
ФАКСИМІЛЬНІ ВИДАННЯ 
КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК

з фондів Черкаської обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка



24 травня в день вшанування пам'яті святих 
рівноапостольних Кирила і Мефодія в Україні відзначається 

День слов'янської писемності і культури - «враховуючи
історичне та просвітницьке значення спадщини слов'янських

первоучителів у здобутку національної культури», як 
зазначено в  Указі Президента України від 17 вересня 2004 р..



Писемність на східнослов'янських землях існувала задовго до 
прийняття християнства. Проте, рукописні книги з'явилися та поширилися в 
період Київської Русі із запровадженням християнства. 

Творцями слов’янської абетки (кирилиці) вважаються брати Кирило
(Костянтин) та Мефодій - просвітителі та проповідники християнства, перші
перекладачі богослужбових книг на слов'янську мову. 

Завдяки писемності усна мовна традиція набула матеріального 
втілення. Протягом історії змінювались матеріальні носії, еволюціонував 
шрифт, з’явилось та розвинулось мистецтво художнього оформлення. 

Пропонуємо Вашій увазі кілька факсимільних видань рукописних 
книг з фондів Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
Тараса Шевченка.



Остромирове Євангеліє

1056 - 1057



«Остромирове Євангеліє» 
1056-1057 рр.

- найдавніша точно 
датована пам’ятка, 
створена у скрипторії
Софійського собору 
дияконом Григорієм. 

Текст Євангелія містить 
мовні особливості, які з 
часом стали характерними 
саме для української мови 
та вражає розкішним 
художнім оздобленням.



Рукопис складається із 294 
аркушів пергамену. 

Текст написаний чудовим
уставним письмом, 
прикрашений заставками 
та супроводжується
майстерно виконаними
мініатюрами євангелістів
Іоана, Луки, Марка. 

Євангеліст Лука.



Рукопис містить унікальні
ініціали, яскраво
розфарбовані зеленою, 
червоною, блакитною і 
білою фарбами та 
обведені накладним
золотом.

Кожен ініціал
оригінальний, часом 
містить зооморфні
елементи – голови хижих
птахів або фантастичних
тварин. Іноді у орнамент 
ініціалу вписуються
людські обличчя – у фас 
або профіль.



Остромирово Евангелие, 
1056–1057 : [факс. 
воспроизведение памятника, 
хранящегося в Гос. публ. б-ке
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
в Ленинграде]. – Ленинград :  
Аврора ;  Москва : Моск. 
патриархат, Б. г. [1988?]. – 294 
л. : цв. ил. 

Післямова переписувача 
Григорія

за посиланням 

http://izbornyk.org.ua/oldukr2/oldukr53.htm


Ізборник Святослава 1073 року



«Ізборник Святослава» 
1073 року

- списаний, імовірно, в Києві, для 
князя Святослава з відповідного
староболгарського збірника.

Книга містить тексти різного
змісту – релігійного, історичного, 
повчального, літературного.

Відкривається «Ізборник» 
портретною мініатюрою князя з 
родиною, що підносить книгу до 
Христа на престолі.



Текст написано уставним
письмом у два стовпці на 
266 аркушах пергамену. 

За характером написання
літер дослідники
розрізняють почерк двох
переписувачів.

Мова збірника відбиває
чимало живих
давньоруських рис. 

Заставки рукопису виконано
у візантйській традиції.



У тексті рукопису
багато малюнків на 
берегах.

Надзвичайно
цікавими є сторінки
із зображеннями
знаків зодіаку, 
серед яких -
стрілець, діва, рак, 
риби, козеріг тощо.



Изборник Святослава 1073 г. : сб. 
статей / АН СССР, Науч. совет по 
истории мировой культуры ; [отв. 
ред. Б. А. Рыбаков]. – Москва : Наука, 
1977. – 343 с. : ил.

Переклад фрагментів тексту 
Ізборника 

за посиланням

http://izbornyk.org.ua/oldukr2/oldukr57.htm


Київський Псалтир

1397 року



«Київський псалтир» 
1397 року

- унікальна пам'ятка
середньовічного книжного 
мистецтва України.

Текст рукопису містить 
псалми Давида, а також 
кілька пісень та молитов з 
інших книг Біблії.

Книга переписана в Києві 
протодияконом 
Спиридонієм.



Рукопис є 
перекладом на 
церковнослов’янську
мову з грецького
оригіналу.

Текст переписаний на 
229 великих аркушах
пергамену дуже
чітким каліграфічним
півуставом, близьким
до уставу, та 
доповнений
мініатюрами на 
берегах.



Мініатюри рукопису
вражають
майстерністю
виконання - точним
малюнком, яскравими
фарбами, вмілим
використанням
золота. 

Персонажі мініатюр є 
не формальними
декоративними
елементами
оздоблення кодекса, 
проте мають справжні
індивідуальні
характери та емоції.



Киевская Псалтырь 1397 года из 
Государственной Публичной 
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-
Щедрина в Ленинграде 
[олдп F 16] : [полный текст рукописи]. 
– Москва : Искусство, 1978. – [4] c., 
229 л. ил.

Про лексичний склад 
«Київського псалтиря»
докладніше

за посиланням

http://izbornyk.org.ua/rusaniv/ru04.htm


Пересопницьке Євангеліє

1556 - 1561



«Пересопницьке Євангеліє» 
1556 - 1561 рр.

- один із символів української
державності, унікальна
пам'ятка староукраїнської
мови та мистецтва.

Євангеліє – один з перших 
перекладів канонічного тексту 
так званою простою мовою, 
досить близькою до народної.

Пересопницьке Євангеліє 
також є винятковим зразком 
художньої майстерності 
волинської рукописної школи.



Замовниками
розкішного рукопису
були волинські князі.

Книга складається з 
482 аркушів
пергамену та важить
більше 9,3 кг. 

Текст писаний пізнім
уставом, оздоблений
заставками, містить
мініатюри із
зображеннями
євангелістів.



Пересопницьке Євангеліє, 1556–1561: 
дослідження. Транслітерований текст. 
Словопокажчик. – Київ : НБУ, 2001. –
700 с.: іл.

Докладніше про історію 
Євангелія та мініатюри

за посиланням

Видання містить факсиміле 
окремих аркушів рукопису.

https://www.volart.com.ua/art/peresop/


Нещодавно фонд Черкаської обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка поповнився 
новим унікальним виданням – факсиміле Реймського
Євангелія. 

Бібліотека отримала подарунок 12 лютого 2020 р. під час 
презентації книги у Черкасах від директорки видавництва 
Ганни Горобець.

Особливістю видання є те, що воно вперше містить не 
лише кириличну, а й глаголичну частину тексту, та 
супроводжується окремим томом досліджень.

Докладніше про видання

за посиланням

https://ukrmanuscript.com/books/evangelie-anni-aroslavni#video-container


Факсимільні та рідкісні видання з фонду бібліотеки користуються 
увагою науковців та студентів, є цікавими для тих, хто вивчає історію 

мови, літератури, книжкової справи, привертають погляд 
шанувальників художнім оформленням та небуденним виглядом.

Матеріал підготували: Ребякова Н.В., 
Осауленко І.Ф.19.05.2020


