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РІДКІСНІ КАЛЕНДАРНІ ВИДАННЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. 
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ДРУКУ 
З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Наталія БОНДАР 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ 03039, просп. Голосіївський 3

Публікація присвячена астрономічно-астрологічним календарям, що вида-
валися друком кириличним шрифтом в Києво-Печерській лаврі упродовж 
1714–1735 рр. Проаналізовано три календарних видання, на 1714, 1727 та 
1735 рр., та фрагмент календаря 1731 р., які є у фондах Національної біблі-
отеки України імені В.І.Вернадського. Збережені примірники є рідкісними 
або унікальними. Описано склад цих календарних видань та їх ілюстрації, 
проведено порівняння видань між собою, здійснено спробу оцінити само-
бутність календарних видань та їх значення для розповсюдження наукових 
знань в українському середовищі.
Ключові слова: астрономічно-астрологічні календарі, видання києво-пе-
черського друку, українське книговидання, давня українська наукова книга.

Серед доволі різноманітного, хоча й те-
матично обмеженого видавничого репертуару 
друкарні Києво-Печерської лаври чільне міс-
це посідають календарі. Умовно ми їх можемо 
зарахувати до нечисленної суто світської про-
дукції друкарні. Йдеться про календарні ви-
дання, що публікувалися Києво-Печерською 
друкарнею упродовж 1714–1735 р. Одразу ж 
вкажемо, що йдеться не про церковні календа-
рі та місяцеслови, а про світські астрономіч-
но-астрологічні видання, в яких відсутні або 
майже відсутні церковні тексти. Наше дослі-
дження проведене за рідкісними примірника-
ми чотирьох календарних видань 1714, 1727, 
1731 та 1735 рр. збірки Національної бібліо-
теки України імені В. І. Вернадського (далі – 
НБУВ). Однак спочатку спробуємо простежи-
ти історію публікації подібних видань в дру-
карні Києво-Печерської лаври.

Можливості вивчення особливостей 
ки ївських світських календарів суттєво об-
межує їх вкрай мала збереженість, що влас-
тиве подібним виданням і сьогодні. Також 
від сутність лаврських архівних документів, 
дотичних до окресленого періоду, не про-

ливає світло на проблематику дослідження. 
Найбільш інформативним для вивчення киє-
во-печерських календарних видань є фунда-
ментальний каталог стародруків, виданих в 
Україні, підготований свого часу Я. Запаском 
та Я. Ісаєвичем1. Ті календарі, що були видані 
у Києво-Печерській лаврі у перших десяти-
літтях ХVІІІ ст., збереглися до сьогоднішньо-
го дня в кращому випадку у кількох, а часті ше 
в одному унікальному примірнику. Переваж-
на більшість цих примірників знаходиться в 
найбільших російських збірках Москви та 
Санкт-Петербурга. 

Найранішим із зафіксованих у катало-
зі Запаска та Ісаєвича світських календарів є 
видання на 1714 р., представлене у двох збір-
ках.2 Далі ми детально проаналізуємо при-
мірник цього календаря. Вважати з певністю, 
чи розпочався друк світських календарів у 
Києві з 1714 р. чи раніше, не можемо через 
об меженість джерельної бази. У каталозі За-
паска та Ісаєвича зафіксовані також календа-
рі на 1717 р.3 та 1721 р.4 Судячи з уміщених 
тут описів, календарі мали деякі відмінно-
сті в змісті та в складі. Календар на 1727 р. 
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Рис.1. Титульний аркуш Календаря 1727 р.
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зберігся в унікальному примірнику тільки у 
збірці НБУВ5. Згідно з каталогом Запаска та 
Ісаєвича, аналогічний календар з гравюрами 
пір року та постаттю людини зі знаками зо-
діаку був перевиданий 1728 року.6 Календар 
на 1730 р. є аж у 7 збірках – переважно в Ро-
сії, та у Болгарії7. Також фіксуються кален-
дарі на 1731 р.,8 1732 р.,9 1733 р.,10 1734 р.11 

та 1735 р.12 Судячи із бібліографічних описів 
календарів та збережених доступних для до-
слідження примірників, вони мали вигляд не-
великих книжечок, надрукованих форматом 
у так звану четвірку, або четверту долю арку-
ша. Обсяги календарів коливалися від 12 до 
22 аркушів. Видання містили календарні дані 
про дні та місяці року, астрономічні відомо-
сті про час сходу та заходу Сонця, фази Мі-
сяця, затемнення, прогнози погоди, вказівки 
на дні посіву культур та садження городини. 
Загалом київські календарні видання містили 
переважно типові складові, видання сусідніх 
років мали схожий зміст, подібні особливості 
оформлення та ілюстрації. 

Спробуємо проаналізувати зміст і склад 
календарних астрономічних видань, тиражо-
ваних друкарнею Києво-Печерської лаври 
впродовж 1714-1735 рр., на прикладі трьох 
примірників і одного фрагменту календар-
них видань збірки НБУВ. Три примірники 
календарів здавна сформовані у конволют, 
внаслідок цього в одній обкладинці зберіга-
ються календарі на 1735, 1727 та 1714 роки, 
переплетені саме у такій послідовності. У 
першого, наймолодшого за віком календаря 
бракує титулу та початкових аркушів, дата 
виходу книжки встановлюється за текстом. У 
наступному календарі на 1727 р. зберігся ти-
тульний аркуш, повна назва видання розкри-
ває його зміст: «Календарь или Мѣсѧцословъ 
на лѣто ѿ Рождества Господа нашего Іису-
са Хрїста 1727. Указующїи теченіе луны въ 
зодїакахъ съ градусами, мѣсѧчнаѧ рожденїѧ, 
полныи Мѣсѧцъ, четверти съ прогностїками, 
такожде затмѣнїѧ солнечнаѧ, и прочїѧ про-

гностїки, съ табели восхода и захода солнца 
приложенїемъ». На оригінальному титуль-
ному аркуші видання зображено краєвид 
Києва зі спорудами, зокрема, Києво-Печерсь-
ким монастирем.

Спершу коротко проаналізуємо склад 
Календаря 1727 р., що є найбільшим за обся-
гом та найцікавішим серед трьох видань. У йо
го складі є частини, що повторюються у всіх 
чотирьох виданнях, а є й цілком оригінальні. 
На звороті титулу календаря розміщено ін-
формацію про «Знаки мѣсѧчныѧ» – показано 
чотири фази місяця – «новыи мѣсѧцъ», «пер-
ваѧ четверть», «полныи мѣсѧцъ», «послѣд-
няя четвертъ», – і відповідні їм зображення. 
Далі на цій же сторінці надруковано грецькі 
та римські назви семи планет та назви семи 
днів тижня, і внизу назви, позначення та вка-
зівки на місяць 12 знаків зодіаку («Знаки и 
имена 12 зодїи»). 

На наступному аркуші надруковано 
хронологічні викладки – «Числїтсѧ годъ сеи 
ѿ  Рождества Хрїстова 1727», «ѿ Сотвореніѧ 
мїра (по Греческїмъ Хронографомъ) 7235», 
«ѿ Ноева потопа 4993», «ѿ Разоренїѧ Содо-
ма и Гомора 3810». Далі вказано кількість ро-
ків від «Крещеніѧ Россїйскаго при свѧтомъ 
Владїмерѣ 733», «ѿ вымышленїѧ порохового 
дѣла 347», «ѿ вымышленїѧ кнїгъ печатанїѧ 
287». Наступними наведені такі хроноло-
гічні орієнтири – «ѿ коронованїѧ еѧ Їмпера-
торскаго Велїчества Екатерїны Алеѯїевны, 
Самодержїцы Всероссїискои, годъ 3», «ѿ 
рожденїѧ внука еѧ велїчества велїкаго кнѧзѧ 
Петра 12», «ѿ зачатїѧ флота Россїискаго 30», 
«ѿ Вїкторїи полученныѧ надъ свѣїскїмъ ко-
ролемъ Каролусомъ вторымънадесѧть, подъ 
Полтавою 18».

Далі на 12 двоаркушах розташовані ка-
лендарні відомості на кожен день 12 міся ців 
із зазначенням чисел, днів тижня, церковних 
свят, знаків зодіаку, позначень фаз місяця. 
На правій половині розвороту на кожен мі-
сяць надруковано короткі прогнози погоди 
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Рис. 2. Розворот аркушів [1 зв.]–[2] Календаря 1727 р.

Рис. 3. Розворот аркушів [14 зв.]–[15] Календаря 1727 р.
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під назвою «Прогностікъ повседневноіи». На 
цій сторінці надруковано по одному слову в 
рядку, відтак залишено багато вільного міс-
ця для особистих записів читачів. З аркуша 
14 зв. йде текст «О Затмѣніяхъ», далі «О 4хъ 
частехъ новаго лѣта», – це окремі розвідки 
про зиму, весну, літо та осінь. Розвідки про 
пори року супроводжуються чотирма майс-
терними бароковими ілюстраціями із симво-
лічними зображеннями зими, весни, літа та 
осені у вигляді молодих дівчат на фоні при-
родних краєвидів. Розміри кожної із гравюр 
становлять приблизно 100 х 85 мм. Підпису 
гравера ілюстрації не мають. Звертає ува-
гу ушкодженість дощок, що свідчить про їх 
більш раннє використання. На кожній з гра-
вюр вміщено й невелике зображення одного 
з відповідних знаків зодіаку – зима – Козеріг, 
весна – Телець, Літо – Рак, осінь – Терези. 

Далі на арк. [17] вміщено текст «О пове-
денїи становъ разныхъ», в якому йде мова про 
планети. По кілька рядків прозового тексту 
супроводжують статті про Сонце, Місяць, 
Марс, Меркурій, Іовіш (тобто Юпітер), Ве-
нус (Венера), Сатурн. Далі до опису кожної з 
планет додано чотири рядки вірша. Наступ-
ними вміщено календарні статті «О здравіи и 
болѣзнехъ» (арк. [17] зв.), «О мирѣ и о брани» 
(арк. [18]), «О плодородіи и недородіи» (арк. 
[18] – [18] зв.). Кожна з цих статей також су-
проводжується чотиривіршем.

Продовжує календар стаття з назвою 
«Время къ сѣѧнїю пашни, къ сажденїю и пр-
їцѣпленїю древесъ прїгодное», в якій вказано 
числа місяців, сприятливі для посіву зерно-
вих та посадки дерев. На арк. [19] розміще-
но календарну статтю «Избранїе временъ 
прїгодныхъ къ употребленїю лѣкарства и кро-
воспусканїю». Текст статті доповнений ціка-
вою оригінальною гравюрою із зображенням 
постаті людини з позначеннями частин тіла 
і відповідних їм знаків зодіаку. Наприклад, 
за голову відповідає Телець, за руки – Лев, 
за ікра ніг – Володій тощо. Далі подано дні, 

рекомендовані для кровопускання та при-
йому ліків. Цікаво, що у вересні укладачами 
календаря рекомендовано усього два дві для 
лікування – 8 та 14 числа, у грудні – тільки 
один, 7 числа. Остання календарна стаття на 
1727 р. – «Інформацїя о заправленїи часовъ 
по всходѣ и заходѣ солнца, на всѧкъ день».

Останнім у конволюті вміщено «Кален-
дарь, или Мѣсяцословъ хрістіанскій, по ста-
рому штилю, или изчисленію, на лѣто от во-
площенія Бога слова аѱді», тобто на 1714 р. В 
нього збережений титул, оформлений за до-
помогою заставки та тонкої рамки із вилив-
них прикрас. На звороті титулу та на наступ-
них аркушах вміщені такі ж статті про фази 
місяця, назви планет, знаки зодіаку, та такі ж 
хронологічні викладки. Далі на 12 аркушах 
прогнози на кожний місяць року, подібні до 
календаря 1727 р. Після них йдуть короткі 
статті «О зачатіи лѣта», «О затмѣніяхъ сего 
года аѱді», «О четырехъ временѣхъ года», «О 
поведеніи различных становъ», «О войнѣ и 
мірскихъ дѣлехъ», «О плодородіи и недоро-
діи», «О здравіи и болѣзнехъ». На останній 
сторінці вміщено статтю «О кровопусканіи», 
однак не зрозуміло, чи це останній аркуш ка-
лендаря.

Як бачимо, обидва календарі містять 
по дібні статті, однак склад Календаря 1727 р. 
сут тєво ширший, статей більше, є стат ті, 
яких немає в попередньому та наступ но му 
календарях, зокрема, «Інформації о заправ-
леніи часовъ». Також тут вміщено самобутні 
ілюстрації.

Про склад календаря 1735 р., розміще-
ного у конволюті першим алігатом, судити 
складніше, оскільки в ньому немає початко-
вих аркушів. Розпочинається він з правої ча-
стини аркуша з відомостями про місяць бе-
резень, що виглядають подібно до попередніх 
календарів. Однак друк виконано не в один, а 
в два кольори – чорним і червоним, замість 
кириличних цифр використано арабські. 

Після місячного календаря вміщено 
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Рис. 4. Розворот аркушів [1 зв.]–[2] Календаря 1727 р.

Рис. 5. Розворот аркушів [16 зв.]–[17] Календаря 1727 р.
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Рис.6. Аркуш [19] Календаря 1727 р.
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8 рядків вірша, потім також окремі невели-
кі статті під загальною назвою «Извѣстныи 
прогностікъ, или угадка о всякомъ урожаи на 
будущіи годъ и на всякое время». Далі розмі-
щені «Прогностікъ о воинѣ и мирѣ», «Про-
гностікъ о здравіи и болѣзнехъ», «О огнѣ 
и наводненіи», «Прогностікъ о затмѣніи», 
«Прогностікъ о четірехъ частехъ года». На 
звороті останього аркуша розміщено статтю 
«Реестръ господскимъ праздникамъ и тезо-
менитствамъ, в которые при артілерійскихъ 
и фортіфікаціонскіх работахъ обретающимся 
работнымъ и мастеровымъ въ Санктпетер-
бурге, и въ протчихъ и в протчихъ остзеін-
скіхъ и Россійскихъ городѣхъ надлежитъ ша-
баши давать. Учиненъ в Канцеляріи главной 
Артілеріи и фортіфікаціи сентября 17 дня 
1731 г.». В тексті подано основні церковні 
свята, дні народження, тезоімениства Анни 
Іоанівни та Єлизавети Петрівни.

Ще один календар на 1731 р. представ-
лений у збірці в якості двох однакових двоа-
ркушів, використаних як макулатурні замість 
верхнього та нижнього форзаців видання 
«Книги житій святих» на вересень-листопад 
Димитрія Туптала Ростовського 1689 р. Ві-
рогідно, оправа книжки виготовлялася при-
близно в середині ХVІІІ ст., коли кадендарні 
аркуші втратили актуальність.

Цей нечислений матеріал кількох ка-
лендарних астрономічно-астрологічних ви-
дань дає можливість констатувати факт ста-
лого складу календарних видань, друкованих 
Печерською лаврою впродовж 1714–1735 рр. 
Попри подібність календарних статей осо-
бливо цікавим та самобутнім виглядає Кален-
дар на 1727 р. 

Варто відзначити й те, що в календа-
рях на вільній правій частині є різноманітні 
власницькі записи ХVІІІ та ХІХ ст., що свід-
чать також про актуальність подібних видань 
впродовж наступних 100-150 років. Вміще-
ні записи переважно стосуються смертей та 
народження родичів, а також змін погоди. 
Наприклад, читаємо «Померъ отець мой Па-
вель в 1790 году мая 15 дня. Померла матуш-
ка Анна в 1794 году декабря 28. Вечная имъ 
память». В календарі на 1714 р. є запис «1852 
года 4 апрѣля билъ снегъ болшой и лежаль 
еще … лежаль 10 числа». Найраніші записи 
у календарі на 1735 р. фіксують, вірогідно, 
продаж примірників видань києво-печерсь-
кого друку, можливо, монастирською крам-
ницею – 6 травня зафіксовано «Трафолоевъ 
5. Псалтирей 25», 11 липня «Трафолоевъ 5. 
Полустацовъ 40».

У календарі на 1735 р. є кілька цікавих 
маргіналій історично-документального змі-
сту. Наприклад, на аркуші за липень читаєть-
ся такий запис: «1811 году сгарелъ Подолъ. 
1811 года мѣсяца іюлія 9 числа в первомъ ча
су пополуднѣ билъ великои пожаръ в Киевѣ. 
Которои не щадилъ ни домовъ, ни храмѣ Бо-
жіа, ни имѣній купеческихъ. Кончился в 3 

Рис.6. Титульний аркуш Календаря 1714 р.
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часа пополуночи». 
Наприкінці календарного конволюту у 

календарі на 1714 р. на аркуші за грудень є за-
пис, що підтверджує актуальність календар-
ного збірника «1824го году мѣсяца марта 9го 
числа разсматривалъ сіи за 1747й годъ, 1727й, 
1714й. Изданные во время оно календари од-
накъ довольно хорошо в немъ начитывалъ 
любопытные всего на другой страницѣ гдѣ 
NB на печатанные стихи и на обороте оныя. 
Лю бопытный может самъ усмортеть для нра-
воучения полезное Кіево Флоровскаго мона-
стыря Діаконь Прокопиї Терскій». Запис вка-
зує нам, що у 1824 р. три календарі вже були 
сплетені разом в одну книжку.

Постає питання, чи були календарні 
астрономічні видання самостійними витво-
ра ми друкарні Києво-Печерської лаври, 
або бу ли передруковані з московського або 
санкт-петербурзьких видань. Адже за цен-

зурними заборонами Києво-Печерська лавра 
не мала права друкувати тексти самостійно, а 
лише передруковувати те, що було видано по-
передньо друкарнями Москви та Санкт-Пе-
тербурга. Напевне можемо сказати, що жо-
ден примірник календаря російського друку 
XVIII ст. не зберігся. В каталозі О.Гусєвої 
згадано лише московські видання календа рів 
1710 р. та 1726 р.13. Календар на 1726 р. зазна-
чений в документах, відповідно до яких був 
надрукований тиражем 2360 примірників. 
Оскільки календарів києво-печерського дру-
ку збереглося до трьох десятків, припускати 
повне незбереження або нищення подібних 
російських календарних видань не видаєть-
ся правдоподібним. Поки вони не виявлені, 
будемо вважати календарі печерського друку 
оригінальними київськими витворами, про-
те вказівки в тексті «Учиненъ в Канцеляріи 
главной Артілеріи и фортіфікаціи сентября 

Рис. 8. Розворот аркушів Календаря 1735 р.
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17 дня 1731 г.», додавання до актуальних дат 
річниці «зачатія флота Россійскаго» свідчить 
про російські прототипи календарних тек стів 
часу прискореного наукового розвитку за ца-
рювання Петра І. Попри це видання календа-
рів Києво-Печерської друкарні є самобутні-
ми, яскравими, актуальними, і поки залиша-
ється малодослідженими. На тлі відсутності 
вітчизняних наукових видань з природничих 
наук, астрономії, медицини, землеробства 
та садівництва, календарі свідчать про ви-
сокий рівень освіченості українців, в тому 
числі в природничій царині, і про сфери його 
зацікавлення. Водночас світський науково-
інфор маційний характер київських астроно-
мічно-астрологічних календарів сприяв про-
світницьким цілям та розповсюдженню нау-
кових знань серед широких верств місцевого 
населення.
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