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Розглянуто принципи та джерела відбору матеріалів до Каталогу; 
розкрито його структурне та змістове наповнення; увагу звернено на 
специфіку опрацювання та бібліографування грецьких друків; подано зра-
зок багаторівневого наукового та бібліографічного опису одного з них. 
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діону» у Львові, візантійські матеріали, грецькомовні видання, друко-
ваний каталог. 

 
Дослідження історичних колекцій здійснюються, як правило, 

двома основними напрямами: наукова реконструкція їхньої істо-
рії (особливості становлення, функціонування і розвитку, доля) 
та розкриття фонду (характеристика складу і предметно-тема-
тичного змісту).  

У результаті багаторічної планової пошуково-дослідницької 
праці з вивчення книгозбірні «Студіону» ми вже опублікували 
низку розвідок, у яких висвітлено передумови її створення Митро-
политом Андреєм Шептицьким на початку минулого століття при 
студитському монастирі у Львові на вул. Петра Скарги (нині — 
Озаркевича) та періоди її діяльності; простежено зміни, яких вона 
зазнала після приєднання західноукраїнських земель до Радянсь-
кої України; розглянуто мистецькі цінності бібліотеки, пов’язані 
з іменами провідних митців тогочасної доби (Іван Левинський, 
Олександр Пежанський, Михайло Бойчук, Модест Сосенко); част-
ково досліджено її книжково-рукописні фонди [23-33]. 
                        
© Кривенко М., 2020 
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Однак, як свідчить Протокол комісії для передачі книгозбірні до 
Львівської філії БАН УРСР від 10 і 12 лютого 1940 р., — «характе-
ристичною прикметою, що надає бібліотеці «Студіону» окремішне 
знам’я це, можнаби сказати, в и з а н т и н о з н а в с т в о. У Львові 
не має більшої і повнійшої збірки книг по тому питанні» [38, с. 45]. 

Тому було б некоректно говорити про одну з найбагатших ук-
раїнських бібліотек міжвоєнної доби без бібліографічної реконст-
рукції її основної та важливої частини, що визначала специфіку 
й унікальність книгозбірні, і яка практично досі залишалася не-
висвітленою.  

Науковий каталог, роботу над яким завершуємо, є першою спро-
бою виявити, опрацювати й описати візантійські матеріали бібліо-
течного зібрання «Студіону», яке Митрополит Андрей цілеспря-
мовано і систематично збирав понад тридцять років для сприяння, 
передусім, богословській науково-дослідницькій праці, виховання 
високоосвіченого духовенства, що відповідало б рівневі знань то-
гочасних західних апологетів.  

Ми усвідомлюємо, що не все збережене потрапило і потрапить 
у поле нашого зору, і ця науково-бібліографічна праця, певною 
мірою, новаторська, не є вичерпною і не подає всієї джерельної 
інформації стосовно теми дослідження. Та сподіваємося, що во-
на слугуватиме поширенню відомостей про досліджувану фун-
дацію галицького Владики, яка відіграла значну роль в історії ук-
раїнського духовного відродження; сприятиме належному вико-
ристанню її інформаційного потенціалу; допоможе увиразнити 
книжкову спадщину «Студіону» та її творців — братів Шеп-
тицьких — не лише у візантійсько-слов’янському просторі, а й у 
широкому історико-культурному вимірі.  

У цьому вбачаємо основний сенс повернення цих матеріалів 
у науковий і суспільний дискурс. 

Але — «ab ovo» — про все за порядком.  
Принципи та джерела відбору матеріалів. Оскільки книго-

збірня не збереглася цілісним книжково-рукописним комплексом, 
а її довідково-пошуковий апарат дійшов до нас лише у вигляді не-
великого фрагмента∗, основним джерелом для формування Каталогу 
                        
∗ Тут слід докладніше сказати про довідково-пошуковий апарат книго-

збірні «Студіону». Картковий каталог («рухомий катальоґ») книго-
збірні почали формувати у 1926 р. (книгозбірню обслуговували самі 
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були власне примірники видань візантійсько-християнського зміс-
ту, які ми виявили, насамперед, у ретроспективному фонді ЛННБ 
України ім. В. Стефаника∗. Об’єктом бібліографування стали: 
                        

іноки або особи, які з певних причин опинилися в монастирі і їм тим-
часово доручали роботу в бібліотеці) [36, арк. 7-8; 7, арк. 6 зв.].  

У другій половині 1930-х рр. каталогізацію фонду «Студіону» про-
водив, зокрема, послушник Володимир Котович (виявлено картки з 
описами друків бібліотеки «Студіону», здійснені власноручно В. Ко-
товичем з його підписом) [30]. Фрагмент цього каталогу, який налі-
чує 1071 розрізнений запис на книги, рукописи, періодику, нині збе-
рігається в ЦДІА України у Львові [17, арк. 97-1167].  

На час передачі книгозбірні до Львівської філії БАН УРСР (лютий 
1940 р.) зафіксовано «картковий каталог, латинкою і кирилицею до-
ведений до числа 5353» [38, с. 45]. Йдеться про каталог, який сфор-
мував Б. Барвінський у 1937–1939 рр., тої частини приватної бібліо-
теки А. Шептицького з Митрополичих палат, яку Владика Андрей пе-
редав до «Студіону» [9; 21, с. 193]. На сьогодні каталог не виявлено. 

Третій етап каталогізації «Студіону» відбувався під час Другої сві-
тової війни (в 1940-х рр.), коли Давид Кахане, Курт Левін, які пере-
ховувалися в приміщенні бібліотеки (вул. Петра Скарги, 2б), та чер-
нець-студит Тит Процюк «були зайняті розставлянням книжок і впо-
рядкуванням каталогу величезного візантійського зібрання» [42, с. 188]. 

∗ Книгозбірню «Студіону» у Львові на початку ХХ ст. заснував мит-
рополит Андрей Шептицький при монастирі Студійського уставу 
(вул. П. Скарги, 2а, нині — Озаркевича, 2) для цілеспрямованого зби-
рання, зберігання та удоступнення, насамперед, матеріалів про істо-
рію та розвиток християнської Церкви, культуру, традиції, духовність 
народів, зокрема на слов’янському просторі; для сприяння науково-
освітній роботі, підвищенню інтелектуального рівня, передусім ду-
ховенства. За роки існування (1909–1940) в ній було зібрано понад 
60 тис. томів різноманітного за тематико-типологічним (предметно-
тематичним) змістом («Ucrainica», «Rossica», візантиністика, юдаїка, 
всесвітня історія, історія релігії та Церкви тощо) і цінним за складом 
(архівні документи, рукописи, стародруки, видання ХІХ–ХХ ст., му-
зикалії (нотодруки), мапи, депозити) фонду не лише релігійного, а й 
загальнокультурного плану. Після приєднання західних областей Ук-
раїни до УРСР бібліотека припинила своє існування як самостійна ін-
ституція: основна і найцінніша її частина увійшла до складу ново-
створеної Львівської філії БАН УРСР і «розчинилася» у сховищах її 
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по-перше, література про Візантію, яка є невіддільною від історії 
Вселенської церкви і стосується її культури, мистецтва, політики, 
економіки тощо, тобто те, що ми окреслюємо терміном «візантика»; 
по-друге, великий масив дотичної (опосередкованої) літератури — 
історико-богословської та богословської для студіювання східного 
християнства; по-третє, праці про історію, культуру, духовність на-
родів на слов’янському просторі, розвиток яких ґрунтувався на ві-
зантійських традиціях і зразках.  

Пошуки названих вище джерел ми здійснювали в два етапи: 
спочатку вивчали довідково-бібліографічний апарат (ДБА) львів-
ської академічної установи, зокрема генеральний каталог книжок 
і періодики, каталог колишнього відділу спецфонду, топографіч-
ний каталог ОРФу, абеткові та систематичні каталоги спеціалізо-
ваних відділів бібліотеки на предмет наявності в її фондах пуб-
лікацій зазначеного тематичного спрямування; згодом наочно пе-
реглядали їх з метою встановлення походження та складання за-
гального реєстру студіонівських друків, який сьогодні налічує де-
кілька тисяч томів і примірників. 

Ми опрацювали de visu фонди відділів ЛННБ України ім. В. Сте-
фаника: рідкісної книги (РК), рукописів (ВР), наукової бібліогра-
фії (ВБ); частково україніки (ВУ), організації фонду та книгови-
дачі (основних книжкових фондів) (ОКФ), Інституту досліджень 
бібліотечних мистецьких ресурсів (ВМ), обмінно-резервних фон-
дів (ОРФ), періодики (ВП).  

Важливим документальним джерелом для добору видань до Ка-
талогу слугували й рукописні матеріали. Зокрема, листи італійсь-
кого богослова отця Ауреліо Пальмієрі до Митрополита Андрея 
Шептицького 1907–1914 рр. [29], які ми виявили в ЦДІА України у 
Львові, суттєво допомогли здійснити бібліографічну реконструкцію 
основного репертуару бібліотечної фундації греко-католицького 
Патріарха. Цей епістолярій промовисто віддзеркалює історію над-
ходжень у початковий період творення галицьким Владикою кни-
гозбірні значної кількості грецьких видань, до придбання левової 
                        

структурних підрозділів; окремі фрагменти опинилися в інших уста-
новах Львова й області, Києва, а також за кордоном (Москва, Санкт-
Петербург, Вроцлав); «осіли» в приватних колекціях; велику частину 
бібліотеки в різний час було втрачено. 
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частки яких долучився саме о. Пальмієрі. На основі цього вартісно-
го джерела, опрацювання якого вимагало багато часу і зусиль че-
рез неналежне бібліографічне оформлення вміщених у ньому пере-
ліків книг (назва твору часто подана неточна, здебільшого без зазна-
чення вихідних даних (місця і часу видання), з паралельним вико-
ристанням декількох мов (наприклад, ім’я автора наведено фран-
цузькою, назву — грекою), презентований Каталог було доповнено 
записами грецьких друків, переважно релігійного змісту, без враху-
вання яких наша праця не була би довершеною і презентабельною. 

До Каталогу увійшли також невеликі фрагменти й окремі при-
мірники студіонівських книжок, які вдалося відшукати у фондах 
інших львівських культурно-просвітницьких інституцій: бібліо-
тек: Українського католицького університету (УКУ)∗, монастиря 
Студійського уставу святого обручника Йосифа (вул. Винничен-
ка, 22)∗∗, Музею історії релігії∗∗∗, а також Музею мистецтва давньої 
                        
∗ У відділі рідкісних видань Бібліотеки УКУ сьогодні зберігається 87 дру-

ків, які походять із книгозбірні «Студіону». Вони мають власницький 
знак релігійного діяча, богослова, доктора теології, українця за по-
ходженням Йосифа Андріїшина (1939–2003), який довший час про-
живав у Франції. Після повернення на батьківщину о. Йосиф у 1995–
1996 рр. передав їх у складі своєї приватної книгозбірні до Бібліоте-
ки УКУ (1561 прим.) [20]. Це книжки з історії України, Росії, Поль-
щі, історії церкви, церковного канонічного права, мовознавства, літе-
ратури, науки, освіти, шкільництва тощо. Переважає в цій колекції 
релігійна література, проте є невелика кількість навчальної, а також 
світської. З них 36 друків — це візантійські матеріали.  

∗∗ Слід зазначити, що в рамках нашого дослідження в бібліотеці мона-
стиря Студійського уставу святого обручника Йосифа (вул. Винни-
ченка, 22) ми, при активній допомозі монахів-студитів, зокрема бра-
та Іринея, ще у 2005 р. побіжно оглянули фонд монастирської біб-
ліотеки. Тоді було віднайдено й описано на місці de visu низку видань, 
які походять із книгозбірні «Студіону». Серед них назвемо літургійні 
богослужбові книги церковнослов’янською мовою (кириличні) «Мі-
нея» (Москва, 1898) і «Цвітна тріодь» (Москва, 1882); духовна літе-
ратура представлена, зокрема, працею митрополита Веламіна Рутсь-
кого (1574–1637); серед видань з мистецтва — німецькомовне видання 
Макса Гаутманна (1888–1926) про мистецтво раннього Середньовіччя 
(Берлін, 1929) та ін. Слід додати, що нині окремі з них зберігаються 
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української книги при Львівській картинній галереї (нині — Львів-
ська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького)∗. 
                        

в бібліотеці Святоуспенської Унівської Лаври й описані у каталозі 
Ю. Ясіновського. За словами владики Теодора: «Протягом 2011–2014 ро-
ків з філіальних монастирів (Дора-Яремче, Зарваниця, Львів (Свято-
йоанівська Лавра) до бібліотеки Святоуспенської Унівської Лаври були 
переміщені стародруки і рідкісні видання, в тому числі ті, які мали 
печатки чи наклейки книгозбірні «Студіон». 

Цікавим також є той факт, що при побіжному ознайомленні з біб-
ліотекою названого монастиря у поле зору потрапила приватна збірка 
о. Йогана Петерса (1905–1995) — німецького священника, який піс-
ля знайомства з братами Шептицькими перейшов служити в УГКЦ, 
став монахом-студитом. У кінці 1930-х років і до розформування біб-
ліотеки «Студіону» працював у ній бібліотекарем. Після смерті отця 
Йогана 7 липня 1995 р. в Німеччині його приватна книжкова й архівна 
колекція зберігається у Львівському студитському монастирі. 

∗∗∗ Друки книгозбірні «Студіону» сьогодні є й у Львівському музеї іс-
торії релігії — частково у фондовій збірці «Рідкісна книга» та част-
ково в бібліотеці Музею. Музейна бібліотека формувалася в 70-х ро-
ках минулого століття з книжкових надходжень з Історичного музею, 
а також із Львівської академічної бібліотеки, про що засвідчує доку-
ментація тих років [1; 3, арк. 8-24, 96-98, 110-118]. Цікавим є факт 
виявлення нами студіонівського «Требника» (Унів, 1739). У вересні 
2011 р., під час відвідин Збаразького замку й огляду експозицій, нашу 
увагу привернула ця книжка, промаркована штампом бібліотеки «Сту-
діону». Екскурсовод розповів, що потрапила вона туди з Львівського 
музею історії релігії, оскільки між цими двома культурними заклада-
ми підписана угода про надання Львівським музеєм рідкісних і цін-
них видань для оновлення експозиції у Збаразькому замку. 

∗ У 70–80-х роках минулого століття, на прохання дирекції Львівської 
картинної галереї (тоді вона мала таку назву), у зв’язку зі створенням 
Музею книги [34, арк. 29] з відділу обмінних та резервних фондів Львів-
ської академічної бібліотеки було передано близько 500 примірників 
різномовної літератури ХІХ–ХХ ст., а з відділу рідкісної книги — 
понад 500 примірників стародруків (про це свідчать акти передачі) 
[2, арк. 25, 26, 30, 31; 4, арк. 116-128, 151-185]. Серед цієї літератури 
до Музею книги потрапили, зокрема, україніка, львівські видання ла-
тинським шрифтом ХІХ–ХХ ст., десяток дефектних примірників ста-
родруків з провенієнціями «Студіону».  
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За допомогу в їх розшуках складаю велику подяку Любі Підцер-
ковній, схм. Іринею (Іванові Волошину), Світлані Тимків та Олені 
Кравчук, Ларисі Спаській, Станіславу Волощенку та Вірі Фрис. 

Були також використані відомості з довідково-інформаційних 
видань, зокрема друкованих наукових каталогів, які включають і 
книжкову спадщину «Студіону» [6; 11-16]. Серед найновіших біб-
ліографічних джерел, які ми опрацювали, — каталог стародру-
ків, рідкісних видань і рукописів Бібліотеки Унівської Свято-Ус-
пенської Лаври (Львів, 2017) [5]. Ця науково-бібліографічна праця 
проф. Ю. Ясіновського містить понад 60 описів важливих для 
літургійного життя церковних богослужбових книг ХІХ–ХХ ст., 
які свого часу збагатили фонд «Студіону» як «візантійської» біб-
ліотеки. Вважаємо за доцільне подати їхні номери — № 5, 57, 74, 
138, 155, 159, 162, 204, 206, 297, 309, 333, 335, 402, 424, 429, 459, 
475, 483, 522, 527, 560, 575, 784, 899, 924, 1112, 1201, 1280, 1303, 
1304, 1520, 1572, 1573, 1578, 1579, 1589, 1590, 1606, 1624, 1629, 
1636, 1644, 1682, 1689, 1693, 1700, 1701, 2046, 2059, 2060, 2073, 
2080, 2082, 2190-2193, 2195, 2196, 2198, 2266, 2267. 

Бібліографічній реконструкції сприяли також напрацювання 
науковців ЛННБ України ім. В. Стефаника та інших установ, у 
чиїх історико-книгознавчих розвідках досліджено бібліотеки за-
хідного регіону України [18; 19; 22; 41]. 

Структура та зміст Каталогу. Таким чином, пропонована пра-
ця містить близько тисячі назв у понад 1500 томах і примірниках 
з різних місць зберігання (корпусу бібліографічних записів пере-
дують переліки сигл установ-фондозберігачів та прийнятих ско-
рочень). Вона включає старо- та новодруки, періодику, витворені 
впродовж майже п’ятисот років — від XV ст. до 30-х років ХХ ст. 
(1939 р.).  З них найдавніша книга — краківська інкунабула Швай-
польта Фіоля 1491 р. «Тріоді цвітної» (ЛННБУ, РК, СТ-IV 682). 

Зауважимо, що до Каталогу не увійшла рукописна книга, ос-
кільки з рукописної збірки бібліотеки «Студіону», «залишилась 
лише мала частина…»)∗ [10, арк. 20]. 
                        
∗ У кінці 40-х років минулого століття у відділі рукописів Львівської 

філії БАН УРСР був сформований фонд № 6 під назвою «Бібліотека 
Богословської Академії», який об’єднав надходження з релігійних 
установ без їхньої власної документації, куди разом з манускриптами 
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Різні за типами та видами друки (монографії, науково-публіци-
стичні праці, публікації джерельних матеріалів, навчальна літера-
тура (здебільшого, релігійна), довідково-бібліографічні видання) 
та багатогалузеві за змістом (історія, релігія, етика, церковне пра-
во, літературознавство, мовознавство, культура, мистецтво (живо-
пис, театр), мемуаристика, художня література, археологія тощо), 
які мають широкий мовний діапазон (українською, російською, ні-
мецькою (у т. ч. готичним книжковим письмом (готикою), фран-
цузькою, англійською, румунською, польською, латинською, грець-
кою та іншими), вони є особливим пам’ятником європейської 
книжкової культури та тогочасного видавничого процесу; і досі 
залишаються неоціненним джерелом для вивчення суспільної, ре-
лігійної, наукової думки, яку сформували представники багатьох 
епох. З метою збільшення інформаційної та наукової цінності по-
лімовного контенту Каталогу, а також з огляду на те, що видання 
класичними мовами маловідомі та не завжди доступні читачеві, 
бібліографічні описи грецьких і латинських друків супроводжу-
ються українським перекладом їхніх заголовків. Це можна вва-
жати своєрідним нововведенням у такого роду наукових видан-
нях, і це є особливістю презентованої праці. 

Структура пропонованого Каталогу передбачає наявність двох 
частин із наскрізною нумерацією, кожна з яких має по два розді-
ли. Перша частина презентує «Стародруки XV — початку ХІХ ст.» 
і охоплює: видання кириличного шрифту (в основному, літургійні 
книги, які презентують видавничу справу, зокрема у Львові — 
провідному центрі кириличних видань XVIII ст. (Акафісти, Мінеї, 
Анфологіони, Октоїхи, Служебники, Требники, Тріоді, Часосло-
ви тощо); та латинські й грецькі друки XV–XVIII ст., географія по-
ходження яких доволі широка — Венеція, Москва, Кельн, Рим, 
Гамбург, Париж, Женева, Базель, Антверпен, Ауґсбурґ та ін. Біб-
ліографування стародрукованих видань проведено за чинним в 
Україні стандартом [37, с. 62].  
                        

колишніх бібліотек Духовної семінарії, Богословського наукового то-
вариства та приватних збірок, увійшли 11 рукописів зі «Студіону» 
(ЛННБ України ім. В. Стефаника. ВР, ф. 6: Бібліотека Богословської 
Академії, спр. 4, 19, 21, 46, 48, 53, 54, 239, 244, 275, 278). 
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Друга частина Каталогу реєструє попримірниковий науковий опис 
студіонівської візантійської літератури ХІХ — першої половини 
ХХ ст. Сюди входять відповідно книги і брошури∗ та періодика∗∗. 

Особливості кожного примірника розкрито за такими парамет-
рами: зазначено дефекти текстової частини, зокрема відсутність 
певної кількості аркушів; описано стан оправи, де прослідкову-
ються характерні зовнішні ознаки друків з цієї історичної колек-
ції (картонна палітурка, мармурований папір; на верхній кришці 
наклеєно аркуш видавничої обкладинки; корінець і кутики з ко-
ленкору або ледерину в тон палітурці; на корінці білою фарбою 
нанесено прізвище автора, назву книжки, номер тому); наведено 
відомості про походження, а також шифр, за яким видання збе-
рігається в бібліотеці (установі).  

Максимальну увагу звернено на провенієнції та маргіналії кож-
ного примірника з метою визначення шляхів їх надходження до 
«Студіону» та подальшої долі. Слід наголосити, що чимало книг у 
презентованому Каталозі — це так звана «реабілітова література», 
яка впродовж десятиліть була захована від читачів у «спецфон-
дах» із тавром «националистическое», «католическое», «клерикаль-
ное», «реакционно-философское» издание, «религиозная макула-
тура», «иностранная литература»… і т. п. Табуйовані радянською 
цензурою видання повернулися зі спецфонду на початку 1990-х рр. 

Періодика. Значне місце у нашій довідково-бібліографічній 
праці відведено періодиці (пресодрукам). Описано 30 назв, без 
яких бібліографічна реконструкція досліджуваної історичної ко-
лекції була би неповною [28]. Тут зібрані основні наукові жур-
нали з цієї гуманітарної наукової дисципліни (візантиністики), які 
вийшли у той період: «Byzantinische Zeitschrift» та «Byzantinisches 
                        
∗ Бібліографічний опис книжкових видань ХІХ–ХХ ст. здійснено за дер-

жавними стандартами України: «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис» (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006); «Скорочення слів і словосполучень україн-
ською мовою» (ДСТУ 3582:2013), «Сокращение слов и словосочетаний 
на русском языке» (ГОСТ Р 7.0.12–2011), «Скорочення слів і словоспо-
лук, поданих іноземними європейськими мовами» (ДСТУ 7093:2009). 

∗∗ Бібліографування здійснено за схемою опису періодичних видань, 
яку розробили науковці Науково-дослідного інституту пресознавства 
ЛННБ України ім. В. Стефаника [39].  
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Archiv» (Leipzig), «Byzantinoslavica» (Praha), «Византийский вре-
менник» (Москва). Зареєстровано ряд різномовних періодичних  
видань з історії східного християнства, які виходили в різних 
країнах світу: «Orientalisches Archiv» (Leipzig); Orientalia (Roma); 
Orientalia Christiana (Roma); Roma e l’Orient (Roma (Grottaferrata 
(prov. Roma); Bessarione (Roma); Oriens: dwumiesięcznik poświęco-
ny sprawom religijnym Wschodu (Warszawa); Échos d’Orient (Pa-
ris); Revue des études grecques (Paris); La Revue de l’Orient Chré-
tien (Paris) та ін. 

Подаємо також чимало часописів, на сторінках яких порушу-
валися питання цього тематичного спрямування: «Католицький 
Всхід»: орган богословів рус.-кат. Дух. Семинариї у Львові (Львів); 
«Католическій ВỂстник»: Русской Епархіи Византійско-Славян-
скаго обряда в Маньчжуріи (Харбін); «Церковные ведомости с 
прибавлениями» (С-Петербург); «Православный собеседник» / из-
даваемый при Казанской Духовной Академіи (Казань); «Прибав-
ленія къ изданію Твореній Святыхъ Отцевъ, въ русскомъ пере-
водỂ» / [МДА] (Москва) тощо. 

Варто сказати і про великий науково-довідковий апарат, який 
включає десять допоміжних покажчиків-ключів і переліків, що по-
кликані забезпечити дослідникові мобільний пошук різноплано-
вої інформації. Серед них назвемо: Іменний з біограмами авторів, 
укладачів, перекладачів, редакторів, коментаторів; Хронологічний; 
Покажчик провенієнцій (екслібрисів, печаток, штампів тощо); По-
кажчик друкарень і видавництв XV — першої половини ХХ ст. та ін. 

Звернімо увагу і на багатий ілюстративний блок, який впер-
ше представляє унікальні видання з книгозбірні «Студіону» в 
такому обсязі, доповнює образ презентованої праці та підвищує 
її документальну цінність.  

Бібліографічному реєстру передує текстова частина Каталогу — 
комплекс наукових статей, які цілісно розкривають порушену у 
виданні проблематику: «Митрополит Андрей Шептицький і візан-
тійська спадщина» (Теодор Мартинюк, єпископ); «Бібліотечна фун-
дація Галицького Владики: історико-книгознавчий аспект», «Кни-
гозбірня «Студіону» під управою ігумена Климентія (Шептиць-
кого)» (Маргарита Кривенко); «Концепція «візантійської» бібліо-
теки Митрополита Андрея Шептицького: Byzantina, Orientalia 
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Christiana, Byzance après Byzance» (Олег Файда); «Специфіка оп-
рацювання грецькомовних видань книгозбірні «Студіону» як важли-
вої складової національної культурної спадщини» (Ліна Глущенко). 

Праця над Каталогом тривала доволі довго, оскільки було чи-
мало труднощів, пов’язаних з виявленням, перекладом та бібліо-
графуванням матеріалів. Без допомоги фахівців-науковців, яким 
я висловлюю щиру подяку, поява цієї книжки була б неможливою. 

Особливу вдячність хочу адресувати владиці Теодорові Мар-
тинюку — єпископу-помічнику Тернопільсько-Зборівської архи-
єпархії УГКЦ за багаторічну активну співпрацю під час реаліза-
ції нашого проєкту. Зокрема, дуже своєчасною і потрібною була 
його участь у розшуках та удоступненні матеріалів самого о. Паль-
мієрі та відомостей про нього, здійсненні їх перекладу з італій-
ської та французької мов. 

На початковому етапі формування Каталогу необхідними бу-
ли консультації фахівця-візантиніста. На допомогу прийшов до-
цент кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівсько-
го національного університету ім. Івана Франка, канд. іст. наук 
Олег Файда. У співпраці з цим дослідником-медієвістом ми ви-
конали чималий обсяг саме пошукової роботи.  

Складність завдання полягала не лише в розпорошеності ма-
теріалів, а й у їхньому мультимовному характері. Праця, зокре-
ма, з грецькими друками, які становлять значну частку фонду 
львівського «Студіону» і майже третину джерельного корпусу 
Каталогу, вимагала особливих підходів до їхньої каталогізації та 
потребувала найбільше часу.  

Специфіка опрацювання та опису грецької літератури. За-
реєстровані у цій довідково-бібліографічній праці книжкові та пе-
ріодичні видання старо- і новогрецькою мовою — це численні 
стародруковані богослужбові книги (Анфологіони, Мінеї, Евхо-
логіони, Часослови, Октоїхи, Тріоді тощо) та посібники ново-
грецької церковної служби, опубліковані у ХІХ ст., здебільшого 
у Константинополі, Афінах, Венеції; твори, присвячені історії 
Греції та православної церкви; релігійно-дидактична література 
(катехизиси); дослідження з богослов’я (патрологія, гомілетика, 
агіографія, канонічне право) тощо. Прикметно, що переважну 
більшість розділу «Константинопольська православна церква» в 
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систематичному каталозі фонду відділу рідкісної книги ЛННБ Ук-
раїни ім. В. Стефаника становлять описи грецьких друків, що по-
ходять зі «Студіону» і надійшли, правдоподібно, з книгозбірнею 
італійського дослідника о. Ауреліо Пальмієрі.  

Успішна реалізація надскладного і надважливого завдання — 
опрацювання і бібліографування саме грецьких і латинських дру-
ків, стала можлива завдяки плідній співпраці з доценткою кафед-
ри класичної філології факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Фран-
ка, канд. філол. наук Ліною Глущенко — досконалим знавцем 
грецької мови, директоркою Центру грецької мови і культури 
імені Арсенія Еласонського. У результаті до наукового обігу вве-
дено значний пласт національної науки та культури, який досі 
залишався неописаним. 

Першочергове завдання у роботі з цими друками полягало у 
перекладі відомостей про видання, поміщених на титульному ар-
куші чи обкладинці, аби встановити ім’я автора, назву твору, міс-
це і час виходу книжки тощо. Від того, ясна річ, залежала точ-
ність і якість (досконалість і повнота) бібліографічних записів. 
Зробити це швидко і легко не завжди було можливо з огляду на 
тематику (релігійна і церковна) та час їх публікації, а також через 
відсутність титульного аркуша (що траплялося не раз). Це спо-
нукало до додаткових пошуків в інших бібліографічних джерелах 
(паперових та електронних), серед яких, наприклад, багатотомна 
бібліографія грецьких друків XV–XVIII ст., яку уклав французь-
кий еллініст Еміль Легран (1841–1903) [43-45], чи світовий елект-
ронний онлайн-каталог — Karlsruher Virtueller Katalog — єдина 
(зведена) база даних національних бібліотек світу. 

Також важливим було питання уніфікації та транслітерації біб-
ліографічного відтворення цих відомостей, оскільки, здебільшого, 
вони подані великими літерами грецького алфавіту. Здійснена 
транслітерація латинськими літерами має свої особливості і базу-
ється на стандартах, прийнятих у міжнародній практиці, про що 
у вступній статті докладно виклала Л. Глущенко. 

До того ж, справжніми міні-дослідженнями можна вважати фор-
мування біографічних довідок грецьких авторів та інших осіб, які 
долучилися до створення зареєстрованих у Каталозі друків. Вони 
включені до «Іменного покажчика». Відомості про більшість з них 
можна було отримати лише в грецькомовних інтернет-ресурсах. 
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На підтвердження сказаного, спробую на прикладі одного ви-
дання розкрити алгоритм пошуку та бібліографічну стилістику, 
характерну для презентованого Каталогу. 

У листі о. Ауреліо Пальмієрі до А. Шептицького від 8 січня 
1908 р. [35, арк. 21] подано перелік книжок, які він придбав для 
фундації Галицького владики. У цьому переліку під № 3 зафіксо-
вано «Pneymatikos kypos», що в перекладі з грецької означає «Ду-
ховний сад». З електронних грецьких джерел ми дізналися, що так 
називався поетичний твір анонімного автора, датований XIII ст. 
Цей рідкісний рукопис, як складова одного з Церковних кодексів 
(«Kodikas Klarkianos»), сьогодні зберігається в Оксфордському уні-
верситеті. В ньому описано одночасно реальний сад у Середземно-
мор’ї та символічний, де автор зіставляє назви 14 рослин з людсь-
кими чеснотами∗. Так, виноград символізує духовну насолоду; 
ожина — слухняність; оливка — милосердя; кедр — поміркова-
ність; лимон — розсудливість; лілія (крин) — духовну чистоту; 
кипарис — стриманість; персик — скромність, простоту; гранат — 
хоробрість, сміливість; тис — знання; стирáкс (дерево тропічних і 
субтропічних країн, яке дає благовонну смолу) — молитву, ба-
жання, благословення; інжир — покірність; фінік — справедливість. 

Стало очевидним, що йдеться про видання релігійно-мораль-
ного характеру, тобто про духовну красу людини, оскільки «сад», 
як символічна метафора, асоціюється з благочестивим життям. 
Відомі й твори, пов’язані з цим художнім образом-концептом. 
Згадаймо, до прикладу, Григорія Сковороду, який залишив нащад-
кам збірку «Сад Божественних Пісень», де стверджується думка, 
що плекання чеснот подібне до турботи про рослини в саду. 

Мотив «квітів» і «плодів» присутній у богослужбовому збір-
нику «Тріодь цвітна», в якому піснеспіви «на уславлення Господ-
ських, Богородичних свят, а також святих від Великодня до не-
ділі Всіх святих (до дев’ятої неділі після Великодня)» [8], як ду-
ховні квіти, прикрашають церковні свята. 
                        
∗ Ця рукописна праця покладена в основу твору Маргарет Томпсон (Mar-

garet H. Thomson) (1907–1993) і відома у сучасній міжнародній бібліо-
графії як: «Le jardin symbolique» (Paris, 1960); «The symbolic garden: 
reflections drawn from a Garden of virtues, a XIIth century Greek manu-
script» (North York, Ont.: Captus Press, 1989).  
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Естетичний мотив «квітів» звучить і в назві Анфологіонів (Цві-
тословів), які є зібраннями церковних служб окремим святим.  

Зробивши екскурс у минуле цього художнього символу, а та-
кож проаналізувавши опрацьовані грецькі видання, нам вдалося 
встановити розшукувану книжку. Це перший том збірника цер-
ковної гімнографії (Константинополь, 1863) авторства Серафима 
Візантійського (...–1894) — єпископа міста Аргіруполі, що у пе-
редмісті на півдні Афін (з 1848 р.).  

Можемо припустити, що саме під впливом візантійського ру-
копису з XIII ст. або за аналогією середньовічної антології  (ан-
тологія з грецької дослівно — «квітник») автор назвав збірник мо-
литов «Духовним садом», оскільки вони допомагають зміцнити 
віру і розвивати чесноти.  

У результаті цього тривалого і доволі складного пошуку був 
створений багаторівневий науковий та бібліографічний опис, який 
подаємо нижче. 

Serapheim toy Byzantioy, episkopos Argyroypoleōs. 
Biblos iera, ē kaloymenē pneymatikos kēpos: periechōn triakon-

ta kai ex, eis diaphoroys agioys ieroys paraklētikoys kanonas, аnap-
lērōseis akoloythiōn еis diaphoroys agioys, ōn ai sōzomenai akoloy-
thiai eisin ateleis, neas ieras akoloythias eis tinas agioys, Megalyna-
ria eis diaphoroys agioys, troparia, diorthōseis tropariōn kai kontakia, 
ōn ta men synegraphēsan ta de diōrthōthēsan charin eylabeias kai pros 
ōpheleian kai oikodomēn tōn pistōn / ypo toy Episkopoy Argyroypo-
leōs Serapheim toy Byzantioy. Diērētai de ē biblos eis merē ē tomoys 
dyō. Ekdotheisa dapanē toy syntaktoy. — Tomos prōtos. — En Kōn-
stantinoypolei: Ek toy typographeioy E. Kagiol, 1863. — 4 (грец. лі-
терами), 224 s. — Заголовок і текст грец. мовою.  

Серафим Візантійський, єпископ Аргірупольський. Священ-

на книга названа Духовний сад містить 36 священних моли-

товних канонів на уславлення різних Святих; доповнення до 

літургій на уславлення різних Святих, збережені літургії яких 

є незакінченими; нові священні літургії на уславлення деяких 

Святих, величальні гімни на уславлення різних Святих, тро-

парі, виправлення тропарів і кондаки, з яких одні були напи-

сані, а інші виправлені заради богопочитання та для користі 

і зміцнення віруючих / єпископом Аргірупольським Серафимом 
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Візантійським. Книга поділена на частини чи два томи. Ви-

дана на кошти укладача. Том 1. — В Константинополі: З дру-

карні Е. Кагіол, 1863. 

П р о в е н і є н ц і ї: на звороті титул. арк. текст грец. мовою: 
всяка копія, яка не має мого власноручного підпису, вважається 
крадіжкою авторського права і карається згідно з законом. Під-
пис автора; 

екслібрис-наліпка «Студіон’ Св. Іоанна Кр͠т. в’ ЛьвовỂ»; 
печатка «Книгозбірня “Студіону” С͠таго Іоанна К͠р. у Л’вові» 

(фіолет.); 
штамп прямокутний «Книгозбірня “Студіон” у Львові» (червон.); 
штамп овальний «Книгозбірня “Студіону” у Львові» (фіолет.). 
О п р а в а: картон, жовто-брунатний мармурово-плямистий 

папір; корінець і кутики з бежевого коленкору. На корінці руко-
писна цифра 259.  

ЛННБУ, РК, ИД-ІІ 28280 
І на завершення. У контексті порушеної у цій статті теми, вар-

то звернутися до рефлексій про книгу відомого письменника і 
перекладача з класичних мов Андрія Содомори [40]. 

Важливо, щоб у нашу технізовану добу, коли змінюються куль-
турні парадигми і традиції (слово «традиція» з латинської — пере-
дача чогось із рук до рук), з нами залишалася книжка як посеред-
ник між минулим і сьогоденням, що несе на собі сліди її власників, 
написи читачів тощо. До прикладу, запис, зроблений ще у XVIII ст. 
на Овідієвих «Скорботах», читаємо в перекладі А. Содомори: 

«Господи, творче неба й землі! В моїх починаннях, 
Студіях пильних моїх будь побіч мене, благий!» [40, с.265]. 
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Marharyta Kryvenko, Head of the European book department of the XIX–
XX centuries, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, 
PhD (History) 

Scientific catalog of the book collections of «Studion» as a «Byzantine» 
library: principles and features of formation 

The article highlights the principles and sources of material selection 
for the Catalog; its structure and content are disclosed; attention is paid to 
the specifics of the processing and bibliography of Greek prints, a sample 
description of one of them is given. 

The already completed scientific catalog is the first attempt to identify, 
elaborate, describe and return to the scientific and public discourse the 
Byzantine materials of the Lviv «Studion» library, which Metropolitan And-
rey has purposefully collected for over thirty years, to promote, first of all, 
theological research work, education of highly educated clergy, which would 
correspond to the level of knowledge of Western apologists of the time. 

The main source for the formation of the Catalog were the copies of the 
Byzantine-Christian content, which we found, first of all, in the retrospec-
tive fund of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv 
and other Lviv cultural and educational institutions. These sources were 
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searched, first of all, by studying the reference and bibliographic apparatus 
(DBA) of the Lviv academic institution; elaboration of manuscript materials, 
in particular, letters of the Italian theologian Father Aurelio Palmieri to 
Metropolitan Andrey Sheptytskyi in 1907–1914, stored in the Central State 
Historical Archive of Ukraine in Lviv; acquaintance with the reference and 
historical and literary literature etc. 

Thus, the Catalog includes the multi-genre, multi-sectoral and multilin-
gual literature of the 15th – first half of the twentieth century, which deter-
mined the specifics and uniqueness of the Studion collection and which has 
not yet been investigated. Bibliographic descriptions of Greek and Latin 
prints are accompanied by Ukrainian translation of their titles. 

A special place is given to the problem of bibliography of Greek prints 
(transliteration and unification) as an important component of the national 
cultural heritage. 

On the example of one edition, an attempt was made to demonstrate the 
search algorithm and bibliographic stylistics, which is characteristic of the 
presented Catalog. 

The bibliographic reconstruction of the Studion Book Collection will 
show the depth of the idea of the Metropolitan of Galicia to create such a 
special library institution; will enlighten the participation of Fr. Klymentii 
Sheptytskyi in the organization and management of the library; will allow to 
define more fully its contents (thematic) and chronological features and mul-
tilingual character; will contribute to the study and discovery of not only va-
luable retrospective holdings of the academic library, but also a significant 
component of the national historical and cultural heritage. 

Keywords: Metropolitan Andrey Sheptytskyi, bookstore of «Studion» in 
Lviv, Byzantine materials (Byzantine literature), Greek books, printed catalog. 


