
У
першій половині XVII ст.

відродилася давня слава Ки�

єва як центру східнослов'ян�

ських культур і просвіти. Цьому на�

самперед сприяли дві обставини —

створення у Києві колегіума та виник�

нення  книгодрукування.

Наприкінці грудня 1616�го або на

самому початку 1617 року (точнішу да�

ту, на жаль, ми не знаємо) в типографії

Києво�Печерської лаври вийшло у

світ перше видання — "Часословець",

який здавна був у слов'ян однією з

основних навчальних книг.

Організував типографію видатний

громадський діяч, з 1599 року архі�

мандрит Лаври, Єлисей Плетенецький
(1550�1624), який багато зробив для

перетворення Києва в могутній фор�

пост православ'я, що вплинуло на ба�

гато народів Східної та Південної

Європи. 1615 року Єлисей Плетенець�

кий придбав обладнання типографії у

Сірятині (Галичина) і перевіз його до

Києва. Одночасно він створив у Лаврі

таке собі літературне співтовариство

письменників, перекладачів, типогра�

фів, художників. І всіх їх залучив до

роботи в новій типографії, яка швидко

стала відомою в слов'янському світі.

Віднині Київ стає одним із найбіль�

ших книжних і літературних центрів

не лише в Україні, а й у всій Східній та

Південній Європі.

Першим вирішили видати “Анфо�

логіон” (“Мінею святкову”) — об'єм�

ний фоліант на 1064 сторінках. Такої

книги ніхто не видавав, і цей “дар

многоцэнен”, як написано в передмо�

ві до неї, мав “хитростию типарскою

преподати” вперше саме в Києві.

Видатні письменники того часу — Йов
Борецький і Захарія Копистенський

розпочали готувати рукопис до видан�

ня, переклали його з грецької мови і

помістили до нього нові твори. Однак

“Анфологіон” не став первістком ки�

ївського книгодрукування. Робота над

ним затягнулася, і він вийшов у світ

16 січня 1619 року. Кияни просили

Єлисея Плетенецького якомога

швидше почати видання навчальних

книг і передусім “Часословця”: “умолен
быв правовэрными, яко да исплънится требо-
вание, еже в училищех в ...градэ Киеве, и в
прочих... издаяти.. книгу... сию”.

“Часословець” з'явився приблизно

через рік після заснування типографії.

Це була середнього формату книга,

яка нараховувала понад 400 сторінок.

Її прикрашали заставки, кінцівки й

ініціали, а сторони обрамлено ліній�

ними рамками. Друк був двоколірним

— чорною й червоною фарбами. Кни�

гу відкривала передмова: “Елисе 1й Плетене 1ц-
кiй, Ар 8хи 1ма 1н 1дритъ Пече 1р8скiй Кjiов 8скiй. Правосла 1вному

Ро 1ду Рwс8сjйскому, сынwм Цр 7кве Восто 1чныа възлюбле-

ннэ 1йшим, дш 7есп 7си 1телнаго здра 1вiа:”. 

Далі йшла ще одна, більша пе�

редмова Захаріі Копистенського, яка

починалася словами: “Се, правовэ 1рный

Хрстiа 1нине, и 6 в 8сz1къ бл 7гоговэн 8ный Чита 1телю. T

нарочи 1тыхъ мэст 8 в Рw 1с8сiи Кjiов 8ских, си 6рэ 1чъ t Ла 1вры

Пече 1р8скiа Кjiвскiа. блгдтiю Бж 7iею, тща 1нiемъ же и 6
попече 1нiемъ Преподо 1бнэйшаго в 8 tце 1хъ Кv2ръ Елис 8сеа
Плетене 1ц 8кого Пече 1р 8ского Кjiовского Архiма 1ндрiта,

происходитъ напеча 1тан 8наа Кни 1га мл 7е 1бнаа Oроло 1гiон, я 61же

ска 1зуiетсz Слове 1н 8ски Часосло 1въ”.

14 Світогляд № 4, 2008

ІІЗ ДАВНИНИЗ ДАВНИНИ

КИїВСЬКОГО КНИГОДРУКУВАННЯКИїВСЬКОГО КНИГОДРУКУВАННЯ

Юрій Лабинцев

доктор філол. наук, 
професор, 

пров. наук. співр. 
Інституту слов'янознавства РАН,

м. Москва

Лариса Щавинська

канд. філол. наук, 
доцент, ст. наук. співр. 

Інституту слов'янознавства РАН,
м. Москва

Україна: ad fontes



Тут йшлося про зміст книги і користування нею, прово�

дилися різні історичні паралелі. 

До наших днів дійшло лише чотири примірники цього

рідкісного видання, в якому вміщено декілька оригі�

нальних творів українських авторів, зокрема й названі

передмови. Три з них зберігаються у Москві, один у Санкт�

Петербурзі. У жодному з них не збереглося титульної сто�

рінки, де, очевидно, було вказано рік виходу в світ.

Услід за “Часословцем” лаврська типографія випустила

незначним накладом панегірик Олександра Митури

“Вэзе 1рункъ цно 1тъ Превеле 1бного в бз 7ъ Его Ми 1лости, Гсдна Tц7а Елисе 1я Плетенецкого,

Архiма 1ндрита Кjевского, Монастырz Печа 1рского... Друковано В Ст 7о 1й Вели 1кой Ла 1врэ

Кiевопеча 1рской. Ро 1ку #ах 7иi1” (“Візерунок чеснот превелебного у Бозі

милостивого пана отця Єлисея Плетенецького, архіманд�

рита київського монастиря Печерського"), присвячений

засновнику київського книгодрукування. Цей перший

збірник віршованих творів, що вийшов у Києві, є цінною

пам'яткою староукраїнської поезії. Єдиний його примір�

ник є в Російській державній бібліотеці в Москві. В одній із

його частин “Фундоване друкарнэ” (“Фундування друкар�

ні”) натрапляємо на такі рядки, які прославляють Єлисея

Плетенецького: 

“И# тоi1еи те 1жъ цно 1ты молча 1ть негоди 1тсz,

Хто 1бы противътого 2 был, глупым подобитсz,

Котw 1рыiе бы# на 1мнэй w# то 1е недба 1ютъ,

Же 2му 2дрые под ла 1ву сла 1ву и 4хъ вкида 1ютъ.

Ты 6 я 5къ ве 1лце поте 1ижный в 5 u6чи 1нку горли 1вом,

Ведеш (я 6ко мо 1вzт)ре 1й в 5 дэ 1лэ свzтобли 1вом.

Бось повскреси#лъ Друка 1рню припа 1лую пы 1ломъ

Балаба 1на, цнw 1тъ велких, ре 1чю и 3 те 1жъ дэ 1лом.

O%нъ за благослове 1ством Tца 2 на 1мъ ст 7о 1го,

у6да 1лъсz до 2 ремесла 2 (могy речи) цно 1го.

Ты 1зась я 5ко ми 1лостник Цр 7кви збы 1тъ ревни 1выи,

Хотэ 6лъ и 5 допz1лесь то 2 я 6ко нелэни 1вый

Пози 1тю е 6го 2 з свэ 1та, Друка 1рню вскреси 1ти,

И1 презвыдава 1нье Кни 6гъ Цр 7ковъ u6краси 1ти,

Кгды 1жъсz Цр 7ковъ Бж 7аа презн 6ю помножа 1етъ:

И в Дw 1гматех Tцевских сли 1чне проквита 1iет
Неха 1йже 2 ти 6 стоккро 1тне Бъ7 то 2 нагоро 1дитъ:

Аща 1стье проти 1вноiе нех нэвчо 1мъ не 2 шко 1дит”.

Свого часу ми зафіксували близько сорока примірників

київського друкованого “Анфологіона” 1619 року, які

зберігаються в різних країнах. Наприклад, у Варшаві збе�

рігається один його примірник, у Києві — чотири, Кост�

ромі — один, Санкт�Петербурзі — дванадцять, Саратові —

один, Харкові — два, Чернігові — один (детальніше див.

Лабынцев Ю.А. Славянская кирилловская печатная книжность

XV�первой четверти XVII в.—М., 1982.—c. 37). Проте, як вия�

вили наші подальші пошуки, цю географію можна значно

розширити. Наприклад, під час експедиційних розслі�

дувань 2002 р. в Польщі нам поталанило виявити декілька

фрагментів “Анфологіона” 1619 року на древній Пере�

мишльській землі, з давніх�давен населеній українцями.

Передмова до “Часословця”

(Київ, 1616+1617 рр.)

“Візерунок чеснот” Єлисея Плетенецького 

(Київ, 1618 р.).

15

До 1020"ої річниці Хрещення Київської Русі

Світогляд № 4, 2008



16 Світогляд № 4, 2008
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Захарія Копистенський. “Казання на погребээ

Єлисея Плетенецького” (Київ, 1625).



Видання Києво�Печерської лаври віддавна побутували на

Перемишльщині, зокрема й серед українських греко�като�

ликів. Ще в першій половині XX століття в українській

греко�католицькій церкві м. Ярослава, що порівняно не�

далеко від м. Перемишля, напрестольним євангелієм слу�

жило одне з видань Києво�Печерської лаври, оправлене в

багату оправу (палітурку) XVIII століття (див. Chwalewik E.
Zbiory polskie. Warszawa�Krakоw, 1926.— T. 1., c. 134). Вагоміші

свідчення про такі факти трапляються в матеріалах

численних візитацій XVIII�ХХ століть, що, втім, було

характерним для всіх єпархій українсько�польського і

білорусько�польського прикордоння (детальніше див.

Щавинская Л.Л. Литературная культура белорусов Подляшья XV�

XIХ вв. —Минск, 1998).

Вірогідно, зв'язком Києва з західноукраїнським право�

слав'ям особливо опікувався Єлисей Плетенецький, про

діяльність якого у цій сфері Олександр Митура у своєму

панегірику пише так: 

“Под ча 1съ пра 1ве u6ти1скwв, под час бэд Цр 7кw1вных,

Под ча 1съ е 6и 2 турка 1цiй, и 3невча 1су пw1лныхъ:

Тебе 2 Tче Бг 7ъ пре 1йзрэлъ o3пекуно 1мъ бы 1ти,

Тоб 3э Цр 7ковъ поручил t злых борони 1ти.

Я 16кожъ ви 1димъ иаw1ко хе 1нтное старане,

Ви 1дим ко 1шту, здоро 1вz, збыт не шановане,

Невча 1съ соб 6э за ро 1скошъ поклада 1ешъ бы 1ти,

Жебы 2 Правосла 1вi3а мо 1глесь борони 1ти.

Не глzдишсz на вэ 6къ свой шеди 1вости по 1лный,

Неборо 1нишсz пра 1цы нэ 1кгды бы 1ти во 1лный.

Я 61ко вэ 1рный служе 1бникэ u6 Па 1на свое 1го,

В де 1нь и 6 в ночи 2 встави 1чне чу 1ючiй до не 1го.

Кото 1рый тz6 Па 1стыремъ до свое 1го ста 1да

O6бра 1лъ быти: жа 1днаz а 6бовэм зава 1да

В па 1ствэсz ненахо 1дитъ сторо 1жи твое 1и:
За 1що да 1стъ ти 6 Коро 1ну Бъ7 хва 1лы свое 1и”.

Соратник і спадкоємець Єлисея Плетенецького щодо

архімандритства в Києво�Печерській лаврі Захарія Копис�

тенський, родом з міста Перемишля, автор багатьох творів,

зокрема і надрукованих у Москві уже в XVII столітті, був

кровно пов'язаний з Перемишльською землею і місцевою

перемишльською православною єпархією. 

Цей, як сказано в пе�

редмові до “Анфологіо�

на” 1619 року, “моужъ
ревности презэлныа въ
Благочестїи, словесен
же и премудръ въ Бого'
словїи, и исповэданїи
Православныа вэры”,

виявився й одним із

найкращих православ�

них полемістів із като�

лицьким світом, чию

експансію Перемишль�

ська земля особливо

відчула уже в ранньому

Середньовіччі. 

Цікаво, що в пер�

ших київських друкова�

них виданнях вияви�

лась не забутою україн�

ська народна поезія. 

В панегірику Олек�

сандра Митури було

надруковано колядку,

можливо, одну з найві�

доміших тоді в Україні.

Водночас це була й одна

з найперших публікацій народних духовних співів, які

лишаються улюбленими серед українців у всьому світі й

донині:

“Ко 1ждый вэ 1рный сего 2 дн 6z дх 7омъ весели 1сz:
А напристьiе Хв 7и пи 1лне готови 1сz
Онъ к нам з Нб 7а на 1 землю позво 1лил з 5ступи 1ти:

Бы 6 t вла 1дзы шата 1на мо 1глъ o3свободи 1ти

Лю 6дъ: творене ру 1къ своих, и 6 та 1късz пони 1жил

Жесz до 2 нас и ненадзникwв ве 1длуг тэ 1ла збли 1жил.

Я 61кожъ е 6го 2 вита 1ти, o 5тосz стара 1ймо,

Я 61къ мо 1же быт напенкне в то 1е потрафлzмо

Дz1ки чинэ 1мъ вс 6э спо 1лне зато 2 навэженiе,

Же 2 през при 1стье илнам збавенiе

Абы те 1жъ де 1нь тот 1тъ ст 7ы1й свого Нароже 1нz,
В веселю да 1лъ tпра 1вит,

прwсэ 1мъ u6зыче 1нz”.

До 1020"ої річниці Хрещення Київської Русі

Єлисей Плетенецький (1550"1624)
засновник 

київського книгодрукування


