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Володимир Єршов

«30Л0ТИЙ ВІК»
ДРУКАРСТВА У БЕРДИЧЕВІ
На території, яку тепер займає Житомирська область, у XVIII столітті
діяли три друкарні.
Іван Огієнко в "Історії українського друкарства" пише про заснування
у 1783 р. друкарні при головному житомирському суді, в якій тиражувались
процесуальні звіти та інші офіційні папери. Також відомо, що перед
заснуванням друкарні Кременецького
ліцею житомирська деякий час
працювала на її користь.1 Проте, знайти що-небудь з друкованих зразків
того часу, на жаль, поки що не вдалося.
Найдавніше з відомих видань, яке здогадно належить до житомирських,
відоме під 1789 роком: '"Оріsanіе роgrzebu сіаłа... Lukasza Таdeuszа
Rubińskiego".- Всього за час існування житомирської друкарні з 1789(?) по
1798 рр. збереглись відомості про два видання (шрифт латинський і
кириличний).
Наприкінці століття запрацював друкарський верстат в с.Студениця
(нинішнього Коростишівського району) в маєтку відомого у свій час3
публіциста та суспільного діяча Леонарда Волчкевича Олізара (1753-1817),
де в період 1790(?)-1791 рр. було надруковано чотири книги (шрифт
латинський).
Проте, звичайно, найвідомішою та найбільшою друкарнею в
Київському воєводстві, а згодом і у Волинській губернії (та, мабуть, і на
всій Правобережній Україні після друкарень Києво-Печерської лаври і
Почаєвського Успенського монастиря), була Drukarnia W.W. ОО.
Каrmelitów Воsych Fortecy Najświętszej Маrуі Раnnу в Бердичеві, що діяла
з 1760 по 1840 рр.4
Безперечно, вся видавнича діяльність друкарні пов'язана із закладеним
тут ще між 1626 та 1627 рр. київським воєводою Янушем Тишкевичем (пом.
1649) костьолом, який 19 липня 1630 р. разом із землями і селом Скраглівкою
(нинішнього Бердичівського
району) були подаровані босим кармелітам у
5
Довічне користування.
2 березня 1634 року київський єпископ Анджей Шолдрський урочисто
заклав перший камінь у фундамент катакомбного костьолу на честь
непорочного зачаття Богоматері, Святих Михайла Архангела, Іоана
Хрестителя і Євангелістів. Приблизно сто років по тому, у 1739 році.
Розпочалось будівництво, а в 1754-му єпископ Каетан Солтик освятив
верхній костьол, побудований у барочному стилі архітекторами Яном де
Віттом і Гжегожем Тарновським. Участь
у проектуванні архітектурних робіт
приписують
також
Теодору
Раковецькому. Внутрішній розпис
костьолу виконав італійський художник
В.Фредеріче.
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В.Єршов.

16 липня 1756 р. К. С о л т и к урочисто здійснив к о р о н а ц і ю ікони
Бердичівської Богоматері, яка йменувалася Гетманкою Кресовою і стала
згодом однією з найбільш шанованих святинь католицького світу. На честь
цієї події були відлиті золоті, срібні і мідні медалі із зображенням
Бердичівської Божої матері.
Відомо, що у 1772 р. у монастирі босих кармелітів нараховувалось 27
священиків і ІЗ ченців, які готувались прийняти сан. 7 Окрім монастирських
справ, вони опікувались школою (яка за рівнем підготовки відповідала
гімназії),пансіоном та бібліотекою з великою кількістю інкунабул і
стародруків.
Відомості про кармелітську бібліотеку надзвичайно бідні. На сьогодні відомо
лише чотири її інкунабули, які нині є частиною золотого фонду колекції ЦНБ імені
В.Вернадського у Києві.6
Серед рукописного зібрання бібліотеки кармелітів иайвідомішими у всій Славії
і Туреччині є "Записки Яничара" Костянтина Михайловича з Островиці, знайдені
А.Галензовським у монастирській бібліотеці в 1823 році' (нині зберігаються в
Зібранні Чарторийських Національного музею у Кракові. Рукопис в 4° на 298
аркушах, польський скоропис XVII ст.).
Але найбільше кармеліти опікувалися друкарнею. І згодом саме вона прославила
містечко на всю Європу.
Дозвіл на заснування друкарні при монастирі був отриманий від короля Речі
Посполитої Августа Ш 14 січня 1758 р. Невдовзі з Австрії було привезено перший
друкарський верстат, а в Скраглівці облаштовано папірню. Налагодження
виробництва, фахове навчання працівників та набір перших книг зайняли більші
року. У 1760 р. побачили світ перших шість бердичівських видань, серед яких був
і підручник арифметичних та алгебраїчних правил Юзефа Тожевського на 188 (!)
сторінках.
В розпорядженні набирачів були латинські та кириличні шрифти: гравірувальні
й набірні, текстові і титульні, прямі і похилі тощо. Іншими словами, вже у перші
роки свого існування друкарня мало чим поступалася кращим європейським. При
ній також було організовано гравірувальну майстерню, серед найвідоміших майстрів
якої насамперед назвемо Теодора Раковецького, Теофіла Троцкевича, Івана
Филиповича
та
Іогана
Христіана
Вінклера.
У видавничій політиці кармелітів проглядається намір охопити майже всі
сторони людської діяльності: від книг богословських, теологічних і
проповідницьких, календарів, словників і шкільних підручників до в и д а »
історичного, політичного й господарського характеру. Знамениті бердичівські
календарі - явище унікальне у багатонаціональній українській культурі. Це були
своєрідні бюлетені релігійних, політичних, господарських і культурних подій. В
них популяризувалися здобутки видатних вчених Європи (астрономічні дані,
наприклад, надходили від астрономів Краківської академії). Тому, очевидно, не
випадковими були колосальні тиражі календарів - сорок тисяч примірників на рік!10
У 1760-1800 рр. в друкарні босих кармелітів було видано 264 книги, а за всю
вісімдесятилітню історію її діяльності - 650" (за іншими відомостями - 714).
Тобто, в середньому кожних півтора місяці з'являлося нове видання! Друкувалися
книги на латані, польською, а також німецькою, французькою, російською мовами.
Усі ці роки з друкарнею тісно співпрацювали десятки і сотні фахівців, видавців,
вчителів, вчених, богословів, письменників, художників. Тому й не дивно, що з
другої половини XVIII століття Бердичів стає релігійним, науковим і культурним
центром католицького Правобережжя. "Бердичів з точки зору наук біблейських і
талмудистських переважає всі інші європейські міста", - писав у середині минулого
століття історик Владислав Бентковський.'3 Цьому в немалій мірі сприяли монастир

босих кармелітів, багата монастирська бібліотека і друкарня, а також ярмарки і
численні паломники, яскраві театральні дійства і кармелітська школа, в якій
вчилися, зокрема, відомий письменник Генрик Жевуський (1791 -1866) та історик і
письменник Генрих Духиньський (1816-1893).
Особливим покровителем кармелтськоїдрукарні був Юзеф Анджей Залуський
(1702-1744) - популярний у той час польський поет, драматург, історик і суспільний
діяч. У другій половині ХУЛІ ст. у монастирі служив історик релігії Гжегож
Тжешневський, автор "Оzdobа і оbrоnа ukraińskich krajów" (Веrdyczów, 1767). З
кінця 1760 рр. з Бердичевом була тісно пов'язана доля релігійного письменника
Габріела Анджея Каспровича (1717-1785). У 1770-х в друкарні монастиря були
видані теологічні праці Валеріана Груїичинського (пом. після 1777), а на початку
1790-х - ряд творів Юзефа Бєлавського (1739-1809) - популярного поета і
комедіографа. З кінця семидесятих років XVIII ст. з Бердичевом тісно пов'язана
доля відомого вченого-бернардина Бенедикта Котфицького.
Б.Котфицькия служив бернардином росыйської провінції, займався історією,
писав поезію, але найбільш відомим став як католицький письменник і релігійний
діяч. Перші містки про майбутнього письменника належать до 1734 року, коли він
поступив ченцем до бернардинського костьолу в Лежайську (нині - в Польщі). Після
рукоположення вивчав філософію і теологію, а в 1741 р. склав іспити на викладача.
Протягом наступних трьох років Б.Котфицький викладав філософію у Заславлі,
служив дефінітором Російської провінції (1751), генеральним візитатором (1755) і
двічі (у 1757-1760 та 1766-1769) - провінціалом Великопольської провінції. У 1770тірр. він пише головні свої твори: "Superior regularis..." (1773) і "Pamięć codzienna..."
(1778-1779), в яких, поруч з розкриттям шерегу теологічних проблем, розглядає
також роль і значення монастирських бібліотек в самоосвіті священиків. Здоров'я
Б. Котфицького на той час значно підупало. Письменник багато роздумує про
"зіпсований вік" - так він називає вісімнадцяте століття, коли католицтво, на його
думку, "пішло насміх". |4 Про причини, які спонукали Б.Котфицького взятися за
перо, пише: "...І Бог не був би Богом, якби природнім розумом міг би бути
досконалим у своїй природній неосяжності, і Віра не була б Вірою, якби всі таїнства
її ясно під розуміння наші потрапляли".15. В цей час активізуються його зв'язки з
кармелітською друкарнею, в результаті чого тут були видані дві його книги. Ці
зв'язки були такими тісними, що історики минулого століття навіть вважали, що
помер він у Бердичеві.16 Але сучасні дослідники стверджують, що пішов Бенедикт
Котфицький з життя 8 серпня 1781 року у Заславлі. 17
Бібліографія творів Б.Котфицького складається з шести позицій:
1. Оtwartа drogа do niеśmiertelnej sprawу... Аthanazegо Szeptyckiego... Lwów
І747.-ХІVs. 2°.
2. Наsło słowa Воżegо... Маtкі... Маrуі... w Оbrazie Lwowskim...głoszące... Lwów, 1754. - 459 S. 2 е . (В співавторстві).
3. Superior regularis qva pater, qva index... - Веrdiczoviaе.
Раrs 1.1733 (очевидно, слід читати 1773). -XVI, 255, X S. 4°;
Раrs 2.1773.-ХХ. 262, XX з. 4°.
4. Раmіес соdziennа bolesnej mękі у окrutnej smiercі... Jezusа Сhrystusа...
С z . І . - Lwów, 1778.- VI, 455, V s. 8°.
Сz.2. -Веrdyczów, 1778. - XIV, 626 s. 8°.
Сz.3-4. - Веrdyczów, 1779. - VI, 509 s. 8°.
5. Переклад: [Skorskі Jan] Lесh Роlskі аlbо Wolnegо z złotegо Narodu Роlskiegо
Początki...- Lwów, 1751.-IV, 174.s. 8°.
6. Видав: Statutа Fratrum Міnorum regularis оbservantіае... - Lublin, 1769. XII, 477 8. 4°.
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ОПИС ВИЯВЛЕНИХ БЕРДИЧІВСЬКИХ СТАРОДРУКІВ
Нині на Житомирщині бердичівські видання зустрічаються дуже рідко.
Особливо це стосусться книг, виданих до 1800 р. Автору цих рядків поки що відомі
з них лише декілька примірників. Тому вважаю надзвичайно необхідним розпочати
роботу по виявленню і повному опису
de visu всіх бердичівських раритетів,
які зберігаються в нашому краї.
І. Коtwickі Веnedykt. Раmіęć соdzienna... - Веrdyczów, 1778.
Місце зберігання: Житомирський обласний краєзнавчий музей.
Шифр:
Колекція Ганських.
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краєзнавчого музею Інв. №19783" (цифри написані синьою кульковою
ручкою) і "Музей Бердичівщини відділ
№1276" (цифра в штампі
закреслена, під нею за штампом - 514. Обидві цифри написані фіолетовим
вигорілим чорнилом). На титульному листі штампи: "Бібліотека музею
№363 Б е р д и ч і в " (цифра - фіолетовим чорнилом) і " Б і б л і о т е к а
Житомирського краєзнавчого музею Інв. №
". Всі чотири штампи фіолетовою тушшю. На задньому правому форзаці кульковою ручкою
чорного кольору написано сучасний шифр зберігання.
Загальний стан книги можна було б оцінити, враховуючи її вік, як дуже
добрий, якби вона не була пошкоджена шашелем. Проте це не заважає
читанню.
Це видання зазначене в каталозі Я.Запаска та Я. Іісаєвича "Пам'ятки
книжного мистецтва", 18 проте в ньому прізвище автора подано "Kotfickі".
На примірнику, який зберігається у фондах Житомирського краєзнавчого
музею, надруковано: "Kotwickі". В згаданому каталозі також не вказано
кількість сторінок видання і знаходження примірника в Житомирі (зазначено
тільки зберігання в Харківськкій державній науковій бібліотеці, Острозькому
музеї та Курніцькій бібліотеці в Польщі).
В "Словнику францисканських польських письменників", 19 ч.2, видання
помилково атрибутується як львівське, з кількістю сторінок, яка не
відповідає дійсності.

Кодекс являє собою видання
XIV, 626 сторінок (перший блок
без пагінації, другий - наскрізна
нумерація арабськими цифрами.
Книжний блок розміром 105x171
/ 8°. Формат шпальти набору 72x131 (без кустод). Кількість
рядків на сторінці - 28. знаків у
рядку - 34+/- 2, колір друку чорний.
В
нижньому
2. Коtficki Веnedykt. Superior regularis... - Веrdyczów, 1773.
зовнішньому куті сторінки кустода. Ініціал - один, що
Місце зберігання: Житомирський обласний краєзнавчий музей.
повторюється по всьому тексту Шифр: Колекція: бібліотека Ганських.
літера V (7x8). Заставка - одна,
геометричної форми на першій
Кодекс складається з ХХ,262,ХХ сторінок, перший і останній блок без
сторінці, кінцівки після розділів
пагінації, центральний - наскрізна арабськими цифрами. Розмір книжного
застосовуються без п е в н о г о
блоку 165x197/4°.'" Формат шпальти набору без кустод 119x145, кількість
шаблону. Папір стародруку на
рядків - 31, кількість знаків у рядку 58±2. Колір друку - чорний, в нижній
сторінках 1,13, 25, 37, 47. 59. 73.
правій частині сторінки - кустода. Зверху в лівій частиш лівої сторінки 83, 97, 109, 121, 133, 143, 157,
назва розділу, правої - теми. Ініціали: різний - 22x22, шрифтовий - 8x5. На
169, 181, 191, 205 та ін. має
сторінці 1 - заставка 110x30, перед розділами - набір декоративних заставок
філіграні.
Переплетення
з п'яти значків (стор. 7, 25, 45, 57, 62, 67, 74, 100, 113, 158, 173): кінцівки візерунок, що повторюється (півколо) декоративної гілки з 9 однакових
картонне, обклеєне зеленуватим
значків у два ряди, по п'ять і чотири (стор.44, 56, 73). Окрема кінцівка вигорілим папером, кант на 2 мм
орнамент (стор. XIV останнього блоку) і ваза (стор. XX останнього блоку).
більше книжного блоку. Кути
Водяні
знаки: ХVШ-ХХ, 25-31, 49-55, 97-103, 115-119, 139-149, 153-159,
трикутні шкіряні, спинка шкіряна
169-191, 201-207, 217-247, 257-261, І-ХХ - всі у внутрішньому верхньому
з
блинтовим
тисненням
куті.
коричневою фарбою: "Раmіес
У
верхній
нижній
чверті
декоративне
Переплетення картонне, обклеєне тонкою вичиненою шкірою.
соdziennа bolesnej meki у оkrutnеу"
Кант на 2 мм більший від книжного блоку.
рослинне тиснення в рамках.
На зовнішніх сторонах палітурки тиснення - рамка по периметру.
На сторінці XIV скоропис фіолетовим чорнилом: "Ех libris. Fr. Laurenty
Waiszlowski Cr. MP <...> S Patrio Danucki На
Danusci
<...>
xiaszka <...>
корін
ц і тиснення
світлою фарбою: "Superior regularis АRS" у три
Waiszlowskі Сг. МР <...> S Раtrіо Danuckі Danusсі
рядки. На верхній частині палітурки у лівому кутку біла наклейка з
darowana d WX Nizenskiego ia s June 06 Ao <...> WХ Dobrowolskiego GККER
напівстертим написом синім олівцем "548", над яким зроблено напис простим
<...>"? а також на сторінці 5 схожим почерком: "Ех libris Fr. Laurenty
олівцем - "1049".
Wasilkowski Cr. MP <...>".
На титулі (с.1) по центру штамп фіолетовою мастикою: "Бібліотека
На передньому форзаці ш т а м п и : "Бібліотека Ж и т о м и р с ь к о г о
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Житомирського краєзнавчого музею Інв,№___"На сторінці З, 17, XX
(останнього блоку) - штамп фіолетовою мастикою: "Музей Бердичівщини
відділ
№
". На стор. З також: "Бібліотека музею №4132
Бердичів". На стор. IV блоку - сучасний шифр зберігання експонату ЖКМ.
Стан дуже добрий, деякі сторінки внизу не розрізані, що дає підстави
припускати, що це первісний екземпляр. Є пошкодження, зроблені шашлем.
Зошит з восьми сторінок прошитий у двох місцях сірою лляною ниткою.
В наборі книги використано не менше восьми гарнітур шрифтів.
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