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Глоба І. 
Глоба Н.

Грозовська О. 
Комський Л.

Координатори проекту:
Кулівник М.

Лісова К.
Рак О.

Упорядники каталогу: 
Глоба І.
Глоба Н.

Довбуш А.
Ємець Г.

Сісоян А.
Яцковська А.

Дизайн та верстка:
Берест О.

Фотозйомка:
Стеценко С.



Аукціонна добірка складається з трьох блоків:
— книги та журнали (лоти 1–91);
— документи, світлини, карти, плани міст, плакати (лоти 92–102);
— графіка (лоти 103–116).

Аукціонні лоти кожного блоку розміщено у зворотній хронологічній послідовності.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ
(витяг з правил аукціонної торгівлі)

1. Аукціонні лоти (предмети, що виставлено на торги) демонструються на передаукціонній виставці, 
терміни якої вказано на початку аукціонного каталогу.

2. Естімейт (передаукціонна оцінка), який зазначено в каталозі вказано в умовних одиницях (долари 
США), є орієнтиром для учасників торгів. Стартова ціна лота може виявитися нижчою за естімейт.

3. Особи, які бажають взяти участь у торгах, повинні зареєструватися як учасники аукціону (на перед 
аукціонній виставці або безпосередньо в день проведення торгів) та отримати номер учасника аукціону. 
Особи, які не пройшли реєстрацію, до участі у торгах не допускаються.

4. Під час реєстрації учасник подає: заяву на участь в аукціоні; документ, що засвідчує фізичну особу або 
представника юридичної особи (та його повноваження).

5. Якщо зареєстрований учасник аукціону не може бути присутнім на торгах особисто, він має можливість 
зробити попередні пропозиції щодо придбання лотів на аукціоні (письмові заявки) або взяти участь у 
торгах по телефону. У випадку внесення попередніх пропозицій, організатори аукціону зобов’язуються 
придбати вказані в аукціонних заявках лоти за найнижчою можливою ціною, але при цьому беручи до 
уваги стартові ціни та пропозиції, зроблені іншими учасниками торгів. У разі, якщо ціни, запропоновані 
різними зареєстрованими учасниками аукціону в письмових заявках, будуть однаковими, право 
придбання лота має той учасник, чия пропозиція надійшла раніше.

6. Організатори аукціону залишають за собою право зняти з торгів будь-який лот, заявлений до продажу 
та зазначений в аукціонному каталозі, без пояснення причин. Зняття з торгів може відбутися як до початку 
аукціонних торгів, так і безпосередньо під час них.

7. Якщо ведучим аукціону не запропоновано інше, крок збільшення вартості лота під час торгів дорівнює 
приблизно 10 %.

8. Ціни в каталозі вказано в умовних одиницях (доларах США). Всі розрахунки проводяться згідно 
чинного законодавства України в національній валюті (гривня) за середньокомерційним курсом в день 
розрахунку.

9. Розрахунки за придбані на аукціоні лоти здійснюються протягом 7 (семи) днів від дати проведення 
аукціону, не враховуючи вихідні та святкові дні. У разі несвоєчасної сплати, результат аукціону по цьому 
лоту анулюється. Організатори аукціону залишають за собою право відмовити в реєстрації на наступних 
аукціонах особі, яка не викупила придбані лоти.

10. Придбані на аукціоні речі поверненню не підлягають.

11. Суперечки між учасниками та організаторами аукціону вирішуються шляхом перего ворів, в іншому 
випадку — шляхом передачі справи на розгляд постійно діючого третейського суду при Асоціації 
«Третейське судочинство України».

12. Винагорода організаторам аукціону складає 10 %.



Обкладинка роботи А. Стебельської. На фронтисписі розміщено фотографію скульптури В. Довганя «Василь Стус» 
(1968, глина). В оригінальній видавничій палітурі. Незначні потертості та надриви суперобкладинки. Напис марке-
ром на суперобкладинці та авантитулі: «VІІІ в/24». На авантитулі напис: «Інв. 3005» та штамп «Library of Ukrainian 
Publishers Ltd.»
Книга має історико-культурну цінність і становить колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання автора.
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1. СТУС В. 
 ЗИМОВІ ДЕРЕВА: ПЕРША ЗБІРКА ПОЕЗІЙ. / 
 ВСТ. СТ. А. ШУМ; ОБКЛ. А. СТЕБЕЛЬСЬКОЇ.
 Брюссель: «Література і мистецтво» («Lettres et Art»), 
 1970. — 206 с., фронтиспис. — 21,5 х 15 х 2 см.

В радянській Україні за життя В. Стуса не вийшло жодної друкованої збірки його поезій. Після серпневих арештів 
1965 року серед української інтелігенції В. Стус підтримав учасників акції протесту, що відбулася під час прем’єри 
фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» в Києві. Тоді він став для влади «політично 
неблагонадійним». У 1968 р. поет віддав рукопис своєї збірки «Зимові дерева» до видавництва «Радянський пись-
менник», і одночасно виготовив шість самвидавних примірників. Один з них автор подарував Л. Селезненкові, че-
рез якого з книжечкою познайомилась Ганна Коцурова — студентка з Чехословаччини, яка цікавилася українською 
культурою й перебувала в той час у Києві. Повернувшись до Чехословаччини, дівчина привезла з собою самвидав-
ну збірку і показала її Б. Чаприні та Б. Левицькому, які високо оцінили поезію Стуса. Книгу «Зимові дерева» було 
надруковано у Лондоні та 1970 року випущено в Брюсселі видавництвом «Література і мистецтво» («Lettres et Art»). 
А видавництву «Радянський письменник» друкувати збірку було заборонено, незважаючи на безумовну талано-
витість віршів і позитивні рецензії. Наприкінці 1970  р. примірник закордонного видання потрапив до самого 
В. Стуса. До списку «злочинів» поета КДБ додало і «Зимові дерева», і статтю «Феномен доби», і публіцистичні 
листи, і навіть чернетки незакінчених творів.

СТУС Василь Семенович (1938–1985)
Український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Один із найактивніших представників 
українського культурного руху шістдесятників. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1990), Герой України 
(2005). За власні переконання щодо необхідності збереження й розвитку української культури Василь Стус зазнав 
репресій з боку радянської влади, його творчість було заборонено, а самого поета засуджено до тривалого перебу-
вання в місцях позбавлення волі, де він і загинув.

СТЕБЕЛЬСЬКА Аріадна Арсенівна (псевдоніми: Аріядна Шум, А. С., А. Ш.; 1919–2002)
Українська поетеса, прозаїк, науковець, літературний критик, мистецтвознавець, журналіст, художник, скуль-
птор. Член Асоціації діячів української культури. Член Наукового товариства ім. Шевченка, Української спілки 
образотворчих мистців. Голова Торонтського відділу Асоціації діячів української культури.

Естімейт  200 — 300
Стартова ціна — 100 



В оригінальній видавничій обкладинці. 
Незначні потертості та забруднення. Кілька власницьких підписів. 
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. 
Дисидентське заборонене видання.
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2. ЧОРНОВІЛ В. 
 ЛИХО З РОЗУМУ 
 (ПОРТРЕТИ ДВАДЦЯТИ «ЗЛОЧИНЦІВ»): 
 ЗБІРНИК МАТЕРІЯЛІВ. 
 Париж: Перша українська друкарня у Франції, 1968. —
 Вид. третє допов. — 340 с.: іл.; 21 х 13,5 х 1,5 см.

«Лихо з розуму (Портрети двадцяти „злочинців“)» — перша українська документальна збірка, укладена В’ячесла-
вом Чорноволом в 1967 році у Львові. В ній представлено матеріали про першу хвилю арештів серед української 
інтелігенції (1965–1966): біографічні довідки про 20 політв’язнів цього «набору», їхні листи, звернення, літера-
турні та художні твори. До збірки включено також списки в’язнів Дубравлагу (Мордовські табори) — учасників 
боротьби за незалежність України (1942–1954), а також українців, засуджених за релігійні переконання. Україн-
ською мовою книга вперше вийшла у 1967 році, набувши міжнародної популярності (1968 року вийшло англій-
ське видання, 1974 року — французьке) і зробивши відомими багатьох українських інакодумців. За «Лихо з розу-
му» Чорновола в СРСР було ув’язнено (1967), а у Великобританії удостоєно Міжнародної журналістської премії 
(1968). За цю та інші праці, що раніше вважалися антирадянськими, Чорновіл отримав Державну премію України 
ім. Т. Шевченка в галузі публіцистики (1996).

ЧОРНОВІЛ В’ячеслав Максимович (1937–1999)
Український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дис-
кримінації українського народу, політичний в’язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного 
визвольного руху кінця 1980-х —1990-х рр. Герой України (2000, посмертно). Ініціатор проголошення Деклара-
ції про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акту проголошення незалежності України 24 серпня 
1991 р. Разом з іншими видатними діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників 
та дисидентів. Член Української Гельсінської групи. Один з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки. 
Кілька разів був ув’язнений за «антирадянську пропаганду». Кандидат у президенти України на виборах 1991 р. 
Голова Народного Руху України (з 1992). Загинув 25 березня 1999 року за нез’ясованих обставин в автокатастрофі 
поблизу Борисполя.

Естімейт  200 — 300
Стартова ціна — 100 
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3. ҐОЛЬДЕЛЬМАН С. І. 
 ЖИДІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АВТОНОМІЯ В УКРАЇНІ. 1917–1920.
 Мюнхен — Париж — Єрусалим: «Дніпрова Хвиля»; Друк: Logos GmbH, 1967. / 
 Записки Наукового товариства ім. Шевченка; Праці Історично-Філософічної секції НТШ. — 
 Т. 182. — 140 с., [1] арк. авант.; 22,9 х 15,4 х 1,3 см.
В оригінальній видавничій обкладинці. Незначні потертості та забруднення.
Позначки та наліпки нині неіснуючої бібліотеки. Титул розгорнутий багатомовний. 
Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Прижиттєве видання автора.

Соломон Ґольдельман описує події Української революції 1917–1920  рр. з позиції єврейських громад України. 
Він стверджує, що конституція Української Народної Республіки намагалася розв’язати проблему, визнаючи за єв-
рейською та іншими національними меншинами в Україні національну автономію. Закон про національно-персо-
нальну автономію єврейської меншості в Україні, як пише С. Ґольдельман, «стоїть осамітнено в усій історії жидів-
ського народу в розсіянні і є визначним і неповторним явищем у спробах урегулювання міжнаціональних стосунків 
у багато національних державах».

ҐОЛЬДЕЛЬМАН СОЛОМОН ІЗРАЇЛЕВИЧ 
(справжнє ім’я: Хаїм-Шолом Срульович; 

псевдоніми: Золотаренко, Шалом Кишиневер; 1885–1974)
Визначний діяч української єврейської громади, вчений-економіст, міністр праці уряду Симона Петлюри.

Естімейт  300 — 400
Стартова ціна — 100 
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В оригінальній коленкоровій палітурі з шрифтовим тисненням золотом.
Видання має наукову, історико-культурну цінність.

Історія Галичини помітно відрізняється від історії інших частин України, і її населенню довелося боротися за свої 
права в умовах вельми відмінних від тих, в яких перебували інші українці. Проте, попри значний вплив інших 
країн, галичанам вдалося зберегти недоторканними свої мову, пісні й традиції. І незважаючи на відмінні історію 
й розвиток, вони ніколи не сумнівалися в своїй спорідненості з українцями.
Праця Михайла Яремка вперше презентувала історію Галіції (Галичини) — від раннього періоду до 1945 року — 
англійською мовою. Видання було підготовлене, в першу чергу, для молодих читачів українського походження, що 
жили у Канаді та США.

Естімейт  100 — 200
Стартова ціна — 50 

4. YAREMKO M. 
 GALICIA — HALYCHYNA (A PART OF UKRAINE):   
 FROM SEPARATION TO UNITY.
 Toronto — New York — Paris: Pub. by Shevchenko Scientific Society: Print.
 by «The Christian Press», 1967. — Ukrainian Studies, Vol. 18; English Section, 
 Vol. 3. — 292 s.: ill., [2] leaf ill.; 21,2 х 14 х 2,3 cm.
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5. СТАХІВ М. 
 УКРАЇНА В ДОБІ ДИРЕКТОРІЇ УНР.
 США, Пенсільванія: Українська науково-історична бібліотека в Скрентоні. 
 / Наукове товариство ім. Шевченка; Бібліотека українознавства. — Т. 10.
 Т. 1: «Власними силами», 1962. — 272 с.: іл.; 21,5 х 14,3 х 1,6 см;
 Т. 2: «Україна між двома силами», 1963. — 248 с.: іл.; 21 х 14 х 1,6 см.

Праця Матвія Стахова є нарисом з історії державного ладу та політичного розвитку Української Народної Респу-
бліки доби Директорії. Дослідження ґрунтуються на докладному вивченні всіх опублікованих на той час україн-
ських та іноземних джерел. Окрім того, у книгах використано спогади ще живих тоді учасників подій та матеріали 
з приватних архівів.

СТАХІВ Матвій Миколайович (1895–1978)
Український правознавець і громадський діяч, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка з 1942 року.

В оригінальних видавничих обкладинках. Незначні потертості та забруднення.

Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Прижиттєве видання автора. Емігрантське видання.

Естімейт  300 — 400
Стартова ціна — 100 
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6. ПЕРЕМИШЛЬ. ЗАХІДНИЙ БАСТІОН УКРАЇНИ: ЗБІРНИК МАТЕРІЯЛІВ 
 ДО ІСТОРІЇ ПЕРЕМИШЛЯ І ПЕРЕМИСЬКОЇ ЗЕМЛІ. / 
 РЕД. Б. ЗАГАЙКЕВИЧА; ОБКЛ. Я. ГНІЗДОВСЬКОГО.
 Ню Йорк — Филаделфія: America, 1961. — 414 с.: іл., [1] арк. мапа; 24,3 х 16,3 х 2,3 см.

«Перемишль. Західний бастіон України» — важливе видання, присвячене історії Перемишля та його ролі в житті 
українського народу. Документальна база для деяких надрукованих тут матеріалів збиралася у бібліотеках Франції, 
Англії, Німеччини та інших країн. Альманах було видано завдяки пожертвам колишніх учнів перемишльських 
середніх шкіл та кропіткій праці видавничого комітету. Головною метою редакційної колегії було видання збірки 
історично-документарного та споминового характеру.

ЗАГАЙКЕВИЧ Богдан Вікторович (1887–1967)
Педагог, громадський діяч. Голова товариства «Перемишльський Боян», співзасновник і директор Українського ре-
гіонального музею «Стривігор» у Перемишлі, один з керівників Товариства прихильників українського мистецтва. 
В 1944 році емігрував у Німеччину, в 1950-му — у США.

ГНІЗДОВСЬКИЙ Яків Якович (1915–1985)
Видатний український і американський художник, графік, кераміст, мистецтвознавець. Працював з олійними фар-
бами, темперою, різноманітними твердими барвниками, гравірував на дерев’яних і металевих дошках, займався 
скульптурою малих форм. Його творча спадщина складає сотні картин і понад 300 гравюр (ксилографії, офорти, 
ліногравюри). Свого часу дві його роботи — «Зимовий пейзаж» і «Соняшник» — прикрашали кабінет президента 
США Джона Кеннеді у Білому домі. Твори Я. Гніздовського зберігаються у численних музейних і приватних зі-
браннях світу, зокрема в Бібліотеці Конгресу (Вашингтон), Музеї витончених мистецтв (Бостон), Музеї мистецтв 
Філадельфії, колекції Нельсона Рокфеллера.

В оригінальній видавничій обкладинці в оформленні Якова Гніздовського. 
Незначні потертості. Титул розгорнутий українською та англійською мовами. 
Адресна наліпка Юстина Іващенко.
Видання має наукову, художню, історико–культурну 
цінність і становить колекційний інтерес. 

Естімейт  200 — 300
Стартова ціна — 100 
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В оригінальній видавничій обкладинці з орнаментально-шрифтовим тисненням золотом. 
Художнє оформлення М. Левицького. 
Видання має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес.

11

7. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА. / РЕД. М. ЛЕВИЦЬКОГО.
 Вінніпеґ: Клюб приятелів української книжки; Видавець Іван Тиктор; Друк. «Тризуб», 1953. —
 Вид. ІІ. — [8] с., 832 с.,VI с., [14] с.: іл.; 25,5 х 17,5 х 5,5 см.

Перше видання «Історії українського війська» накладом 12 000 примірників вийшло друком у Львові в 1936 році за 
редакцією І. Крип’якевича та Б. Гнатевича.
З передмови видавництва:
«У цьому однотомному виданні, читач має скондензовану цілість розвитку українського воєнного ремесла та бороть-
би нашого волелюбного народу за повне право на самостійне життя, від княжої доби до сьогоднішньої, доби великих 
світових воєн, доби, в якій приходить сумерк імперіялістичних держав. „Історія Українського Війська“ обіймає чоти-
ри частини. Частини: І, ІІ і ІІІ, це перше львівське видання 1936-го року, яке залишилось без редакційних і коректор-
ських змін. Друге видання „ІУВ“ містить у собі крім І, ІІ, і ІІІ, частини, доповнення до першого видання й частину IV, 
це є матеріяли до історії 1920–1953 рр.»

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 250 
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8. БОТАНІЧНИЙ АТЛАС. 
 Львів: Друкарня Академії наук УРСР, 1941. / Українська академія наук. — 42 арк. іл.; 
 папка 34 х 42,5 х 1 см. — 1 580 прим.

Видання містить 42 таблиці з понад 460 зображеннями деталей рослин. Створення ботанічних ілюстрацій вимагає 
від художника розуміння морфології рослин, доступу до натурних зразків або гербаріїв. Найчастіше такі рисунки 
є результатом співпраці художника-ілюстратора і консультанта-ботаніка.

В оригінальній папці. Незначні потертості та забруднення. 
Видання має наукову, художню, історико-культурну цінність.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 250 
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Художнє видання для дітей молодшого шкільного віку. Частина драматичної трилогії про стосунки людини з 
природою («Бабусина пригода», «Бабуся в гостях у ведмедя», «Ведмідь в гостях у бабусі»).

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (справжнє ім’я — Кандиба Олександр Іванович; 1878–1944)
Український письменник, поет, драматург, представник символізму. Крім поезії та драматичних творів, у творчій 
спадщині митця є проза, публіцистичні твори, переклади з російської, білоруської, польської, сербської, болгар-
ської, німецької, англійської, арабської мов, літературно-критичні статті.

Естімейт  300 — 400
Стартова ціна — 50 

9. ОЛЕСЬ О. 
 ВЕДМІДЬ В ГОСТЯХ У БАБУСІ: П’ЄСКА ДЛЯ ДІТЕЙ. 
 Прага: Друк. Ян Андреска, 1941. — 16 с.: іл. — 22,5 х 17,3 х 0,2 см. — 3 000 прим.

В оригінальній видавничій обкладинці. Незначні потертості та забруднення. 
На обкладинці аплікація з написом «54». 
Художнє оформлення обкладинки та ілюстрації Г. М.
Книга має історико-культурну, художню цінність 
і становить колекційний інтерес. 
Емігрантське видання. Прижиттєве видання автора.
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10. ЗДАНЕВИЧ Б. І. 
 PROVINCIALE ROMANUM. НЕВІДОМЕ ВИДАННЯ ЙОГАННА ГУТЕНБЕРГА. 
 Київ: Вид. Академії наук УРСР; Друк. Академії наук УРСР у Львові, 1941. — 58 с., 21 арк. іл., [1] арк.; 
 31 х 23 х 0,7 см. — 570 прим.

Доповідь Б. Зданевича про віднайдення 16  аркушів раніше невідомого видання Йогана Гутенберга «Provinciale 
Romanum» (перелік єпархій католицької церкви) в оправі до Бібілії другої половини XVIII ст. Дослідник зробив 
палеонтологічний аналіз твору і довів, що його було надруковано близько 1456 р. Саме за цю працю Б. Зданевич от-
римав вчений ступінь кандидата філологічних наук. У 1930 роках в бібліотеці, де було знайдено фрагменти видання 
Ґутенберґа, відбулися арешти працівників і обшуки, під час яких оригінали аркушів було втрачено.

ГУТЕНБЕРГ ЙОГАНН (між 1395 і 1400 — 1468)
Німецький друкар і видавець, основоположник друкування виливними металевими літерами. Сконструйований 
ним пристрій для виготовлення однакових за розмірами літер дав змогу друкувати значну кількість ідентичних при-
мірників. Гутенберг також вдосконалив друкарський прес і запропонував рецепти гарту (друкарського сплаву).

ЗДАНЕВИЧ БОРИС ІВАНОВИЧ (1886–1966)
Орієнталіст, книгознавець, мовознавець і перекладач. Кандидат філологічних наук.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 200 

Оригінальна обкладинка. Незначні потертості.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.
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ЯБЛОНСЬКА-УДЕН Софія (1907–1971)
Письменниця, журналістка та мандрівниця родом з України. У 1927  р. поїхала у Париж опановувати техні-
ку зйомки документального кіно. З Франції почалися її кругосвітні мандри: спершу вирушила до Марокко, по-
тім через Порт-Саїд, Джибуті, Цейлон  — у французький Індокитай, відвідала Лаос, Камбоджу, китайську про-
вінцію Юньнань, Сіам, Малайські острови, Яву і Балі, острів Таїті, Австралію й Нову Зеландію, США та Канаду.

Естімейт  300 — 400
Стартова ціна — 150 

В оригінальних видавничих обкладинках. Потертості та незначні забруд-
нення. Аркуші частково випадають. На обкладинці другого тому — печат-
ка Джорджа Стефанскі. Проект обкладинки — Жан Уден.
Видання має історико-культурну, художню цінність. 
Прижиттєве видання автора.

11. ЯБЛОНСЬКА С.
 ДАЛЕКІ ОБРІЇ.
 Львів: Вид. спілка «Діло», 1939. — Т. І, ІІ. / Бібліотека «Діла». — 
 Ч. 33, 34. — 184 с., [20] с. іл.; 172 с., [22] с. іл.; 21,3 х 15 х 1,4 см.

Провенанс: на титулі другого тому печатка др. І. Полохайла — одного з 16 лікарів першого випуску 
Львівського медичного університету в 1900 році.
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У 1938 р. вийшла унікальна праця В. Січинського «Чужинці про Україну», оздоблена численними гравюрами, рисун-
ками, портретами, мапами. Книга містить відгуки чужоземців про Україну та українців від найдавніших часів до се-
редини ХІХ століття. Багато уваги приділяється відомостям про Запорізьку Січ часів Б. Хмельницького та І. Мазепи. 
Наводяться цікаві етнографічні дані про побут українського народу.

СІЧИНСЬКИЙ Володимир Юхимович (1894–1962)
Український графік, архітектор, мистецтвознавець, бібліограф, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка. 
Один із засновників Архітектурного інституту в Києві, Асоціації незалежних українських митців у Львові. Cтво-
рив проекти українських церков у CША (Нью–Йорк), Канаді (Вінніпег, Прінс-Альберт), Бразилії (Порто-Уніон).

Гійом Левассер де БОПЛАН (1600–1685)
Видатний французький військовий картограф та інженер. У 1620–1630-х рр. був запрошений польським королем 
Сигізмундом III на посаду старшого капітана артилерії та військового інженера. У 1637–1638 рр. брав участь у по-
ході Конєцпольського на Павлюка й Острянина. На території сучасної України будував замки (наприклад, за од-
нією з версій, саме за його проектом в 1635–1640-х роках був побудований Підгорецький замок) і фортеці (такі 
як Бар, Броди). Боплан виконав перший варіант генеральної карти України 1639 р. Ця рукописна карта увійшла 
в атлас Гетканта. На карту нанесено назви 275 населених пунктів, 80 річок, 4 островів, 13 порогів, 4 лісів, 2 морів.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 200 

В індивідуальній складеній палітурі. Збережено оригінальну видавничу 
обкладинку. Позначки в тексті графітним олівцем та маркером, деякі 
фрагменти тексту зафарбовано тушшю. Незначні потертості. Видання 
проілюстроване графічними роботами М.  Меріяна, І.  Шубірса, Лянґе-
Гірштля, фрагментами з мап Г. де Боплана та А. Віда.
Книга має наукову, художню, історико-культурну цінність
і становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

12. СІЧИНСЬКИЙ В.
 ЧУЖИНЦІ ПРО УКРАЇНУ: ВИБІР З ОПИСІВ ПОДОРОЖЕЙ 
 ПО УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ПИСАНЬ ЧУЖИНЦІВ 
 ПРО УКРАЇНУ ЗА ДЕСЯТЬ СТОЛІТЬ.

Львів: «Червона калина»; Друк. НТШ, 1938. — 212 с., [5] арк.: іл. — 
20,6 х 14,5 х 1,9 см.
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В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Орнаментально-шрифтове тиснення на корінці. Форзаци, каптал. 
Папір верже. Сліди реставрації, фоксинг. Збережено видавничу обкладинку.
Ілюстрації Петра Холодного.
Видання має наукову, художню, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 200 

13. СВЯТА ЄВАНГЕЛІЯ. /
 ЗЛАДИВ М. КРАВЧУК.

Львів: Вид. Івана Тиктора; Друк. ОО. Василіян у Жовкві, 1937. — 460 с., 15 арк. іл.; 21,3 х 14,5 х 4 см.

Михайло Кравчук переклав Євангеліє з грецької, подавши його простою й зрозумілою українською мовою. 
Це була спроба зробити Святе Письмо більш доступним. Під текстом подано примітки — історичні, догматичні 
та інші пояснення.

ТИКТОР Іван Микитович (1896–1982)
Громадський і політичний діяч, старшина УCC та УГА, відомий український видавець і редактор. До 1939 р. власник 
найбільшого на той час львівського видавничого концерну «Українська Преса», який спричинив масове поширен-
ня преси й книг на західноукраїнських землях, зокрема в Галичині. Окрім періодики, концерн видавав календарі, 
монументальні праці («Велика історія України», «Історія української культури», «Історія українського війська»), 
белетристику (щомісячно у формі бібліотек при місцевих газетах) та ін.

ХОЛОДНИЙ Петро Петрович (1902–1990)
Один з найвизначніших українських художників і графіків ХХ століття. Основні жанри творчості — ікона, віт-
раж, мозаїка. Член українського мистецького гуртка «Спокій» (Варшава), Асоціації незалежних українських 
митців (Львів). Брав участь у численних виставках у Львові, Варшаві, Берліні, Будапешті, Брюсселі, Раперсвілі 
(Швейцарія) та ін.
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У книзі детально розповідається про умови створення, військову та національно-культурну діяльність легіону 
Українських січових стрільців у 1914–1918 рр. Праця створювалася в еміграції, де під рукою не було опублікованих 
матеріалів про УСС. Аби заповнити лакуни, до опрацювання матеріалу було залучено старшин Галицької армії, 
письменників і науковців — Б. Гнатевича, М. Заклинського, Л. Лепкого, О. Степанівну та ін.

Українські січові стрільці (УСС)
Український добровольчий легіон — національне військове формування у складі австро-угорської армії, що скла-
далося з добровольців, які відгукнулися на заклик Головної Української Ради 6 серпня 1914 р. УСС були перши-
ми українськими частинами Австро-Угорщини, відібраними за національною ознакою, та відіграли значну роль у 
створенні українського війська.

ДУМІН Осип Олексійович (Думин; псевдонім: Антін Крезуб; 1893–1945)
Сотник УСС і Армії УНР, військовий діяч УВО, письменник. Заарештований і страчений органами НКВС у Ґданську.

ЛАСОВСЬКИЙ Володимир Созонтович (1907–1975)
Український мистецтвознавець, критик, художник. Вчився у мистецькій школі Олекси Новаківського у Львові 
(1928–1933 рр.), у Сучасній Академії Фернана Леже. У 1944 році емігрував до Австрії, перебував у таборах для пе-
реселенців у Куфштайні, Ґраці. У 1959 році емігрував до США.

Естімейт  800 — 900
Стартова ціна — 350 

В індивідуальній палітурі (збережено оригінальні коленкорові боковинки та частину 
корінця). Тонований верхній обріз. Незначні потертості та забруднення. Видання 
містить 99 світлин і 23 схеми. Обкладинку проектував В. Ласовський.
Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Прижиттєве видання автора.

14. ДУМІН О. 
 ІСТОРІЯ ЛЄҐІОНУ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ. 1914–1918.

Львів: Вид. «Червона калина»; Друк. «Діло», 1936. — Історія визвольної боротьби України
в монографіях, Т. І. — ХІІ с., 376 с., [23] арк. іл.; 24,7 х 18,5 х 3,6 см. — 3 000 прим.
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Ілюстрована тижнева газета «Народна Справа» була другим масовим часописом видавництва «Українська Преса», 
створеного Іваном Тиктором у Львові. Газета виходила з 21 жовтня 1928 р. накладом 30–40 тис. примірників. За ко-
роткий час цей тижневик став одним з найпоширеніших, зібравши понад 30 000 передплатників. Однією з причин 
такої популярності була нова практика у виданні часописів — матеріальна допомога передплатникам, у зв’язку із     
загибеллю худоби або втратою житла і майна під час пожежі. Цим «Народна Справа» здобула в широких колах жар-
тівливу назву «коров’яча газета». Крім того, від 1929 р. читачі газети отримали низку добрих книжечок, а з 1937 р. при 
часописі видавалася бібліотека «Рідне Слово». Поданий лот є збіркою номерів газети «Народна Справа» за 1933 рік.

ТИКТОР Іван Микитович (1896–1982)
Громадський і політичний діяч, старшина УCC та УГА, відомий український видавець і редактор. До 1939 р. влас-
ник найбільшого на той час львівського видавничого концерну «Українська Преса», який своєю видавничою 
діяль ністю спричинив масове поширення преси й книг на західноукраїнських землях, зокрема в Галичині. Окрім 
періодики, концерн видавав календарі, монументальні праці («Велика історія України»,«Історія української куль-
тури», «Історія українського війська»), белетристику (щомісячно у формі бібліотек при місцевих газетах) та ін.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 200 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, коленкор) палітурі. 
Незначні потертості та забруднення. Штампи бібліотеки «Просвіта». 
Відсутні частини 6 та 21.
Видання має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість.

15. НАРОДНЯ СПРАВА.

Львів: Українська преса, 1933. — Український тижневий часопис. — 
Ч. 1–52 (річний комплект). — 470 с.: іл.; 41 х 29 х 3 см.
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Українська книга як складова національної культури здавна мала власницькі написи, а згодом — знаки, що на-
зиваються латинським словосполученням «еx libris» («з книг»). Підсумувала досягнення українських художни-
ків-екслібрисистів початку XX ст. багато ілюстрована колективна збірка «Екслібріс», видана у Львові 1932 року 
Асоціацією незалежних українських мистців. Вихід цієї книги став важливою подією в українському букіністич-
ному середовищі.
Асоціація незалежних українських митців (АНУМ)  — мистецька організація, що функціонувала в 1931–
1939 роках у Львові. Заснована групою українських митців — С. Гординським, П. Ковжуном, Я. Музикою та ін. 
За короткий час свого існування АНУМ досягла суттєвих результатів у популяризації української культури та її 
найкращих представників у світі.

Естімейт  2 500 — 3 000
Стартова ціна — 1 100 

В індивідуальній складеній шкіряній палітурі (каптал, ляссе). Збережено видавничу обкладинку. 
Незначні потертості оправи та пожовтіння паперу. Назву дубльовано французькою мовою: 
L’еx-libris: publication de «l’association des artistes ukrainiens indépendants». 
Видання має наукову, художню, історико-культурну цінність і становить колекційний інтерес. Бібліографічна 
рідкість. Лімітований тираж 250  примірників. Примірник №  146. У книзі вміщено оригінальний дереворит 
Михайла Осінчука, а також репродуковані екслібриси Георгія Нарбута, Павла Ковжуна, Ольги Сахновської, 
Святослава Гординського, Петра Холодного, Миколи Бутовича, Володимира Січинського,  Олени Кульчицької, 
Миколи Глущенка та ін.

16. ЕКСЛІБРІС. 
 ЗБІРНИК АСОЦІЯЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ. / 
 ЗА РЕД. П. КОВЖУНА.

Львів : Вид. «Ізмарагд»; Друк. Артура Ґольдмана, 1932. — Вип. І. — 48 с.: іл.; 29 х 21 х 1,5 см.
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Провенанс: на форзаці екслібрис «Книгозбірня Якова Бердичевського»; на корінці суперекслібрис «Я. Б.»

Бердичевський Яків Ісаакович (1932 р. н.) — відомий київський колекціонер, філолог, бібліофіл, меценат, спеці-
аліст з графіки і книжкових знаків. Протягом десятиліть досліджував творчість О. Пушкіна та збирав матеріали 
про його життя й творчість. У 1987 р. Я. Бердичевський подарував свою колекцію «Пушкініана» місту Києву для 
організації Музею Олександра Пушкіна.

КОВЖУН Павло Максимович (1896–1939)
Видатний український графік, маляр і мистецтвознавець. Представник футуризму, а у 1920-х роках — конструк-
тивізму з використанням елементів українського бароко.

ОСІНЧУК Михайло Іванович (1890–1969)
Український художник-монументаліст, іконописець, графік і живописець. Член Національного товариства імені 
Шевченка та інших українських мистецьких організацій. Свою колекцію мистецьких творів заповів Національ-
ному музею у Львові.

МУЗИКА Ярослава Львівна (1894–1973)
Український художник, майстер емалі та мозаїки, громадський діяч. Член СХУ (1940). Входила до Асоціації не-
залежних українських митців у Львові. Колекціонувала витвори народного мистецтва, а також зберегла численні 
оригінали малюнків, ескізів та етюдів свого педагога М. Бойчука. 8 листопада 1948 року, під час творчого відря-
дження до Криму художницю було заарештовано і відконвойовано до Києва. Там, у спецтаборі МДБ її звинува-
тили в зв’язку з керівниками бандерівського центрального проводу ОУН. Після жорстоких допитів художниця 
змушена була визнати всі висунуті проти неї звинувачення. 18 червня 1949 року Ярославу Львівну за «актив-
ну участь в антирадянській банді українських націоналістів» було засуджено до ув’язнення у ВТТ строком на 
25 років із перебуванням в особливому таборі N 7 біля міста Братська. Після смерті Сталіна, завдяки численним 
клопотанням, 6 червня 1955 року її було звільнено. Повернувшись до Львова, художниця включилась у творче 
життя рідного міста. Ярослава Музика заповіла після своєї смерті передати усі її твори до колекції Львівської 
картинної галереї, де з 2010 р. відкрито постійну експозицію робіт художниці.
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В індивідуальній палітурі. Збережено оригінальну обкладинку. 
Незначні забруднення. Багато ілюстроване видання.
Книга має наукову, історико-культурну та художню цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.
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«Історичні проходи по Львові» — цикл краєзнавчих розвідок І. Крип’якевича, зібраних у книгу. Спершу на-
риси друкувалися в ілюстрованому науково-популярному часописі «Життя і знання» (1930–1931). Вони явля-
ють собою «літературні прогулянки» Львовом. Автор описав більшість пам’яток старовини, згрупувавши їх у 
дванадцять структурованих розділів за ділянками міста (Княжий город; Високий Замок; Ринок; Руська вулиця; 
Середмістя; Довкола середмістя; Личаків; Галицьке передмістя; від Полтви до Єзуїтського парку; Св. Юр, Горо-
децьке й Янівське; Церкви княжого Львова; Замарстинів, Клепарів, Голосько, Брюховичі). Змальовуючи місто, 
дослідник провів наскрізну історичну лінію від княжих часів (заснування Львова, татарські набіги, захоплення 
Львова Казимиром III), складних історичних перипетій XVII ст. (облога міста Б. Хмельницьким 1648 р., здобуття 
Високого замку загоном М. Кривоноса), революційних подій 1848 р. — до українських національно-визвольних 
змагань 1918–1919 рр. Книга І. Крип’якевича отримала загальне визнання як найкращий український путівник 
вулицями Львова.

КРИП’ЯКЕВИЧ Іван Петрович
(Крипякевич; псевдоніми: Холмський Іван, І. К.; 1886–1967)

Український історик, академік Академії наук УРСР, професор Львівського університету, директор Інституту су-
спільних наук Академії наук УРСР. Автор численних наукових досліджень про українську козацьку державність 
та діяльність Б. Хмельницького, ряду підручників з історії України. Діяч Наукового товариства ім. Шевченка.

Естімейт  350 — 400
Стартова ціна — 200 

17. КРИПЯКЕВИЧ І.
 ІСТОРИЧНІ ПРОХОДИ ПО ЛЬВОВІ.

Львів: Просвіта; Друк. «Діло», 1932. — Ч. 771. — 168 с.: іл.; 
21,1 х 14,5 х 1,4 см.
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Унікальний для поціновувача старовини мистецький альбом Антоніо Чорпіти. Містить вісім графічних зображень 
архітектурних пам’яток Володимирщини. У першій половині ХХ ст. художник подорожував Володимирщиною 
і змалював у своїх творах найвідоміші архітектурні пам’ятки краю — Успенський собор, Василівську церкву у Во-
лодимирі-Волинському, Зимненський монастир і Успенську церкву у селі Низкиничі. В родині одного з близьких 
друзів А. Чорпіти зберігаються оригінали деяких його робіт. Альбом «Українська культура в образах» побачив світ 
у 1932 році і відтоді не перевидавався. У супроводжуючому тексті до графічних репродукцій вказано, що це перше 
видання серії, після якого мали з’явитися на світ описи сусідніх земель — Галичини, Холмщини, Луччини, Остріж-
чини. Однак цей задум не було здійснено.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 200 

В оригінальній видавничій палітурі. Кольоровий форзац. 
Незначні потертості, забруднення та надриви.
Видання має наукову, художню, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 

18. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ОБРАЗАХ. = 
 THE CULTURE OF THE UKRAINE IN PICTURES: СЕРІЯ І: 
 АЛЬБОМ 1: ВОЛОДИМИРЩИНА. / ЛІТОГР. А. ЧОРПІТИ.

Львів: «Українська культура»; Літогр. А. Геґедіс, 1932. — 8 с., іл., 8 арк. іл. — 33 х 25 х 0,6 см.
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Естімейт  400 — 500
Стартова ціна — 150 

В оригінальній видавничій обкладинці. 
Незначні потертості та забруднення. Деякі аркуші не розрізані.
Видання має наукову, історико-культурну цінність.

19. ЧУМАКИ. 
 МАТЕРІЯЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ. / 
 РЕД. А. ЛОБОДИ. ТА В. БІЛОГО.

Київ: Укрполіграфоб’єднання, 1931. / Всеукраїнська Академія Наук; Етнографічна комісія. —
Вип. ІІ. — LVI с., 128 с.: іл., [11] арк. іл.; 25,5 х 17,8 х 1 см.

Праця знайомить читача з методологічними засобами українських етнографів ХІХ ст., дослідників чумацтва. 
Вивчалися, переважно, чумацький побут і фольклорні матеріали (оповідання, пісні, казки).
Чумаки (візники, виноторговці, солеторгівці) — категорія населення, що проживала на території сучасної Украї-
ни і Півдня Росії у XVI–XIX ст. і займалася торговельно-перевозним промислом. Торгували сіллю та рибою, що їх 
привозили з Чорноморського та Азовського узбереж, перевозили також дерево, дьоготь, тютюн та інші товари. 
Чумацтво мало велике значення для торгівельних зв’язків Гетьманщини та Слобідської України.

ЛОБОДА Андрій Митрофанович (1871–1931)
Фольклорист, літературознавець, етнограф, педагог, історик театру. Член Київського товариства старожитно-
стей і мистецтв, академік Всеукраїнської академії наук, член-кореспондент Російської Академії наук, дійсний 
член Наукового товариства ім. Шевченка.
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В оригінальній видавничій палітурі. Незначні забруднення та потертості. Власницький підпис 
чорнилом на титульному аркуші та позначки в тексті кольоровими олівцями.
Видання має наукову, історико-культурну цінність. 
Прижиттєве видання автора.

Книга Ервіна Піскатора «Політичний театр» («Das Politische Theater») вийшла в Берліні у 1929 році, а вже у 1932-му 
її було перекладено українською мовою. Дослідження є автобіографічним і містить велику кількість документів. 
Автор аналізує свою режисерську практику 1920-х рр. і намагається за допомогою театру дати відповідь на акту-
альні суспільні питання.

ПІСКАТОР Ервін (1893–1966)
Один із найвизначніших німецьких театральних режисерів ХХ століття, теоретик театру.

ЗЕРОВ Микола Костянтинович (1890–1937)
Український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер групи «неокласиків», майстер сонетної 
форми та перекладач античної поезії. У 1935 році Зерова було заарештовано, звинувачено в керівництві контрре-
волюційною терористичною націоналістичною організацією і згодом засуджено на 10-річне ув’язнення у Карелії. 
Але у 1937 р. справу було переглянуто, і Зерова, разом з багатьма іншими представниками української культури, 
було розстріляно.

РУЛІН Петро Іванович (1892–1941)
Театрознавець і педагог. Професор історії українського і світового театру в Державному музично-драматично-
му інституті ім. М. В. Лисенка (1920–1934). Директор Державного музею театрального мистецтва УРСР у Києві 
(1926–1936). Редактор Річника українського театрального музею (1930). Був заарештований за часів «єжовщини» 
і помер в ув’язненні. Реабілітований посмертно. Досліджував історію українського театру, драматичну творчість 
Т. Шевченка, М. Кропивницького, М. Старицького, театральну діяльність М. Заньковецької, М. Садовського, Г. Бо-
рисоглібської та ін.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 100 

20. ПІСКАТОР Е. 
 ПОЛІТИЧНИЙ ТЕАТР. / ПЕРЕКЛ. М. ЗЕРОВА; РЕД. І ВСТ. СТ. П. РУЛІНА.

Харків — Київ: ДВОУ — Література і мистецтво, 1932. — 192 с. — 21,4 х 15,4 х 0,9 см. — 5 000 прим.
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Монографію було видано до 30-ї річниці від дня смерті І. Айвазовського та 50-річчя створення галереї його творів у 
Феодосії. М. Барсамов присвятив  творчості видатного живописця декілька праць, дослідив його життєвий і твор-
чий шлях. Видання багато ілюстроване документальними фотографіями та репродукціями робіт мариніста.

БАРСАМОВ Микола Степанович (1892–1976)
Художник, мистецтвознавець, педагог, музейний працівник.

АЙВАЗОВСЬКИЙ Іван Костянтинович (вірм.: Ованес Айвазян; 1817–1900)
Всесвітньо відомий художник-мариніст, баталіст, колекціонер, меценат. Живописець Головного морського штабу, 
академік і почесний член Імператорської Академії мистецтв, почесний член Академій мистецтв в Амстердамі, Римі, 
Парижі, Флоренції та Штутгарті.

Естімейт  400 — 500
Стартова ціна — 100 

В оригінальній видавничій обкладинці. 
Потертості та незначні забруднення, корінець частково втрачено. 
Позначки кульковою ручкою.
Видання має художню, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 

21. БАРСАМОВ Н. 
 ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ: МОНОГРАФИЯ.

Феодосия, 1930. — Государственная галлерея Айвазовского и Археологический музей. — 
[4] c., 114 с.: илл., [16] л. илл.
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Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 200 

22. БОЧКОВСЬКИЙ О. І.
 Т. Ґ.  МАСАРИК. НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ. 
 (СПРОБА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ).

Подєбради: Видання Української Господарської Академії в ЧСР; Legiografie, 1930. — 
244 с.: фронтиспис: 24,7 х 17,3 х 2 см.

У вступі до монографії «Т. Ґ. Масарик. Національна проблема та українське питання» автор наголошує, що його 
праця «не претендує на повне вичерпання свого предмету» і є лише спробою характеристики ставлення Т. Маса-
рика до українського питання. О. Бочковський приятелював з Т. Масариком, і прагнув всебічно висвітлити й кри-
тично, на основі всіх доступних джерел, оцінити погляди чехословацького політичного діяча.

БОЧКОВСЬКИЙ Ольгерд-Іполит (1885–1939)
Чесько-український соціолог, політолог і етнолог, визначний європейський фахівець з теорії нації та національ-
них відносин першої половини ХХ століття; педагог, публіцист і громадський діяч.

МАСАРИК Томаш Ґарріґ (1850–1937)
Чехословацький філософ, політичний і державний діяч, професор Карлового університету, один із засновників 
Чехословацької республіки (до складу якої входила Підкарпатська Русь зі столицею в Ужгороді) і перший її пре-
зидент (1918–1935).

В оригінальній складеній (папір, ледерин) палітурі. Незначні потертості та 
забруднення. Малотиражне видання. На титулі авторський дарчий напис.
Книга має наукову історико-культурну цінність і становить 
колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.
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23. СТОРОЖЕНКО О. 
 ТВОРИ. / РЕД. І ВСТУП. СТАТТІ А. ШАМРАЯ.

Т. І: Харків — Одеса: Державне видавництво України, 1930. — Бібліотека українських класиків. — 
Вид. друге. — 304 с., портр.; 22 х 15,3 х 2,7 см. — 10 000 прим.

Т. ІІ: Харків — Одеса: Державне видавництво України, 1930. — Бібліотека українських класиків. — 
Вид. друге. — 268 с.; 22 х 15,3 х 2,4 см. — 10 000 прим.

Т. ІІІ: Харків: Література і мистецтво, 1931. — Бібліотека українських класиків. — 
Вид. друге. — XVI с., 416 с.; 22 х 15,3 х 3см. — 3 000 прим.

Т. ІV: Харків: Література і мистецтво, 1931. — Бібліотека українських класиків. — 
Вид. друге. — VIІІ с., 292 с.; 22 х 15,3 х 2,4 см. — 3 000 прим.

Літературну спадщину О. Стороженка неможливо упорядкувати за хронологією, бо більшість його творів не датова-
ні. У дослідженнях автор багато уваги приділяє українській козаччині. В його літературному доробку слід відзначи-
ти цикл оповідань-переказів «З народних уст». Тут використовуються елементи народної творчості, відтворюються 
різні типи усної традиції. Також видання містить поетичні спроби О. Стороженка, маловідомі офіціальні папери з 
фамільного архіву, приватне листування тощо.

СТОРОЖЕНКО Олекса Петрович (1806–1874)
Український письменник, етнограф, драматург. Учасник походу російської імператорської армії в Угорщину (1849). 
Слідчий-криміналіст.

ШАМРАЙ Агапій Пилипович (1896–1952)
Український літературознавець, історик літератури, доктор філологічних наук. Науковий співробітник Літературної 
секції Науково-дослідної кафедри історії української культури в Харкові (1925–1926), співробітник Всеукраїнської 
Академії наук в Комісії новітнього письменства. Жертва сталінського терору.

Естімейт  700 — 800
Стартова ціна — 350 

В індивідуальних комплектних складених («мармуровий» папір, шкіра) палітурах. 
Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. Форзаци, каптали, тоновані обрізи. 
Збережено оригінальні видавничі обкладинки. Незначні забруднення.
Видання має наукову, історико-культурну
і цінність та становить колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання автора.
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Довідник містить усю необхідну інформацію для відвідувачів Харкова: короткий нарис з історії тогочасної сто-
лиці України, довідкову інформацію про державні установи, навчальні заклади, бібліотеки, театри, кінотеатри, 
готелі тощо з адресами та номерами телефонів. Видання доповнено великим планом міста.

Харків — великий науковий, культурний, промисловий і транспортний осередок, був третім індустріальним 
центром у СРСР після Москви та Ленінграду. З 19 грудня 1919 по 24 червня 1934 рр. — столиця УРСР.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 250 

В оригінальній видавничій обкладинці. 
Незначні потертості та забруднення.
Видання має наукову, 
історико-культурну цінність.

24. ХАРКІВ. 
 СТОЛИЧНИЙ ДОВІДНИК.

[Херсон]: Видання робітничої газети «Пролетар»; Друк. вид-ва «Надніпрянська Правда», [1930]. — 
[17] арк., XII c., 174 c., [1] арк. план; 18,5 х 13 х 1 см. — 6 100 прим.
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Книга належить до серії публікацій про український живопис видавництва «Рух» і являє собою альбом репродук-
цій українського та російського художника-портретиста Дмитра Левицького. Видання містить вступні статті — 
відгук К. Буревія, статтю-біографію І. Чукина та скорочену біографію митця німецькою мовою. В альбомі 19 пор-
третів, перелік яких подано наприкінці альбому.

ЛЕВИЦЬКИЙ Дмитро Григорович (1735–1822)
Найвизначніший маляр-портретист доби класицизму на Сході Європи. Син Григорія Левицького, від якого й отри-
мав базову мистецьку освіту. У 1753–1756 pp., разом з батьком і О. Антроповим розписав Андріївську церкву (іконо-
стас) у Києві. Виконав понад 100 портретів видатних представників свого часу.

КРИЧЕВСЬКИЙ Василь Григорович (1872/1873–1952)
Видатний український художник, архітектор, графік. Творець українського стилю в архітектурі, автор Великого і 
Малого Герба УНР (1918), відродженого нині як Герб (Малий) незалежної України. Створив ескізи українських дер-
жавних печаток та купюри номіналом у дві гривні (1918).

БУРЕВІЙ Кость Степанович (псевдоніми: Едвард Стріха, Кость Соколовський, 
Варвара Жукова, Нахтенборенг; 1888–1934)

Український поет, драматург, театрознавець і літературний критик, перекладач, революційний діяч. Учасник літе-
ратурної дискусії 1925–1928 рр. та автор брошури «Європа чи Росія — про шляхи розвитку сучасної літератури». 
Жертва сталінського терору.

Естімейт  300 — 400
Стартова ціна — 100 

Збережено видавничу обкладинку роботи художника В.  Кричевського, яка є яскравим зразком українського 
авангарду в книжковому оформленні. Біографічну довідку перекладено німецькою мовою. Незначні забруднення, 
потертості та надриви по краях обкладинки.
Видання має історико-культурну, художню цінність 
і становить колекційний інтерес.

25. ЧУКИН І. 
 ДМИТРО ЛЕВИЦЬКИЙ. / ПЕРЕДМ. К. БУРОВІЯ. 

Київ: Рух; Перша друкарня держтресту «Київ-друк», 1930. / Серія «Українське малярство». — 
30 с., [6]с., ХІХ арк. іл. — 25,4 х 18,3 х 0,5 см. — 1 500 прим.
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В індивідуальних комплектних оправах: «мармуровий» папір, шкіра, шрифтове тиснення золотом на корінці, 
каптал, форзаци. Власницькі примітки. Незначні потертості та забруднення. Ілюстративні таблиці виконала фірма 
«Ф. А. Брокгауз» у Лейпцигу, кольорові мапи — «Піллєр Найман» у Львові, а репродукції текстових ілюстрацій — 
клішарня «Фототип» у Львові.
Видання має наукову, історико-культурну, 
художню цінність і становить колекційний інтерес. 
Бібліографічна рідкість.

Українська загальна енцикльопедія «Книга знання» (УЗЕ)
Перша україномовна енциклопедія, видана у Львові в трьох томах (1930–1933). Виходила місячними зшитками 
(по 128 сторінок) від квітня 1930 року, останнє число (№ 30) вийшло в липні 1933 року.
Зі вступного слова
«...Українська Загальна Енцикльопедія має на меті в 3-ох томах дати яко-мога більшу кількість назв (гасел), що 
містили б найконечніші відомості про видатних діячів — історичних і сучасних, про важливіші дати, події й 
місцевості й таке ін., та пояснювали би досягнення в усіх ділянках людського знання. Вона складена на зразок 
кращих чужих енцикльопедій і використала їх методи та джерела. А проте наша Енцикльопедія не є перерібкою 
або компіляцією, зладженою на підставі чужих подібних творів, а самостійною працею, яка кладе головну вагу 
на життя нашого народу; вона в першій мірі українська й призначена для українського читача».

Естімейт  1 600 — 2 000
Стартова ціна — 600 

26. УКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНА ЕНЦИКЛЬОПЕДІЯ: 
 КНИГА ЗНАННЯ В 3-ОХ ТОМАХ, БАГАТО ІЛЮСТРОВАНА,
 З КОЛЬОРОВИМИ ТАБЛИЦЯМИ, МАПАМИ ТА ОБРАЗКАМИ. / 
 РЕД. І. РАКОВСЬКОГО. / ВИДАННЯ КООПЕРАТИВИ «РІДНА ШКОЛА».

Т. 1: Львів — Станіславів — Коломия: Друк. Повітового союзу кооператив у Станіславові, 
[1930–1935]. — А – Ж. — 663 с., [14] арк. іл.; 24,5 х 17 х 5 см.

Т. 2: Львів — Станіславів — Коломия: Друк. Повітового союзу кооператив у Станіславові, 
[1930–1935]. — З – Р. — 659 с., [22] арк. іл.; 24,5 х 17 х 5 см.

Т. 3: Львів — Станіславів — Коломия: Друк. Повітового союзу кооператив у Станіславові, 
[1930–1935]. — С – Я. 720 с, [27] арк. іл.; 24,5 х 17 х 5 см.
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Збірка досліджень видатного радянського економіста Семена Григоровича Альтерзона містить інформацію про 
кредитну систему київського краю, яка виникла у XVIII ст. з відкриттям першого банку в Києві. Основна маса 
історіографічних праць акцентувала увагу на організації банківської справи переважно у загальноросійському 
ракурсі. Суто українським проблемам уваги приділялося вкрай мало. Науковий доробок ученого має важливе 
значення для дослідження історії банків в Україні.

Естімейт  400 — 500
Стартова ціна — 150 

В оригінальній видавничій обкладинці. Незначні потертості та забруднення, фоксинг. 
На титулі дарчий напис чорнилом: 
«На спогад шановному В. І. Мельнікову / Автор / 20.ХІІ.29.» 
Мельніков В. І. — економіст, автор наукових праць.
Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість. Лімітоване видання.

27. АЛЬТЕРЗОН С. Г. 
 НАРИС РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ КРЕДИТОВОЇ СИСТЕМИ.

Київ: Всеукраїнська Академія Наук, 1929. — 94 с.; 26 х 17,4 х 0,5 см. — 100 прим.



Виставка української графіки в Москві 1929 р. — велика мистецька подія що розширювала знання про україн-
ських художників. У СРСР було визнано, що українське мистецтво заслуговує вивчення як цілком самостійне. 
Роботи українських художників відзначаються актуальністю та реалістичністю. У переліку майстрів, що взяли 
участь у виставці, імена М. Бланка, О. Довгаль, С. Налепинська-Бойчук, В. Седляр та ін. Особливу увагу приді-
лено творчості В. Касіяна.

41

Естімейт  250 — 300
Стартова ціна — 50 

28. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ УКРАИНСКОЙ ГРАВЮРЫ И РИСУНКА.
Москва: Государственная академия художественных наук, 1929. / Комитет по изучению искусства 
народов СССР. Украинский раздел. — 16 с.; 17,8 х 13 х 0,2 см. — 300 прим.

В оригінальній видавничій обкладинці. Незначні потертості та забруднення. 
На звороті титулу печатка про отримання відділом документів бібліотеки Конгресу.
Видання має історико-культурну, художню цінність. 
Бібліографічна рідкість.
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Метою праці О. Бирулі було зібрати всі можливі матеріали про р. Бог, що в подальшому дало би змогу зробити ви-
сновки про режим ріки та її енергію. Вивчення р. Бог у той час знаходилося на етапі збору матеріалів. Різноманітні 
відомості про річку було сховано в архівах, а багато цінних матеріалів знищено під час військових дій.
Південний Буг — сучасна назва давнього Богу. Третя за величиною ріка України, що протікає центральними і пів-
денними областями.

БИРУЛЯ Олександр Костянтинович (1882–1967)
Архітектор, інженер, краєзнавець. Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР. Більше десяти 
років працював у Вінниці, був науковим консультантом Кабінету виучування Поділля, створеного при Вінницькій 
філії Всенародної бібліотеки України.

Естімейт   300 — 400
Стартова ціна — 150 

В оригінальній видавничій обкладинці. 
Незначні потертості та забруднення.
Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Прижиттєве видання автора.

29. БИРУЛЯ О. 
 РІКА БОГ ТА ЇЇ СТОЧИЩЕ: 
 МАТЕРІЯЛИ ДО ГІДРОЛОҐІЇ РІКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ЕНЕРҐІЇ.

Вінниця: Віндерждрук ім. Лєніна, 1928. — 96 с., [16] арк. іл. та мап; 
25,4 х 17,3 х 0,7 см.



Представлена збірка подільських казок належить до найстаріших записів казкового фольклору — до тих часів, коли 
українських казок було видано вкрай мало. Цей надзвичайно цінний фольклорний матеріал ретельно збирав ще з 
1849 року А. Димінський. Корисним додатком до збірки є записи С. Руданського.

ЛЕВЧЕНКО Микола Захарович (1903–1934)
Український історик, сходознавець, етнограф, літературознавець. Жертва сталінського терору.  

ДИМІНСЬКИЙ Андрій Іванович (1829–1905)
Український етнограф, фольклорист. За різними даними, зібрав близько 2 500 народних пісень, 2 000 казок, 2 000 при-
слів’їв, приказок, загадок тощо.

РУДАНСЬКИЙ Степан Васильович (1833–1873)
Український поет, перекладач античної літератури. Автор класичних сатир на міжнаціональну та антиімперську 
тематику. Професійний лікар.

ЛОБОДА Андрій Митрофанович (1871–1931)
Фольклорист, літературознавець, етнограф, педагог, історик театру. Член Київського товариства старожитностей 
і мистецтв, академік Всеукраїнської Академії наук, член-кореспондент Російської Академії наук, дійсний член На-
укового товариства ім. Шевченка.

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. Орнаментально-шрифтове тиснення золотом 
на корінці. Форзац, каптал, ляссе. Тонований обріз. Сліди реставрації.
Видання має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість.

30. КАЗКИ ТА ОПОВІДАННЯ З ПОДІЛЛЯ В ЗАПИСАХ 1850–1860-ИХ РР. / 
 УПОРЯД. М. ЛЕВЧЕНКО; ПЕРЕДМОВА А. ЛОБОДИ. 

Київ: Українська Академія Наук, 1928. / Філологічна катедра; Етнографічна комісія. — Вип. І–ІІ. — 
LVIII с., 598 с., [1] арк. портр.; 26,5 х 17,2 х 3,5 см.

Естімейт  800 — 900
Стартова ціна — 300 
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Видання є дослідженням подільського побуту — того, як подоляни прикрашали свої домівки різноманітними роз-
писами, килимами, витинанками тощо. Розглядається зв’язок народного мистецтва Поділля з мистецтвом всієї 
України, а також простежується вплив сусідніх держав (Румунія, Польща). Аналізується техніка побутового роз-
пису, різновиди орнаментів, використання природних матеріалів.

Естімейт  300 — 350
Стартова ціна — 100 

В оригінальній видавничій обкладинці. Незначні потертості та забруднення. 
Штампи та інвентарні позначки нині неіснуючої бібліотеки.
Видання має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес.

31. ЗАРЕМБСКИЙ А. 
 НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ПОДОЛЬСКИХ УКРАИНЦЕВ.

Ленинград: Издание Государственного Русского Музея; Государств. тип. им. Евг. Соколовой, 1928. / 
Этнографический отдел. — 48 с.: илл.; 17,3 х 12,7 х 0,5 см. — 1 500 экз.
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Друга збірка віршів українського поета-неокласика Максима Рильського, до якої увійшло 76 віршів. Перша вийшла 
у 1918 р.

РИЛЬСЬКИЙ Максим Тадейович (1895–1964)
Український поет, перекладач, публіцист, громадський діяч, мовознавець, літературознавець. Належав до мис-
тецького угруповання «неокласиків», переслідуваного офіційною критикою за декадентство. Єдиний з неокласиків 
не зазнав сталінського терору та був зарахований до числа офіційних радянських поетів.

Естімейт  300 — 400
Стартова ціна — 250 

В індивідуальній складеній палітурі. Збережено оригінальну видавничу обкладинку. 
Власницький підпис на титулі «Ex libris [А. Одяр…]» 
Позначки в тексті графітним олівцем. Незначні потертості та забруднення.
Книга має історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання автора.

32. РИЛЬСЬКИЙ М. 
 ПІД ОСІННІМИ ЗОРЯМИ: 
 ДРУГА КНИЖКА ЛІРИКИ: ВИД. 2-Е, ПЕРЕРОБЛЕНЕ.

Київ: Державне вид-во України, 1926. — 99 с., [5 с.] — 13,8 х 11 х 1,1 см. — 3 000 прим.
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Перший вінницький замок мав дерев’яні стіни товщиною приблизно півметра, звідний міст, вежі, криницю гли-
биною понад 17 метрів, церкву Св. Покрови, а також глибокі рови і численні комори. Він стояв на горі біля церкви 
св. Миколая, що у Старому Місті. До наших днів від фортеці залишилися тільки згадки у давніх хроніках і рекон-
струкції у музеях. Навіть саме урочище, в якому було розташовано пам’ятку, знищили за часів Російської імперії, 
облаштувавши там каменоломні. М. Білинський — один з науковців, завдяки дослідженням яких ми зараз маємо 
уявлення про цю пам’ятку архітектури. У своїй праці він простежує історію краю та, власне, замку від найдавнішо-
го періоду до його ліквідації після приєднання Поділля до Російської держави.

БІЛИНСЬКИЙ Микола Іванович (1852–1930-і)
Український історик, етнограф, мовознавець. Допомагав Б. Грінченку в підготовці «Словника української мови». 
Точна дата та обставини смерті невідомі.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 300 

В оригінальній видавничій обкладинці. Незначні потертості.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 
Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора.

33. БІЛІНСЬКИЙ М. 
 ВІННИЦЬКИЙ ЗАМОК: 
 ІСТОРИЧНИЙ НАРИС З ДОБИ 16.–18. СТОЛІТЬ.

Вінниця: Віндерждрукарня ім. Леніна, 1926. — VI c., 18 c., VIII c.: іл.; 26 х 17,4 х 0,2 см. — 700 прим.
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Монографію В. І. Щербини «Нові студії з історії Києва» було видано Українською Академією наук з нагоди 50-річчя 
літературно-наукової діяльності автора. Видання містить історичні статті М. Грушевського, С. Глушка, С. Шамрая, 
К. Антиповича, присвячені праці Володимира Івановича та його внескові в розвиток науки, бібліографічний список 
його робіт і привітання від Спільного Зібрання Української Академії наук. 

ЩЕРБИНА Володимир Іванович (криптонім — «В. І.»; 1850–1936)
Український історик, педагог, громадський діяч. Член Київського товариства старожитностей і мистецтв, Київ-
ського товариства охорони пам’ятників старовини та мистецтва, член-кореспондент Всеукраїнської Академії наук.

Естімейт  900 — 1 000
Стартова ціна — 400 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. 
Форзаци, каптал, ляссе. Тонований обріз. Сліди реставрації.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

34. ЩЕРБИНА В. І. 
 НОВІ СТУДІЇ З ІСТОРІЇ КИЇВА.

Київ: Друк. Української Академії Наук, 1926. — XLII с., 166 с.: іл.; 
25,4 х 16,5 х 1,8 см. — 1 200 прим.
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Видання містить зображення архітектурних об’єктів Галичини та Буковини, а також змістовний фактологічний 
матеріал. В книзі опубліковано 121 фотографію, виконану автором-упорядником, 5 фотографій авторства А. Се-
реди, одну світлину, зроблену П. І. Холодним, і одну, зроблену Г. І. Вітром. Існують й інші праці Д. Щербаківсько-
го, що продовжують цикл, присвячений українському мистецтву.

ЩЕРБАКІВСЬКИЙ Данило Михайлович (1877–1927)
Український етнограф, археолог, музейний діяч, дослідник українського народного мистецтва. Член Київського 
товариства старожитностей і мистецтв, Київського товариства охорони пам’ятників старовини та мистецтва. По-
чесний член Української Академії мистецтв, почесний член Етнографічної комісії Всеукраїнської Академії наук, 
вчений секретар Секції мистецтв Українського наукового товариства в Києві, дійсний член Наукового товариства 
ім. Шевченка.

КРИЧЕВСЬКИЙ Василь Григорович (1872/1873–1952)
Видатний український художник, архітектор, графік. Творець українського стилю в архітектурі, автор Великого 
і Малого Герба УНР (1918), відродженого нині як Герб (Малий) незалежної України. Створив ескізи українських 
державних печаток та купюри номіналом у дві гривні (1918).

Естімейт  700 — 800
Стартова ціна — 300 

В оригінальній обкладинці роботи В. Кричевського. 
Незначні потертості та забруднення. 
Текстова частина українською та французькою мовами.
Книга має наукову, історико-культурну та художню цінність і становить 
колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора.

Київ — Прага: Український громадський видавничий фонд; «Legiografie», 1926. — [4] c., XXXI c., [2] c., 
64 с. іл.; 30,5 х 21,7 х 1 см.

*Ч. І «Деревляне будівництво та різьба на дереві» вийшла у 1913 р. (див. лот № 50).

35. ЩЕРБАКІВСЬКИЙ Д. 
 УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО. — Ч. ІІ: БУКОВИНСЬКІ І ГАЛИЦЬКІ 
 ДЕРЕВЛЯНІ  ЦЕРКВИ, НАДГРОБНІ І ПРИДОРОЖНІ ХРЕСТИ, 
 ФІҐУРИ І КАПЛИЦІ.*
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Під назвою «Світ» у Львові в різний час виходило три видання: ілюстрований літературно-політичний місячник 
(1881–1882), літературно-науковий часопис (1906–1907), ілюстрований двотижневик (від 1927 року місячник, 1925–
1929). В «Світі» працювали Осип Маковей, Ольга Кобилянська, Михайло Старицький, Людмила Старицька-Черня-
хівська, Іван Карпенко-Карий, Олена Пчілка та ін. У журналі друкувалися цікаві історичні, політичні, науково-по-
пулярні статті, поезії, анекдоти, історично-документальні світлини. Над оформленням працювали відомі українські 
митці — П. Холодний, Р. Лісовський та інші.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 300 

В загальній складеній («мармуровий» папір, тканина) палітурі. Тонований обріз.
Випуски 1–16. Збережено оригінальні видавничі обкладинки. 
Незначні потертості та забруднення. На форзаці слід, ймовірно, від екслібриса.
Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість. 
Перший рік видання. Річний комплект.

36. СВІТ:
 ІЛЮСТРОВАНИЙ ЖУРНАЛ.

Львів, 1925. – Рік 1. – Числа 1–6. — 16 с. (кожн.); число 7–8. — 20 с.; числа 9–10 — 15–16. — 16 с. 
(кожн.); [26] с.: іл.; 31,2 х 23,3 х 2 см.
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Збірка складається з 31 віршованого твору, де органічно поєднується особисте з громадським, загальнолюдським.

СОСЮРА Володимир Миколайович (1898–1965)
Український письменник, поет-лірик, бунчужний 3-го Гайдамацького полку Армії УНР. Учасник низки літератур-
них організацій того періоду — «Плуг», «Гарт», «ВАПЛІТЕ» та ін. Був найсильнішим ліриком своєї доби в україн-
ській поезії.

ВИДАВНИЦТВО «ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ»
З метою посилення ідеологічного впливу ЦК КП(б)У представниками закордонних дипломатичних місій УСРР 
у Варшаві було створене україно-американське видавниче товариство комуністичного спрямування «Космос». То-
вариство надавало допомогу УСРР у налагодженні видавничої справи (забезпечувало підручниками НКО УСРР). 
Монопольним представником «Космосу» в Україні було видавництво «Червоний шлях», яке з матриць підготовле-
них і надісланих до УСРР книжок друкувало потрібну кількість примірників. Одна з функцій видавництва поляга-
ла в популяризації харківського місячника «Червоний шлях» (1923–1936), який мав значний попит серед українців 
США, Канади, Німеччини. Починаючи з першого номера, переправка журналу за кордон стала регулярною. Його 
ціна зросла з 50 до 75 центів. Не минуло й року, як директор «Космосу» П. Ладан писав до редактора «Червоного 
шляху» Г. Гринька: «Журнал має на своєму рахунку біля восьми тисяч доларів. Будуть ще. Популярність росте». 
В липні 1924 р. видавництва «Космос» і «Червоний шлях» злилися.

Естімейт  350 — 400
Стартова ціна — 250 

В індивідуальній складеній (ледерин, тканина) палітурі. 
Збережено видавничу обкладинку роботи Сергія Борового. 
Незначні забруднення. Власницький підпис на титулі 
«[Р (В).] П., П. П. і П. П. Півторацьких».
Книга має історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання автора.

37. СОСЮРА В. 
 МІСТО.

Харків: «Червоний шлях»; Друк. Книгоспілки, 1924. — 62 с. — 15,7 х 11,8 х 0,7 см. — 3 000 прим.
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Видання являє собою своєрідний методичний посібник для викладання письма й читання учням першого класу. 
Складається з коротких оповідань-спостережень і має на меті впровадження у школі системи Монтессорі, основни-
ми принципами якої є самостійність дитини, свобода у встановленні меж, природний психологічний, фізичний та 
соціальний розвиток дитини.

Естімейт  250 — 300
Стартова ціна — 100 

В оригінальній видавничій обкладинці. 
Потертості та незначні забруднення. Напис олівцем на титулі.
Видання має наукову, історико-культурну цінність.

38. ЛИСЕЦЬКИЙ П. 
 ШКОЛА ВОЛІ І ТРУДУ. 
 НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В І КЛЯСІ ВСЕНАРОДНІХ ШКІЛ.

Львів — Київ: Вид. «Всесвіт» в Золочеві; Друк. Осипа Ляндесберґа, 1924. — XVI с., 48 с.: табл.; 
23 х 15 х 0,5 см.
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Мета цього видання — дати змогу дітям легко, вільно, без зайвих зусиль навчитися читати й писати, закликати до 
самодіяльності та полегшити працю вчителя. Буквар складається з розділу для вивчення літер і звуків та розділу 
для читання, який містить віршики, казки та оповідання.

Термін «буквар» в українську розмовну мову ввів на початку XVIІ ст. Мелетій Смотрицький. Найдавнішим дру-
кованим українським зразком є «Буквар» Івана Федорова (Львів, 1574). У перших букварях часто надавалися ві-
домості з граматики та повсякденні молитви. Букварі на основі живої української мови почали укладатися лише з 
ХІХ ст. Серед відомих — «Букварь южнорусскій» Т. Шевченка, «Українська абетка» М. Гатцука, «Граматка» П. Кулі-
ша. В 2-й половині ХІХ ст. українські букварі друкувалися тільки на західноукраїнських землях. На Наддніпрянщи-
ні вони знову почали виходити лише у ХХ ст. («Граматка» С. Черкасенка, «Українська граматка до науки читання й 
писання» Б. Грінченка). Після 1917 р. в Україні тривалий час не було загальноприйнятих підручників. У централь-
них та окремих місцевих видавництвах виходили букварі з різними назвами: «Сонечко» С. Титаренка, «Граматка» 
Г. Неводовського, «Ясне сонечко» П. Ковалевського, «Веселка» Я. Чепіги та інші.

ЧЕПІГА (Зеленкевич) Яків Феофанович (1875–1938) 
Український педагог, психолог, громадський діяч, автор проекту української школи, шкільних підручників, понад 
150 наукових праць з теорії та методики початкового навчання. Ідеї Я. Чепіги вплинули на розвиток педагогічної 
науки в Україні у 1920–1930-х рр.

Естімейт  350 — 400
Стартова ціна — 150 

В оригінальній видавничій обкладинці. 
Незначні потертості та забруднення. Сліди реставрації.
Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора.

39. ЧЕПІГА Я. 
 ВЕСЕЛКА: БУКВАРЬ: 
 ГРАМАТКА ДО НАУКИ ЧИТАННЯ Й ПИСАННЯ.

Київ: Державне Видавництво; «Київ-Друк», 1922. — Вид. друге, перероблене. — 59 с., V с.; 
25,8 х 17,5 х 0,6 см.
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Унікальне видання, укладене Богданом Лепким для українських шкіл, містить кращі зразки українського пое-
тичного слова. Перша частина складається з фрагментів переспівів «Слова о полку Ігоревім», великого розділу 
народних пісень (календарного циклу, історичних та ліричних), творів І. Котляревського, поетів-романтиків, 
Т. Шевченка, П. Куліша, Ю. Федьковича, Л. Глібова, С. Руданського, О. Кониського, С. Воробкевича, М. Ста-
рицького та ін.

ЛЕПКИЙ Богдан Сильвестрович 
(повне ім’я: Богдан Теодор Нестор Лепкий; 1872–1941)

Український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, історик літератури, видавець, публіцист, гро-
мадсько-культурний діяч, художник.
Бібліографія: Погребенник Ф. Український раритет. Періодичні, продовжувані видання і неперіодичні збірники 
XIX–XX ст. (1846–1986). — Дрогобич: Коло, 2011. — С. 227.

Естімейт  400 — 500
Стартова ціна — 200 

В оригінальній видавничій обкладинці. 
Потертості та незначні забруднення.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання автора. 

40. [ЛЕПКИЙ Б.] 
 СТРУНИ. АНТОЛЬОҐІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: 
 ВІД НАЙДАВНІЩИХ ДО НИНІШНИХ ЧАСІВ. 
 ДЛЯ ВЖИТКУ ШКОЛИ Й ХАТИ. / ВЛАШТУВАВ Б. ЛЕПКИЙ.

Берлін: «Українська народна бібліотека» і «Українське Слово», 1922. — Ч. І: 
Від «Слова о полку Ігоревім» до Івана Франка. — 240 с.: іл.; 21,8 х 14,1 х 1,1 см.
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Видання являє собою каталог першої посмертної виставки творів українського художника Георгія Івановича 
Нарбута, яка відбулася в Санкт-Петербурзі 1922 року. У каталозі вміщено статті художників-мистецтвознавців 
П.  Нерадовського і Д.  Митрохіна, де відзначено внесок Г.  Нарбута у розвиток мистецтва оформлення книги. 
В ході підготовки виставки здійснено спробу зібрати та систематизувати спадщину митця: представлено 92 ори-
гінальні твори та 89  видань в його оформленні. Каталог ілюстровано репродукціями робіт Нарбута, зокрема 
наведено окремі аркуші «Української абетки», що започаткувала унікальний український стиль у графіці.

НАРБУТ Георгій (Єгор, Юрій) Іванович (1886–1920)
Видатний український художник-графік, ілюстратор, автор оформлення перших державних знаків (банкнот номі-
налом 10, 100 і 500 гривень і поштових марок) і проекту герба Української держави. Один із засновників і перших 
професорів, згодом ректор Української академії мистецтва (нині НАОМА). Член мистецького об’єднання «Мир 
искусства». Створив численні обкладинки і заставки до книг. Найвищим творчим злетом митця стала графічна 
серія «Українська абетка».

НЕРАДОВСКИЙ Петро Іванович (1875–1962)
Російський графік, історик мистецтва, музейний працівник. Працював у жанрах портрету, пейзажу, жанрового 
живопису, літографії. Створював ескізи книжкових знаків.

МІТРОХІН Дмитро Сидорович (1883–1973)
Графік, ілюстратор, майстер станкової гравюри, офорту й літографії; автор численних книжкових ілюстрацій, мис-
тецтвознавець, член багатьох мистецьких об’єднань.

Естімейт  350 — 400
Стартова ціна — 150 

В оригінальній художній видавничій обкладинці. Незначні потертості. Наявна печатка 
книжкового магазину В. А. Івасенко. Художник обкладинки — Георгій Нарбут.
Видання має художню, історико-культурну цінність
і становить колекційний інтерес. 
Бібліографічна рідкість.

41. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Г. И. НАРБУТА. / 
 ВСТУП. СТАТЬИ П. И. НЕРАДОВСКОГО И Д. И. МИТРОХИНА.

Петербург: КПХИ; Тип. Ивана Федорова, 1922. / Русский музей; Художественный отдел. — [1] л. 
фронт., 88 с., [10] л. илл.; 21,7 х 16 х 0,6 см. — 500 экз.

Провенанс: екслібрис «Із собранія А. К. Пожарского».
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«Крівава книга», опублікована урядом ЗУНР у Відні, вийшла у двох частинах. І частина — «Матеріали до поль-
ської інвазії на українські землі Східної Галичини 1918–1919 року» — побачила світ у 1919 році. ІІ частина хро-
нологічно й тематично розширює документальну розповідь про страждання поневоленої Східної Галичини. 
Вміщені у новому виданні факти свідчать, що безчинства та злочини окупантів набували все більших масшта-
бів. Наприклад, протягом 1919–1920 рр. було інтерновано й заарештовано 460 священиків.

Книга адресована історикам, політологам, краєзнавцям і всім, хто цікавиться визвольними змаганнями укра-
їнського народу.

УРЯД ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛИКИ (ЗУНР)
Створений у Львові 9 листопада 1918 р. українською народною радою ЗУНР. Урядовим органом була газета «Укра-
їнський голос». Уряд звертався до населення із закликами піднятися на захист республіки, було оголошено стан 
облоги на території ЗУНР і мобілізацію в армію. Уряд вживав дії щодо об’єднання УНР і ЗУНР в одну державу. 
У 1919 р. впроваджено в обіг власну валюту — гривню ЗУНР (еквівалентну вартості 1 крони Австро-Угорщини) та 
карбованець ЗУНР (еквівалентний вартості 2 крон Австро-Угорщини). Після втрати державної території, від ли-
стопада 1919 р. керівництво ЗУНР перебувало в еміграції. Був сформований закордонний (екзильний) уряд ЗУНР 
у Відні. Уряд припинив існування 15 березня 1923 р.

ЛОЗИНСЬКИЙ Михайло Михайлович
(псевдоніми, криптоніми: Закордонний, М. Л., М. М., Л-кий, М.; 1880–1937)

Український публіцист, політичний діяч, дипломат, правознавець, біограф, літературознавець, перекладач, теа-
тральний критик. Брав активну участь у діяльності «Союзу визволення України». Член Української Національної 
Ради ЗУНР. Працював заступником державного секретаря (міністра) закордонних справ Західної області УНР. За 
обвинуваченням у належності до Української військової організації Лозинського було заарештовано та засуджено 
до 10 років виправно-трудових таборів, а згодом розстріляно.

КАРМАНСЬКИЙ Петро Сильвестрович
(псевдоніми: Петро Гіркий, Лесь Могильницький; 1878–1956)

Український поет, перекладач, представник раннього українського модернізму. Належав до літературного об’єд-
нання «Молода муза». Виконував дипломатичну місію Української Народної Республіки у Ватикані. Збирав кошти 
для підтримки Західноукраїнської Народної Республіки. Був членом Спілки радянських письменників України.

Естімейт  700 — 800
Стартова ціна — 300 

В оригінальній видавничій обкладинці. Позначки в тексті червоною ручкою, 
незначні потертості та забруднення, папір пожовклий, сліди реставрації. 
На обкладинці та титулі видалено напис «Частина ІІ».
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 
Емігрантське видання.
Прижиттєве видання авторів. 

42. [ЛОЗИНСЬКИЙ М., 
 КАРМАНСЬКИЙ П.] 
 КРІВАВА КНИГА. 
 ЧАСТИНА ІІ: 
 УКРАЇНСЬКА ГАЛИЧИНА 
 ПІД ОКУПАЦІЄЮ 
 ПОЛЬЩІ В РР. 1919–1920.

Відень: Видання Уряду Західно-
Української Народньої Республики, 
1921. — 242 с., [8] с. — 
22,6 х 15,2 х 1,2 см.
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У представленому виданні творів М. Гоголя міститься вся літературна спадщина видатного письменника, окрім 
тих праць, що призначено для вчених і спеціалістів: художні твори («Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «Мир-
город», «Пригоди Чічікова або Мертві душі» та ін.), а також статті різного змісту та уривки листування з друзями.

ГОГОЛЬ Микола Васильович
(прізвище при народженні Яновський, з 1821 року — Гоголь-Яновський; 1809–1852)

Прозаїк, драматург, поет, критик, публіцист українського походження. Один з найвизначніших представників 
української школи в літературі, один із засновників реалізму та соціально-критичного напрямку.

ТИХОНРАВОВ Микола Савович (1832–1893)
Філолог, археограф; один з найвизначніших істориків російської літератури.

ШЕНРОК Володимир Іванович (1853–1910)
Письменник, історик літератури, знавець творчості М. В. Гоголя.

Естімейт  450 — 600
Стартова ціна — 250 

В індивідуальній палітурі. Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. 
Незначні потертості та забруднення, сліди реставрації.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес.

43. ГОГОЛЬ Н. В.
 СОЧИНЕНІЯ. / РЕД. Н. С. ТИХОНРАВОВА, В. И. ШЕНРОКА.

Петроградъ: Лит.-изд. отдѣлъ Народнаго Комиссаріата по Просвѣщенію; 
Изд. Тов-ва А. Ф. Марксъ, 1919. — 1399 с.; 26,3 х 18 х 4,5 см.
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«Кобзар» — назва збірки поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка. У наш час під нею розуміють усі вір-
шовані твори Шевченка, однак перші «Кобзарі» містили тільки деякі його поезії. Уперше «Кобзар» було видано 
у 1840 р. у Санкт-Петербурзі за сприяння Євгена Гребінки. 

ДОМАНИЦЬКИЙ Василь Миколайович (1877–1910)
Відомий український літературознавець, письменник, історик, фольклорист, публіцист, громадсько-політичний 
діяч, кооператор та бібліограф. Йому вдалося розшукати багато нових творів Т. Шевченка, доти невідомих, серед 
яких були й ті, що зберігалися в архівах департаменту поліції. В. Доманицький звірив тексти з рукописами та дру-
кованими варіантами, упорядкував їх за хронологією. Саме під його редакцією після смерті поета побачило світ 
видання «Кобзаря», найповніше за всі попередні.

Бібліографія: Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани: каталог. / Музей книги і друкарства Укра-
їни. — К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2011, № 47.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 300 

В індивідуальній складеній (шкіра, «мармуровий» папір) палітурі, 
орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. 
Рослинно-орнаментальний форзац, каптал, ляссе.
Сліди реставрації. Підпис «Журбинск».
Книга має наукову, історико-культурну цінність
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість.

44. ШЕВЧЕНКО Т. 
 КОБЗАРЬ: З ЖИТТЄПИСОМ, ПОРТРЕТАМИ ПИСЬМЕННИКА 
 Й МАЛЮНКАМИ ХАТИ, ДЕ НАРОДИВСЯ Т. ШЕВЧЕНКО, Й ЙОГО МОГИЛИ. / 
 РЕД. ДОМАНИЦЬКОГО В.

Київ: Видавництво Книгарні Є. Череповського; Друк. І. І. Чоколова, 1918. — XXVI шп., [1] арк. 
портр., 576 шп.: іл.; 19,8 х 14,5 х 4 см.
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Літературна спадщина Т. Шевченка — це велика збірка поетичних творів («Кобзар»), драма «Назар Стодоля» і 2 ури-
вки з інших п’єс; 9 повістей, щоденник та автобіографію, написані російською мовою, записки історично-археологіч-
ного характеру («Археологічні нотатки»), 4 статті та понад 250 листів. З мистецької спадщини Шевченка збереглося 
835 творів живопису і графіки, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Все це доповнюють 
дані про понад 270 втрачених і досі не знайдених мистецьких творів. 
Науково-текстологічну та редакторську підготовку поезій та прози Т. Шевченка виконав Богдан Лепкий. Перший 
том містить ілюстровану передмову «Про життя й твори Тараса Шевченка».

ЛЕПКИЙ Богдан Сильвестрович 
(повне ім’я: Богдан Теодор Нестор Лепкий; 1872–1941)

Український поет, прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, історик літератури, видавець, публіцист, гро-
мадсько-культурний діяч, художник.
Бібліографія: Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани: каталог. / Музей книги і друкарства 
України. — К.: Унів. Ввид-во «Пульсари», 2011, № 50.

Естімейт  2 500 — 3 000
Стартова ціна — 700 

В оригінальних комплектних складених (папір, коленкор) палітурах; 
тоновані верхні обрізи. Сліди реставрації. Т. І, ІІ — штамп «Книгарня Шевченка». 
На обкладинці Т. І помилка — «Чкраїнська накладня».
Видання має наукову, художню, історико-культурну цінність 
і є бібліографічною рідкістю. Його наявність в бібліотеках, 
музеях і приватних зібраннях визначає особливий статус цих колекцій.
Прижиттєве видання автора.

45. ШЕВЧЕНКО Т. 
 ТВОРИ. / ПЕРЕДМОВА Б. ЛЕПКОГО.

Т. І: Київ — Ляйпціґ: Українська накладня, 1918. — [4] с., 544 с.: іл.; 21,2 х 15 х 3,3 см;

Т. ІІ: Київ — Ляпциґ — Коломия: Українська накладня; Галицька накладня, [1918]. — [4] с., 
656 с., фронтиспис; 21,2 х 15 х 3,3 см;

Т. ІІІ: Київ — Ляпциґ — Коломия: Українська накладня; Галицька накладня, [1919]. — [4] с., 
468 с., фронтиспис; 21,8 х 15 х 2,8 см.

Провенанс: том І — штамп «Особиста бібліотека Я. К. Музики»; томи ІІ, ІІІ — написи «від Марії Савицької 
для Славка Новицького» (Славко Новицький — американський актор, режисер українського походження, автор 
кінофільмів на історичні, художні та релігійні теми); том ІІІ — штамп «Із збірки Новицького Ігоря» (Ігор Но-
вицький — доктор медичних наук, професор Львівського медичного університету).
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Ідеєю І. Франка було написати популярну студію, присвячену джерелам біблійного оповідання про створення сві-
ту, надрукувати її багатотисячним тиражем, щоб кожен мав змогу прочитати. Книгу було написано під враженням 
праць німецьких вчених про відкриття у Вавилоні, Сирії, Палестині та Єгипті. Саме в них давалися відповіді на 
питання біблійної критики. На той час студія була досить суперечливою і навіть революційною. Наклад першого 
львівського видання 1905 року було повністю викуплено і знищено. У першодруку твір мав назву «Поема про со-
творенє світа». Нинішню назву праці Франка дав професор Олександр Сушко. За подарованим самим Франком 
примірником окремого видання він 1918 року здійснив посмертне друге окреме видання в Канаді. Кошти на випуск 
книги (1 600 доларів) надав український робітник-чорнороб у Канаді Іван Ковалюк.

ФРАНКО Іван Якович (1856–1916)
Український письменник, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Доктор філософії, дійс-
ний член Наукового товариства ім. Шевченка, почесний доктор Харківського університету. У 1915 році І. Франка 
було висунуто на здобуття Нобелівської премії, але передчасна смерть завадила успішному завершенню справи.

СУШКО Олександр (1880–1966)
Український історик, доктор філософії, журналіст, громадський діяч, організатор першого загального з’їзду україн-
ців Манітоби. Пізніше жив в Чикаго, де викладав історію слов’янських народів у Чикагському університеті.

Естімейт  400 — 500
Стартова ціна — 200 

В індивідуальній палітурі з сюжетним тисненням золотою фарбою. 
Незначні потертості та забруднення. 
Видання має наукову, історико-культурну цінність.
Бібліографічна рідкість.

46. ФРАНКО І. 
 БІБЛЇЙНЕ ОПОВІДАННЄ ПРО СОТВОРЕННЄ СЬВІТА В СЬВІТЛЇ НАУКИ. / 
 ДОПОВНИВ, ДОДАВ ПОЯСНЕННЯ, ОБРАЗКИ І МАПУ ПРОФ. ДР. О. СУШКО.

Віннїпеґ, Ман: Коштом Івана Ковалюка, 1918. / Наукова бібліотека. — Т. І. — 124 с.: іл.; 
22,3 х 15,1 х 0,9 см.
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«Книжечка ся була написана в 1906 році, а вийшла 1907, в Петербурзі, —видало її Українське Добродійне Товари-
ство, тільки без закінчення, де була коротка політична українська програма. Видавці пропустили її, з огляду на 
цензуру, в тих примірниках, які призначали ся для продажу в Росії. Книжечка ся давненько вже розійшла ся, я все 
збирав ся випустити нове виданнє, та тут таке підійшло, що не можна було про се думати. Видаю аж тепер, тільки 
не так, як хотів, а аби швидче вийшла: без тих малюнків, що були в першім виданню… Хто хоче бачити, як розвива-
ла ся історія України в звязку з історією иньших народів — на те є „Всесвітня Історія“. Ся ж книжечка має служити 
для першого познайомлення з українською історією…»

ГРУШЕВСЬКИЙ Михайло Сергійович (1866–1934)
Український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної Ради Української Народної Республіки 
(1917–1918). Дійсний член Чеської академії наук і мистецтв (1914), член-кореспондент Всеукраїнської академії наук 
(1923) та Академії наук СРСР (1929), багаторічний голова Наукового товариства ім. Шевченка (1897–1913), завіду-
вач кафедри історії Львівського університету (1894–1914). Автор понад 2 000 наукових праць.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 250 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. 
Форзаци, каптал. Збережено оригінальну видавничу обкладинку. 
Власницький підпис олівцем на титулі.
Книга має наукову, історико-культурну цінність і становить 
колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора.

47. ГРУШЕВСЬКИЙ М. 
 ПРО СТАРІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ. КОРОТКА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: 
 (ДЛЯ ПЕРШОГО ПОЧАТКУ).

Київ: Друкарня Центральної Української Ради, 1917. — Вид. друге. — 162 с., ІІ с.; 17,2 х 13,5 х 1,5 см.
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«Ґеоґрафія, або землепись, землезнаннє обіймає всї найважніші відомости про землю й народ, що єї заселює. Вона 
оповідає про сушу й море, про гори, горби, височини, низи, про ріки, озера й багна, про підсоннє, ростини й звірів, 
що живуть на Українї. Вона розказує нам про український народ, про його села, місточка, міста, городи, про його 
хліборобство, ремесло й торговлю. Вона дає одним словом образ життя-буття українського народа на його рідній 
землї. Тож присьвятимо отею книжечку землезнанню України».

РУДНИЦЬКИЙ Степан (Стефан) Львович (1877–1937)
Український географ і картограф, академік Всеукраїнської Академії наук. Основоположник української політичної 
та військової географії.

Естімейт  400 — 450
Стартова ціна — 200 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. Каптал, ляссе, тонований обріз. 
На титулі написи: кульковою ручкою «Надія Ластиню[к]», чорнилами «17 інв. 631», 
«Арсен [нерозбірливо] Відень, 19.VIII.19[18]».
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

48. РУДНИЦЬКИЙ С. 
 УКРАЇНА НАШ РІДНИЙ КРАЙ.

Львів: Накладом Загальної Української Культурної Ради; 
Друк. Ставорпиґійського інститута, 1917. — 144 с.: іл., [1] арк. мапа; 20,5 х 14,5 х 11,8 см.
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ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ (Володимир Великий; бл. 960–1015)
Князь Новгородський (970–988), князь Київський (978–1015), за правління якого відбулося хрещення Русі. 
У 988 році прийняв християнство за грецьким обрядом, і зробив його державною релігією Давньоруської держави. 
У хрещенні отримав ім’я Василь. Відомий також як Володимир Святий, Володимир Великий, Володимир Хрести-
тель. На думку дослідників билинного епосу, Володимир Святославович є одним з прообразів билинного персона-
жа Володимира Красне Сонечко. Прославлений у лику святих як рівноапостольний.

ЗАВІТНЕВИЧ Володимир Зенонович (1853–1927)
Білоруський письменник, історик, вихованець Санкт-Петербурзької духовної академії, професор кафедри росій-
ської громадянської історії Київської духовної академії.

КРАСОВСЬКИЙ Олексій Андрійович (1884–1930-і (?))
Живописець, графік. Навчався у Кракові, Львові, а також у Московському училищі живопису, скульптури і архі-
тектури в майстерні К. Коровіна та В. Сєрова. Учасник творчого об’єднання «Вільне мистецтво».

КУЛЬЖЕНКО Стефан Васильович (1837–1906)
Почавши свою роботу з підмайстра, незабаром орендував друкарню, яка стала однією з провідних у Києві. 
У 1879 році придбав ділянку на вулиці  Ново-Єлизаветинській (з 1900 року — Пушкінська). Побудована там са-
диба з друкарськими приміщеннями, квартирою і внутрішнім садом стала знаковим місцем. Саме тут з 1886 року 
Кульженко починає широко застосовувати нову техніку фототипії і випускає книги, які його прославили як видав-
ця: «Киев теперь и прежде», «История Киевского института благородных девиц» М. Захарченка та ін. Всі вони ви-
кликали гучний резонанс, їх було відзначено нагородами на Всеросійських виставках і ярмарках, а один із випусків 
«Древности Приднепровья» Богдан Ханенко підніс у дар царю Миколі II. Справжнім видавничим тріумфом став 
альбом «Собор св. князя Владимира в Киеве» (1898), названий мистецтвознавцями «незвичайним явищем у нашій 
художній літературі». Кульженко дуже любив своє місто і першим почав масово продукувати пам’ятки і визначні 
місця Києва методом фототипії в різних форматах  — від парадних подарункових альбомів до масових видань, 
доступних усім верствам населення, а також кишенькові путівники для туристів і листівки з київськими видами. 
Все життя Кульженко ставився до книги як до витвору мистецтва, і показав, якою вона має бути, зробивши з кни-
говидавництва прибуткову справу.

Естімейт  700 — 800
Стартова ціна — 300 

В індивідуальній коленкоровій палітурі зі шрифтовим тисненням золотом. 
Незначні потертості. Ілюстрації художників О. Шавріна, Г. Золотова й А. Красовського.
Книга має наукову, художню, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.

49. ЗАВИТНЕВИЧЪ В. З. 
 ВЛАДИМЇРЪ КРАСНО СОЛНЫШКО.

Кїевъ: Фото-лито-типографїя С. В. Кульженко, 
1915. — 52 с.: іл., [1] арк. іл.; 33 х 25,5 х 1 см.

Провенанс: штамп «Библиотека протоиерея Василия Королева». Отець Василь Корольов, — імовірно, настоятель 
Кафедрального Покровського храму.
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КЛИНОВЕЦЬКА Зіновія
Знавець українських страв. «Страви й напитки на Україні» — одна з перших українських кулінарних книг. «Про 
потребу цієї книги не доводиться говорити: на нашу думку, вона має таке саме право на істнування, як подібні 
книжки, писані иншими мовами. Але позаяк одне з завданнів українців нашого часу єсть націоналізування свого 
життя, то, крім часто практичної мети, ця книга має бути одним з тих дрібних елементів, що сприяють повноті 
цілого в справі націоналізації». Видання містить 1 000 стародавніх рецептів національної кухні, які того часу 
були популярними в Україні.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 300 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі.
Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. 
Тонований обріз, каптал, ляссе. Сліди реставрації. 
На титулі напис олівцем «Киев 1936 год Кулинария Украины 20/8, 1937 (підпис)».
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес.

50. КЛИНОВЕЦЬКА З. 
 СТРАВИ Й НАПИТКИ НА УКРАЇНІ.

Київ — Львів: Українська книгарня; Друк. 1–ої  Київської  
Друкарської Спілки, [1913]. — [4] с., 160 с, Х с.; 24 х 15,6 х 1,9 см.
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Видання являє собою збірку зображень української церковної та хатньої архітектури. Матеріал зібрано з різних 
регіонів України. До публікації увійшло декілька фотознімків церков з колекцій архітектора О.  Лушпінського 
у Львові, художника і архітектора В. Кричевського та колекціонера О. Гансена в Києві. Основна частина ілюстра-
цій належить до зібрання упорядника видання — В. Щербаківського.

ЩЕРБАКІВСЬКИЙ Вадим Михайлович (1876–1957)
Український історик, археолог, етнограф, мистецтвознавець. Педагог, професор, академік, ректор, дійсний член 
Української Академії наук, Чеської академії імператора Франца Йосифа.

КРИЧЕВСЬКИЙ Василь Григорович (1872/1873–1952)
Видатний український художник, архітектор, графік. Творець українського стилю в архітектурі, автор Великого 
і Малого Герба УНР (1918), відродженого нині як Герб (Малий) незалежної України. Створив ескізи українських 
державних печаток та купюри номіналом у дві гривні (1918).

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 250 

В індивідуальній оправі. Блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом. 
Збережено оригінальну обкладинку в оформленні В. Кричевського. 
Текстова частина українською та французькою мовами.
Книга має наукову, історико-культурну, художню цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.

51. ЩЕРБАКІВСЬКИЙ В. 
 УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО. — Ч. І:
 ДЕРЕВЛЯНЕ БУДІВНИЦТВО І РІЗЬБА НА ДЕРЕВІ.

Львів — Київ: [б. в.], 1913. — ХХ с., [2] арк., 64 с. іл.; 28 х 20 х 1,2 см.
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У книзі розглянуто історію України періоду XVI–XVII ст. Праця містить статті М. Грушевського, коментарі та ви-
сновки В. Липинського до опрацьованих документів та матеріалів. До роботи було залучено джерела, що стосують-
ся взаємодії українського народу з польською владою та перебігу подій від середини XVI ст. до кінця гетьманства 
Богдана Хмельницького.

ЛИПИНСЬКИЙ В’ячеслав (Вацлав) Казимирович (1882–1931)
Український політичний діяч, монархіст, історик, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму. Один 
з організаторів Української демократично-хліборобської партії. За гетьманату — посол України в Австрії.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 300 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, коленкор) палітурі. 
Незначні потертості та забруднення.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання автора.

Kiyow — Krakow: Druk. Aleksandra Rippera, MCMXII [1912]. — XXIV c., 676 c., [6] арк. іл.; 
23,7 х 16 х 4,7 см.

52. Z DZIEJÓW UKRAINY: 
 КSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI WŁODZIMIERZA ANTONOWICZA, 
 PAULINA ŚWIĘCICKIEGO I TADEUSZA RYLSKIEGO. / 
 POD RED. W. LIPIŃSKIEGO.
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Автор говорить про піднесення темних некультурних мас «зневолених народів до рівня культурних націй», і ви-
значає рідну мову як критерій культурної своєрідності й вартості нації: «Нація, котра втрачає свою рідну мову і 
приймає чужу, не має духовної самостійності, а завжди йде „на помочах“, через що не проявляє ініціативи — цієї 
необхідної умови духовного і матеріального поступу взагалі. Така нація не має душевної бадьорості, натомість 
вона апатична й млява. Вона не спроможна утвердити свого права на життя поміж інших націй і через те ходом 
самого життя засуджена на смерть».
Зміст:
Розділ І. Передмова. Фізіологія мови.
Розділ ІІ. Нація українська. Суб’єктивізм, або індивідуалізація концептів.
Розділ ІІІ. Незмішуванє націй. Мішані шлюби з погляду біологічного.
На цю книгу у 1913 році написав рецензію С. О. Єфремов — український громадсько-політичний і державний діяч, 
літературний критик, історик літератури, академік Української Академії наук, віце-президент Всеукраїнської Ака-
демії наук, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, публіцист, один з творців української журналістики.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 200 

Частково збережено оригінальну видавничу обкладинку (передня боковинка). 
На обкладинці та титулі власницькій підпис [П. Кочур/Кочуб]. 
Позначки в тексті графітним олівцем.
Книга має наукову, історико-культурну цінність і становить 
колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість.

53. ТИМОШЕВСЬКИЙ В. 
 МОВА І НАЦІОНАЛЬНІСТЬ.

Чернівці: Комісійне видання книгарні С. Равха; Друк. І. Віґлера, 1912. — 78 с. — 23 х 15 х 0,4 см.
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Спробу повного видання творів Лесі Українки було здійснено ще за життя поетеси (у 1911 р.) видавництвом «Дзвін». 
Перший том її творів став другою книгою, віддрукованою «Дзвоном». Незважаючи на складні стосунки Лесі Укра-
їнки з видавцем, збірка побачила світ і привернула увагу української та російської преси, які назвали її виданням 
європейського рівня. Том містить 8 творів (поем, діалогів, оповідань) видатної письменниці.

Леся УКРАЇНКА
(справжнє ім’я: Лариса Петрівна Косач-Квітка; 1871–1913)

Українська письменниця, перекладач, культурний діяч. Писала у жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публі-
цистики; працювала у сфері фольклористики (220 народних мелодій записано з її голосу); брала активну участь в 
українському національному русі.

БУРЯЧОК Іван Мартинович
(справжнє прізвище: Боряк; псевдоніми: І. Буруля, Невір, Нев; 1877–1936)

Український художник театру, живописець, майстер книжкової графіки. Співзасновник і художник-карикатурист 
журналу «Шершень». Оформлював вистави «Камінний господар» Л. Українки, «Сава Чалий» І. Карпенка-Карого 
та ін. Ілюстрував твори І. Котляревського, Л. Глібова, Л. Українки.

Естімейт  1 300 — 1 400
Стартова ціна — 500 

В індивідуальній палітурі (ледерин). Збережено першу боковинку оригінальної 
обкладинки. Незначні потертості та забруднення. Сліди реставрації. 
Помітки нині неіснуючої бібліотеки. Художнє оформлення І. М. Бурячка.
Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора.

54. УКРАЇНКА Л. 
 ТВОРИ.

Київ: Дзвін; Друк. Другої Артілі, [1911]. — Т. І (і єдиний). — 218 с.; 22,6 х 16,4 х 2 см.

Провенанс: екслібрис М. Дубаса.
Дубас Микола Васильович (псевдоніми: Микола Грабковецький, Микола Ланець, криптонім: М. Д.; 1932 р. н.) — 
український письменник, публіцист, громадський діяч. Член Національної спілки письменників України.
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Курс лекцій з побутової археології, які В. Городцов читав у Московському археологічному інституті, продовження 
виданого автором раніше курсу «Первісна археологія». У книзі, зокрема, містяться тексти лекцій про племена скі-
фів, кіммерійців, сарматів та інших народів, що мешкали на території сучасної України. Обидва курси було віддру-
ковано на численні прохання слухачів.

ГОРОДЦОВ Василь Олексійович (1860–1945)
Російський і радянський вчений-археолог, автор робіт із загальних питань археології, первісних і середньовічних 
старожитностей, етнографії та історичної географії. Одним з перших відкрив і дослідив палеолітичні поселення на 
території Південної Русі; створив класифікацію археологічних культур епохи бронзи степової та лісової зон Східної 
Європи. Працював у галузях методики польових досліджень, музейної справи, багато сил вклав у викладання та 
популяризацію археології.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 200 

В індивідуальній складеній (коленкор, шкіра) палітурі. 
Блінтові тиснення на корінці. Форзаци з рослинним орнаментом, каптал.
Інвентарні позначки латвійської бібліотеки.
Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Прижиттєве видання автора.

55. ГОРОДЦОВЪ В. А. 
 БЫТОВАЯ АРХЕОЛОГІЯ.

Москва: Изд. Московскаго Археологическаго Института; Печатня А. И. Снегиревой, 1910. — 
На правах рукописи. — VI с., 474 с., 2 л. карт; 26 х 17,5 х 3 см.

Провенанс: суперекслібрис на корінці «И. П. П.»
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Антологія «Українська Муза» охоплює надбання української поезії на початок XX ст., висвітлює різні художні 
напрями (романтизм, реалізм, імпресіонізм), школи, містить чимало творів, які не могли бути надруковані в 
Наддніпрянській Україні раніше через цензурні заборони. Виходила окремими зошитами з суцільною пагінаці-
єю (всього 12 випусків), та вмістила твори 125 поетів, давши уявлення про розмаїття української поезії та осо-
бливості творчого обличчя багатьох митців, які виступали у різних жанрах. Багато творів тут було надруковано 
вперше, деякі через цензуру упорядник змушений був подати скорочено, у ретушованому вигляді (маючи на те 
дозвіл авторів). Згодом окремі учасники «Української Музи» взяли активну участь у будівництві Української На-
родної Республіки (І. Липа, М. Славинський, І. Стієнко, С. Черкасенко та інші), у зв’язку з чим пізніше були зму-
шені емігрувати. Частину авторів антології було репресовано за сталінського режиму (М. Вороного, Г. Чупринку, 
М. Чернявського, О. Луцького та інших). Антологію доповнено довідково-біографічними матеріалами про кож-
ного з авторів. Художнє оформлення І. Бурячка.

БУРЯЧОК Іван Мартинович
(справжнє прізвище: Боряк; псевдоніми: І. Буруля, Невір, Нев; 1877–1936)

Український художник театру, живописець, майстер книжкової графіки. Співзасновник і художник-карикатурист 
журналу «Шершень». Оформлював вистави «Камінний господар» Л. Українки, «Сава Чалий» І. Карпенка-Карого 
та ін. Ілюстрував твори І. Котляревського, Л. Глібова, Л. Українки.

Естімейт  1 000 — 1 200
Стартова ціна — 500 

В індивідуальній палітурі з орнаментально-шрифтовим тисненням на корінці. 
Сліди реставрації. Незначні потертості та забруднення.
Видання має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість.

56. УКРАІНСЬКА МУЗА: 
 ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ ОД ПОЧАТКУ ДО НАШИХ ДНІВ. / 
 РЕД. О. КОВАЛЕНКА

Київ: Друк. Петра Барського, 1908. — 640 с.: іл.; 25,5 х 17,5 х 3,8 см.
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Естімейт  350 — 400
Стартова ціна — 150 

В індивідуальній складеній (шкіра, цупкий папір) палітурі. 
Незначні забруднення. Власницький підпис на титульному 
аркуші та позначки в тексті графічним олівцем та ручкою.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

57. ЩУРАТ В. 
 ПІСНЯ ПРО ПОХОД 
 ІГОРЯ СЬВЯТОСЛАВИЧА: 
 ПОЕМА ХІІ. В.

Львів: Накладом 
В. Будзиновського; Друк. 
«Народова» (Манєцких), 
1907. — 33 с., ХІV с. —
20,7 х 15,8 х 0,8 см.

Один з найкращих на початок ХХ ст. віршований переклад «Слова о полку Ігоревім» сучасною українською мовою. 
До виходу в світ перекладу М. Рильського у 1939 р., ця версія вважалася найточнішою та найпоетичнішою. Фаховий 
переклад поеми В. Щурат виконав у 1907 р., а згодом дослідив і так звані «темні місця» тексту, написавши на цю 
тему кілька наукових розвідок, актуальних і сьогодні. Перекладацька праця В. Щурата завжди супроводжувалася 
глибоким аналізом творів і нерідко продовжувалася серією досліджень і наукових розвідок. Так було у випадку з 
«Піснею про Роланда» та «Словом про похід Ігоря». «Як учений, він ґрунтовно досліджував ці два великі творіння 
європейського Середньовіччя і вказав на виразні паралелі між ними, а як перекладач — знайшов у кожному випадку 
стилістичний ключ для повноцінного їх відтворення і тим самим забезпечив цим перекладам довге життя в нашому 
письменстві», — зазначає теоретик та історик М. Москаленко.
«Слово о полку Ігоревім» — героїчна поема кінця XII ст., одна з найвідоміших пам’яток давньоруської літератури. 
В основі сюжету — невдалий похід руських князів під проводом новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на 
половців у 1185 році. «Слово» було створене невдовзі після описуваної події (часто датується тим же 1185 роком, 
рідше 1–2 роками пізніше). Поему пронизують мотиви слов’янської народної поезії з елементами язичницької міфо-
логії. Важко переоцінити красу художньої мови та літературну значущість твору. «Слово о полку Ігоревім» — одне з 
найбільших досягнень середньовічного епосу.
Друкарню «Народову» заснував Войцех Манецький у 1867 році на базі друкарні Оссолінських, що була однією з 
найкраще облаштованих серед усіх львівських і галицьких друкарень. В 1923 році сім’я Манецьких втратила право 
на управління друкарнею. Весь інвентар закупив в 1920 році львів’янин Й. Г. Петровський.

ЩУРАТ Василь Григорович (1871–1948)
Український педагог, літературознавець, поет і перекладач. Здійснив перший повний переклад «Пісні про Ролан-
да» українською мовою (1895). Автор одного з найкращих віршованих перекладів «Слова о полку Ігоревім» сучас-
ною українською мовою (1907). Був головою Наукового товариства ім. Шевченка, брав активну участь у боротьбі 
за Український університет, а після невдачі став ініціатором і першим ректором Львівського (таємного) україн-
ського університету (1921–1923).

БУДЗИНОВСЬКИЙ В’ячеслав Титович (псевдонім: Недоля В.; 1868–1935)
Український політик, публіцист, історик і популяризатор; один із засновників Української радикальної партії, зго-
дом — Української націонал-демократичної партії, основною метою якої було утворення самостійної незалежної 
української держави. Був послом Української Національної Ради ЗУНР до Австрійського парламенту.

Провенанс: підпис на титулі — «Манецький».
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Український декламатор «Розвага» — збірка віршів, оповідань, монологів, жартів, сатир і гуморесок українських 
письменників і поетів  — Т.  Шевченка, І.  Франка, Л.  Українки, Г.  Хоткевича, Б.  Лепкого та ін. У книзі містяться 
портрети всіх авторів. Через цензурні утиски книгу написано українською мовою, але російською літерацією. 
У 1911 році тираж «Розваги» було заарештовано, книги конфісковано з київських магазинів, а проти упорядника 
О. Коваленка відкрито кримінальну справу.

КОВАЛЕНКО Олекса Кузьмович (1880–1927)
Український поет, перекладач, видавець. Упорядник антології віршів та малої прози «Розвага. Український декла-
матор» (1905, 1906), упорядник літературно-артистичного альбому «Терновий вінок» (1908), антології української 
поезії «Українська муза» (1908), альманахів «Досвітні огні», «З неволі». Засновник видавництва «Ранок».

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 250 

В оригінальній видавничій палітурі. Орнаментально-шрифтове кольорове тиснення. 
Незначні потертості та забруднення. На останній сторінці напис кульковою ручкою.  

Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.

58. УКРАИНСЬКЫЙ ДЕКЛАМАТОРЪ «РОЗВАГА». / 
 УЛОЖЫВЪ О. КОВАЛЕНКО.

Кыивъ: Друкарня С. В. Кульженко, 1905. — 520 с.: іл.; 21 х 13 х 2,8 см.
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Ця книга є важливим джерелом з історії створення медичного факультету Харківського університету та окремих 
його кафедр, містить біографічний словник професорів та галерею портретів викладачів факультету.
Харківський національний університет — один з найстаріших університетів Східної Європи. Заснований у ли-
стопаді 1804 року за ініціативою видатного просвітителя В. Н. Каразіна, згідно грамоти Олександра І. Урочисте від-
криття університету відбулося 29 січня 1805 року. Заклад вписав багато яскравих сторінок в історію українського 
національного відродження ХІХ–ХХ століть, сприяв перетворенню Харкова на науковий і культурний центр. З Хар-
ківським університетом пов’язані імена таких всесвітньо відомих учених, науковців і просвітителів, як П. Гулак-Ар-
темовський, О. Ляпунов, М. Костомаров, М. Барабашов, М. Бекетов, Д. Багалій, А. Краснов, М. Остроградський, 
О. Потебня, О. Погорєлов та багато інших. Це єдиний в Україні вищий навчальний заклад, де навчалися і працювали 
три лауреати Нобелівської премії — біолог І. Мечников, економіст С. Кузнець і фізик Л. Ландау. Серед почесних док-
торів університету — перший президент України М. Грушевський.

БАГАЛІЙ Дмитро Іванович (1857–1932)
Український історик, філософ та громадський діяч. Ректор Імператорського Харківського університету (1905–
1910), один з фундаторів і академік Української Академії наук.

Естімейт  900 — 1 000
Стартова ціна — 350 

В індивідуальній складеній палітурі («мармуровий» папір, шкіра, каптал, ляссе). 
Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. 
Збережено оригінальну обкладинку. Незначне пожовтіння паперу.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Ілюстроване видання.

59. МЕДИЦИНСКІЙ ФАКУЛЬТЕТЪ ХАРЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 
 ЗА ПЕРВЫЯ 100 ЛѢТЪ ЕГО СУЩЕСТВОВАНІЯ (1805–1905). / 
 ПОДЪ РЕД. ПРОФ. И. П. СКВОРЦОВА И Д. И. БАГАЛѢЯ.

Харьковъ: Изданіе Университета; Типографія «Печатное Дѣло» кн. К. Н. Гагарина, 1905–1906. — [2], 
V, 472, 314, XVI, [26] арк.: іл.; 26 х 17 х 5 см.



82



83

Збірка містить відомості про предків М. Гоголя, характеристику ранньої творчості письменника, огляд його науко-
вих і літературних праць з історії України, історію виникнення задуму і створення «Мертвих душ», сімейну хроніку 
та багато інших матеріалів.

ДАШКЕВИЧ Микола Павлович (1852–1908)
Український літературознавець, історик, фольклорист, представник культурно-історичної школи та порівняльно-
го методу в літературознавстві, професор Імператорського університету св. Володимира, академік Імператорської 
Санкт-Петербурзької академії наук.

ПАВЛУЦЬКИЙ Григорій Григорович (1861–1924)
Український історик мистецтва, дослідник стародавнього українського зодчества й іконопису. Один з лідерів 
київської школи мистецтвознавства. Член Історичного товариства імені Нестора-Літописця, Київського това-
риства старожитностей і мистецтв. Доктор теорії та історії мистецтв, професор Імператорського університету 
св. Володимира.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 200 

В індивідуальній палітурі. Збережено верхню боковинку 
оригінальної обкладинки в оформленні Г. Павлуцького.
Видання має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість.

60. ПАМЯТИ ГОГОЛЯ. НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ, 
 ИЗДАННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ НЕСТОРА-ЛѢТОПИСЦА. / 
 ПОД РЕД. Н. П. ДАШКЕВИЧА.

Кіевъ: Тип. Р. К. Лубковскаго, 1902. — ХІІ с., 454 с., 72 с., 52 с., 50 с., 14 с., [10] арк. іл.; 
25,8 х 17,5 х 3,6 см.
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ШЕКСПІР Вільям (≈1564–1616)
Англійський письменник і поет, визнаний найвидатнішим англомовним драматургом у світі. Автор принаймні 
17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій, 5 поем, циклу зі 154 сонетів.
«Багацько галасу з нічевля» («Багато галасу з нічого», «Much Ado About Nothing») — комедія Вільяма Шекспіра, 
написана у 1598–1599 роках. П’єса була зареєстрована 4 серпня 1600 року з приміткою, що вона вже неодноразо-
во йшла на сцені, і видана in quarto того ж року.

КУЛІШ Пантелеймон Олександрович (1819–1897)
Видатний український письменник, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, видавець. Наприкінці 
1870-х рр. запланував перекласти двадцять сім драм Шекспіра. Але задум було здійснено не в повному обсязі: 
1882 року у Львові Куліш підготував до друку Шекспірові твори «Отелло», «Король Лір», «Коріолан» та ін. До 1886 р. 
було перекладено «Юлія Цезаря», «Макбета», «Антонія і Клеопатру», «Гамлета», «Багато галасу з нічевля», «Міру за 
міру». Твори було видано не одразу, а лише після суттєвих правок.

ФРАНКО Іван Якович (1856–1916)
Український письменник, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Доктор філософії, 
дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, почесний доктор Харківського університету. У 1915 році 
І. Франка було висунуто на здобуття Нобелівської премії, але передчасна смерть завадила успішному завер-
шенню справи.

Естімейт  300 — 350
Стартова ціна — 150 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, коленкор) палітурі. 
Незначні потертості та забруднення. Штампи та інвентарні позначки 
нині неіснуючої бібліотеки жіночої семінарії.
Видання має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість.

61. ШЕКСПІР У. 
 БАГАЦЬКО ГАЛАСУ З НЕЧЕВЛЯ. / 
 ПЕРЕКЛАД П. А. КУЛЇША; ПЕРЕДМОВА І ПОЯСНЕННЯ І. ФРАНКА.

Львів: Українсько-руська видавнича спілка; Друк. Наукового Товариства ім. Шевченка, 1901. — 
ХІІ с., 106 с.; 18,3 х 11,8 х 1,7 см.
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ШЕКСПІР Вільям (≈1564–1616)
Англійський письменник і поет, визнаний найвидатнішим англомовним драматургом у світі. Автор принаймні 
17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій, 5 поем, циклу зі 154 сонетів.
«Антоній та Клеопатра» — трагедія В.  Шекспіра. Сюжет засновано на перекладі Плутархівського життєпису 
Марка Антонія, виконаного Томасом Нортом з французького перекладу Аміо. Дія п’єси відбувається в I столітті 
до н. е. (від початку Парф’янської війни до самогубства Клеопатри).

КУЛІШ Пантелеймон Олександрович (1819–1897)
Видатний український письменник, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, видавець. Наприкінці 
1870-х рр. запланував перекласти двадцять сім драм Шекспіра. Але задум було здійснено не в повному обсязі: 
1882 року у Львові Куліш підготував до друку Шекспірові твори «Отелло», «Король Лір», «Коріолан» та ін. До 1886 р. 
було перекладено «Юлія Цезаря», «Макбета», «Антонія і Клеопатру», «Гамлета», «Багато галасу з нічевля», «Міру за 
міру». Твори було видано не одразу, а лише після суттєвих правок.

ФРАНКО Іван Якович (1856–1916)
Український письменник, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Доктор філософії, 
дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, почесний доктор Харківського університету. У 1915 році 
І. Франка було висунуто на здобуття Нобелівської премії, але передчасна смерть завадила успішному завер-
шенню справи.

Естімейт  300 — 350
Стартова ціна — 150 

В індивідуальній складеній (папір, коленкор) палітурі. 
Незначні потертості та забруднення. 
Позначки і штампи бібліотеки Стрийської приватної жіночої учительської семінарії.
Видання має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість.

62. ШЕКСПІР У. 
 АНТОНІЙ І КЛЕОПАТРА. / ПЕРЕКЛАД П. А. КУЛЇША; 
 ПЕРЕДМОВА І ПОЯСНЕННЯ І. ФРАНКА.
Львів: Друк. Наукового Товариства імені Шевченка, 1901. — ХІV с., 180 с.; 19 х 12,2 х 2,3 см.



86

Український переклад Псалтиря — однієї з книг Старого Заповіту. Сучасна Книга Псалмів містить 150 духовних 
пісень, що призначалися для співу з музичним супроводом. Більшість псалмів — хвала і поклоніння Богу та Його 
ділам. Псалтир століттями використовували як шкільний підручник, читали його над померлими і над хворими. 
Цитати з Псалтиря зустрічаються в українській літературі з ХІ ст. і до найновіших часів. Текст Псалтиря був у числі 
найдавніших перекладів на слов’янську та українську мови і поширився Україною після прийняття християнства.

Естімейт  350 — 400
Стартова ціна — 150 

В індивідуальній коленкоровій палітурі. Орнаментальне блінтове тиснення. 
Незначні потертості та забруднення.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес.

63. КНИГА ПСАЛЬМІВ. 
 З ЦЕРКОВНО-СЛОВЕНЬСКОЇ НА МОВУ РУСКО-УКРАЇНЬСКУ 
 ДОСЛОВНО ПЕРЕЛОЖЕНА.

Відень: Накладом Адольфа Гольцгаузена, 1899. — 150 с.; 17,6 х 11,2 х 1 см.

Провенанс: екслібрис Анатолія Недільського.
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У праці Ф. Брауна проаналізовано різні джерела з історії взаємовідносин готів і слов’ян у першій половині І тися-
чоліття н. е. Автор описує перебування готських племен на території України та їх контакти зі слов’янськими пле-
менами. Дослідження містить мапи з нанесеннями країн і народів згідно з уявленнями давніх хроністів.

БРАУН Федір Олександрович (1862–1942)
Філолог-германіст, декан і професор Імператорського Санкт-Петербурзького університету.

ЕРНШТЕДТ Віктор Карлович (1854–1902)
Філолог-класик, фахівець з античної палеографії, академік Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук. 
Професор Імператорського Санкт-Петербурзького університету. Займався переважно текстологічною критикою 
античних авторів.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 200 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, коленкор) палітурі. 
Тиснення золотом на корінці. Незначні потертості та забруднення. 
На титулі авторський напис чорнилом «Глубокоуважаемому Виктору Карловичу 
Ернштедту от сердечно преданного автора. 24 октября 1899».
Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Прижиттєве видання автора.

64. БРАУНЪ Ф. 
 РАЗЫСКАНІЯ ВЪ ОБЛАСТИ ГОТО-СЛАВЯНСКИХЪ ОТНОШЕНІЙ. 
 І. ГОТЫ И ИХЪ СОСѢДИ ДО V ВѢКА. ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ: ГОТЫ НА ВИСЛѢ.

СПб.: Тип. Императорской Академіи наукъ, 1899. — ХХ с., 392 с., 4 с., 2 л. карт; 
24,5 х 16,7 х 2,7 см.



88

Перша збірка «Байки Леоніда Глібова», що містила 36 творів, вийшла у Києві у 1863 р. До представленої збірки 
1895 року увійшло вже понад 80 творів. Автор висміює одвічні суспільні біди, надаючи їм національного забарв-
лення. Жива, багата мова, легкість діалогів та дотепність гумору зробили байки Л. Глібова популярними серед дітей 
і дорослих.

ГЛІБОВ (Глібів) Леонід Іванович (1827–1893)
Український письменник, поет, байкар, видавець, громадський діяч. Відомий як один із засновників української лі-
тератури для дітей. Здобув славу за свої оригінальні байки українською мовою, написав понад сотню творів у цьо-
му жанрі (відомо 107 байок). 
Провенанс: печатка на титулі «Библіотека Б. Дмитріева».

Естімейт  350 — 400
Стартова ціна — 150 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Шрифтове блінтове тиснення на корінці. Потертості та незначні забруднення. 
На титулі напис чорнилом: «от Н. В. Леви[нерозбірливо] 18 N/5 98».
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість.

65. [ГЛИБОВЪ Л.] 
 БАЙКЫ ЛЕОНИДА ГЛИБОВА.

Чернигов: Выдавъ Олександеръ Глибовъ; Друк. «Губернскаго Земства», 1895. — IV с., 172 с., ІІ с.; 
17,8 х 12,4 х 1 см.
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Одне з найкраще ілюстрованих історичних досліджень з історії Поділля. Видання містить одну хромолітографію, 
2 фототипії, 46 гравюр, 2 мапи, 22 заставки та ініціали з давніх рукописних книг. В розділі від видавця зазначено, 
що в укладанні книги взяли участь багато осіб, зокрема, автор історичного нарису про Поділля, професор Київської 
духовної академії М. І. Петров та автор пояснювальних статей М. І. Городецький. Фототипії виконані фотографом 
В. І. Класеном; гравюри — В. В. Мате, К. П. Вейерманом, О. І. Зубчаніновим, М. М. Хохряковим; мапа і синхроніс-
тична таблиця — картографічним закладом Ільїна; хромолітографія — Штадлером і Паттінотом.

БАТЮШКОВ Помпей Миколайович (1811–1892)
Російський історик. Попечитель Віленського навчального округу. З середини 1880-х років приступив до створення 
узагальненої історії західних губерній. Для цього він зібрав авторський колектив, зусиллями якого побачили світ 
ілюстровані книги, що заклали міцний ґрунт розвитку історичного краєзнавства: «Холмская Русь. Историческое 
описание» (1887), «Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края» (1888), «Белоруссия и Литва. Историческое 
описание» (1890), «Подолия. Историческое описание» (1891), «Бессарабия. Историческое описание» (1892).

ПЕТРОВ Микола Іванович (1840–1921)
Історик української літератури і української науки, етнограф, церковний історик, літературознавець, мистецтво-
знавець, археолог, краєзнавець, громадський діяч. Зберігач музею Київської духовної академії. Членом понад 
40  товариств і громадських організацій, зокрема Київського товариства старожитностей і мистецтв, Київсько-
го товариства охорони пам’ятників старовини та мистецтва, Українського наукового товариства у Києві тощо. 
Член-кореспондент Російського археологічного товариства.

МАТЕ Василь Васильович (1856–1917)
Російський художник, рисувальник, гравер. Автор численних офортів та ксилографій. Під його керівництвом 
навча лися відомі художники І. Рєпін і В. Сєров, архітектор І. Фомін.

Естімейт  900 — 1 000
Стартова ціна — 550 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на 
корінці, форзаци, каптал. У додатку мапа та синхроністична таблиця на окремих аркушах. На посттитулі печатки: 
«[Би]блиотека 196[…] г.», «[Библ]иотека […]66 г.», «ГИМ № 93910 у», «Погашено». Примірник у доброму стані.  
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.

66. БАТЮШКОВ П. Н. 
 ПОДОЛІЯ: ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ.
СПб.: Тип. Тов-ва «Общественная Польза», 1891. / [Памятники русской старины в западных губерниях]. — 
ХХХІІ с., 264 с. іл., 100 с., [4] арк. іл. — 23,3 х 15 х 2,7 см.
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У книзі йде мова про мистецтво рукописної книги часів Київської Русі, початок книгодрукування у Європі, діяль-
ність Івана Федорова, а також роль книг у різні історичні періоди. Автор розкриває тему книговидавничої справи 
та книжкової торгівлі, знайомить з першими бібліотеками та історією цензури в Російській імперії.

БАХТІАРОВ Анатолій Олександрович (1851–1916)
Відомий письменник, журналіст, краєзнавець, дослідник історії книги.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 350 

В індивідуальній палітурі. 
Незначні потертості оправи. Тонований обріз. 
Позначки та печатки нині неіснуючих бібліотек.
Книга має наукову, історико-культурну, 
художню цінність і становить колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання автора.

67. БАХТІАРОВЪ А. А. 
 ИСТОРІЯ КНИГИ НА РУСИ. / ИЗД. Ф. ПАВЛЕНКОВА.

СПб.: Типографія и Хромолитографія А. Траншель, 1890. — [2] с., ІІ с., 280 с.: іл.; 21,5 х 14,5 х 1,9 см.
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Слідом за появою твору «Холмська Русь» було вирішено продовжити опис історичної долі інших західних земель, 
що протягом кількох століть знаходилися під чужоземним пануванням. Випуск видання «Волынь: историческія 
судьбы Юго-Западного края» було приурочено до 900-ліття хрещення Русі. У книзі викладено тільки ті події з 
життя Волині, які сприяли або перешкоджали розвитку російської народності і православ’я.

БАТЮШКОВ Помпей Миколайович (1811–1892)
Дійсний таємний радник, російський історик і етнограф. Молодший брат поета К. Батюшкова.

Естімейт  700 — 800
Стартова ціна — 300 

В індивідуальній складеній (шкіра, «мармуровий» папір) палітурі. 
Тиснення золотом на корінці. Незначні потертості та забруднення. 
Позначки та печатки нині неіснуючої бібліотеки 
10-ї Санкт-Петербурзької гімназії. 
На титулі напис чорнилами: «[Підпис] 1937».
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 
Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора.

68. БАТЮШКОВ П. Н.
 ВОЛЫНЬ: ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАЯ.

СПб.: Типографія Тов-ва «Общественная Польза», 1888. — XVI c., [2] арк. іл., 288 с., 
128 с.: іл.; 24,4 х 14,5 х 2,3 см.
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У книзі вміщено такі західно-руські літописи, складені в XVII і XVIII ст.: Літопис або короткий опис найвизначні-
ших подій, що в якому році робилось в Україні малоросійській обох сторін Дніпра і хто саме коли гетьманом був 
козацьким. Другий літопис — Київський, складений у кінці першої чверті XVII ст. Третій літопис, вміщений в цьо-
му збірнику, — це Межигірський літопис 1608–1700 р. Наступна стаття являє собою власне не літопис, a щоденник, 
ведений під час походу польського війська проти козаків у 1625 році одним з учасників цього походу, ім’я якого не 
зазначено в тексті щоденника. П’яту статтю цього збірника становить літопис львівського каноніка Яна Юзефови-
ча. Останній літопис — Вітебський, складений вітебським міщанином Стефаном Гавриловичем Аверкою.

АНТОНОВИЧ Володимир Боніфатійович (1834–1908)
Український історик, археолог, етнограф, археограф; професор Київського Імператорського університету святого 
Володимира; співорганізатор київської Старої громади; член Київського товариства старожитностей і мистецтв.

Естімейт  800 — 900
Стартова ціна — 400 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. 
Тонований обріз. Збережено задню кришку оригінальної обкладинки.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість.

69. СБОРНИКЪ ЛѢТОПИСЕЙ, 
 ОТНОСЯЩИХСЯ КЪ ИСТОРІИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РУСИ, ИЗДАННЫЙ
 КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХЪ АКТОВЪ, СОСТОЯЩЕЙ ПРИ 
 КІЕВСКОМЪ, ПОДОЛЬСКОМЪ И ВОЛЫНСКОМЪ ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРѢ. /
 ПРЕДИСЛОВІЕ В. АНТОНОВИЧА.

Кіевъ: Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1888. — [2] с., ІІ с., LX с., 322 с.; 26,1 х 17 х 2,5 см.
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Видання здійснене з ініціативи В. Антоновича, колишнього студента В.  Тарновського (1837–1899) — мецената 
і колекціонера, який витратив багато років і значні кошти на придбання різноманітних пам’яток, що стосувалися 
етно графії та археології південно-західного краю. Ця колекція стала єдиною в своєму роді і неодноразово експону-
валася в Києві. Вона складалася зі старовинних портретів, малюнків, документів, предметів домашнього начиння 
і старовинної зброї. До книги увійшли біографії та історичні портрети Петра Конашевича-Сагайдачного, Богдана 
Хмельницького, Юрія Хмельницького, Сави Туптала, Павла Тетері, Івана Виговського, Дем’яна Многогрішного, 
Івана Брюховецького, Михайла Ханенка, Петра Дорошенка.

АНТОНОВИЧ Володимир Боніфатійович (1834–1908)
Український історик, археолог, етнограф, археограф; професор Київського Імператорського університету святого 
Володимира; співорганізатор київської Старої громади; член Київського товариства старожитностей і мистецтв.

БЕЦ Володимир Олексійович (1834–1894)
Видатний український анатом і гістолог, педагог, громадський діяч, професор Імператорського університету свято-
го Володимира, член багатьох наукових товариств.

Естімейт  1 600 — 1 700
Стартова ціна — 1 000 

В індивідуальній шкіряній палітурі з орнаментально-шрифтовим тисненням. 
Тонований обріз. Незначні забруднення. Сліди реставрації.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 
Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання авторів.

70. ИСТОРИЧЕСКІЕ ДѢЯТЕЛИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ ВЪ БІОГРАФІЯХЪ 
 И ПОРТРЕТАХЪ. / СОСТ. В. Б. АНТОНОВИЧЪ, В. А. БЕЦЪ.

Кіевъ: Тип. Императорскаго Университета Св. Владиміра, 1885. — Вып. 1. — [4] с., VI c., II c., [2] с., 
110 с., [21] арк. іл.; 24,6 х 16,5 х 1,9 см.
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У 1870 р. Д. Мордовцев закінчив ґрунтовну монографію «Гайдамаччина», що стала останнім словом в історичній 
науці. Праця й донині не втратила свого наукового та пізнавального значення. Автор наполегливо висловлює дум-
ку про обумовленість «народної смути» конкретними соціальними, економічними, національними та релігійними 
умовами. Історик стверджує, що народні повстання були закономірною відповіддю на зростання кріпосного гніту. 
Монографія дає детальний опис подій гайдамацького руху від зародження до апогею — Коліївщини.

МОРДОВЦЕВ Данило Лукич (1830–1905)
Російський письменник, дійсний статський радник, автор популярних у свій час історичних романів на теми з ко-
зацької історії XVII–XVIII століть.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 350 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Незначні потертості та забруднення. Тиснення на корінці. 
Напис чорнилами «Гр. Олсуфьевъ 3.42». 
Штамп «Епифанскаго Уездн. Воен. Комиссаріата».
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.

71. МОРДОВЦЕВ Д. 
 ГАЙДАМАЧИНА: ИСТОРИЧЕСКАЯ МОНОГРАФІЯ.

СПб.: Тип. Н. А. Лебедева, 1884. — Изд. ІІ. — VI с., 346 с.; 22,3 х 14,8 х 2,1 см.



97

З літературної спадщини Н. Ганновера найбільш відомою є невелика за обсягом історико-публіцистична праця 
«Пучина бездонна» — хроніка історичних подій 1648 р. Російський переклад цього твору вийшов під назвою «Бог-
дан Хмельницкий. Летопись еврея-современника, Натана Ганновера, о событиях 1648–1653 годов в Малороссии 
вообще и о судьбе своих единоверцев в особенности». Літопис починається з опису бунтів козацьких гетьманів 
Наливайка і Павлюка. Особливу увагу приділено особистості Б. Хмельницького і його першим діям. Описано кри-
ваві погроми в Немирові, Тульчині, Барі, Острозі та інших містах. В оповіданні про розгром єврейських громад 
повстанцями звучать особисті спогади автора та свідоцтва очевидців, цитуються письмові джерела. М. Костомаров 
навів ряд уривків цього перекладу в своїй історичній монографії «Богдан Хмельницький». Також літопис послужив 
матеріалом для драми у віршах Н. Мінського «Облога Тульчина» (1888) та романа Ш. Аша «Кіддуш ха-Шем».

ГАННОВЕР Натан бен Мойсей (1610–1683)
Єврейський релігійний діяч, рабин, історик, письменник.

МАНДЕЛЬКЕРН Соломон (1846–1902)
Письменник, доктор філософії. Писав на релігійну тематику, випустив збірку сатир і епіграм, займався переклада-
цькою діяльністю тощо. Головна праця — єврейсько-арамейська конкорданція «Чертог святості» (1896).

Естімейт  1 500 — 1 600
Стартова ціна — 900 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Форзаци з рослинним орнаментом, тонований обріз. Сліди реставрації. 
Збережено оригінальний корінець.
Книга має наукову, історико-культурну цінність
і становить колекційний інтерес. 
Бібліографічна рідкість.

72. БОГДАНЪ ХМѢЛЬНИЦКІЙ.  ЛѢТОПИСЬ ЕВРЕЯ-СОВРЕМЕННИКА, 
 НАТАНА ГАННОВЕРА,  О СОБЫТІЯХЪ 1648–1653 ГОДОВЪ ВЪ МАЛОРОССІИ 
 ВООБЩЕ И О СУДЬБѢ СВОИХЪ ЕДИНОВѢРЦЕВЪ ВЪ ОСОБЕННОСТИ. / 
 ПЕР., ПРЕДИСЛ., ПРИМ. С. МАНДЕЛЬКЕРНА.

Лейпцигъ: Вольфгангъ Гергардъ, 1883. — Изд. 2-е. — 120 с.; 17,3 х 11,7 х 1,4 см.
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Гравери: С:І, Д. Сіряков. Фоліація літерна, розміщена в правому верхньому куті аркушів без крапки. Кустоди. Сто-
рінки в рамках з виливних прикрас. Рядків — 29, 37, 47. Мова видання — церковнослов’янська. Друк чорною фар-
бою. Оправа: дерево, шкіра коричневого кольору з орнаментальним тисненням, форзац, каптал.

Естімейт  1 400 — 1 500
Стартова ціна — 600 

Книга у доброму стані. Примірник повний. 
Незначні потертості оправи, надриви корінця, 
відсутній фрагмент аркуша № 32. На форзаці напис чорнилами: 
«Получилъ 11 октября 1893 года изъ Хотинской Почто-Телеграф».
Книга має наукову, художню, історико-культурну цінність, 
займає чільне місце в історії вітчизняного книгодрукування. 
На сьогодні київські стародруки є рідкістю.

73. ПАТЕРИК ПЕЧЕРСЬКИЙ = ПАТЕРИКЪ ПЕЧЕРСКІЙ, СІЕСТЬ ОТЕЧНИКЪ.
Київ: Друкарня Києво-Печерської Успенської лаври, 1883. — [1–2], 1–278 арк. — Формат книги — 2°.
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«Києво-Печерський патерик» — збірка оповідань про заснування Печерського монастиря та його перших чен-
ців. Належить до найвідоміших пам’яток давнього українського письменства. Текст книги був складений на зламі 
XII–XIII ст. і доповнювався ще протягом століття. Книга була призначена для домашнього читання вголос, закли-
кала «к подражанію житій преподобныхъ», подавала зразки християнської етики. Вперше «Патерик Печерський» 
був виданий мовою оригіналу 1661 року в друкарні Києво-Печерської лаври. Розпочав підготовку видання митро-
полит Петро Могила — видатний український церковний і культурний діяч, завершив — архімандрит Інокентій 
Гізель. Ілюстрації вирізав гравер Ілля. Книга набула надзвичайної популярності серед народу, багато разів пере-
писувалася, а пізніше й перевидавалася. Пам’яткою захоплювалися Олександр Пушкін і Тарас Шевченко, високо 
оцінив її видатний український історик Михайло Грушевський, назвавши найпопулярнішим твором давньоруської 
літератури. Патерик було видано 11 січня 1883 року друкарнею Києво-Печерської лаври з дозволу Синоду та бла-
гословення митрополита Київського і Галицького, архімандрита Києво-Печерської лаври Платона (1803–1891) — 
відомого церковного діяча, вченого та проповідника. Особливу мистецьку цінність має серія ілюстрацій в тексті, 
зокрема «Нестор літописець», «Алімпій іконописець», «Агапіт лікар». Декілька ілюстрацій відображають легендар-
ну історію створення Успенського собору Києво-Печерського монастиря: «Богородиця благословляє зодчих на бу-
дівництво собору», «Прибуття іконописців до Києва», «Вибір місця для будівництва собору». На трьох ілюстраціях 
зображено авторів Патерика: єпископа Володимирського і Суздальського Симона, лаврського інока Полікарпа 
і Нестора-літописця. Після основного тексту на весь аркуш розміщено ілюстрацію «Вінець Пресвятій Богородиці» 
відомого лаврського художника Якова Кончаковського. В центрі зображено Богоматір з Дитям та преподобних 
Антонія і Феодосія Печерських. Навколо них у зірках вписано імена архімандритів Києво-Печерської лаври від 
найдавніших часів до часу видання Патерика (порядок зазначено цифрами). Серед них славні імена Варлаама, Сте-
фана, Пімена, Агапіта, Єлисея Плетенецького, Захарія Копистенського, Петра Могили, Інокентія Гізеля.
Бібліографія: «Вертоград Печерський». / Каталог виставки видань Києво-Печерських патериків XVII — 
поч. XXI ст. — Київ, 2003, № 24.
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У 1873 році в Одесі Фортунат Піскунов видав книгу «Словниця української мови», де було пояснено 8 000 україн-
ських слів російською мовою. В 1882 році було здійснено друге видання, що містило понад 15 000 слів — «Слов-
никъ живоі народнеі, пісьменноі і актовоі мови руськихъ югівщанъ Россійськоі і Австрійсько-Венgерськоі цесарії». 
На титулі зазначено: «Изданіе второе, исправленное и значительно пополненное». Авторське пояснення: «…Сло-
вар містить в собі слова живої і мертвої мови; слова південно руські та іншомовні — польські, німецькі, латинські 
і інші — які одержали, так би мовити, право громадянства… вживаються… в давніх різного роду актах: універса-
лах, грамотах…»

ПІСКУНОВ Фортунат Михайлович
Лексикограф, етнограф і літературознавець 2-ї половини ХІХ ст.

Естімейт  900 — 1 000
Стартова ціна — 400 

В індивідуальній коленкоровій палітурі з орнаментальним тисненням. 
Позначки нині неіснуючої бібліотеки. 
Незначні потертості та забруднення.
Видання має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість.

74. ПИСКУНОВЪ Ф. 
 СЛОВАРЬ ЖИВАГО НАРОДНАГО, ПИСЬМЕННАГО И АКТОВАГО ЯЗЫКА 
 РУССКИХЪ ЮЖАНЪ РОССІЙСКОЙ И АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ИМПЕРІИ.

Кіевъ: Типографія Е. Я. Федорова, 1882. — Изд. 2-е. — VI с., 304 с., VI с.; 24,7 х 16 х 2 см.
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«Громада» — український громадсько-політичний і науково-літературний збірник, що видавався у Женеві М. Дра-
гомановим у 1878–1879 та 1882 рр. 1880 року збірник було реорганізовано в журнал, якого було випущено 2 номери. 
«Громада» стала першим в історії української преси безцензурним виданням. Ідея створення вільного закордон-
ного видання, що представляло б український рух, виникла в середовищі Київської громади в середині 1870-х рр. 
Безпосереднім поштовхом до цього послужили звільнення наприкінці 1875 р. М. Драгоманова з Київського універ-
ситету та його еміграція з Російської імперії, а також Емський указ 1876 р. Друкувати збірник спершу планувалося 
у Відні, однак згодом М. Драгоманов переїхав до Женеви, де заснував Українську вільну друкарню. Видання «Гро-
мади» вдалося налагодити тільки у 1878 р. Всього вийшло п’ять збірок неперіодичного видання.

ДРАГОМАНОВ Михайло Петрович
(псевдоніми: Толмачев, Українець, М. Кузьмичевський, П. Кузьмичевський, Кирило 

Василенко, Волинець, М. Галицький, М. Гордієнко, П. Петрик, Чудак, та ін.; 1841–1895)
Український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч. Один з 
організаторів Старої громади у Києві. Доцент Київського університету. Після звільнення з університету через «по-
літичну неблагонадійність» емігрував до Женеви, де очолював осередок української політичної еміграції. Профе-
сор Вищої школи у Софії.

В індивідуальній палітурі. Збережено оригінальну видавничу обкладинку.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес.
Бібліографічна рідкість. Заборонене видання.

75. ГРОМАДА: 
 УКРАJІНСЬКА ЧАСОПИСЬ. / 
 УПОРЯД. М. ДРАГОМАНОВ, М. ПАВЛИК, С. ПОДОЛІНСЬКИЙ.

Женева: H. Georg Libraire-Éditeur, 1881. — Рік V. Число І. — 136 с.; 21 х 14 х 1 см.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 300 
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«Енеїда» — поема-бурлеск, перший художній твір, написаний літературною українською мовою. На основі сюжету 
класичної однойменної поеми римського поета Вергілія І. П. Котляревський написав цілком самобутній, оригі-
нальний твір. Книга швидко поширилася Україною в безлічі списків. Вихід «Енеїди» став епохальним явищем в 
історії української культури. На думку багатьох дослідників, надзвичайна цінність поеми Котляревського полягає 
в тому, що автор довів мистецьку повноцінність української мови, яку до того вважали лише говіркою.

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Іван Петрович (1769–1838)
Український письменник, основоположник сучасної української літератури, громадський діяч.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 250 

В індивідуальній палітурі. Орнаментально-шрифтове тиснення на корінці. 
Незначні потертості та забруднення. Наліпка палітурного закладу.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість.

76. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ І. 
 ВИРГИЛІЕВА ЕНЕИДА: 
 НА УКРАИНСКУЮ МОВУ ПЕРЕЛИЦЕВАНА.

Кіевъ: Тип. В. Л. Фронцкевича, 1878. — [6] с., 282 с.; 16 х 10,5 х 1,5 см.

Провенанс: печатка особистої бібліотеки Едуарда Никифоровича Яворського — українського музикознавця і лібре-
тиста, заслуженого діяча мистецтв України, члена Спілки композиторів України. Знак палітурного закладу «Пере-
плетное заведеніе А. Шеръ въ Нижн. Новгородѣ».
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«Кобзар» — назва збірки поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка. У наш час під нею розуміють усі вір-
шовані твори Шевченка, однак перші «Кобзарі» містили тільки деякі його поезії. Уперше «Кобзар» було видано 
у 1840 р. у Санкт-Петербурзі за сприяння Євгена Гребінки. До книги увійшло всього вісім творів: «Перебендя», 
«Катерина», «Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови»), «До Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч» та 
поезія «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами», написана спеціально для цієї збірки. За словами І. Огієнка, протягом 
1869–1883 років у Російській імперії взагалі було заборонено видавати твори Т. Шевченка, а ті, що друкувалися 
раніше чи пізніше, було понівечено цензурою.

ЧМИРЬОВ Микола Андрійович (1852–1886)
Літератор, педагог. Вищу освіту здобув на юридичному факультеті Московського університету. Після виходу 
у відставку присвятив себе літературній діяльності. Незадовго до смерті отримав місце секретаря Серпухівської 
міської думи.

Естімейт  1 300 — 1 400
Стартова ціна — 600 

В індивідуальній палітурі з орнаментально-шрифтовим тисненням золотом. 
Незначні потертості та забруднення.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість.

77. [ШЕВЧЕНКО Т. Г.] 
 КОБЗАРЬ Т. Г. ШЕВЧЕНКА. / ВЪ ПЕРЕВОДѢ Н. А. ЧМЫРЕВА.

Москва: Изданіе Н. И. Мамонтова, 1874. — [4] c., 164 с.: авант.; 22,9 х 15,3 х 1,6 см.

Провенанс: печатка «Павелъ Платоновичъ Потоцкій…»
Потоцький Павло Платонович (1857–1938) — генерал від артилерії 
царської армії, військовий історик, громадський та культурний діяч, 
меценат, засновник історико-мистецької колекції «Музей України». 
Жертва сталінського терору.



105

«Історія возз’єднання західноруських уніатів старих часів» — монографія М. Кояловича за його докторським 
дослідженням, у якому він звернувся до історії Берестейської церковної унії. Хронологічні рамки — XVII і XVIII ст. 
Ця книга є надзвичайно цінним виданням з історії Унії. За глибиною порушених проблем, розмаїттям джерел, сту-
пенем аргументованості висновків вона не втратила свого наукового значення і сьогодні. М. Коялович був першим 
істориком, який звернув увагу читача на еволюцію Унії, що полягала в її латинізації. Він описав процес реалізації 
Унії в Україні, її сприйняття різними верствами населення в різних регіонах.

КОЯЛОВИЧ Михайло Осипович (1828–1891)
Відомий російський історик, політичний публіцист і видавець. Провідний представник «західноруської» істо-
ричної школи.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 200 

В індивідуальній палітурі. Блінтові тиснення на корінці. 
Незначні потертості та забруднення. 
Нерозбірливі позначки та штамп.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.

78. КОЯЛОВИЧ М. 
 ИСТОРІЯ ВОЗСОЕДИНЕНІЯ ЗАПАДНОРУССКИХЪ 
 УНІАТОВЪ СТАРЫХЪ ВРЕМЕНЪ.

СПб.: Тип. Втораго Отдѣленія Собственной Е. И. В. Канцеляріи, 1873. — [2] с., ХІІ с., 400 с.; 
23,5 х 15,4 х 3 см.
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В оригінальній художній видавничій палітурі (шкіра). Орнаментальне блінтове тиснення на обох боковинках 
і шрифтове тиснення золотом на першій боковинці та корінці. Незначні потертості та забруднення. Маргіналії 
чорнилами на титулі. Печатки: «Библиотека Ю. Ф. Абаза», «Пермский Педагогический Институт. Литфак. Кабинет 
литературы и языка», «[Ростовский Государственный педагогичный институт. Фун… библиотека]». На другому 
форзаці екслібрис «Книжный магазин писателей (241889)».
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість.

«Повість минулих літ» — літописне зведення, складене в Києві на початку XII століття, пам’ятка історіографії та 
літератури Київської Русі. Оригінал (першопис) «Повісті минулих літ» до наших днів не дійшов, збереглися лише 
пізніші списки. Під «списком» розуміють «переписування» («списування») з іншого джерела. Найдавніші з них — 
Лаврентіївський, переписаний 1377 року (охоплює події до 1110 р.), та Іпатіївський (Іпатський), переписаний на 
початку XV ст. (розповідь доведено до 1117). Відомі три редакції «Повісті минулих літ»: першу складено ченцем 
Києво-Печерського монастиря Нестором із літописних зведень поч. XII ст. з доведенням розповіді до 1113 року; 
другу — ігуменом Видубицького монастиря Сильвестром у 1116 році; третю виготовлено у Видубицькому монас-
тирі 1118 року для Мстислава — сина Володимира II Мономаха.
«Повість минулих літ» — перша в Київській Русі пам’ятка, в якій історію держави показано на широкому тлі сві-
тових подій. Тут описано історію східних слов’ян та князівської влади, утвердження християнства на Русі. Літопис 
містить оповіді про виникнення слов’янської писемності, відбиває настрої різних суспільних верств. Записи пода-
ються порічно. Використано перекази, оповідання, повісті, легенди.
Провенанс: печатка на титулі «Библиотека Ю. Ф. Абаза»

Естімейт  1 900 — 2 000
Стартова ціна — 800 

79. ПОВѢСТЬ ВРЕМЕННЫХЪ ЛѢТЪ ПО ИПАТСКОМУ СПИСКУ.
СПб.: Изданіе археографической коммиссіи; Друк. В. Головіна, 1871. — [8] с., 195 c. — 32 х 23 х 2 см.
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Ставши співробітником Київської археографічної комісії, молодий історик В. Антонович докладно опрацював 
архівні матеріали й давні акти. Їх вивченням він займався протягом усього життя. Результатом цієї кропіткої 
праці стало 8-томне видання «Архив Юго-Западной России» (1863–1902)  — зібрання документів, що стосу-
ються історії Правобережної України XVI–XVIII століть. У кожному з опублікованих томів містяться докладні 
наукові статті й коментарі. За десятиліття роботи з новими джерелами, що відкривалися й оброблялися, В. Ан-
тоонович написав безліч дослідних робіт з історії козацтва, гайдамаччини, селянства, шляхетства, міщанства, 
церкви й духовенства України.

АНТОНОВИЧ Володимир Боніфатійович (1834–1908)
Український історик, археолог, етнограф, археограф; професор Київського Імператорського університету святого 
Володимира; співорганізатор київської Старої громади; член Київського товариства старожитностей і мистецтв.
Провенанс: печатка Василія В. Копытчака; печатка «Книгозбірня студіону св. Іоанна Кр. у Львові». Книгозбірня 
«Студіону» у Львові (1909–1940) та її бібліотечні знаки були створені на замовлення й коштом глави Греко-
католицької Церкви митрополита Андрея Шептицького, який зіграв важливу роль у розвитку української осві-
ти, науки, культури передвоєнної і міжвоєнної Галичини.

Естімейт  900 — 1 000
Стартова ціна — 400 

У спільній складеній (шкіра, «мармуровий» папір) палітурі. 
На корінці орнаментально-шрифтове тиснення золотом. 
Незначні забруднення. Тонований обріз.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.

80. АНТОНОВИЧЪ В. ИЗСЛѢДОВАНІЕ О ГОРОДАХЪ ВЪ ЮГО-ЗАПАДНОЙ 
 РОССІИ ПО АКТАМЪ 1432–1798. ИЗСЛѢДОВАНІЕ О КРЕСТЬЯНАХЪ ВЪ 
 ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ ПО АКТАМЪ 1770–1798.

Кіевъ: Унив. тип.; Тип. И. и А. Давиденко , 1870. — [2] с., 96 с., [2] с., 64 с.; 24,5 х 16 х 1,7 см.
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«Дослідження про смертну кару» — магістерська дисертація автора, яку він захистив у 1867 р. Жодне питання 
кримінального права не має такої популярності й такої властивості привертати до себе увагу дослідників, як смерт-
на кара. Розпочавши вивчення теми, О. Кістяківський опрацював історичну складову предмету та зв’язок смертної 
кари з розумовим і громадським розвитком людини. Автор намагався висвітлити погляди різних народів на цей 
вид покарання.

КІСТЯКІВСЬКИЙ Олександр Федорович (1833–1885)
Відомий юрист, криміналіст та громадський діяч, професор Київського університету св. Володимира.

Естімейт  800 — 900
Стартова ціна — 350 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. 
Незначні потертості та забруднення. Форзац, каптал, ляссе. 
Тонований обріз. Печатки товариства «Просвіта».
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.

81. КИСТЯКОВСКИЙ А. 
 ИЗСЛѢДОВАНІЕ 
 О СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

Кіевъ: Университетская типографія, 1867. — 
IV c., [2] с., 282 с., [2] с.; 25,8 х 17,2 х 2 см.

Провенанс: печатка «Домашня бібліотека Стасини В. М. № 14316». 
Стасина Василь Михайлович (1936–1997) — львівський бібліофіл, колекціонер, мав у своїй 
збірці понад 60 тисяч книг, з них близько 10 тисяч стародруків. Володів унікальними книжками 
з історії України і греко-католицької церкви.
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У 1794 році, за бажанням імператриці Катерини II М. Бантиш-Каменському було доручено підготувати матеріали 
з історії польських уніатів. Результатом стала праця «Історична звістка про виниклу в Польщі унію» (1805). Автор 
простежив передісторію укладення унії з 1204 р. (посольство папи Інокентія III до галицько-волинського князя 
Романа Мстиславича) до Берестейського унійного Собору 1596 р. Дослідження Бантиш-Каменського стало першою 
в російській науці працею, присвяченою історії унії до кінця XVIII ст.

БАНТИШ-КАМЕНСЬКИЙ Микола Миколайович (1737–1814)
Видатний історик, археограф, перекладач, видавець; тобольський і віленський губернатор.

Естімейт  1 100 — 1 200
Стартова ціна — 350 

В оригінальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Тонований обріз. Потертості та незначні забруднення.
Книга має наукову, історико-культурну цінність і 
становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість.

82. [БАНТЫШЪ-КАМЕНСКИЙ Н.] ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗВѢСТІЕ О ВОЗНИКШЕЙ
ВЪ ПОЛЬШѢ УНІИ, СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ НАЧАЛА И ВАЖНѢЙШИХЪ, ВЪ 
ПРОДОЛЖЕНІЕ ОНОЙ ЧРЕЗЪ ДВА ВѢКА, ПРИКЛЮЧЕНІЙ, ПАЧЕ ЖЕ 
О БЫВШЕМЪ ОТЪ РИМЛЯНЪ И УНІЯТОВЪ НА БЛАГОЧЕСТИВЫХЪ 
ТАМОШНИХЪ ЖИТЕЛЕЙ ГОНЕНІИ, ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ, БЛАЖЕННЫЯ 
ПАМЯТИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II. ПОВЕЛѢНІЮ, ИЗЪ ХРАНЯ-
ЩИХ СЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОЛЛЕГІИ ИНОСТРАННЫХЪ ДѢЛЪ ВЪ 
МОСКОВСКОМЪ АРХИВѢ АКТОВЪ И РАЗНЫХЪ ИСТОРИЧЕСКИХЪ 
КНИГЪ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМЪ СТАТСКИМЪ СОВѢТНИКОМЪ НИ КО-
ЛАЕМЪ БАНТЫШЕМЪ-КАМЕНСКИМЪ, 1795 ГОДА СОБРАННОЕ.
Вильна: Типографія А. Сыркина, 1866. — 388 с.; 21,6 х 14,3 х 2,5 см.
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Стаття Миколи Івановича Костомарова є розвідкою про українського військового, політичного і державного ді-
яча, гетьмана Війська Запорізького Івана Виговського. Опублікований матеріал було прочитано автором у січні 
1861 року на публічних лекціях в Імператорському Санкт-Петербурзькому університеті.

КОСТОМАРОВ Микола Іванович (1817–1885)
Видатний український та російський історик, етнограф, прозаїк, поет-романтик, мислитель, громадський діяч, 
етнопсихолог. Член-редактор Петербурзької археологічної комісії (1860–1885), член Історичного товариства 
імені Нестора-Літописця, член Московського археологічного товариства, член-кореспондент Імператорської 
Санкт-Петербурзької академії наук (1876).
Провенанс: печатка «Бібліотека Павлюка. Почаїв». Отець Олексій Іванович Павлюк — настоятель храму в Почаєві.

Естімейт  1 100 — 1 200
Стартова ціна — 650 

В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. 
Незначні потертості та забруднення. 
Позначки нині неіснуючої бібліотеки.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.

83. КОСТОМАРОВ Н. 
 ГЕТМАНСТВО ВЫГОВСКАГО.

Петербургъ: Тип. П. А. Кулиша, 1862. — [2] с., 112 с.; 24,3 х 15,5 х 1,3 см.



У власницькій складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на 
корінці. Збережено оригінальну обкладинку. Інвентарні позначки та печатки нині неіснуючої бібліотеки Лейб-
гвардії Санкт-Петербурзького Короля Фрідріха-Вільгельма III полка та Книжкового магазину Степана Івановича 
Літова в Києві. Незначні потертості та забруднення, фоксинг.
Книга має наукову, історико-культурну цінність. 
Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора.
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Естімейт  1 400 — 1 500
Стартова ціна — 650 

84. СОБРАНІЕ ЛИТЕРАТУРНО-
 ПЕДАГОГИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ 
 Н. И. ПИРОГОВА,
 ВЫШЕДШИХЪ ВЪ УПРАВЛЕНІЕ ЕГО 
 КІЕВСКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.
 (1858–1861).

Кіевъ: Универститеская типографія, 1861. — [6] арк., 
авант., 254 с.; 22,7 х 15 х 1,7 см.

Більшість статей збірки написано після призначення автора попечителем Одеського, а згодом Київського навчально-
го округів, і стосуються питань педагогічної діяльності. Частину матеріалів присвячено виховним питанням, що ви-
никали під час проекту змін у міністерстві народної освіти та в гімназії морського відомства. У збірці містяться статті 
(«Бути і здаватися», «Школа і життя», «Погляд на загальний статут наших університетів» та ін.) та промови автора.

ПИРОГОВ Микола Іванович (1810–1881)
Видатний хірург, анатом і педагог. Створив перший атлас топографічної анатомії людини, заснував військово-по-
льову хірургію, започаткував використання анестезії при оперативних втручаннях, винайшов гіпсову пов’язку. 
Член-кореспондент Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук, професор, доктор медицини. Також пи-
сав вірші й філософські трактати, вирощував лікарські рослини й декоративні квіти (тільки троянд в оранжереях 
ученого росло понад 300 сортів), займався селекцією — культивував пшеницю й жито (їх так і називали «пирогов-
ські»). Вчений запропонував відмовитися від п’ятибальної системи при оцінюванні знань майбутніх медиків на 
випускних іспитах, а запровадити лише дві оцінки, які давали б категоричну відповідь: може лікувати людей чи 
ні. З п’ятдесяти років наукової, лікарської та педагогічної діяльності більшу частину М. Пирогов прожив в Україні.
Провенанс: печатки бібліотеки Лейб-гвардії Санкт-Петербурзького Короля Фрідріха Вільгельма III полка — росій-
ської імператорської гвардії. Фрідріх Вільгельм III — король Пруссії, дідусь російського імператора Олександра ІІ.
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Збережено оригінальну обкладинку з орнаментальною рамкою. 
Потертості та пожовтіння паперу.
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. 
Перше видання спогадів про Тараса Шевченка після його смерті.

Як матеріал до біографії Тараса Шевченка, Чужбинський подає епізод їхнього знайомства в той час, коли Шев-
ченко був ще молодий, кипів натхненням, закохувався у дівчат та створював їхні романтичні образи.

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорович (1814–1861)
Видатний український поет, драматург, прозаїк, живописець, графік, громадський і політичний діяч. Член Кири-
ло-Мефодіївського братства. Академік Імператорської академії мистецтв (1860).
Літературна спадщина Шевченка — це велика збірка поетичних творів («Кобзар»), драма «Назар Стодоля» і два 
уривки з інших п’єс, 9 повістей, щоденник та автобіографія (російською мовою), записки історично-археологіч-
ного характеру («Археологічні нотатки»), 4 статті та понад 250 листів. З мистецького доробку Шевченка зберег-
лося 835 творів живопису і графіки, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Ці відомості 
доповнюються даними про понад 270 втрачених художніх творів.

АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ Олександр Степанович
(справжнє прізвище — Афанасьєв; псевдоніми: Чужбинський, Невідомий, Лубенец, 

Пустинник та інші; 1816–1875)
Український письменник, етнограф, фольклорист, історик, мовознавець. У 1829–1835 рр. навчався в Ніжинській 
гімназії вищих наук. Під час навчання подружився з Є. Гребінкою. У 1843 році познайомився з Т. Шевченком, 
якого супроводжував у подорожі Лівобережною Україною у 1845–1846 роках.

Естімейт  1 400 — 1 500
Стартова ціна — 400 

85. ЧУЖБИНСКИЙ А. 
 ВОСПОМИНАНІЯ О Т. Г. ШЕВЧЕНКѢ

СПб.: Типографія Н. Тиблена и Комп., 1861. — 40 с.; 25 х 17 х 0,3 см.



В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. Шрифтове тиснення золотом на корінці. 
Незначні потертості корінця та оправи. Фоксинг.
Книга має наукову, історико-культурну цінність і становить колекційний
інтерес. Бібліографічна рідкість. Наявність цього видання в бібліотеках, 
музеях і приватних зібраннях визначає особливий статус цих колекцій.
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У книзі дається повний опис українського народного побуту першої половини XIX століття. Видавець І. Дави-
денко пише у передмові: «Желая сделать доступными для публики эти драгоценные труды неутомимого и добро-
совестного изыскателя быта Малороссии, я решился издать их в свет…»
Зміст
I. Праздничные обряды и повѣрья. II. Весна. III. Повѣрья и Суевѣрья отдѣльныя. IV. Знахорская ботаника. V. Бо-
лѣзни особеннаго рода и лѣченья ихъ. VI. Примѣты по животнымъ. VII. Любощи. VIII. Сватьбы. IX. Простона-
родная кухня, дессертъ и напитки.

МАРКЕВИЧ Микола Андрійович (1804–1860)
Відомий український історик, етнограф, фольклорист, поет і композитор. Перший український енциклопедист. 
Був особисто знайомий з Т. Шевченком. У 1847 році поклав на музику Шевченковий вірш «Нащо мені чорні бро-
ви», поет же присвятив М. Маркевичу вірш «Бандуристе, друже сизий». Також Тарас Григорович звертався до 
досвідченого історика за кваліфікованими порадами під час створення поеми «Гайдамаки» та творчої праці над 
офортами на історичну тематику. Після публікації праці «История Малороссии» (1842–1843) упродовж майже 
15 років не з’явилося жодної друкованої праці М. Маркевича. У 1850 р. вчений тяжко захворів. Друкувати його 
праці знову почали після смерті імператора Миколи І.
Микола Маркевич був відомим колекціонером старовинних історичних документів. Він створив у Турівці іс-
торичний архів із рідкісними стародруками, манускриптами, гетьманськими універсалами, листами видатних 
діячів України й Росії, етнографічними конспектами, де домінувала частка оригіналів, що сягала кінця XVI сто-
ліття. Його архів налічував 12  тисяч рукописів українською, турецькою, татарською, польською, російською, 
французькою, німецькою, латинською, грецькою, грузинською, вірменською мовами. Серед відомих у тому ар-
хіві були документи генерального підскарбія Андрія Марковича, гетьманів Івана Скоропадського, Кирила Розу-
мовського, Кочубеїв і Гудовичів. 

Провенанс: на титулі екслібрис (конгревний штемпель) «А. З. Попельницкий».
Бібліографія: Смирнов-Сокольський, «Моя библиотека», с. 484–485, Бурцев № 1715 — «Издание редкое», Грінченко № 310.

Естімейт  1 700 — 1 800
Стартова ціна — 1 200 

86. МАРКЕВИЧЪ Н. 
 ОБЫЧАИ, ПОВѢРЬЯ, КУХНЯ И НАПИТКИ МАЛОРОССІЯНЪ. 
 ИЗВЛЕЧЕНО ИЗЪ НЫНѢШНЯГО НАРОДНАГО БЫТА И СОСТАВЛЕНО 
 НИКОЛАЕМЪ МАРКЕВИЧЕМЪ. / ИЗДАЛЪ И. ДАВИДЕНКО (СЪ ГРАВЮРОЮ).

Кіевъ.: Типографія И. и А. Давиденко, 1860. — [6] с., [1] арк. грав., 174 с.; 21,2 х 15 х 1,2 см.
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Опис колекції православних ікон, зібраних у церквах Львова.

БІЛОУС Федір Іванович (1827–1892)
Український громадський та культурно-освітній діяч, педагог, літератор, видавець. У 1861–1866 і 1871–1876 рр. 
був послом до Галицького сейму. Автор розвідки про князів Острозьких та низки інших повістей і праць. Автор 
біографії Івана Федорова (1882). На жаль, його твори сьогодні є невідомими, оскільки написані русинською мо-
вою (язичієм). Разом з братом Михайлом заснував у Коломиї друкарню і видавництво.

В індивідуальній складеній (ледерин, бумвініл) палітурі з поглибленим фарбовим орнаментальним тисненням 
на корінці. Незначні потертості та забруднення. Маргіналії чорнилами на титулі. Печатки бібліотек: «Бібліотека 
академического кружка», «Академическій кружокъ во Львове», «Библіотека института „Русскій народный домъ“ 
во Львове».
Книга має наукову, історико-культурну цінність
і становить колекційний інтерес. 
Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора.

87. ОПИСАНЇЄ ИКОНЪ ПО ЦЕРКВАХЪ РУСКИХЪ 
 ВЪ СТОЛИЧЬНОМЪ ГРАДЕ ЛЬВОВѢ.

Львовъ: Тvп. Ин-та Ставропигїаньскаго, 1858. — 70 с., [8] c. — 22,5 х 14,5 х 0,7 см.

Естімейт  700 — 800
Стартова ціна — 250 

Провенанс: печатка Бібліотека Стасини В. М. № 26600. 
Стасина Василь Михайлович (1936–1997) — львівський бібліофіл, ко-
лекціонер, мав у своїй збірці понад 60 тисяч книг, з них близько 10 тисяч 
стародруків. Володів унікальними книжками з історії України і греко-
католицької церкви.
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Українська освіта має давні й глибокі традиції. Але перша україномовна абетка в Центральній та Східній Україні 
з’явилася лише у 1857 році. Т. Г. Шевченко так оцінив працю П. Куліша: «„Граматка“ твоя так мені в серце запала, що 
не знаю, як тобі і розказати… дякую, і ще раз дякую. Оставайся здоров, мій брате, мій друже єдиний. Нехай тобі Бог 
помагає в усіх твоїх добрих починаннях». «Граматка» П. Куліша є свідченням світові про власне національне обличчя 
української культури. Вона стала першим букварем, за яким українці в підросійській Україні могли навчатися рід-
ною мовою.

КУЛІШ Пантелеймон Олександрович (1819–1897)
Один з лідерів українофільства, прозаїк, поет, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, історик, вида-
вець. Творець «кулішівки» — однієї з ранніх версій українського алфавіту, автор першого українського перекладу 
Біблії (разом з І. Пулюєм та І. Нечуєм-Левицьким).
Бібліографія: 100 раритетов из коллекций украинских библиотек. — К.: АДЕФ-Украина, 2012, № 27.

Естімейт  6 000 — 7 000
Стартова ціна — 1 500 

В оригінальній видавничій палітурі. 
Потертості та незначні забруднення. 
Печатка священика Павловича.

88. [КУЛІШ П.] 
 ГРАМАТКА.

СПб.: Тип. П. А. Кулиша, 1857. — 150 с.; 
18,5 х 12 х 1 см.

Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора. 
Наявність цього видання в бібліотеках, музеях і приватних 
зібраннях визначає особливий статус цих колекцій.
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88. [КУЛІШ П.] 
 ГРАМАТКА.



В індивідуальній складеній («мармуровий» папір, шкіра) палітурі. Блінтове тиснення на корінці. Потертості корінця 
та оправи. Фоксинг. На нахзаці першого тому штамп нині неіснуючого книжкового магазину. Портрет М. Гоголя 
роботи М. Мамонова (літографія).
Книга має наукову, історико-культурну цінність і становить 
колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. Наявність цього 
видання в бібліотеках, музеях і приватних зібраннях визначає 
особливий статус цих колекцій.

118

Перший досвід біографії та аналізу творчості М. В. Гоголя. Книгу написано за спогадами близьких до письменника 
осіб, з якими П. Куліш безпосередньо спілкувався. У вступній статті документально простежується історія ство-
рення книги, визначається коло спілкування автора з друзями і знайомими Гоголя, пояснюється принцип відбору 
біографічного матеріалу та ін.

ГОГОЛЬ Микола Васильович
(прізвище при народженні Яновський, з 1821 року — Гоголь-Яновський; 1809–1852)

Прозаїк, драматург, поет, критик, публіцист українського походження. Один з найвизначніших представників укра-
їнської школи в літературі, один із засновників реалізму та соціально-критичного напрямку.

КУЛІШ Пантелеймон Олександрович (1819–1897)
Видатний український письменник, поет, драматург, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, вида-
вець. І. Франко назвав його «перворядною звіздою» в українському письменстві, «одним із корифеїв нашої літе-
ратури». Автор першого україномовного історичного роману «Чорна рада» (1857). Під впливом М. Максимовича 
(якому він допомагав у дослідницькій роботі), П. Куліш захопився українською історією та етнографією. Як спів-
робітник Київської археографічної комісії, багато подорожував Правобережною Україною, вивчав історичні доку-
менти й пам’ятки минулих епох, знайомився з фольклором і народним життям. Саме до цього періоду належать 
його балади, повість «Михайло Чарнишенко…» та епопея «Україна», видані 1843 р. у Києві. Коли до літератури 
увійшло ім’я П.  Куліша, з’явилися підстави говорити не просто про «моду», а про окрему романтичну течію в 
українсь кій літературі.
Бібліографія: Смирнов-Сокольський, «Моя библиотека», № 1279.

Естімейт  2 400 — 2 500
Стартова ціна — 1 300 

89. [КУЛІШ П.] 
 ЗАПИСКИ О ЖИЗНИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ, 
 СОСТАВЛЕННЫЯ ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ ЕГО ДРУЗЕЙ 
 И ЗНАКОМЫХЪ И ИЗЪ ЕГО  СОБСТВЕН НЫХЪ ПИСЕМЪ. 
 ВЪ ДВУХЪ ТОМАХ. СЪ ПОРТРЕТОМЪ Н. В. ГОГОЛЯ.

СПб.: Типографія Александра Якобсона; Типографія Юліуса Штауфа, 1856. — 
Т. 1: фронт. (літогр. портр.), [6], 340 с.; Т. 2: [4], 302, 8 с.; 22,7 х 15 х 2,5 см.
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В індивідуальній складеній палітурі («мармуровий» папір, шкіра, каптал). Орнаментально-шрифтове тиснення на 
корінці. Потертості корінця та оправи. Пожовтіння паперу (І–ІV c.). На титулі та с. 17 чорнильний напис «№ 174» 
та штамп «Книгозбірня Ковальського Р. П. № 164 с. Попівці».
Книга має наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. 
Прижиттєве видання автора.

Представлена книга є першим українським виданням з психології та раннім виданням Університетської типо-
графії в Києві. «Руководство к опытной психологии» складено за підручником відомого базельського письмен-
ника, професора Фрідріха-Теодора Фішера (1807–1888). Розділ про розум належить перу Ореста Новицького.

НОВИЦЬКИЙ Орест Маркович (1806–1884)
Український філософ, перший професор філософії Київського університету.
Київський університет був заснований указом російського імператора Миколи І у листопаді 1833 року як Ки-
ївський Імператорський університет святого Володимира. Заклад в значній мірі було створено на матеріальній 
базі Кременецького ліцею. Викладачами Університету також було багато з колишніх викладачів ліцею (профе-
сор О. Міцкевич та інші). 28 серпня 1834 року Київський університет прийняв перших 62 студенти. Початково 
діяв лише філософський факультет з двома відділеннями  — історико-філологічним та фізико-математичним. 
1835 року відкрився юридичний факультет, а 1847-го — медичний. Філософський згодом розділився на два са-
мостійні факультети. З такою структурою університет працював до 1917 року.
За рік після відкриття Університету св. Володимира запрацювала друкарня. Початок видавничої діяльності 
пов’язано з ім’ям першого ректора університету М. Максимовича. Тут вийшли друком його наукові праці та роз-
відки з історії української культури та мови. Уже за півстоліття обсяг виданих друкарнею книг і статей, авторами 
яких були провідні вчені університету, перевищував 600 праць.
Провенанс: екслібрис «Книгозбірня Ковальського Р. П. № 164 с. Попівці».

Естімейт  900 — 1 000
Стартова ціна — 550 

90. [НОВИЦЬКИЙ О. М.]
 РУКОВОДСТВО КЪ ОПЫТНОЙ ПСИХОЛОГІИ, СОСТАВЛЕННОЕ 
 ОР. ПРОФ. УНИВЕР. СВ. ВЛАДИМІРА ОРЕСТОМЪ НОВИЦКИМЪ.

Кіевъ: Университетская Типографія, 1840. — XIV, 490 с.; 20,5 х 12,5 х 3 см.
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Поема І.  Котляревського «Енеїда»  — перший художній твір розмовною українською мовою того часу, який 
знаменував собою початок нової української літератури. Водночас це один з найзагадковіших, найскладніших, 
найсуперечливіших творів нашого письменства.
«Енеїда» — поема-бурлеск на сюжет однойменної поеми римського поета Вергілія. І. Котляревський працював 
над твором близько 30 років з невеликими перервами, не маючи наміру її друкувати. Однак один з численних 
рукописних списків, що мандрували Україною, потрапив до багатого конотопського поміщика Максима Парпу-
ри, який видав його своїм коштом у Санкт-Петербурзі 1798 року. На титульній сторінці книжки зазначалося: 
«Энеида, на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским». За таке самоправство письменник вельми 
розгнівався на М. Парпуру і покарав його, додавши до третьої частини ще одну строфу, у якій цього «крадія», 
що нібито заради зиску «чужим пустився промишлять» під прізвиськом «мацапура» (тобто незграбна, недолуга 
людина), всадив до пекла, де його чорти нещадно катували.
Сам Котляревський надрукував «Енеїду» 1809 року, допрацювавши три перші частини і додавши четверту. Поема 
мала присвяту С. М. Кочубею, полтавському губернському маршалові, коштом якого було здійснено це видання.
Над п’ятою і шостою частинами «Енеїди» І. Котляревський працював впродовж десяти років. Близько 1820 р. 
поему було завершено. Проте за життя автора останні частини так і не було надруковано (окрім деяких строф). 
Незадовго до смерті автор передав «Енеїду» харківському видавцеві О.  Волохінову, який опублікував поему 
в повному обсязі в Харкові.
Т. Шевченко написав про творця «Енеїди»:

Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!

Автор «Енеїди» блискуче розгортає обрану тему: український світ проступає майже на кожній сторінці пое-
ми — у мові, низці побутових, історичних, фольклорних подробиць, вдачах персонажів, стильових особливос-
тях. І. Котляревський зробив величезний внесок в історію української літератури тим, що послідовно перейшов 
до живої народної мови. Читач «Енеїди» ніби опиняється на Січі та в українському селі XVIII століття. Автор 
досягає ефекту присутності, завдяки колоритній народній мові та жартам, нагромадженню великої кількості 
побутових деталей та яскравим докладним описам. Багато уваги приділено в тексті різноманітним українським 
стравам і напоям, котрих названо близько сотні.

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Іван Петрович (1769–1838)
Український письменник, основоположник сучасної української літератури, громадський діяч.
Бібліографія: Смирнов-Сокольський, «Моя библиотека», № 3208 («Виргиліева Энеида», видання 1842 року).

Естімейт  9 000 — 10 000
Стартова ціна — 3 000 

В індивідуальній складеній палітурі («мармуровий» папір, шкіра, каптал, ляссе). Шрифтове тиснення золотом на 
корінці. Незначні потертості корінця та оправи. Фрагментарна реставрація паперу. Фоксинг. На титулі чорнильний 
напис «№ 175», на с. 3 та с. 7 першого рахунку власницький напис кульковою ручкою «З книг Н. М. Кицюк. 1930 р.»
Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання І.  Котляревського. Перше авторське видання поеми. Книга 
має наукову, історико-культурну цінність і становить колекційний інтерес. Наявність цього видання 
в бібліотеках, музеях і приватних зібраннях визначає особливий статус цих колекцій.

91. [КОТЛЯРЕВСЬКИЙ І. П.] 
 ВИРГИЛІЕВА ЭНЕИДА НА МАЛОРОССІЙСКІЙ ЯЗЫКЪ ПРЕЛОЖЕННАЯ 
 И. КОТЛЯРЕВСКИМЪ. ВНОВЬ ИСПРАВЛЕННАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ 
 ПРОТИВУ ПРЕЖНИХЪ ИЗДАНІЙ.

СПб.: Медицинская Типографія, 1809. — Ч. 1. — 30 с.; Ч. 2. — 26 с.; Ч. 3. — 48 с.; Ч. 4. — 46 с.; 
Словарь малороссійскихъ словъ — 18 с., Погрѣшности. — [2] с.; 20,5 х 12,2 х 2,5 см.
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92. ЗАКОН ПРО ЛІСИ В УКРАІНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ.
 ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ ЩО-ДО ЗАКОНУ ПРО ЛІСИ 
 УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ ВІД 10 СІЧНЯ 1919 РОКУ. 
 [Кам’янець-Подільський]: Друкарня Под. Губ. Земства, [1919].

Папір, друк. Розмір: 50 х 33 см.
Пожовтіння паперу, незначні надриви по краях.
На звороті напис: «Всього в сім ділі прошнуровано і пронумеровано 
шістдесят один полустат… 1919 р. Голова Управи…»

Естімейт  1 800 — 2 000
Стартова ціна — 700 

Постанова Ради Міністрів що-до Закону про ліси Української Народної Республіки від 10 січня 1919 р.
Рада Міністрів Української Народної Республіки ухвалила:
1. Долучений до цього «Закон про ліси Української Народньої Республіки» ухвалити і в життя перевести по телеграфу.
2. Доручити міністрові Земельних Справ:

а) пояснити основи цього Закону в інструктивному порядку;
б) установити правила переходу нелісових земель до Лісового фонду і лісових до Земельного фонду;
в) скласти урядові органи для опису і прийому лісів і майна в бувших приватних і інших лісах, руководити ними 
і контролювати їх;
г) скласти Комісію для негайного вироблення основного Лісового Статуту Української Народньої Республіки;
д) перетворити на основі окремого Статуту Лісовий Департамент МЗС в «Головну Лісову Управу Української 
Народньої Республіки».

Голова Ради Народніх Міністрів Чеховський.
Народний Міністр Земельних Справ М. Шаповал.
Посвідчую: Державний Секретарь Корчинський.

Українська Народна Республіка (УНР) — українська держава, що існувала в 1917–1920 роках на території Цен-
тральної, Східної та Південної України зі столицею в Києві. До квітня 1918 року очолювалася Центральною Радою 
УНР на чолі з Михайлом Грушевським, після грудня 1918 року — Директорією УНР, яка усунула від влади гетьмана 
Української держави Павла Скоропадського. Директорія УНР  — найвищий орган державної влади відродженої 
Української Народної Республіки, який діяв з 14 листопада 1918 року до 10 листопада 1920 року.
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93. ДОКУМЕНТАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ. ХРУЩОВ М. С., ЩЕРБИЦЬКИЙ В. В., 
 ШЕЛЕСТ П. Ю., ПІДГОРНИЙ М. В. ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ПЛАНОМ 
 БУДІВНИЦТВА КИЇВСЬКОЇ ГЕС. 29.05.1961.
 [Київ], 1961.

Розмір: 14,2 х 19,7 см.
Естімейт  350 — 400

Стартова ціна — 100 
У 1959 році Рада Міністрів СРСР прийняла рішення щодо будівництва Київської гідроелектростанції, яка мала 
стати першою спорудою, збудованою зі збірних залізобетонних конструкцій та без водозливної греблі. Унікаль-
ність цього проекту полягає в тому, що гідроагрегати ГЕС розташовуються горизонтально. Це дає можливість 
використовувати ріки з повільною течією. Класичні проекти гідроелектростанцій, через загальну геологічну осо-
бливість рік, передбачають вертикальну установку пристроїв. Ця ГЕС була першою низьконапірною станцією не 
тільки в Радянському Союзі, але й в світі. Надалі за зразком Київської станції почали будувати ГЕС на території 
СРСР, а також в Норвегії та Канаді. Будівництво станції розпочалося у 1961 році, а вже у 1964-му було запущено 
перший гідроагрегат, і ГЕС дала електричний струм. На повну потужність станція вийшла у 1968 році, коли був 
введений в дію останній, 20-й агрегат.

Одночасно будувалася Київська ГАЕС (гідроакумулююча електростанція), розташована на правому березі Ки-
ївського водосховища за 2,5 кілометри вище створу ГЕС. І вже у 1970 році на станції було запущено перший 
гідроагрегат. А за два роки було введено в дію останній, шостий гідроагрегат, і ГАЕС почала працювати на 
повну потужність.

ХРУЩОВ Микита Сергійович (1894–1971)
Радянський державний і партійний діяч українського походження, перший секретар ЦК КПРС (1953–1964), 
Голова Ради Міністрів СРСР (1958–1964), Герой Радянського Союзу (1964), тричі Герой Соціалістичної Праці 
(1954, 1957, 1961), генерал-лейтенант (1943).

ЩЕРБИЦЬКИЙ Володимир Васильович (1918–1990)
Український радянський партійний і державний діяч. 2-й секретар Дніпропетровського обласного комітету КПУ 
(1954–1955), 1-й секретар Дніпропетровського обласного комітету КПУ (1955–1957), секретар ЦК КПУ (1957–
1961), голова Ради Міністрів Української РСР (1961–1963).

ШЕЛЕСТ Петро Юхимович (1908–1996)
Радянський державний діяч українського походження. Перший секретар ЦК КП України (1963–1972), член 
Політбюро ЦК КПРС (1966–1972).

ПІДГОРНИЙ Микола Вікторович (1903–1983)
Радянський державний і партійний діяч українського походження. Двічі Герой Соціалістичної Праці (1963, 
1973). Депутат Верховної Ради УРСР 2–6 скликань. Член ЦК КПУ (1952–1966), Член Президії ЦК КПУ (1953–
1963), член Центральної Ревізійної Комісії КПРС (1952–1956), член ЦК КПРС (1956–1981), кандидат в чле-
ни Президії ЦК КПРС (1958–1960), член Президії Політбюро ЦК КПРС (1960–1977). Депутат Верховної Ради 
СРСР 4–9 скликань.
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94. ДОКУМЕНТАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ. РОЗПРАВА. СУДДЯ ЯГОДЗІНСЬКИЙ, 
 СУДДЯ [РЕПЧИНСЬКИЙ], АДВОКАТ ШУХЕВИЧ, АДВОКАТ ШЕВЧУК, 
 АДВОКАТ СТАРОСОЛЬСЬКИЙ, ПРОКУРАТОР [ЛІПТ] У ЗАЛІ ВИЩОГО   
 КРАЙОВОГО СУДУ У ЛЬВОВІ.
 [Львів], 1920–1930 рр.

Розмір: 14 х 23 см.
Естімейт  350 — 400

Стартова ціна — 100 
У 1920–1930-х рр. із загалу українських захисників вирізнилася «п’ятірка», яка найчастіше представляла інтереси 
націоналістів перед присяжними: Маріян Глушкевич, Володимир Старосольський, Лев Ганкевич, Степан Шухевич 
і Семен Шевчук.

На Львівському процесі 1936 року підсудних захищали 12 найкращих галицьких адвокатів, зокрема Степан Шухе-
вич та Володимир Старосольський.

Великі показові судові процеси у Варшаві (1935–1936) та Львові (1936) над членами ОУН стали найбільшою подією 
тих років як для українців, так і поляків, адже на лаві підсудних знаходився фактично весь Крайовий Провід на чолі 
із 27-річним провідником Степаном Бандерою.

СТАРОСОЛЬСЬКИЙ Володимир Якимович (1878–1942)
Український громадсько-політичний діяч, соціал-демократ, голова Української соціал-демократичної партії (1937–
1939), в. о. міністра закордонних справ УНР (1919–1920), соціолог, правник, адвокат, професор, дійсний член Нау-
кового товариства ім. Шевченка, автор «Теорії нації».

ШУХЕВИЧ Степан Євгенович (1877–1945)
Український громадський і військовий діяч, отаман УСС (1914–1915), отаман УГА (1918–1919), стрийко Романа 
Шухевича.

ШЕВЧУК СЕМЕН (1887–1968)
Львівський адвокат, громадський діяч родом з Галичини. Брав участь у визвольних змаганнях 1917–1920 років. 
Захищав українських націоналістів у політичних процесах. Після Другої світової війни оселився в Канаді, де був 
головою Товариства українських правників.
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95. ПОШТОВА КАРТКА. СЕДЛЯР В. РОЗСТРІЛ.
 ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА «Х РОКІВ ЖОВТНЯ».
 Харків: Видавництво «Український робітник», [1927].

Папір, друк. Незначне пожовтіння паперу, потертості кутів.
Мова: українська, російська. Розмір: 10,5 х 14,5 см.

Естімейт  250 — 300
Стартова ціна — 50 

СЕДЛЯР Василь Теофанович (1899–1937)
Художник-монументаліст, учень Михайла Бойчука, а згодом — речник його школи. Разом із такими майстрами, як 
Іван Падалка та Георгій Нарбут, підніс мистецтво української книжкової графіки до світового рівня. Ілюстрації до 
Шевченкового «Кобзаря» — головна праця Василя Седляра — були створені у 1931–1933 рр. Одразу ж по виході 
книги її 54 чорно-білі ілюстрації викликали захоплені відгуки у вітчизняній та закордонній пресі. Друге видання 
«Кобзаря» (1933) з 18 кольоровими ілюстраціями здійснено до 120-річчя від дня народження Тараса Шевченка. 
1937 року обидва наклади було вилучено з бібліотек та книгарень і знищено. Тільки лічені примірники збереглися 
у музеях і приватних колекціях. Художника Василя Седляра разом із Михайлом Бойчуком та Іваном Падалкою 
розстріляли у липні того ж року в Києві, в будинку колишнього Інституту шляхетних панянок у день виголошен-
ня йому сфальсифікованого вироку за належність до націонал-фашистської організації. Весь доробок художника 
(монументальні композиції, графічні аркуші, живописні полотна) було знищено — зафарбовано, виламано зі стін, 
спалено, пошматовано.

«Розстріл у Межигір’ї» — одне з кращих полотен В. Седляра, де зображено страту українських селян-активістів 
денікінцями. Знищення цього твору стало красномовним доказом «позакласовості» російського шовінізму в бо-
ротьбі проти національного відродження України.

У листопаді 1927 року в Харкові відкрилася Всеукраїнська ювілейна виставка, присвячена 10-річчю Жовтня, яка 
після закриття у лютому 1928 року була продемонстрована у низці інших українських міст — Києві, Одесі, Дніпро-
петровську, Луганську, Донецьку, Макіївці та Маріуполі. На виставці було представлено різні мистецькі угрупован-
ня — Асоціацію революційного мистецтва України, Асоціацію художників Червоної України, Об’єднання сучасних 
митців України, Товариство художників імені К. Костанді, експонувалися твори митців поза об’єднаннями, викла-
дачів і студентів Київського художнього інституту, Харківського художнього технікуму, Одеського політехнікуму 
образотворчих мистецтв, Межигірського і Миргородського художньо-керамічних технікумів.
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96. АКЦІЯ. LES TRAMWAYS DE KIEW. = КИЇВСЬКИЙ ТРАМВАЙ.
 Брюссель: Бельгійська компанія з обмеженою відповідальністю, 1905.

Розмір: 22 х 26 см.
Естімейт  250 — 300

Стартова ціна — 100 
Різновид цінних паперів — акція на 100 франків № 039906 з трьома талонами. Усього було видано 100 000 акцій.
Київський трамвай — перша електрична трамвайна мережа на території колишньої Російської імперії, друга на 
території сучасної України (після львівського трамвая, відкритого 1 червня 1892 р.), шістнадцята в Європі й третя 
(після Будапешта й Праги) в Центральній та Східній Європі.
Київський міський транспорт приваблював іноземних капіталістів. Тривалий час власники ТКМЗ (ЗАТ «Товари-
ство київської міської залізниці») відмовлялися від пропозицій бельгійських інвесторів щодо продажу прибутко-
вого і перспективного підприємства. Тільки у 1904–1905 роках, після смерті Лазаря Бродського (70 % акцій), його 
спадкоємці продали частку в бізнесі бельгійському АТ «Київські трамваї» (АТ Les Tramways de Kieff). Нові власники 
вклали чималі кошти у розвиток трамвайного сполучення в Києві. Було оновлено трамвайний парк, закуплено 
кращі на ті часи німецькі вагони. Інвестиції окупилися з лишком. Найуспішнішим для бельгійських акціонерів 
став 1913 рік, що ознаменувався проведенням Всеросійської торгово-промислової виставки (травень — жовтень). 
Багато іногородніх відвідувачів виставки збільшили кількість пасажирів удвічі. Бельгійські приватні банки та біз-
несмени, які інвестували в київський трамвай, не могли скласти стратегічний план розвитку підприємства, знаючи 
про наближення терміну переходу фірми в муніципальну власність. Позиція ж Київської думи постійно мінялася: 
від лояльності до інвесторів, які розвивають міську інфраструктуру, до погроз позбавити Київ іноземних експлу-
ататорів. 1908 року голова правління ТКМЗ Давид Марголін, який мав непогані зв’язки у київській владі, від імені 
бельгійських акціонерів запропонував місту «один мільйон рублів за відмову… від права викупу з прийняттям то-
вариством на себе зобов’язання щодо спорудження нових ліній». Постанова міської Думи від 12 вересня 1912 року 
прийняла рішення викупити трамвай у січні 1915 року. У червні 1914 року Бюро з підготовки викупу трамвая 
проводило перевірку технічного стану активів ТКМЗ. Однак правління ЗАТ категорично відмовилося пускати 
аудиторів на територію трамвайних парків та електростанцій. Дійшло до силового протистояння між охороною 
ТКМЗ і міськими чиновниками. Влада звернулася по допомогу до міського поліцмейстера і військового генерал-гу-
бернатора Трепова. Водночас правління ТКМЗ спробувало привернути до конфлікту увагу дипломатів. Міська фі-
нансова комісія вирахувала суму викупу 7,6 млн. руб., правління ТКМЗ наполягало на досить завищених 21 млн. 
руб., відмовившись передати підприємство за менші гроші. Справа дійшла до суду. У 1915 році бельгійці залучили 
кращих російських юристів. Рішення, винесене Київським окружним судом у травні 1917 року, визначало суму 
викупу в 12 млн руб., компенсацію — 143 тис. руб. Незабаром власники ТКМЗ, налякані революційними подіями 
в Російській імперії, запропонували місту компромісне рішення — 11 млн. руб. Бельгійці розуміли, що в умовах 
панування смути можуть втратити всі активи, і погоджувалися тільки на готівку. Проект остаточного договору так 
і залишився непідписаним, оскільки інвестори в останній момент ледве встигли виїхати з Києва. Навесні 1918 року 
трамвайне підприємство, що було у борговій ямі (2 млн. руб.), перейшло у міську власність.



131



132

97. ПЛАНЪ ГОР. КІЕВА СЪ ЕГО ДОСТОПРИМѢЧАТЕЛЬНОСТЯМИ, 
ПРИЛЕГАЮЩИМИ ОКРЕСНОСТЯМИ И УКАЗАНІЕМЪ №№ ТРАМВАЕВЪ

 И ИХЪ НАПРАВЛЕНІЯ.
 Кіевъ: Литографія С. В. Кульженко, [1913].

Незначне пожовтіння паперу. Сліди згинів. На звороті надруковано: «На память о 
посѣщеніи. Т-во Гильзовой фабрики. Существ. съ 1890 г. „А. И. Дуванъ”. В г. Кіевѣ. 
Совская № 1. На территоріи Всерос. Выстаки.» Розмір: 45 х 57 см.

Естімейт  800 — 900
Стартова ціна — 250 

План города Киева с его достопримечательностями, прилегающими окресностями и указанием №№ трамваев 
и их направления — детальна багатоколірна схема центральної частини м. Києва. Її було видано з нагоди визнач-
ної події міського життя 1913 року — Всеросійської виставки, що проходила протягом кількох місяців у районі 
сучасного НСК «Олімпійський». Це був останній мирний рік, що передував світовій війні та революційним подіям. 
Недарма, порівнюючи пізніші економічні показники з дореволюційними, за основу завжди брали саме 1913-й. Він 
запам’ятався киянам також святкуванням 300-річчя царювання династії Романових, відкриттям пам’ятника Сто-
липіну тощо.
Київський трамвай — перша електрична трамвайна мережа на території колишньої Російської імперії, друга на те-
риторії сучасної України (після львівського трамвая, відкритого 1 червня 1892 року). 21 вересня 1891 р. на Олексан-
дрівському (нині Володимирському) узвозі розпочалося її будівництво, яке до лютого 1892 р. було практично за-
вершено. 3 травня 1892 р. два перші трамвайні вагони з електродвигунами прибули до Києва. Їх за американськими 
кресленнями побудували брати Струве на московській фабриці. З тогочасної газети «Киевлянин»: «Пасажирський 
рух на електричній залізниці вже розпочато. Вагони переповнені публікою, причому багато хто їздить по декілька 
разів Олександрівським узвозом угору й вниз, цікавлячись цією важливою для Києва новинкою».

КУЛЬЖЕНКО Стефан Васильович (1836/1837–1906)
Відомий український друкар, книговидавець, один з найуспішніших підприємців свого часу в Україні та Російській 
імперії. Батько видавця Василя Кульженка. Одним з перших опанував випуск книг з кольоровими ілюстраціями. 
Завдяки передовій технічній базі, друкар випускав альбоми з краєвидами Києва та інших міст, ілюстровані жур-
нали і газети, ділові бланки, конторські книги, блокноти, візитні картки, конверти, листівки, пакувальні та пода-
рункові коробки. Навіть сучасні друкарі визнають, що Кульженкові видання були шедеврами. Наприклад, «Со-
бор св. Владимира в Киеве» І. Александровського, стилізований під давньоруський літопис, «История искусств» 
С. Байє з 350 ілюстраціями. Видавалися також твори Т. Шевченка, М. Конопницької, І. Нечуя-Левицького, О. Пчіл-
ки, І. Котляревського та ін. А за книгу «Киев теперь и прежде» М. Захарченка Кульженка було відзначено особистою 
письмова подякою від царя Олександра III, який отримав це видання у подарунок.
Продукція гільзової фабрики Абрама Ісаковича Дувана користувалася величезним попитом. Невелику фірму 
було відкрито в Києві 1892 року. Вся робота на виробництві в той час виконувалася вручну. А. Дуван розумів ве-
личезне значення реклами в будь-якій справі. Щоб привернути увагу до своєї продукції, він вирішив продавати 
гільзи в коробках, вкладаючи до них мініатюрні книжечки (7 х 5,5 см). На останніх аркушах таких видань підприє-
мець повідомляв адреси магазинів в 65 містах і містечках царської Росії, де можна було придбати цигаркові гільзи 
його фірми. І хоча не всі курці були бібліофілами, несподівана знахідка міні-книги в коробці приємно дивувала 
і спокушала до купівлі гільз виробництва фабрики А. Дувана. Незважаючи на солідні тиражі, мініатюрні книжечки 
з гільзових коробок майже не збереглися, ставши книжковими раритетами.
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98. LI PALATINATI DI BRACLAW, E KIOWIА. TRATTA DALL’ ATLANTE POLACCO 
DEL SIGR. RIZZI ZANONI. = БРАЦЛАВСЬКЕ ТА КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВА 

 З ПОЛЬСЬКОГО АТЛАСУ РІЦЦІ ДЗАННОНІ.
 Венеція (Venezia): Zatt A., 1781.

Папір, мідерит, багатоколірне ручне тонування аквареллю. Кольоровий художній 
картуш. Сліди згинів. Масштаб: 1:[1 460 000]; [8 звичайн. іт. миль в 1 см]. Мова: 
італійська. Розмір відбитку: 43 х 32 см.

Естімейт  1 000 — 1 200
Стартова ціна — 300 

На карті позначено Київське та Брацлавське воєводства, визначені межами річок Дніпро та Дністер, а також надру-
ковано назву «Україна» (Ukrania).
Україна або Вкраїна (лат. Vkraina) — топонім у Східній Європі. Вперше згадується в Київському літописі 1187 року. 
З XIX століття — назва території обабіч Дніпра, між Доном і Сяном та Прип’яттю і Чорним морем, заселеної пере-
важно українцями. Це значення зберігалося також у XV–XVI ст. (і навіть пізніше). Документи свідчать про «Україну 
подільську», «Україну брацлавську», «Україну київську». «Diariusz sejmowy» (Щоденник сейму) 1585 року називає 
Поділля «Ukraina Podolska». З розвитком Козаччини в XVI ст. слово «Україна» стає географічною назвою козацької 
території, яка охоплювала широкі простори Наддніпрянщини. Особливого політичного значення термін набуває 
внаслідок Хмельниччини. Саме слово «Україна» вживав в офіційних актах і приватних листах екзильний гетьман 
П. Орлик, який у договорі з Кримом 1711 року титулується як «dux Ucrainae». Не дивно, що це поняття тоді стало 
відомим і популярним в Західній Європі (завдяки також другому виданню «Description d’Ukrainie» Г. де Боплана 
1661 року).

Ріцці Дзанноні Джованні Антоніо Бартоломео
(Rizzi Zannoni Goivanni Antonio Bartolomeo, 1736–1814)

Відомий італійський картограф і астроном. Під час Семирічної війни (1756–1763) потрапив у французький полон, 
після чого оселився у Парижі, де працював картографом. У 1772  р. видав відому стінну карту Речі Посполитої 
«Carte Generale de la Pologne…» у вигляді атласу. У 1776 р. повернувся до Італії, працював астрономом і землеміром 
у Падуї. З 1781 р. жив і працював при дворі Бурбонів у Неаполі. Автор багатьох атласів та великомасштабних карт.
Бібліографія: Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах: Середина XVII — друга 
половина XVIII ст. Атлас репродукцій. — К.: ДНВП «Картографія», 2009. — С. 21.

Карта у доброму стані збереження, має наукову, художню, 
історико-культурну цінність.
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99. VKRANIA QUÆ ET TERRA COSACCORVM CUM VICINIS WALACHIÆ, 
 MOLDAVIÆ, MINORIS, TARTARIÆ PROVINCIIS. = УКРАЇНА 
 АБО КОЗАЦЬКА ЗЕМЛЯ З ПРИЛЕГЛИМИ ПРОВІНЦІЯМИ
 ВАЛАХІЇ, МОЛДАВІЇ І МАЛОЇ ТАТАРІЇ.
 Нюрнберг: Йоганн-Баптист Гоманн (Johann Baptist Homann), [1712–1729 рр.]

Папір, мідерит, багатоколірне ручне тонування аквареллю. Художній 
картуш. Сліди згинів. Незначне пожовтіння паперу. Мова: латинська. 
Розмір відбитку: 47 х 56 см.

Естімейт  2 400 — 2 500
Стартова ціна — 1 000 

На картуші, розміщеному ліворуч вгорі, зображено шість чоловічих постатей. В центрі — фігура гетьмана Івана 
Мазепи, ліворуч від нього — шведський емісар у військовому мундирі з шаблею в правиці, поряд з ним — три фігу-
ри козаків. На задньому плані, праворуч від Мазепи — похмура постать Петра І на тлі російського державного пра-
пору, ближче до гетьмана — постать в шляхетському одязі (вірогідно, це або Станіслав Ліщинський — польський 
магнат, один з претендентів на польську корону і майбутній король Польщі, або Пилип Орлик  — генеральний 
писар за гетьманування Мазепи, або, можливо, Андрій Войнаровський — небіж гетьмана). Пунктирними лініями 
з кольоровими кантами на карті позначено державні кордони з Трансільванією, Валахією, Молдавією, Болгарією, 
Московією та межі воєводств і земель. Умовними позначками показано рельєф, гідрографію, населені пункти та 
шляхи сполучення. Художнім малюнком зображено гори, ліси у вигляді груп листяних дерев.
Карта України Й. Б. Гоманна відома у трьох варіантах. Вперше вона вийшла у атласі Гоманна «Atlas von hundert 
Charten» (1712). У 1729 році спадкоємці картографа отримали привілей на його видання, і на карті з’явилася при-
мітка «Cum Privilegio Sac. Caes. Majest». Після 1740 р. на площину карти було внесено численні додатки, зокрема, 
проведено фортифікаційну лінію між Дніпром і Доном, внесено низку змін до назв населених пунктів. У такому 
варіанті карта друкувалася в усіх атласах фірми «Спадкоємці Гоммана» до кінця XVIII ст.
На карті продемонстровано тогочасні політичні події в Україні: зазначено місце Полтавської битви 1709 р., яка ви-
рішила долю козацької держави; чітко визначено кордон між Польщею і Московією, що у 1667 р. проходив по Дні-
пру; показано козацькі землі, які за Прутським миром 1711 р. відійшли до Туреччини; на Кримському півострові 
позначено Перекопський вал, який на вимогу хана відбудували козаки.
Kарту Й. Гоманна складено на основі карти України Г. де Боплана, карти Польщі К. Данкертса і карти Московії 
Г. Деліля.

ГОМАНН Йоганн-Баптист (Homann Johann Baptist; 1664–1724)
Видатний німецький географ і картограф, засновник провідного німецького картографічного видавництва 
«Ioh. Baptisto Homanno» у Нюрнбергзі (1702). Після публікації у 1707 році свого першого атласу став членом Берлін-
ської академії наук. 1715 року Й.-Б. Гоманна було призначено імперським географом Священної Римської імперії. 
У 1716 році Гоманн видав свій шедевр «Grosser Atlas ᵫber die ganze Welt» (Великий атлас усього світу). Після смерті 
картографа його справу продовжив син Христоф (1703–1730), а згодом інші спадкоємці, які до 1848 року видавали 
мапи під торговими марками «Homann Erben», «Homannianos Heredes», «Heritiers de Homann». Найвідомішою кар-
тою Гоманна є «Україна — козацька держава» («Ukrania quae et Terra Cosaccorum»).
Бібліографія: Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах: Середина XVII — друга 
половина XVIII ст. Атлас репродукцій. — К.: ДНВП «Картографія», 2009. — С. 120–121.

Карта у доброму стані збереження, має наукову, художню, історико-
культурну цінність. Наявність цього видання в бібліотеках, музеях 
і приватних зібраннях визначає особливий статус цих колекцій.
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100. ПЛАКАТ. 
 PRZYBYLSKA J. «XE FOIRE ORIENTALE INTERNATIONALE.
 LWÓW (LEOPOL) POLOGNE DU 2 AU 16 SEPTEMBRE 1930». = 
 ПШИБИЛЬСЬКА Я. «X СХІДНА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА. 
 ЛЬВІВ ПОЛЬЩА З 2 ПО 16 ВЕРЕСНЯ 1930».
 Львів: Imp. A. Hegedüs (А. Геґедюс), 1930.

Літографія, авторська техніка.
Розмір відбитка: 46 х 33,5 см

Естімейт  800 — 900
Стартова ціна — 400 

Плакат виконано у традиційній тогочасній манері. Він привертає увагу глядача ефектним зображенням фігури у 
національному костюмі, кольоровим рішенням. Назву заходу написано французькою мовою, інформаційну части-
ну та автограф — польською.

ПЕТРИ-ПШИБИЛЬСЬКА Яніна (Petry-Przybylska Janina; 1898–1960)
Художник-графік, сценограф, скульптор. Навчалася на факультеті декоративного мистецтва та художнього про-
мислу при Державній школі промислу (1916–1920), а також у Краківській академії мистецтв (1924–1925). Художній 
директор Кооперативу художніх майстерень (1939) та Ізокомбінату профспілкових художників (1944–1945). Співп-
рацювала з львівськими видавництвами, проектувала плакати, рекламні панно, декорації вітрин магазинів. Як сце-
нограф співпрацювала з львівськими театрами. Також займалася проектуванням художніх ляльок. До 1945 року 
жила у Львові.
Східні торги (пол. Targi Wschodnie) — щорічна міжнародна виставка у Львові (1921–1939), яку було орієнтовано 
на розвиток торгівлі Польщі з іншими країнами Центральної та Східної Європи, зокрема з СРСР. Загальна вистав-
кова площа становила 220 тис. м². Виставка мала власну товарну станцію, митницю, пошту, телеграф, газову та 
електричну мережу, водопровід і була пов’язана трамвайною гілкою з містом. За всі роки у ярмарку взяли участь 
майже 230 фірм із приблизно 23 країн. Оформлення павільйонів та друкованої рекламної продукції здійснювалися  
найвідомішими тогочасними художниками.
Друкарня Адольфа Геґедюса (A. Hegedüs) функціонувала впродовж 1897–1916 рр. на площі Ринок, 12, а з 1916 року 
переїхала на вул. св. Міхала (нині вул. Юрія Дрогобича).
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101. ПЛАКАТ. 
 МАРЕНКОВ О. 
 «1861–1921 ОРИСЯ Ж ТИ, МОЯ НИВО, ДОЛОМ ТА ГОРОЮ…»
 Київ: Д. В. Ц. (Державне видавництво), 2-а радянська фото-літо-друк. С. В. Кульженко, 1921 р.

[Літографія]. Тираж: 25 000, відбиток № 637. Розмір аркуша: 76 х 58 см. 
Незначні надриви по краям. Сліди реставрації.

Естімейт  2 000 — 2 200
Стартова ціна — 800 

Плакат «Орися ж ти, моя ниво…» (1921) — перший радянський плакат із зображенням Тараса Шевченка. Кобзар, 
як «сіяч волі», стоїть на ниві, тримаючи плуг. Мистецтвознавець Л. Владич зазначав: «Улюблені кольори Маренкова 
звучать тут особливо дзвінко. Обрамлення Шевченкової постаті — вінок з колосся, винограду й червоних стрі-
чок — та картуші, на яких подано дати й рядки Шевченкової поезії, бароково пишні. Лінії та штрихи підкреслено 
експресивні. Міра стилізації зображення, орнаментів та шрифту дуже висока. Проте в творі немає декоративного 
перевантаження, емоційного перенапруження, він цілком співзвучний настроєві часу, коли народився під пензлем 
художника й побачив світ». Цим зразком започатковано Шевченкіану в мистецтві українського плакату.

МАРЕНКОВ Олексій Васильович (1886–1942)
Український та російський художник, книжковий графік, член Асоціації художників Червоної України. Учень 
О. Гофмана. Викладач Харківського художнього інституту. Був репресований через те, що його плакати містили 
«грубі контрреволюційні спотворення». Твори зберігаються у Харківському художньому музеї. Прізвище митця 
викарбуване на пам’ятнику «Художники-жертви репресій».

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорович (1814–1861)
Видатний український поет, драматург, прозаїк, живописець, графік, громадський і політичний діяч. Член Кири-
ло-Мефодіївського братства. Академік Імператорської академії мистецтв (1860).
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102. ВАЙСБЕРГ М. 
 ДВА ПОРТРЕТИ. 1987, 2016 рр.
Ліногравюра.
Розмір аркуша: 21 х 29,7 см, розмір відбитків: 16,5 х 10,2; 16,6 х 10,5 см. 
У нижній частині аркуша авторський підпис і дати графітним олівцем.

Естімейт  400 — 700
Стартова ціна — 200 

ВАЙСБЕРГ Матвій Семенович (нар. 1958)
Відомий київський художник і графік. З його ім’ям пов’язують становлення художнього напрямку «київський ар’єр-
гард». Народився у Києві. Закінчив РХСШ ім. Т. Г. Шевченка (1977), Київський поліграфічний інститут, відділення 
книжкової графіки (1985). Член ВТСХ «БЖ-АРТ». Автор ілюстрацій до творів Шолом-Алейхема, Е. Багрицького, 
Г. Кановича, Х. Ортеґи-і-Ґассета («Етюди про Іспанію»), К. Г. Юнга («Спогади. Сновидіння. Роздуми»), С. К’єркегора 
(«Страх і трепет»), Ф. Достоєвського («Біси»). З 1989 р. бере участь у виставках в Україні та за кордоном. З 1990 р. 
провів понад 50 персональних виставок у музеях і галереях світу. Твори художника продаються на вітчизняних і  
зарубіжних аукціонах, зберігаються у багатьох музеях світу, зокрема у Київському національному музеї російсько-
го мистецтва, Запорізькому обласному художньому музеї, Державному єврейському музеї ім. Віленського Гаона 
(Вільнюс), а також у численних приватних зібраннях в Україні та за кордоном.
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103. ЯРОШ К. 
 ДОМІНО. 2016 р.
Багаторазове інтагліо. 
Розмір аркуша: 59 х 42 см, розмір відбитка: 29 х 28 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем.

Естімейт  400 — 600
Стартова ціна — 200 

ЯРОШ Крістіна (нар. 1994)
Українська художниця-графік. Народилася в Києві. Закінчила Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ 
ім. І. Сікорського», відділення книжкової графіки. Разом з А. Ходьковою відкрила графічну майстерню «Etching 
Room # 1» (2016). Учасник численних виставок в Україні та за кордоном. Твори зберігаються у приватних зібран-
нях різних країн світу.



144

104. СВІРГУНЕНКО К. 
 BRIDGE. 2011 р.
Офорт. 4/15.
Розмір: 33 х 50 см. 
У правій нижній частині аркуша авторський підпис і дата графітним олівцем.

Естімейт  500 — 700
Стартова ціна — 300 

СВІРГУНЕНКО Катерина Борисівна (нар. 1976)
Українська художниця-графік. Народилася в Києві. Закінчила ДХСШ ім. Т. Г. Шевченка (1994), Національну ака-
демію образотворчого мистецтва і архітектури (2002). Педагог з фаху — В. Чебаник. Член НСХУ (2005). З 1995 р. 
бере участь у всеукраїнських і міжнародних виставках. Персональні виставки проходили у Києві та Парижі. Твори 
зберігаються у приватних зібраннях країн Європи та Америки.



145

105. ШЕВЦОВ Г. 
 МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ. 1991 р.
Ліногравюра.
Розмір: 81 х 57,5 см. 
Праворуч внизу по вертикалі підпис і дата.

Естімейт  400 — 600
Стартова ціна — 200 

ШЕВЦОВ Георгій Іванович (нар. 1940)
Український графік, майстер плакату. Закінчив Київський державний художній інститут (1966). Педагоги з фаху — 
Г. Гавриленко, Т. Лящук. Член НСХУ (1968). Лауреат премії ім. В. Касіяна (1985).
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106. ГНІЗДОВСЬКИЙ Я. 
 EX LIBRIS JACQUES HNIZDOVSKY. = ЕКСЛІБРИС ЯКОВА ГНІЗДОВСЬКОГО. 

[1982 р].
Ксилографія.
Розмір аркуша: 14 х 8,6 см, розмір відбитка: 10 х 5,5 см.

Естімейт  600 — 700
Стартова ціна — 150 

ГНІЗДОВСЬКИЙ Яків Якович (1915–1985)
Видатний український і американський художник, графік, кераміст, мистецтвознавець. Працював з олійними фар-
бами, темперою, різноманітними твердими барвниками, гравірував на дерев’яних і металевих дошках, займався 
скульптурою малих форм. Його творча спадщина складає сотні картин і понад 300 гравюр (ксилографії, офорти, 
ліногравюри). Свого часу дві його роботи — «Зимовий пейзаж» і «Соняшник» — прикрашали кабінет президента 
США Джона Кеннеді у Білому домі. Твори Я. Гніздовського зберігаються у численних музейних і приватних зі-
браннях світу, зокрема в Бібліотеці Конгресу (Вашингтон), Музеї витончених мистецтв (Бостон), Музеї мистецтв 
Філадельфії, колекції Нельсона Рокфеллера.
Улюблена «модель» художника  — вівця із зоопарку Бронкса, що «позувала» для однієї з найвідоміших гравюр 
Гніздовського «Вівці». Саме цей твір прикрасив плакат відомої виставки митця в галереї Ламлі Казале в Лондоні та, 
власне, екслібрис Якова Гніздовського.
Бібліографія: Степовик Д. В. Яків Гніздовський. Життя і творчість. / Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США. — 
К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. — С. 76; Hnizdovsky J. Jacques Hnizdovsky Ex Libris. / S. Hnizdovsky. — 1986.
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107. ГУМЕННИЙ В. 
 EX LIBRIS КОРАВАЯ М. О. [1980-і рр.]
Офорт, акватинта.
Розмір аркуша: 23,4 х 16 см, розмір відбитка: 17 х 9 см. 
У нижній частині аркуша авторський підпис графітним олівцем.

Естімейт  300 — 400
Стартова ціна — 50 

ГУМЕННИЙ Володимир Лук’янович (1952–2013)
Український художник-графік. Народився у м. Снятин Івано-Франківської області. Навчався у РХСШ ім. Т. Г. Шев-
ченка. Закінчив Львівське училище прикладного мистецтва ім. І. Труша (1974). Педагоги з фаху — Б. Скиба, В. Яцків. 
Член НСХУ (1986), член-кореспондент і академік Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі (2001), ака-
демік Міжнародної академії «Greci-Marino» в Турині (2006). Лауреат численних міжнародних премій та нагород. 
Учасник понад 100 всеукраїнських і міжнародних виставок. Персональні виставки проходили у Вільнюсі (1985), 
Братиславі (1986), Монреалі й Оттаві (1990), Москві (2000), Івано-Франківську (2012). Твори зберігаються в музей-
них і приватних зібраннях в Україні та за кордоном.
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108. БУРЯКОВСЬКА Е. 
 EX LIBRIS БУРЯКОВСЬКОЇ [РОТ]. 1978 р.
Офорт.
Розмір аркуша: 16,3 х 11,7 см, розмір відбитка: 11,5 х 9 см. 
У правій нижній частині офорту авторська монограма. 
У правій нижній частині аркуша підпис і дата графітним олівцем.

Естімейт  300 — 400
Стартова ціна — 100 

В. Онусайтіс про екслібрис Буряковської «Рот»: «Енгеліна попросила мене зробити їй ex libris; я відповів, що, при 
моєму до неї ставленні, це буде виглядати приблизно так: велике місто, і через усе місто тягнеться твій мерзенний 
язик. Вона нітрохи не образилася, сказала, що це гарна ідея, і зробила для себе цей офорт».

БУРЯКОВСЬКА Енгеліна Петрівна (1944–1982)
Українська художниця-графік, письменниця, музикант. Народилася у Львові. Закінчила Львівську державну кон-
серваторію ім. М. В. Лисенка. Займалася літературною діяльністю (близько 30 оповідань). Створила понад 40 гра-
фічних робіт в техніках офорту та акварелі. Дружина графіка О. Аксиніна.
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109. ПОПОВ М. 
 ДЖЕРЕЛА МУДРОСТІ. ІЗ СЕРІЇ «Г. С. СКОВОРОДА». 1972 р.
Літографія. 9/15.
Розмір аркуша: 67 х 66 см, розмір відбитка: 51 х 53,5 см. 
У правому нижньому куті аркуша монограма автора.

Естімейт  400 — 500
Стартова ціна — 150 

ПОПОВ Микола Тарасович (1927–2010)
Видатний український графік, Заслужений діяч мистецтв УРСР (1977), Народний художник України (1997). На-
вчався у Київському художньому інституті в майстерні А. Пащенко (1950–1956). З 1961 р. викладач Київського 
художнього інституту, з 1978-го — професор і керівник кафедри графічних мистецтв. У 1977 р. очолив Республі-
канську художню раду з графіки при Художньому фонді УРСР, неодноразово обирався членом правління Київської 
організації Спілки художників України. Твори зберігаються у численних музеях України, галереях та приватних 
колекціях по всьому світу.
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110. КЕЦАЛО З.
 ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У ЖОВКВІ. [1970-і рр.]
Ліногравюра.
Розмір аркуша: 42,2 х 30,9 см, розмір відбитка: 19,8 х 18 см. 
У лівому нижньому куті відбитку авторська монограма.

Естімейт  300 — 400
Стартова ціна — 100 

КЕЦАЛО Зеновій Євстахович (1919–2010)
Український графік і живописець. Народився у с. Добрівляни (нині Львівська область). Член НСХУ (1962). Народ-
ний художник України (1995). Закінчив Державну промислову школу ім. С. Щепановського у Львові (1938). На-
вчався у Краківській академії образотворчих мистецтв (1938–1939). Педагоги з фаху — К. Дуніковський, Я. Г. Розен, 
К. Сіхульський, Л. Тирович. З 1957 р. учасник обласних, всеукраїнських і міжнародних художніх виставок. Автор 
портретів, пейзажів Полісся, Прикарпаття та Криму, натюрмортів, тематичних композицій, монументальних робіт 
у техніках мозаїки, сграффіто, майоліки. Ілюстратор творів Лесі Українки українських народних казок.
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111. КОТКОВ Е. 
 [ВІДКРИТТЯ ВСЕСВІТУ]. 1959 р.
Ліногравюра.
Розмір аркуша: 50 х 36 см, розмір відбитка: 42 х 27 см. 
У лівому нижньому куті аркуша монограма автора.

Естімейт  350 — 400
Стартова ціна — 150 

КОТКОВ Ернест Іванович (1931–2012)
Український художник-графік. Народився у Києві. Закінчив Київський державний художній інститут (1955). Педа-
гоги з фаху — В. Касіян, Ф. Самусєв, С. Подерв’янський. Працював у галузях монументального мистецтва, станко-
вого живопису й графіки. Близький друг кінорежисера С. Параджанова. Монументально-декоративні скульптури 
Е. Коткова тричі було названо кращими роботами року за рішенням Художньої ради НСХУ. Свого часу, у газеті 
«Правда» Коткова назвали «абстракціоністом», «формалістом» і «космополітом». Відтоді його не брали на офіційні, 
так звані «тематичні», художні виставки. Твори художника зберігаються в музеях і приватних колекціях України, 
Франції, США, Австрії, Швейцарії, Німеччини, Ізраїлю, а авангардні бетонні композиції прикрашають численні 
міста України.
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112. ДЕРЕГУС М.
 ЧУМАК. З ІЛЮСТРАЦІЙ ДО ПОВІСТЕЙ МАРКА ВОВЧКА (ВАРІАНТ). 1957 р.
М’який лак, акватинта.
Розмір аркуша: 40 х 30 см, розмір відбитка: 34 х 23 см.

Естімейт  400 — 500
Стартова ціна — 150 

ДЕРЕГУС Михайло Гордійович (1904–1997)
Видатний український графік, живописець, педагог. Член-кореспондент Академії мистецтв СРСР(1958). Народ-
ний художник СРСР (1963). Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1969). Академік Академії мистецтв 
України (1996). Народився у с. Веселе (нині Харківська область). Закінчив Харківський художній інститут (1930). 
З 1932 р. — активний учасник виставок на батьківщині та закордоном. Провів персональні виставки у Харкові 
(1932), Москві (1940) та Празі (1959). Викладав у Харківському художньому інституті, з 1962 р. — керівник гра-
фічної майстерні Академії мистецтв СРСР у Києві. Працював переважно у галузях станкової та книжкової гра-
фіки, автор ілюстрацій до творів М. Вовчка, М. Гоголя, І. Котляревського, Л. Толстого, Л. Українки, Т. Шевченка 
та ін. Твори зберігаються у Національному художньому музеї України та інших музейних і приватних зібраннях 
в Україні та за кордоном.
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113. БОГАЄВСЬКИЙ К. 
 СЕРЕД СКЕЛЬ. 1922 р.
Автолітографія.
Розмір аркуша: 41 х 61,5 см, розмір відбитка: 35 х 41 см. 
У правому нижньому куті аркуша монограма автора.

Естімейт  900 — 1 000
Стартова ціна — 300 

БОГАЄВСЬКИЙ Костянтин Федорович (1872–1943)
Видатний художник-пейзажист. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1933). У 1891 році вступив до Імператорської 
Санкт-Петербурзької Академії мистецтв, де навчався в пейзажній майстерні А.  Куїнджі. Закінчивши Академію 
у 1897 р., повернувся до Криму, кілька років прожив у Бахчисараї. Притаманний митцеві потяг до світу фантасти-
ки, прагнення до декоративності «стилю» привернули до нього увагу представників об’єднання «Мир искусства», 
і 1910 року, після багатьох наполегливих запрошень, він став учасником виставок товариства. К. Богаєвський мав 
власну бібліотеку, екслібрис для якої створив у 1930 р. графік М. Піскарьов (1892–1959). У 1923 р. Держвидавом було 
випущено альбом автолітографій К. Богаєвського, який мав величезний успіх. Змістом малюнків альбому є фантазії 
про Кіммерію, у яких закладено глибоку філософську думку художника, який веде розмову про минулі віки. 
1930-і роки стали для митця періодом великого творчого піднесення і пошуків нових форм і тем. Щоб краще 
зрозуміти тогочасну дійсність, митець їздив у промислові центри країни — на Донбас, до Маріуполя, в Баку, на 
Дніпробуд. Близько 13 монументальних краєвидів написано художником на тему «Дніпробуд». В роки Другої 
світової війни Богаєвський залишився в Феодосії, де й загинув у лютому 1943 року під час бомбардування оку-
пованого міста радянськими військами.
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114. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ГЕТЬМАН ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО. 
 1918 р.
Портрет виконано з гравюри Вільгельма Гондіуса (XVII ст.)
Розмір аркуша: 46 х 32 см, розмір відбитка: 28 х 19,5 см. 
У правому нижньому куті позначки видавництва «Сopyright, 1918, by Dr. Sushko».

Естімейт  700 — 800
Стартова ціна — 250 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Богдан (Зиновій-Богдан) Михайлович (1595–1657)
Український військовий, політичний та державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, очільник Гетьманату (1648–
1657). Лідер Хмельниччини — повстання проти зловживань коронної шляхти в Україні, котре переросло у визволь-
ну війну проти Речі Посполитої. Перший з козацьких ватажків, котрому офіційно було надано титул гетьмана. 
Намагався розбудувати незалежну українську державу, укладаючи протягом свого правління союзи з Кримським 
ханатом та Московським царством.

ГОНДІУС Вільгельм (1598–1652/1658)
Фламандський картограф, гравер і художник. Його кар’єра значною мірою була пов’язана з Річчю Посполитою. 
У 1641 році переїхав з Гааги до Ґданська, де був придворним гравером польських королів Владислава IV і Яна-Кази-
мира. Гондіус створив численні портрети монархів, магнатів, воєвод, канцлерів, бургомістрів, міщан, учених; граві-
рував карти, зокрема, Бопланову «Загальну карту України». Гондіус був свідком повстання Богдана Хмельницького 
у 1648 році. Козацький гетьман став видатною постаттю для цілої Європи, тож його образ не міг пройти повз увагу 
художника. У 1651 році Гондіус виконав гравюру, яка стала найвідомішим прижиттєвим портретом Хмельницького. 
Автори численних зображень гетьмана використовували цей портрет як зразок, більш чи менш його модифікуючи. 
Однією з таких модифікацій є зображення гетьмана на купюрі номіналом 5 гривень.

СУШКО Олександр (1880–1966)
Український історик, журналіст, громадський діяч. Редактор газети «Канадійський русин», видавець-редактор 
науково-літературного журналу «Україна» (1918–1919), організатор першого загального з’їзду українців Манітоби 
(1915). Викладав історію слов’янських народів у Чикагському Університеті.
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115. ORDA N. 
 OSTRÓG. G. WOŁYŃSKA. = ОРДА Н. ОСТРОГ. ГУБЕРНІЯ ВОЛИНСЬКА.

Літографія: 
Rys. z natury Napoleon Orda; Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie, [1880].
Розмір відбитка: 19,7 х 29,2 см.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 350 

ОРДА Наполеон Матеуш Тадеуш (1807–1883)
Білоруський і польський художник, літератор, композитор, музикант. Автор понад тисячі акварелей і рисунків, що 
зображують історичні місця польських, українських і білоруських земель. Його рисунки було використано під час 
підготовки проектів реставраційних робіт Андріївської церкви в Києві, костелу Івана Предтечі в Білій Церкві, фор-
теці в Кам’янці-Подільському, замків у Дубному та Острозі, інших архітектурних пам’яток України. Багато з цих бу-
дівель було змінено, перебудовано або знищено, тому твори художника, що зображають їх, є надзвичайно цінними. 
Малював Н. Орда майже з фотографічною точністю. Під кожним малюнком він подавав не лише назву зображеної 
місцевості або архітектурної пам’ятки, алей нерідко пояснювальний текст, що стосувався самої місцевості, розмі-
щення архітектурного ансамблю чи окремої споруди, власників замків, палаців, маєтків тощо.
Дивовижну за культурним, науковим і мистецьким значенням роботу Наполеона Орди завершив блискучий май-
стер літографії Алоїз Місерович у літографському цеху Фаянса у Варшаві 1880 року. 84 аркуша з видання «Album 
widoków przedstawiających miejsca historyczne Królestwa Galicyi i ziem krakowskich zrysowane z natury prez Napoleona 
Ordę» присвячено Україні.
Острог — місто, розташоване на південному сході Рівненської області у межиріччі Горині та її притоки Вілії. Сво-
го часу входило в п’ятірку найбільших міст України, нині — провінційний райцентр. Перша письмова згадка про 
Острог датується 1100 роком (Іпатіївський літопис). Ймовірно, тоді й з’явилася назва «Острог» (в давньоруській 
мові острогами називали укріплені населені пункти). У XIV ст. князь Данило Острозький, племінник князя Данила 
Романовича, заснував у місті замок, який у майбутньому став резиденцією родини Острозьких — одних з найбагат-
ших магнатів в Україні. У XVII ст. на землях роду було розташовано 24 міста та понад 400 сіл. Саме на кошти цієї 
родини в Острозі було створено греко-слов’янську школу, яку нині називають академією і вважають першим ВУЗом 
в Україні. При школі було відкрито друкарню, в якій працював Іван Федоров. Тут було надруковано «Буквар» та 
«Острозьку Біблію» — перше повне видання Біблії церковнослов’янскою мовою.

ФАЯНС Максиміліан (1825–1890)
Польський художник, літограф, фотограф. Створив одне з перших у Варшаві фотоательє. М. Фаянс — майстер ко-
льорової літографії.
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ОРДА Наполеон Матеуш Тадеуш (1807–1883)
Білоруський і польський художник, літератор, композитор, музикант. Автор понад тисячі акварелей і рисунків, що 
зображують історичні місця польських, українських і білоруських земель. Його рисунки було використано під час 
підготовки проектів реставраційних робіт Андріївської церкви в Києві, костелу Івана Предтечі в Білій Церкві, фор-
теці в Кам’янці-Подільському, замків у Дубному та Острозі, інших архітектурних пам’яток України. Багато з цих бу-
дівель було змінено, перебудовано або знищено, тому твори художника, що зображають їх, є надзвичайно цінними. 
Малював Н. Орда майже з фотографічною точністю. Під кожним малюнком він подавав не лише назву зображеної 
місцевості або архітектурної пам’ятки, алей нерідко пояснювальний текст, що стосувався самої місцевості, розмі-
щення архітектурного ансамблю чи окремої споруди, власників замків, палаців, маєтків тощо.
Дивовижну за культурним, науковим і мистецьким значенням роботу Наполеона Орди завершив блискучий май-
стер літографії Алоїз Місерович у літографському цеху Фаянса у Варшаві 1880 року. 84 аркуша з видання «Album 
widoków przedstawiających miejsca historyczne Królestwa Galicyi i ziem krakowskich zrysowane z natury prez Napoleona 
Ordę» присвячено Україні.
Острог — місто, розташоване на південному сході Рівненської області у межиріччі Горині та її притоки Вілії. Сво-
го часу входило в п’ятірку найбільших міст України, нині — провінційний райцентр. Перша письмова згадка про 
Острог датується 1100 роком (Іпатіївський літопис). Ймовірно, тоді й з’явилася назва «Острог» (в давньоруській 
мові острогами називали укріплені населені пункти). У XIV ст. князь Данило Острозький, племінник князя Данила 
Романовича, заснував у місті замок, який у майбутньому став резиденцією родини Острозьких — одних з найбагат-
ших магнатів в Україні. У XVII ст. на землях роду було розташовано 24 міста та понад 400 сіл. Саме на кошти цієї 
родини в Острозі було створено греко-слов’янську школу, яку нині називають академією і вважають першим ВУЗом 
в Україні. При школі було відкрито друкарню, в якій працював Іван Федоров. Тут було надруковано «Буквар» та 
«Острозьку Біблію» — перше повне видання Біблії церковнослов’янскою мовою.

ФАЯНС Максиміліан (1825–1890)
Польський художник, літограф, фотограф. Створив одне з перших у Варшаві фотоательє. М. Фаянс — майстер ко-
льорової літографії.

116. ORDA N. 
 JAZLOWIEC NAD RZEKA OLEHOWCEM (GALICYA). = 
 ОРДА Н. ЯЗЛОВЕЦЬ НАД РІЧКОЮ ОЛЬХОВЕЦЬ (ГАЛІЦІЯ).
Літографія: 
Rys. z natury Napoleon Orda; Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie, [1880].
Розмір відбитка: 19,3 х 28,8 см.

Естімейт  500 — 600
Стартова ціна — 250 
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