватель книжных знаков С. З. Лущик, предоставивший в пользо-
вание свою картотеку, редкие издания и каталоги экслибрисов, 
отсутствующие в одесских хранилищах (например, неопублико-
ванную рукопись Е. А. Розенбладта «Русский книжный знак»), и 
консультировавший на протяжении всей работы. В течение мно-
гих лет отдел редких изданий и рукописей библиотеки проводил 
тщательный просмотр старых фондов и брал на учёт все экзем-
пляры книг, имеющие какие-либо индивидуальные особенности. 
Уже обнаружены десятки тысяч томов с дарственными надпися-
ми авторов, владельческими росписями, маргиналиями предыду-
щих читателей, книжными знаками бывших частных владельцев 
или общественных библиотек, переплётных мастеров, книжных 
магазинов. Был составлен карточный каталог, весь материал в ко-
тором расположен под именами владельцев. Трудоёмкая работа 
по изучению фондов продолжается. Дело это не одного года и не 
одного поколения исследователей. Бесценную помощь в работе 
оказали фонды Государственного архива Одесской области, бла-
годаря чему удалось установить не только даты жизни/смерти 
одесских библиофилов, но и некоторые личные данные, коллек-
ционные интересы.

Работа позволила выявить книжные знаки самых старых одес-
ских библиотек. К ним можно отнести экслибрисы профессо-
ра Ришельевского лицея аббата Ф. Буавена (?-?) и графа Петра 
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Алексеевича Разумовского (1775-1835). Последний поселился в 
Одессе в 1806 году и состоял чиновником особых поручений при 
новороссийском генерал-губернаторе А. Э. Ришелье. Оба книж-
ных знака восходят к концу 18 – началу 19 века. Библиотека Разу- 
мовского, о которой ещё при его жизни ходили рассказы и слухи, 
после его смерти была продана с аукционного торга «на пуды». 
Спустя много десятилетий, в начале 1900-х гг., А. Де-Рибас пи-
сал, что от этой библиотеки не осталось в Одессе ни одной книги. 
В наших фондах удалось найти два издания, некогда принадле-
жавшие П. А. Разумовскому, с его книжными знаками. 

Изучение книг из бывших частных собраний даёт возможность 
проследить и историю формирования частных книжных собра-
ний и миграцию как отдельных изданий, так и целых библио- 
тек. Примером тому могут служить книги из библиотеки бывше-
го присяжного поверенного К. Г. Березовского. На некоторых из 
них сохранились книжные знаки библиофилов прошлого: вели-
кого коронного маршала графа Михаила-Юрия Мнишека (1748-
1806), адъютанта Наполеона, писателя и путешественника князя 
Александра Сапеги (1773-1812), одесского библиофила Алексан-
дра Гуровича (1880-е годы). Все эти свидетели прошлого были 
бережно сохранены новым владельцем – библиофилом К. Бере-
зовским, чего нельзя сказать о книгах самого Березовского, по-
павших в собрание его младшего коллеги – присяжного поверен-
ного Алексея Розена. Он постарался стереть с книжного знака и 
цифры и фамилию бывшего хозяина.

Публикацию материалов исследований было решено начинать 
с обобщения информации о книжных знаках одесских библио-
тек: с одной стороны, как наименее освещённых в существую-
щей литературе, с другой – как наиболее интересных для истории 
нашего региона. Принято решение ограничиться для начала до-
революционным периодом и начать работу с библиотек частных 
лиц. Понятие «одесская» библиотека трактуется нами достаточно 
широко: некоторые книжные собрания (к примеру, В. Баздырева, 
Н. Эрдели) формировались далеко от Одессы, в имениях владель-
цев, но со временем попали в Одессу и обогатили своими книга-
ми другие одесские библиотеки.
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Отправной точкой в отборе материала для данного выпуска 
послужило наличие ярлыка-экслибриса – наименее малочислен-
ной группы книжных знаков. По каждому владельцу даются все 
известные типы его книжных знаков со всеми разновидностями 
и вариантами: ярлыки, оттиски печатей, тиснения на переплётах 
и корешках, владельческие росписи. Многие из них публикуют-
ся впервые.

Учитывая опыт всех существовавших ранее попыток описания 
книжных знаков, нами была выработана единая система описа-
ния, включающая воспроизведение книжного знака. Указывается 
первое упоминание его в печати. Материал расположен по алфа-
виту фамилий владельцев. Далее приводятся, насколько возможно 
полно, биографические данные каждого владельца и адреса, по ко-
торым могла размещаться библиотека. Затем следуют сведения о 
характере, составе книжного собрания и его дальнейшей судьбе.

Объем настоящего издания позволил включить в первую часть 
30 персоналий. Поиск продолжается, накапливаются материалы и 
по другим владельцам. Их имена появятся, будем надеяться, в сле-
дующих выпусках.
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Л. В. Іжик 

КНИЖКОВІ ЗНАКИ СТАРОЇ ОДЕСИ НА КНИГАХ ОННБ

На початку 2015 р. з друку вийшла книга Л. В. Іжик «Книж-
ные знаки одесских библиофилов», присвячена опису екслібрисів 
на книжках приватних дореволюційних зібрань Одеси, що 
зберігаються нині в Одеській національній науковій бібліотеці. 
В роки громадянської війни з ліквідованих установ та «покину-
тих» приватних книгосховищ до ОДПБ (нині ОННБ) поступали 
величезні масиви книг. Зазвичай вони розчинялись в загальних фон-
дах та губили сліди свого походження. Виявленню цих колекцій, їх 
реконструкції та опису присвячена дана праця. Це перший ви-
пуск, який вміщує тридцять персоналій.

Ключеві слова: одеські бібліофіли, одеські екслібриси, одеські 
приватні бібліотеки, дореволюційні книжкові зібрання.



283©  В. В. Левченко, 2016

УДК  929:378.2Рубінштейн

Левченко В. В.

НОВІ ШТРИХИ БІОГРАФІЇ С. Л. РУБІНШТЕЙНА: 
ТРАЄКТОРІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО НАУКОВОГО ПРОСТОРУ 

СХІДНОЇ ЄВРОПИ

У статті простежено траєкторії інтеграції знаного вче-
ного С. Рубінштейна до провідних наукових центрів Східної 
Європи – Одеси, Ленінграду і Москви. Установлено, що про-
цес інкорпорації вченого здійснювався відповідно акомодацій-
ного напряму стратегії інтеграції. Доведено помилковість 
зарахування С. Рубінштейна до наукової школи М. Ланге та 
наголошено про його приналежність до марбурзької наукової 
школи неокантіанства Г. Когена.
Ключові слова: С. Рубінштейн, Одеса, вища школа, страте-
гія інтеграції, науковий простір.

Вітчизняна наука першої половини ХХ ст. – приклад форсо-
ваних змін та інституційних трансформацій на теренах України, 
викликаних логікою зовнішніх (характерних для європейського 
геополітичного простору) і внутрішніх (характерних для акаде-
мічних осередків) процесів.

Для наукового співтовариства Одеси на початку ХХ ст. до рево-
люційних подій 1917 р. була характерна «закритість» академічно-
го середовища1, тобто кадрове поповнення у переважній більшос-
ті проходило за рахунок випускників Імператорського Новоро-
сійського університету, орієнтація в професійній діяльності була 
спрямована на оцінки колег за місцем роботи, стандарти функціо- 
нування місцевих вишів залежали від традицій локальної вищої 
школи, що демонструвало ознаки горизонтальної академічної мо-
більності як підтипу соціальної мобільності2. Прояви інтенсивної 
інтеграції вчених з інших наукових центрів країн світу до одесь-
кого наукового простору, але не тривала їх присутність у місце-
вій вищій школі, пов’язана з логікою суспільно-політичних подій 
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1917-1920 рр. і культурною революцією 1920-х років – колосаль-
не зрушення в бік зрівняння можливостей при отриманні вищої 
освіти та працевлаштування у вищій школі3, що афішувало риси 
горизонтальної і вертикальної академічної мобільності. Активне 
впровадження у 1920-х рр. нових форм організації наукової діяль-
ності змінило характер комунікаційних відносин представників 
одеського наукового співтовариства з колегами ближнього і даль-
нього зарубіжжя. З переходом партійного керівництва СРСР на-
прикінці 1920-х рр. до тоталітарних методів правління відбулося 
обмеження інтернаціональних контактів з поступовим зведенням 
їх до нульової відмітки, що призвело до закритості вітчизняної 
науки, втрати науковцями географічної академічної мобільності 
та поширення міграційних процесів4. Використання радянською 
владою неправомірних методів породило різке згортання міжна-
родної співпраці вчених, контакти яких контролювалися багато-
ступеневою централізованою системою перевірки, а отримання 
наукового відрядження за кордон залежало не від рівня та значи-
мості доробку науковця, а його політичної благонадійності5.

Подібна ситуація диференціювала одеське наукове співтовари-
ство. Основними критеріями цього розподілу стали підтверджен-
ня наукової кваліфікації, тривалий досвід перебування у локаль-
ному науковому осередку (первинному колективі), налагодження 
міжособистісних зв’язків з авторитетними вченими (науковими 
керівниками, рецензентами, опонентами), підтримка теоретич-
них і практичних нововведень (реформ) у системі вищої освіти 
пропонованих політичними режимами тощо.

У даній розвідці проблему академічної мобільності у науково-
му співтоваристві Одеси у першій половині ХХ ст. розглянемо на 
прикладі інтеграції Сергія Лазаровича Рубінштейна (1889-1960)6 
та траєкторії цього входження, що зумовили його академічну ак-
тивність. Під траєкторіями інтеграції до наукового середовища 
розуміємо комбінації місця отримання вищої освіти та професій-
ної зайнятості.

Спроби вивчення життя і творчого доробку С. Рубінштейна 
одеського періоду вже були зроблені дослідниками різних фахів 
(філософами7, бібліографами8, психологами9, істориками10, комбі-



285

нованим колективом авторів11), але розгляд стратегій його інте-
грації до академічного простору Одеси ще не ставали сюжетною 
лінією наукових розвідок. Під стратегіями інтеграції розуміємо 
таку діяльність, яка призвела до того, що вчений зміг влитися в 
незнайоме для нього академічне середовище та пройти процес 
адаптації в ньому – продуктивно жити і працювати. За осно-
ву теоретичної аргументації щодо стратегій інтеграції обираємо 
концепцію Р. Парка12, яка була розроблена в 1920-ті рр. внаслідок 
потужних міграційних процесів у різних країнах світу. У своїй 
теорії Р. Парк виділив два напрями стратегії інтеграції: акомода-
ційний (усвідомлений процес) та асиміляційний (неусвідомлений 
процес). Корінна відмінність цих напрямів полягає у сприйнятті 
індивідом своїх дій в соціумі – реципієнтів, або він вживається 
в новому суспільстві, не приймаючи його, але не маючи можли-
вості якось вплинути на це, або його, навпаки, все влаштовує і 
близьке йому за духом. Використання теорії Р. Парка дає можли-
вість визначити, відповідно якого напряму стратегії відбувалася 
інтеграція С. Рубінштейна. На сьогодні складно встановити як він 
особисто класифікував свої дії, але на підставі реконструкції дея-
ких аспектів другого «одеського» періоду життя [8, с. 111] ми мо-
жемо зробити висновок щодо характеру його входження до нау- 
кового простору Одеси.

До рідного міста С. Рубінштейн повернувся восени 1914 р. 
у двадцятип’ятирічному віці в статусі доктора наук (1913 р. за-
хистив докторську дисертацію в Марбурзькому університеті) із 
однорічним досвідом викладання у Берлінському університеті. 
Диплом доктора філософії молодий науковець отримав 20 липня 
1914 р., а вже через вісім днів – 28 липня – почалася Перша сві-
това війна, яка привнесла зміни не тільки у геополітичний про-
стір, а й у долі мільйонів людей. Карколомні пертурбації того часу 
вплинули й на життя С. Рубінштейна, наслідком чого став його 
від’їзд з Німеччини, де за п’ять років (1909-1914) він отримав 
вищу освіту, науковий ступінь та зробив перші кроки у кар’єрі 
університетського викладача, як однієї з країн протилежного та-
бору у військовому протистоянні з Російською імперією. Отже, 
1914 р. став для С. Рубінштейна роком закінчення одного вектору 
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(центральноєвропейського) та появи другого вектору (східноєв-
ропейського) в інтеграції до наукового середовища Європи. За-
мість нарощування і закріплення професійних позицій у Німеч-
чині (Центральна Європа) він був змушений шукати шляхи і мож-
ливості входження до наукових центрів країн Східної Європи13.

На відміну від Німеччини процес інкорпорації С. Рубінштейна 
до наукового ландшафту Російської імперії був складним і драма-
тичним. Розпочати педагогічну діяльність у нових для себе умо-
вах він зміг тільки 1917 р. Чому це не сталося раніше, можна по-
яснити тим, що диплом про закінчення університету іншої країни 
(у даному випадку Німеччини, до того ж представниці Четвер-
ного союзу – противника Антанти на чолі з Російською імперією 
під час Першої світової війни) не давав до революції в Російській 
імперії права на викладання. Ще одним негативним фактором, і 
більш вагомим, при його працевлаштуванні до закладів імперської 
системи освіти слід вважати іудейське віросповідання. Тільки з 
лібералізацією законодавства після лютого 1917 р. ці обмеження 
в імперському законодавстві були зняті. В якій саме з одеських 
гімназій працював С. Рубінштейн сьогодні з’ясувати складно, так 
як в Одесі тільки на 1908 р. було 8 чоловічих і 23 жіночих гімна-
зій [10, с. 148], а на 1917 р. їх число ще збільшилося. До того ж 
проведенню результативного дослідження заважає брак архівно-
го матеріалу. Наприклад, за однією з версій сучасних дослідників 
С. Рубінштейн працював в 2-й чоловічій гімназії [9, c. 556], але 
серед діловодних паперів цієї гімназії, частина яких знаходить-
ся в Державному архіві Одеської області [2], нами не виявлено 
документальних даних відносно його діяльності у цьому закладі. 
Отже, документальне підтвердження щодо вчителювання С. Ру-
бінштейна у 2-й чоловічій гімназії залишається відкритим питан-
ням та лакуною для досліджень майбутніх науковців.

Одночасно, з кроками щодо інтеграції до наукового середови-
ща Одеси, С. Рубінштейн продовжував підтримувати дружні від-
носини з німецькими колегами. Так, 24 червня 1918 р. філософ і 
культуролог Е. Кассірер із Берліну писав П. Наторпу в Марбург: 
«Рубинштейн недавно написал мне из Одессы, что один русский 
издатель поручил ему подготовить перевод на русский малых 
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религиозно-философских сочинений Когена. Так что мы попы-
таемся выслать ему в Одессу необходимый материал. Всё же это 
благоприятный признак, что духовные связи между народами не 
прервались до конца, и когда-нибудь снова завяжутся» [7, с. 58]. 
Судячи з усього мова йде про книгу Г. Когена «Понятие рели-
гии в системе философии», отриману С. Рубінштейном в Одесі 
1918 р. під час німецької окупації. Однак на сьогодні залишається 
невідомим, був реалізований цей видавничий проект чи ні, але 
певним чином можна стверджувати про деякі риси щодо науко-
вого життя в Одесі на той час. По-перше, констатуємо, що смерть 
знаного німецького філософа, глави Марбурзької школи неоканті-
анства Г. Когена 4 квітня 1918 р. не оминула уваги представників 
одеського інтелектуального співтовариства, наслідком чого була 
ідея перекладу та видання його праць. По-друге, стає зрозумілим, 
що під час перебування в Південній Пальмірі австро-угорських і 
німецьких військ (13 березня – 17 грудня 1918 р.) та влади геть-
мана П. Скоропадського налагодилися наукові комунікації між 
одеськими і німецькими вченими. По-третє, інтелектуали початку 
ХХ ст. в умовах Першої світової війни сподівалися на збереження 
культурних зв’язків між народами різних країн, що є актуальним 
питанням в умовах зовнішньополітичної ситуації України на по-
чатку ХХІ ст.

Нестабільна внутрішня політика на постімперських теренах 
призводила до частих змін влади в Одесі, що негативно впливало 
на всі сфери життєдіяльності населення. Однією з самих незахи-
щених верств суспільства були представники наукової інтеліген-
ції, які доволі часто, залежно від існуючого політичного режиму, 
ставали заручниками кон’юнктури діючої влади14. Так сталося 
й із входженням до одеського наукового середовища С. Рубінш-
тейна, здійснення якого стало можливим тільки після падіння 
імперської влади та другої спроби встановлення диктатури про-
летаріату. Саме під час другого «пришестя» більшовиків в Одесу 
(6 квітня – 23 серпня 1919 р.) вченому вдалося потрапити до вик- 
ладацького складу Новоросійського університету – провідного 
вишу південного регіону постімперського простору.

14 (27) квітня 1919 р. на 6-му засіданні історико-філологічного 
факультету Новоросійського університету [1, с. 45-46] постано-
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вили, як свідчить пункт «б» 2-ї статті протоколу засідання, «по 
предложению проф. Н. Н. Ланге после устного обсуждения и го-
лосования избрать в должности приват-доцента («приват-» допи-
сано вгорі, над словом «доцент») на кафедру философии г. Рубин-
штейна». На цьому засіданні факультету на підставі нових умов 
обрання (замість закритого балотування проводилось відкрите 
голосування та було скасовано проведення двох пробних лекцій 
для кандидатів) до викладацького складу також були введені: на 
посаду доцента кафедри філософії І. М. Малінін (пункт «а»), на 
посаду доцента кафедри мовознавства Ф. Г. Александров («в»), 
на посаду професора П. Й. Потапов («г»), на посаду професора 
кафедри історії мистецтва доцент М. Л. Окунєв («д»), на посаду 
доцента кафедри західноєвропейської літератури К. В. Мочуль-
ський («е») [1, с. 46]. Можемо припустити, що обрання до пе-
дагогічного штату «варяга», невідомого науковому середовищу 
випускника не російського вишу, не обійшлося без підтримки та 
сприяння колеги і соратника М. Ланге – професора Є. Щепкіна, 
який на той час був тимчасовим комісаром відділу народної осві-
ти при Губернському виконавчому комітеті та мав широкі (дикта-
торські) повноваження у цій царині, що призводило до одноосіб-
ного прийняття рішень щодо змін у структурі вищої школи Одеси 
на весні 1919 р.

Робота в університеті для С. Рубінштейна була нетривалою. 
Вже через чотири місяці й тиждень, за три дні до встановлен-
ня 24 серпня 1919 р. в Одесі влади Добровольчої армії генера-
ла А. Денікіна він був усунений від викладання. Політичні події 
того часу розвивалися за логікою Громадянської війни та вплива-
ли на всі сфери життя людини – не тільки на формування влади, 
а й педагогічні штати навчальних закладів тощо. Тому, 21 серпня 
1919 р. на 12-му засіданні історико-філологічного факультету Но-
воросійського університету було вирішено скасувати пункт «б» 
2 статті (рівно як і пункти «а», «в», «г», «д», «е») постанови 6-го 
засідання від 14 (27) квітня 1919 р. з ухвалою, що «избрание при-
ват-доцентов производить посредством закрытой баллотировки, 
а также и оставляемых для приготовления к профессорским зва-
ниям» [1, с. 67-68]. Таким чином, в очікуванні денікінців керів-
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ництво факультету вирішило реанімувати імперські порядки, а 
С. Рубінштейна, разом з іншими колегами обраними до штату на 
одному засіданні, відсторонити від педагогічної діяльності в уні-
верситеті. Перебування у викладацькому складі провідного вишу 
Одеси С. Рубінштейна склало всього трохи більше чотирьох мі-
сяців, а його наслідком стали не тривалі міжособистісні зв’язки з 
представниками наукового середовища, які не забезпечили моло-
дому вченому входження до місцевого академічного співтовари-
ства з першого разу.

Де працював С. Рубінштейн від кінця серпня до грудня 1919 р. 
на сьогодні невідомо, але нам вдалось встановити, що станом 
на грудень 1919 р. він був викладачем тільки одного закладу15 – 
Одеського політехнічного інституту [3], де на економічному від-
діленні вів курс «Введення до філософії». У зв’язку з цим виникає 
питання, як вийшло так, що в грудні 1919 р. він читав лекції в По-
літехнічному інституті незважаючи на неприйнятні для чорносо-
тенної політики Добровольчої армії його національність і вірос-
повідання? Адже денікінці покинули Одесу лише наприкінці січ-
ня 1920 р., а радянська влада в Одесі була остаточно встановлена 
7 лютого 1920 р. Документальних підтверджень, що пояснюють 
цей факт, поки не виявлено, але слідуючи загальній логіці подій 
тих часів, припустимо, що в грудні 1919 р. денікінців вже мало 
цікавили питання і проблеми вищої школи: з листопада 1919 р. 
вони почали панічну еміграцію, а до кінця січня 1920 р., коли від-
правився останній пароплав до Стамбулу, в Одесі панував хаос. 
Так що саме відсутність контролю з боку влади і брак виклада-
чів може пояснити те, що керівництво Політехнічного інституту 
як одного з приватних вишів Одеси, в обхід офіційних вимог до 
кандидатур викладацького персоналу, запросило С. Рубінштейна 
читати курс лекцій до свого закладу, що, в свою чергу, дало моло-
дому вченому з другої спроби влитися до наукового простору, але 
не до провідного вишу з його консервативними засадами.

Флагман вищої школи Одеси – Новоросійський університет 
більше не прийняв С. Рубінштейна до свого лона. Після приходу 
7 лютого 1920 р. в Одесу радянської влади талановитий вчений 
залишався працювати не в профільному для своїх наукових упо-
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добань виші – Політехнічному інституті, про що писав в одній з 
автобіографій [7, с. 66]. Факт не поновлення С. Рубінштейна за 
часів нової влади у викладацькому складі історико-філологічно-
го факультету в період весняного семестру 1919/20 навчального 
року підтверджують і протоколи засідань цього структурного під-
розділу Новоросійського університету, в яких не віднайдено зга-
док відносно даного питання [1, с. 113-132].

Інкорпорація С. Рубінштейна до викладацького складу провід-
ного закладу вищої школи Одеси відбувся тільки восени 1920 р., 
коли історико-філологічний факультет Новоросійського уні-
верситету і економічне відділення Політехнічного інституту [7, 
с. 66] разом із структурними підрозділами інших вишів увійшли 
до складу новоствореного Одеського гуманітарно-суспільного 
інституту, який став одним із правонаступників Новоросійського 
університету16. У цьому виші С. Рубінштейн пропрацював один 
навчальний рік тому, що влітку 1921 р. інститут був реорганізо-
ваний, а більшість викладачів увійшли до штатів інших вишів. 
С. Рубінштейн у липні 1921 р. конкурсною комісією був обраний 
викладачем-керівником психології Одеського інституту народної 
освіти (ОІНО) [4, с. 21]. Цього разу позитивний відгук на його 
дисертацію 8 липня 1921 р. дав учень М. Ланге професор М. Гор-
дієвський (у квітні 1919 р. це зробив сам М. Ланге) [4, с. 7]. Отже, 
хоч і побічно, але так як уперше, так і вдруге при проходженні 
конкурсу на посаду до профільного структурного підрозділу ви-
щої школи Одеси не останню роль в успішному вирішенні цього 
питання відіграла особистість і авторитет М. Ланге.

Незважаючи на обрання С. Рубінштейна до провідного закла-
ду вищої школи Одеси, де він міг би приступити до плідної на-
укової діяльності, йому не вдалося «утвердитися» як основному 
викладачу [6, с. 136]. Підставою для цього став комплекс причин. 
По-перше, за твердженням професора С. Борового С. Рубінштейн 
читав лекції «слишком трудно». По-друге, причиною міг бути 
його складний характер, який С. Боровий описав як «высоко-
мерный» з рисами «барственности и заносчивости», а професор 
М. Слабченко відмічав, іншу негативну якість С. Рубінштейна, 
що він «не признавал возможным для себя последним» виступа-
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ти на публічних засіданнях [6, с. 235]. По-третє, неприкрита во-
рожість у відносинах між викладачами на підґрунті політичних, 
соціальних, національних або інших питань. Отже, думка колег 
про нього була не дуже високою. Звичайно, успішність інтегра-
ції до наукового співтовариства показують зростання заробітної 
плати та отримання наукових звань (професора), але цей процес 
не в останню мить визначався думкою самого співтовариства. На 
тлі цієї ситуації у С. Рубінштейна в контексті принципів викла-
дання і дослідження діалектики і матеріалізму виник конфлікт з 
колегами, що дотримувався ідеалістичних поглядів [5, с. 8], хоча 
С. Боровий вказував на зворотнє: «...его не считали достаточно 
правоверным марксистом» [6, с. 136].

Через конфлікт, що виник у С. Рубінштейна в викладацькому 
середовищі ОІНО, він перейшов на посаду директора Одеської 
центральної наукової бібліотеки (призначений 13 жовтня 1922 р.), 
яка стала основним місцем його діяльності, а у виші він залишив-
ся на посаді позаштатного професора. Таким чином, за понад три 
роки траєкторія входження молодого вченого до інтелектуального 
простору Одеси була змінена чергового разу. На цих двох посадах 
С. Рубінштейн продовжував працювати до 1930 р., коли внаслідок 
політичних процесів [8, с. 118-120] був змушений переїхати до 
Ленінграду, де на запрошення професора М. Басова, одного із за-
сновників радянської психології та педології, очолив допоміжну 
кафедру психології відділення педології Ленінградського держав-
ного педагогічного інституту імені О. І. Герцена.

Для повної характеристики стратегії інтеграції С. Рубінштейна 
важливо ще мати уявлення і про активність його наукової діяль-
ності. Одним із основних її компонентів була активна інтелекту-
альна складова, спрямована на одержання і застосування нових 
знань у різних галузях науки. Відповідно проблемно-тематичним 
напрямам його праць цей період можна поділити на два етапи. 
Перший припадає на кінець 10-х – початок 20-х рр. ХХ ст., коли 
він активно працював над філософськими проблемами, що при-
звело до його становлення (зародження відбулося в Німеччині) 
як філософа-марксиста і розробки фундаменту майбутньої філо-
софсько-психологічної концепції [5, с. 9], яка тривалий час пере-
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бувала в латентному стані. Другий етап позначений іншою лінією 
наукової діяльності, ґенеза якої пов’язана з тривалою роботою на 
посаді директора бібліотеки. Активна науково-педагогічна робо-
та у сфері бібліології сприяла формуванню вченого як методолога 
загальних проблем наук, що вивело його на передові позиції на-
укового знання. Всього за період 1920-х рр. за нашими підрахун-
ками він опублікував 13 робіт, які (за винятком двох) складають 
основу його досліджень в області бібліологіі.

Важливою складовою входження до наукового співтовари-
ства слід вважати й матеріальну складову життя С. Рубінштейна 
[8, с. 112]. Не можна стверджувати що науковець, який заробляє 
виключно на те, щоб прогодувати себе, успішно влаштувався в 
нових умовах. Не можна те ж саме сказати і про людину, яка не 
впевнена щодо власного майбутнього, яка кожну хвилину очі-
кує, що може бути звільнена, та їй доведеться шукати нове міс-
це роботи. Все це вказує на те, що необхідно враховувати всі ці 
показники в сукупності. Розгляд одного з них призведе до неві-
рного результату. У цій сукупності криється і специфіка аналізу 
успішності інтеграції вченого, для якого на перше місце виходять 
відразу три пункти: успішність наукової, викладацької діяльності 
та їх оцінка, причому саме у вигляді зарплати, а не в науково-
му визнанні. Чому світове наукове визнання відходить на другий 
план? Справа в тому, що успішна наукова діяльність неможлива 
без достатньої економічної підтримки. Проте визнання світової 
наукової спільноти також дуже важлива складова, тому саме вона 
багато в чому визначає цінність конкретного вченого для конкрет-
ного інтелектуального простору. До того ж має сенс подивитися 
на коло його комунікативних зв’язків, але на сьогодні ми не ма-
ємо можливості перелічити прізвища всіх осіб з оточення С. Ру-
бінштейна, з якими він знаходився у межах взаємовідносин під 
час другого «одеського» періоду життя [8, с. 111]. За виключен-
ням М. Ланге, який відіграв важливу роль у його входженні до 
наукового середовища Одеси 1919 р., і не більше того. Тим паче 
С. Рубінштейн не був представником наукової школи М. Ланге, як 
помилково стверджують більшість сучасних одеських дослідни-
ків [9, c. 556], тим самим створюючи фантом-ілюзію. Виходячи з 
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теоретичних засад формування наукових шкіл наголошуємо, що 
відносини С. Рубінштейна і М. Ланге у науці не характеризують-
ся єдиною дослідною програмою, спільністю наукових поглядів і 
стилем наукової діяльності в конкретній галузі17, а тільки допомо-
гою останнього у працевлаштуванні чинному молодому доктору. 
Тобто він став його протеже, сприяючи входженню до наукової 
корпорації Одеси. Учителем у науці для С. Рубінштейна був ні-
мецько-єврейський філософ-ідеаліст, глава Марбурзької школи 
неокантіанства Г. Коген18.

Чимале значення для аналізу стратегій інтеграції має думка 
вченого щодо термінів проживання на одному місці. Від цього за-
лежить його активність у напрямку інтеграції до наукового спів-
товариства. Якщо у людини немає шляхів відступу, то вона буде 
прагнути увійти до наукового простору більш активно. Якщо ж 
вважає своє перебування тимчасовим явищем, тоді мотивація 
буде нижчою. Враховуючи семантичну насиченість різних фак-
торів (наявність родини, рідне місце тощо), то він не думав би 
щодо зміни місця професійної діяльності. Таким чином, у випад-
ку С. Рубінштейна ні про яку асиміляцію як напрям стратегії ін-
теграції не може бути й мови, а має місце виключно напрям ако-
модації. Відносно С. Рубінштейна також не можна забувати, що 
це видатна особистість, яка приїхала до Одеси вже сформованим 
вченим. У цьому плані мова має йти про ексклюзивну стратегію 
інтеграції, яка пройшла успішно.

Результати нашого дослідження підтверджують, що проблеми 
інтеграції С. Рубінштейна до наукового співтовариства УСРР були 
зумовлені труднощами локального академічного осередку – Но-
воросійського університету – Одеського інституту народної осві-
ти, що призвело до академічної мобільності (наявності декількох 
траєкторій інтеграції) на локальному/місцевому рівні. Хоча у той 
же час його інкорпорація в цілому до наукового співтовариства 
УСРР мала позитивні риси, сприяла кар’єрному зростанню та на-
лагодженню особистісних наукових комунікацій з деякими пред-
ставниками Одеси, Києва і Харкова. Цей випадок підтверджує 
теорія «невидимих коледжів» [11] – інкорпорація з вченими тієї ж 
географічної області не має ефекту при створенні наукового зна-
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ння, а навпаки, що при цьому процесі найбільш знакову роль віді-
грають контакти у межах власного наукового підрозділу (у випад-
ку С. Рубінштейна – бібліотека) та з колегами із географічно від-
далених установ або закладів (у випадку С. Рубінштейна – НКО 
УСРР, ВУАН тощо).

Таким чином, можна говорити про те, що С. Рубінштейн в 
Одесі через загальні труднощі трансформації вищої школи, дея-
кі проблеми локального характеру з одеськими колегами не зміг 
підтвердити свій статус одного з перспективних учених у своїй 
галузі знання, який отримав ще в Німеччині та розвивати його у 
подальшому. Хоча в цілому завдяки своїм непересічним здібнос-
тям, незважаючи на деякі несприятливі умови, С. Рубінштейн 
зумів не тільки не загубитися в новому, незнайомому йому на-
уковому співтоваристві, але, навпаки, проявити себе як прогре-
сивного організатора, талановитого науковця, сконцентруватися 
на вирішенні навчально-методичних питань та зайняти лідируючі 
позиції у бібліотекознавстві на теренах СРСР. Його інтеграція до 
наукового співтовариства Одеси незважаючи на відсутність умов 
для занять основними науковими уподобаннями (філософією, 
психологією) була успішною, про що свідчить низка ознак, пере-
рахованих вище.
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В. В. Левченко

НОВЫЕ ШТРИХИ БИОГРАФИИ С. Л. РУБИНШТЕЙНА: 
ТРАЕКТОРИИ ИНТЕГРАЦИИ К НАУЧНЫМ 
ПРОСТРАНСТВАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В статье прослеживается траектории интеграции известно-
го учёного С. Рубинштейна в ведущих научных центрах Восточной 
Европы – Одессы, Ленинграда и Москвы. Установлено, что про-
цесс инкорпорации учёного осуществлялся в соответствии акко-
модационной направления стратегии интеграции. Доказано оши-
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бочность зачисления С. Рубинштейна к научной школы Н. Ланге 
и отмечено о его принадлежности к марбургской научной школы 
неокантианства Г. Когена.

Ключевые слова: С. Рубинштейн, Одесса, высшая школа, стра-
тегия интеграции, научное пространство.

V. V. Levchenko

NEW BIOGRAPHY BAR S. RUBINSTEIN: TRAJECTORY 
INTEGRATION TO EASTERN EUROPEAN SPACE 

RESEARCH

The article is based on the introduction to the scientific hitherto 
unknown archival material traced the trajectory of integration known 
psychologist, philosopher, methodologist and teacher S. Rubinstein’s 
leading research centres in Eastern Europe – Odessa, Leningrad and 
Moscow. Hat the process of incorporation scientist conducted under the 
direction of accommodative integration strategy. Proved the fallacy of 
S. Rubinstein admission to the scientific school of M. Lange and em-
phasized its affiliation with Marburg scientific school of neo G. Cohen. 
Confirmed that despite some unfavourable conditions S. Rubinstein 
managed not only to get lost in a new, unfamiliar to him the scientific 
community, but rather to prove himself as a progressive organizer, a tal-
ented scientist, concentrate on resolving methodological issues and take 
a leading position in the library on the territory of the USSR.

Keywords: S. Rubinstein, Odesa, high school, strategy integration, 
research area.
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УДК  655.41(477.74-21):090.1’’1918/1919’’

Яворская А. Л.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ОМФАЛОС» В ФОНДАХ 
ОДЕССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

В статье речь идёт об издательстве «Омфалос», действо-
вавшем в Одессе с 1918 г. по 1919 г., дана история возник-
новения и сведения об организаторах – поэте и художнике 
В. Бабаджане и поэте, теоретике литературы М. Лопатто, 
приводится подробное описание десяти книг издательства, 
хранящихся в фондах Одесского литературного музея.
Ключевые слова: книгоиздательство, издательство «Омфа-
лос», гражданская война, эмиграция, В. Бабаджан, А. Биск, 
З. Шишова, Л. Гроссман, М. Волошин, Н. Крандиевская, Одес-
ский литературный музей.

Исследователи неоднократно отмечали, что в годы граждан-
ской войны культурная жизнь Одессы поражала разнообразием.

За три года вышло 163 газеты и 169 журналов разных на-
правлений на тринадцати языках (русском, украинском, идиш, 
иврите, немецком, польском, болгарском, сербском, румынском, 
латышском, литовском, английском, французском и греческом)  
[23, с. IX]. 

В Одессу, как последнее прибежище, стекались столичные 
писатели и актёры, бегущие на юг от революционных событий – 
И. Бунин, А. Н. Толстой и Н. Крандиевская, Тэффи, А. Вертин-
ский, Дон Аминадо, Н. Балиев, Н. Плевицкая и другие. 

В это время продолжают работать старые книжные изда-
тельства и появляются новые. Выходят книги существовавших 
ещё до революции книгоиздательств Ивасенко и Фесенко, про-
должает работу самое солидное из научных издательств России 
«Mathesis», основанное в 1902 г. 

Из новых – осенью 1918 г. заявляет о себе «Русское книгоизда-
тельство в Одессе», которое «… решило выпустить на рынок про-
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изведения наших современных писателей. И оно выпустило их 
в дешевых выпусках (ценою лишь в 75 коп.), таких опрятных и 
тщательно изданных. В этих выпусках – произведения Бунина 
и Юшкевича, Гребенщикова и Кипена, Нилуса <…> Как мы 
слышали, фирма «Русское книгоиздательство в Одессе» при-
надлежит союзу безработной интеллигенции» [11, с. 13]. По-
хожая программа у основанного на паях издательства «Русская 
культура»: «… группой интеллигенции, преимущественно ли-
тераторов и юристов, основано на паевых началах новое изда-
тельство «Русская культура», ставящее себе не коммерческие, 
а чисто издательские цели. Программа издательства – русские 
классики, популярно-научные труды и законы в возможно бо-
лее дешевых, но тщательно изданных и отредактированных и 
внешне – изящных изданиях. Первой была выпущена повесть 
Толстого «Отец Сергий», уже почти разошедшаяся. В следую-
щую очередь предполагается выпустить одно из крупных про-
изведений Тургенева, а затем Достоевского, о чем уже ведутся 
переговоры с наследниками писателей» [13, 3-я с. обложки].

Работают издательство «Освобождение труда» (владельцем 
был Яков Германович Натансон, издатель газеты «Одесские 
новости» и, по косвенным признакам, финансист «Омфало-
са»), книгоиздательство «Фiаметта».

Издательство «Гносис» в 1918 г. выпускает «Философские 
диалоги» Э. Ренана и «Элементы средневековой культуры» 
П. Бицилли. В 1919 г. издательство «Психэ» издает книгу 
З. Фрейда «Очерк по истории психоанализа». 

В фондах Одесского литературного музея книгоиздательства 
времён гражданской войны представлены изданиями «Южно-
русского общества печатного дела» (Ф. Степун. Из писем пра-
порщика. – 1918), «Южной универсальной библиотеки» под 
редакцией С. Юшкевича (Р. Тагор «Король темного покоя» в 
переводе З. Венгеровой; Н. Осипович «Старая история» – обе 
вышли в 1919 г.), издательства «Общества писателей юга Рос-
сии» (И. Мадробурский. Эолова арфа. – 1919).

Жемчужиной коллекции изданий 1917-1920 гг. Одесского 
литературного музея являются десять книг, выпущенных «Ом-
фалосом». 
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Деятельность этого издательства и его авторов привлекала вни-
мание как отечественных, так и зарубежных исследователей, начи-
ная с 1960-х гг. [1; 4; 9; 10; 26, 27; 30; 32; 33]. Но наиболее значимы 
исследования Сергея Зеноновича Лущика, который восстановил 
полную картину работы «Омфалоса» [2; 16; 17; 18; 19; 20].

«Омфалос» возник в Петрограде осенью 1916 г. как шуточ-
ное, пародийное издательство, о чём свидетельствует название – 
ομφαλός в переводе с греческого – «пуп». 

Его основателями были Вениамин Симович Бабаджан 
(10. 09. 1894, Одесса – после ноября 1920, Феодосия, расстрелян) 
и Михаил Осипович Лопатто (6. 09. 1892 – 26. 01. 1981, Флорен-
ция), оба караимы. Они были знакомы с 1913 г., когда семья Ло-
патто переехала в Одессу – штабс-капитан Осип Лопатто обменял 
своё имение в Прибалтике на ресторан при «Петербургской» го-
стинице в Одессе. Две семьи тесно общались, Михаил, студент 
Петербургского университета, вскоре женился на Назлы (Наде) 
Бабаджан. 

Переписка В. Бабаджана с М. Лопатто продолжалась практи-
чески весь период пребывания Бабаджана в действующей армии. 
В письмах он посылал и стихи, составившие впоследствии кни-
гу «Кавалерийские победы». Книга вышла в 1916 г. под псевдо-
нимом «Клементий Бутковский». В 1915 г. у М. Лопатто вышла 
книга стихов «Избыток», впоследствии открывающая перечень 
изданий «Омфалоса» (хоть название издательства в ней не было 
указано).

Осенью 1917 г. М. Лопатто приехал в Одессу из Петрогра-
да, а в конце марта 1918 г., после четырёхлетнего пребывания в 
действующей армии, вернулся и В. Бабаджан. Но они меняются 
ролями – Лопатто отошёл от активной работы в издательстве. В 
январе 1920 г. он эмигрировал, жил в Италии, занимался торгов-
лей, но не оставлял и литературу: выпустил книгу стихов и роман. 
Необходимо отметить, что впоследствии многие исследователи 
ссылались на воспоминания Лопатто, грешившие неточностями.

В. Бабаджан, продолжая писать стихи, книги по искусству, 
заниматься живописью, активно занимается и издательской де-
ятельностью. О результатах её можно судить по рекламе, опубли-
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кованной в журнале «Жизнь» – прилагается перечень книг, кото-
рые можно заказать наложенным платежом в книжном магазине 
«Э. Берндт». С апреля по ноябрь 1918 г. вышли девять книг.

«Бабаджан. Врубель – Ц. 2 р. 50 коп.
Роден – 5 р.
Гозиасон. Эль Греко – 5 р.
Лопатто. Опыт введения в теорию прозы – 3 р. 50 коп.
Бабаджан. Сезанн – 6 р.
Омфалитический Олимп (Сборник пародий) – 2 р.
Кузнецов. Этюды о музыке – 5 р.
Варнеке. Актеры Древней Греции – 4 р.
Гроссман. Вторник у Каролины Павловой – 6 р.» [12, 2-я с. об-

ложки].
Начиная с третьей (и первой одесской) книги издательства – 

книги стихов В. Бабаджана «Всадник» – указан адрес редакции: 
Одесса, Троицкая, 23, кв. 1 – по этому адресу жил Вениамин. Вна-
чале адрес указывался как временный.

На четвертой книге – В. Бабаджан «Врубель. Печальный ге-
ний» – впервые появляется издательская марка «Омфалоса» – по-
вернутая на 3/4 влево голова девушки. Это рисунок, сделанный 
самим В. Бабаджаном. 

За два года (с апреля 1918 по декабрь 1919 г.) в Одессе «Омфа-
лос» издал двадцать книг, в планах было объявлено о подготовке 
ещё восемнадцати [18, с. 509-518; 17; 19; 32] . Среди них – первая 
в России книга об Эль Греко Ф. Гозиасона, вторая в России книга 
о Сезанне В. Бабаджана, третья в России книга стихов Р.-М. Риль-
ке в переводе А. Биска, вторая и последняя прижизненная книга 
стихов Н. Крандиевской, книги профессоров Новороссийского 
университета К. Кузнецова – по теории музыки и Б. Варнеке – об 
истории античного театра, литературоведческие работы Л. Гросс-
мана и М. Лопатто, книги стихов Э. Верхарна в переводе М. Во-
лошина и Эредиа в переводе Г. Шенгели, в историю литератур-
ных мистификаций вошли сборник «Омфалитический Олимп», с 
которым связано имя Н. Бахтина, и книга Клементия Бутковского 
«Кавалерийские победы», авторство которой одно время припи-
сывалось Ю. Г. Оксману [21].
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В фондах музея есть следующие книги издательства:
1. Бабаджан В. Всадник : цикл стихотворений. – Одесса : Ом-

фалос, 1917. – 28 с. : ил.
Книга с рисунком Ф. Гозиасона. Посвящение «А. Ф.» – Анне 

Фельдблюм, молодой пианистке, популярной в те годы в Одес-
се. В. Бабаджан посвятил ей более десяти стихотворений, она не-
однократно упоминалась в переписке Бабаджана с любимой сес- 
трой Тотеш. 

Филипп Германович Гозиасон (15. 2. 1898, Одесса – 13. 07. 1978, 
Париж). Его мать Елизавета (в девичестве Якобсон) была племян-
ницей Леонида Пастернака. В частной коллекции в Одессе сохра-
нился её портрет работы Пастернака, портрет «Фили Г.» экспо-
нировался в 1907 г. на XVIII-й выставке Товарищества южнорус-
ских художников и хранится в собрании Н. А. Пастернак.

Ф. Гозиасон учился в Одесском художественном училище, при-
нимал участие в выставках «Независимых художников». Эмигри-
ровал из Одессы в 1919 г., с 1924 г. жил во Франции. Был известен 
как художник Парижской школы, график, художественный кри-
тик (литературный псевдоним – Jacques Sabile). Его работы экс-
понируются в музее современного искусства в Париже, во многих 
музеях США, в Музее личных коллекций в Москве. 

Книга подарена племянником В. Бабаджана Юрием Алексан-
дровичем Авахом в 1991 году, в Москве.

2. Лопатто М. Опыт введения в теорию прозы : (повести Пуш-
кина). – 2-е изд. – Петроград ; Одесса : Омфалос, 1918. – 73 с.

Книга издана в Одессе в августе 1918 года. Текст одесского из-
дания значительно переработан автором. Петроградское издание, 
заявленное как «первое», вышло в Петрограде после 10 октября 
1918 г. 

Книга приобретена по закупке, акт закупки № 3, 1979 год.
3. Бабаджан В. Сезанн : жизнь, творчество и избранные отрывки 

из писем. – Петроград ; Одесса : Омфалос, 1919. – 91 с. : ил.
В книге 20 репродукций, на 5-й странице посвящение автора: 

«Посвящаю моей сестре Тотеш». Тотеш (Тося) – старшая сестра 
Бабаджана, его ближайший друг, разделявшая его взгляды и ин-
тересы.
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Бабаджан был увлечён творчеством Сезанна, это, как и назва-
ние издательства, обыгрывается в шутливых стихах Э. Багрицко-
го 1918 г. о компании молодых художников, участников «Свобод-
ной мастерской»:

Но мы поем хвалу Сезанну,
Хороним дружно Пикассо.
...
Поэт, художник и политик,
Певец, купец и ветеран
Привет вам, славный «омфалитик»
Верблюдоногий Бабаджан [31, с. 72].
Уже после гибели Бабаджана была опубликована рецензия: 

«Мы очень бедны литературой о новой французской живописи, 
<...> так бедны, что даже с большим опозданием необходимо от-
метить эту всего лишь вторую русскую книжку о Сезанне. Из-
дана она без всяких претензий на изящество; простая обложка, 
скверная дешевая бумага, нечеткая печать <...>. Впрочем, все это 
невольно прощаешь, так как самый факт издания в провинции в 
1919 г. трех «монографий» (выпущены были еще книжки об Эль 
Греко и Врубеле) в известном смысле может быть признан отрад-
ным» [24, с. 272].

Книга приобретена по закупке, акт закупки № 3, 1979 год.
4. Гроссман Л. Вторник у Каролины Павловой : сцены из жиз-

ни московских литературных салонов 40-х годов. – Одесса : Ом-
фалос, 1919. – 55 с. : ил.

Обложка, заставка и концовка книги работы художника Всево-
лода Никулина. Книга вышла из печати не позднее 26 (13) декаб- 
ря 1918 года. 

Леонид Петрович Гроссман (12. 01. 1888, Одесса – 15. 12. 1965, 
Москва), литературовед и писатель, окончил в 1911 году юриди-
ческий факультет Новороссийского университета. С 1902 г. регу-
лярно печатался в одесской прессе, был членом Литературно-ар-
тистического общества.

В фондах музея три экземпляра:
- приобретён по закупке в букинистическом магазине, 1978 год 

(один из первых экспонатов, приобретённых основанным в 1977 г. 
Одесским литературным музеем);
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- подарен Ольгой Марченко, участницей литературного круж-
ка 1920 г. «Коллектив поэтов», Одесса, 1981 год;

- поступил из архива Зои Антоновны Бориневич-Бабайцевой, 
Одесса, 1987 год (на титульной странице автограф Л. Гроссма-
на: «Дорогому Ефиму Исааковичу Рузеру – поклоннику былой 
русской культуры – слабое отражение ее прекрасного блеска. 
26/13 ХII 1918»).

5. Гроссман Л. Портрет Манон Леско : два этюда о Тургене-
ве. – Одесса : Омфалос, 1919. – 66 с. : ил. 

Обложка, заставка и концовка работы художника Бориса 
Гроссера. Книга вышла из печати не позднее 13 (26) февраля 
1919 года.

Книга приобретена по закупке в букинистическом магазине, 
акт закупки № 19, 1978 г.

6. Шишова З. Пенаты : стихи. – Одесса : Омфалос, 1919. – 38 с. 
На третьей странице: «Анатолию Фиолетову посвящаю».
Книга вышла из печати между январём и мартом, не позднее 

16 (3) марта 1919 г.
Зинаида Константиновна Шишова (23. 9. 1898, Одесса – 

14. 12. 1977, Москва), поэтесса, писательница. Окончила част-
ную гимназию Кандыбы. Член литературного кружка «Зеленая 
лампа» 1917-1918 гг. и Студенческого литературно-художе-
ственного кружка 1917-1919 гг. Жена поэта Анатолия Фиолето-
ва (Натана Шора), служившего инспектором в уголовном сыске 
и убитого бандитами 28 (15) ноября 1918 г. 

Шишова позднее вспоминала: «В том же «Омфалосе» в 
1919 году вышла книжечка моих стихов «Пенаты». Стихи пло-
хие, и я бы не поддалась уговорам Олеши и Бабаджана, и сама 
бы их в печать не отдала. Но после смерти моего мужа Фиолето-
ва я очень болела, и все это было проделано без моего согласия» 
[29, с. 19].

Второй раздел книги назывался «Смерть», в него вошли сти-
хи о гибели Фиолетова.

Слабость стихов отмечала и критика – сатирическая газета 
«Перо в спину» писала: «Общество «Зеленой бутылки», извест-
ное под именем «Зеленой лампы», считаясь с продовольствен-
ным кризисом, решило заменить спирт керосином. Одним из 
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последствий вышеозначенной меры явился выход книги поэтес-
сы Шишовой.

Книга эта, по отзывам компетентных лиц, является великолеп-
ным горючим материалом. В связи с этим дрова сильно упали в 
цене. Впрочем, не думаем, чтобы издатели нагрели на этом деле 
хотя бы руки» [14, с. 3].

В архиве у самой Шишовой этой книги не было, в 60-е годы 
в письме к Е. Голубовскому она, сообщая некоторые сведения об 
«Омфалосе», просит найти экземпляр своей книги. «Настоящим 
знатокам поэзии книжечка эта ни к чему, а для меня дорога по-
другому. М. б., можно раздобыть ее в Одессе? Если что-нибудь 
услышите о «Пенатах» – очень прошу – напишите» [29, с. 20].

Впоследствии безуспешно искал книгу и сын З. Шишовой 
М. Брухнов.

В 2009 г. книга была републикована в научном сборнике музея 
«Дом князя Гагарина» [28, с. 148-161]. После этого по инициа-
тиве Н. И. Колышкиной  – невестки Зинаиды Шишовой – была 
(совместно с музеем) издана книга «Сильнее любви и смерти», в 
которую вошли все известные сегодня стихотворения З. Шишо-
вой [29].

Книга приобретена по закупке в букинистическом магазине, 
акт закупки № 19, 1978 г.

7. Крандиевская Н. Стихотворения : книга 2-я. – Одесса : Ом-
фалос, 1919. – 55 с.

А. Н. Толстой и Н. Крандиевская с сыновьями приехали в 
Одессу летом 1918 года. Они регулярно выступали на литератур-
ных вечерах, несколько раз – вместе с молодыми поэтами «Зеле-
ной лампы». 

Книга вышла из печати между 4 апреля и 28 сентября 1919 г. В 
неё вошли новые стихи Крандиевской, часть из которых написана 
в Одессе, а также стихи из первой книги.

Приобретена по закупке в букинистическом магазине, акт за-
купки № 19, 1978 г.

8. Рильке Р.-М. Собрание стихов / пер. А. Биска. – Одесса : Ом-
фалос, 1919. – 93 с. 

Предисловие переводчика, обложка художника Бориса Гроссера.
Александр Акимович Биск (17 (29). 01. 1883, Киев – 1. 05. 1973, 
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Нью-Йорк), сын одесского ювелира, окончил Киевский поли-
технический институт. С 1903 г. печатался в «Одесских ново-
стях», член Литературно-артистического общества. С 1906 по 
1911 гг. жил в Париже. В 1911 г. издал книгу стихов «Рассыпан-
ное ожерелье».

Книга переводов из Рильке вышла между маем и августом 
1919 г. С ней связана драматическая история ареста и освобожде-
ния А. Биска, описанная в воспоминаниях самого поэта и романе 
его сына, французского писателя А. Боске «Русская мать».

А. Биск: «Я был арестован в качестве заложника ... Просидел я, 
впрочем, недолго, всего 3 дня. В это время печаталась моя Книга 
из Рильке. По гениальнейшему совету Изы Кремер, моя жена за-
брала из типографии первый экземпляр моей книги и пробралась 
с ним к самому председателю ч-к (чтобы доказать, что я не бур-
жуй) Калиненко. Меня в конце концов освободили, но секретарь 
ч. к., товарищ Веньямин, нежный юноша с голубыми глазами 
(говорили, что он собственноручно расстреливает людей), потре-
бовал взамен освобождения мою книгу с надписью. – И первая 
книга Рильке вышла в свет с посвящением: Товарищу Веньямину 
на добрую память. Александр Биск» [3, с. 151].

Похожее описание действий молодой жены, Берты Турянской, 
и в повести сына: «В назначенный час ты опять у Червенко. <…> 
Ты в слезы, робко протянула отцову книгу. Прочел посвящение, 
пожал плечами, прошептал:

– Дура ты буржуйская, в расход бы тебя вместе с ним… <…> 
Сохраню, что ль, на память. Чушь несусветная, а все ж в мою 
честь. Только хранить-то недолго. Такие, как я, скоро погибают.

<…> схватил тебя за руку, достал из ящика связку здоровен-
ных ключей и пошел с тобой к лестнице, ведущей вниз. В подва-
ле, с револьвером в руке, в присутствии охранника отпер камеру 
где сидел отец и еще двенадцать заключенных <…> ткнул отца в 
ребра, открыл дверь, с виду заколоченную. Пройдя по улице сто 
метров, отец открыл книгу на странице с посвящением Червенко. 
Объяснять было незачем» [5, с. 332-332].

И в воспоминаниях, и в повести искажена фамилия председа-
теля ЧК. Приказы одесского ЧК весной-летом 1919 года подписа-
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ны председателем Калениченко (Калистрат Григорьевич Саджая) 
и секретарем тов. Вениамином (Сергеевым) (Вениамин Бендетта-
Гордон). Типографские экземпляры книги с посвящением Кале-
ниченко или Вениамину неизвестны, можно предположить, что 
такое посвящение было напечатано в одном экземпляре, или же 
книга была подписана А. Биском при освобождении. 

В январе 1920 г. Биск с семьёй эмигрировал, жили в Бельгии, 
Франции, затем в США. В 1979-80 гг. А. Боске передал часть ар-
хива отца в Одесский литературный музей.

Книга подарена Аленом Боске, 1980 г.
9. Верхарн Э. Стихотворения / перевод и предисловие Макси-

милиана Волошина. – Одесса : Омфалос, 1919. – 102 с.
Книга была издана между 10 мая и 28 сентября 1919 г.
Максимилиан Волошин писал о приезде в Одессу: «На сле-

дующую осень, в 1918 году я надумал поехать в Одессу читать 
лекции, надеясь заработать. <…> В Одессу я попал только в 
1919 году. Одесса и ее поэты: кружок Зеленой Лампы, Олеша, Ба-
грицкий, Гроссман, Вен. Бабаджан. Я читал лекции и выступал на 
литературных чтениях, иногда с бурным успехом (Устная газета, 
Тэффи)» [6, с. 380].

Книга Волошина вышла уже после его отъезда из Одессы 
10 мая 1919 года. 

Немного позднее переводы Волошина из Верхарна были на-
печатаны в Москве издательством «Творчество», название изме-
нено, содержание почти идентично, одесское издание полнее на 
одно стихотворение. Московское издание описано в Книжной ле-
тописи в декабре, более точная дата выхода неизвестна.

Книга подарена посетителем музея, 2009 г.
10. Бабаджан В. Зоя. Стихи. – Одесса : Омфалос, 1919. – 46 с. 
На третьей странице посвящение: «З. Е. И.» – адресат посвя-

щения не установлен.
Книга вышла из печати в июле 1919 года.
В музее представлено три экземпляра:
- приобретён по закупке, 1979 г.;
- поступил от Давида Фудима, племянника поэта Михаила Ги-

термана, Москва, 1980 г.;
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- приобретён по закупке в букинистическом магазине № 36, 
Москва, 1987 г.

Издательство «Омфалос» прекратило своё существование пос- 
ле мобилизации В. Бабаджана в Добровольческую армию в кон-
це 1919 года. В январе 1920 г. он вместе с младшим братом вы-
ехал в Феодосию, общался с Волошиным, участвовал в вечерах 
«Флака», опубликовал свои стихи в альманахе «Ковчег». В ноябре 
1920 г. был арестован как белый офицер и расстрелян. 

Тетради Бабаджана с рукописями стихов, рисунками и на-
бросками, хранившиеся у бабушки в Феодосии, были переданы 
сестре Тотеш. Позднее именно эти материалы легли в основу 
двухтомника «Вениамин Бабаджан. Из творческого наследия», в 
который вошли три книги стихов Бабаджана, книги «Врубель» и 
«Сезанн», репринтно воспроизведённые записи лекций А. Экстер 
и неопубликованные стихи поэта [2].
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О. Л. Яворська

КНИГИ ВИДАВНИЦТВА «ОМФАЛОС» У ФОНДАХ 
ОДЕСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МУЗЕЮ

Стаття розглядає історію виникнення та функціонування 
видавництва «Омфалос» на тлі одеських видавництв часу гро-
мадянської війни. Наведені біографічні дані засновників видав-
ництва – поета, художника, критика та автора книг з історії 
мистецтва В. Бабаджана та поета, письменника і літерату-
рознавця М. Лопатто. Перелічено видання «Омфалосу», що на-
лічують двадцять дві книги. Детально розглянуті десять книг 
видавництва, що зберігаються у фондах Одеського літератур-
ного музею – книги В. Бабаджана «Всадник», «Зоя» та «Сезанн», 
М. Лопатто «Опыт введения в теорию прозы», Л. Гроссмана 
«Вторник у Каролины Павловой» та «Портрет Манон Леско», 
Н. Крандієвської «Стихотворения : Книга 2-я.», З. Шишової 
«Пенаты», Р. М. Рільке «Избранное» в перекладі О. Біска та 
Е. Верхарна «Стихотворения» в перекладі М. Волошина, вказано 
шляхи надходження до фондів.

Ключові слова: книговидавництво, видавництво «Омфалос», 
громадянська війна, еміграція, В. Бабаджан, О. Біск, З. Шишова, 
Л. Гроссман, М. Волошин, М. Крандієвська, Одеський літератур-
ний музей.
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