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Колекція видань Івана Федоровича в збірці
Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького
Збірка Рукописів та стародруків Національного музею у Львові імені
Андрея Шептицького є однією з найцінніших книгозбірень в Європі
з огляду на представлені у ній пам’ятки писемності і друкарства, як
західно, так і східноєвропейські. Основу колекції складають рукописи
та стародруки, передані митрополитом Андреєм Шептицьким упродовж
1905-1939 рр. з архіву Львівської капітули, бібліотек різних установ та
дарів приватних осіб. Формуючи книгозбірню Митрополит розумів,
що українська рукописна та стародрукована книга, за своїм багатством
і художнім рівнем оздоблення, посідає провідне місце не тільки у
слов’янському, але і загальноєвропейському книжковому мистецтві,
а також є багатим історичним джерелом до історії і духовного життя
української нації.
Одними з найцінніших в збірці кириличних друків є видання Івана
Федорова (Федоровича, †1583 р.) – відомого типографа і гравера. Колекція
нараховує 17 експонатів, які репрезентують шість з тринадцяти його
видань. Це – московський Апостол 1564 рр. (1 примірник), Заблудівське
Євангеліє учительне 1568-69 рр. (3 примірника), Заблудівський Псалтир
з Часословцем 1568-69 рр. (1 примірник), львівський Апостол 1573-74 рр.
(4 примірники), острозький Новий Завіт і Псалтир 1580 р. (2 примірники)
та Острозька Біблія 1581 р. (4 примірники).
Видання Івана Федорова неодноразово привертали увагу дослідників
[1], проте досі ще не існує праці де була б зібрана інформація про усі
збереженні до сьогодення примірники видань, які знаходяться у різних
музеях та бібліотеках світу. В сучасній кодикології все більшого значення
набуває попримірникове дослідження стародруків та провенієнційних
записів на них. Систематизація, оприлюднення та наукове осмислення
цих першоджерел має виняткове значення для розвитку широкого
спектру, насамперед, гуманітарних дисциплін. Зокрема, на підставі
аналізу провенієнцій ми можемо простежити ареал розповсюдження і
читацьку авдиторію видань Івана Федорова.
Він розпочав свою видавничу діяльність у Москві, де з 17 квітня
1563 р. по 1 березня 1564 р. разом із Петром Мстиславцем працював над
підготовкою видання Апостола. Крім того, у 1565 р. вони надрукували
ще два видання Часовника. Робота над першим тривала від 7 серпня до
29 вересня 1565 р., над другим – від 2 вересня до 29 жовтня того ж року.
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Московський період друкаря в збірці НМЛ представлено Апостолом
(1564 р.). Відомо, що його було надруковано накладом біля 1000
примірників, до тепер є відомості про збереження 62 екземплярів [2].
Музейний примірник (Сдк-76), за записом у старій інвентарній книзі,
1905 р. придбав митрополит Андрей Шептицький у С. Т. Большакова1 в
Москві за 200 рублів і передав на депозит до тоді ще Церковного музею
[3]. Лише 5 вересня 1923 р. його переведено на постійне збереження
до НМЛ. Цей примірник майже повний, бракує лише 4-х початкових
ненумерованих та останнього (262 нн) аркуша.
Згідно записів на форзацних аркушах спідньої дошки вдалося
встановити, що у 1682 році він був власністю церкви «Миколая
Чудотворця «на Пісках» і Трьох московських чудотворців Петра, Олексія
і Йони», документально відомої з першої третини XVII ст. і зруйнованої
у 1932 р., яка знаходилась в Москві на Арбаті. Другий запис також
зроблений московським скорописом на спідньому форзаці інформує,
що у 1687 р. книга була власністю невстановленого («Слодецького» або
«Слобоцького») монастиря в Москві. У 1904 р. Апостол потрапив до
збірки відомого московського антиквара і бібліофіла С. Т. Большакова,
про що свідчить його екслібрис наклеєний на звороті спідньої дошки
оправи: «Собраніє С. Т. Большакова № _ 1904 л. 1870».
Після Москви Іван Федоров та Петро Мстиславець упродовж 8.07.1568
-17.03.1569 рр. працювали у заблудівській друкарні в маєтку литовського
гетьмана Г. О. Ходкевича і надрукували Євангеліє Учительне. Незабаром
після видання цієї книги Петро Мстиславець виїхав до Вільна. А Іван
Большаков Сергій Тихонович (1842-1906) – московський антиквар, походив
з першої в Росії династії професійних антикварів-книжників, комісіонер
Імператорського Московського університету, Московського Публічного
Румянцівського музею, Імператорської Публічної бібліотеки, ОІДР (Общество
исторических древностей) та інших наукових організацій і товариств. Успадкував
антикварну справу і звання від свого батька Тихона Федоровича Большакова
(8.07.1794, м. Боровск Калузької губ.- 19.12.1863, Москва), який був засновником
однієї з найбільших московських антикварних фірм. Антикварне підприємство
Большакових у 1880-1890 рр. мала філії в Петербурзі (Апраксін двір, Большая
лінія) і тимчасову торгівлю в Нижньому Новгороді і Сімбірску, яка відбувалася
під час ярмарків. С. Т. Большаков переважно згадується у зв’язку з переданням до
Румянцівського музею рукописної збірки батька. Після 1906 р. справа перейшла до
рук його сина – Миколая Сергійовича Большакова, який випустив кілька торгових
каталогів фірми. Після Жовтневої революції антикварна фірма Большакових
припинила своє існування. Подальше життя М. С. Большаков присвятив
науці, зокрема вивчав російську гравюру. [Предпринимательская деятельность
российский антикваров в конце XIX - первой трети XX века // http://www.google.
com.ua/url?url=http://all-referats.com/diploms/56].
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Федоров від 26 вересня 1569 р. до 23 березня 1570 р. друкував свою
першу самостійну працю – Псалтир з Часословцем.
Заблудівське видання Євангелія Учительного [4] на сьогодні відоме в
51 екземплярі [5] з них три зберігаються в збірці НМЛ (Сдк-569, Сдк-570,
Сдк-1623).
Перший примірник з НМЛ (Сдк-569) майже повний, бракує лише 1
ненумерованого аркуша та арк. 296. Згідно першого купчого запису на арк.
2-10 він був придбаний невдовзі після надрукування, а саме 11 лютого 1570
р. «рабом божим Миколою Крас […]тадским з дружиною» і «вкладений»
до (невідомої нам) церкви, оскільки частина запису обірвана, а прізвище
дарителя затерте [6]. На арк. 188-209 було виявлено наступний вкладний
запис скорописом про те, що 6 квітня 1606 р. книгу придбав мирянин
Микита із дружиною Параскевою і «вклав» до церкви святого Миколая
в Голих Горах [7] (містечко Гологори, нині Львівської обл. Золочівського
р-ну). Тут вона перебувала упродовж тривалого часу – до ХІХ ст., про
що свідчать покрайні записи на книзі, де згадуються гологірський «отець
Бериндов» (арк. 10 зв.) та ієрей Григорій «Старониколинский Гологорский»
(арк. 15зв.-20). У ХІХ ст., згідно запису на арк.1: «J Czołowski P Batkovię
N° 12», Євангеліє потрапило до села Батьків неподалік Золочева (нині
Львівської обл. Бродівського р-ну) до книгозбірні Й. Чоловського. З кінця
ХІХ – початку ХХ ст. книга зберігалася в музеї А. С. Петрушевича, що
засвідчує печатка «Музеумъ А. С. Петрушевича» на арк. 1нн, 2 нн., 282
та 399. До музею цей примірник був куплений у о. прелата Петрушевича
за 200 корон митрополитом Андрієм Шептицьким 13 жовтня 1905 р., що
підтверджує як запис у «Каталозі» І. Свєнціцького [8], так і власноручний
запис митрополита на вільному аркуші форзаца верхньої дошки.
У другому примірнику Євангелія Учительного (Сдк-570) бракує 8
початкових ненумерованих, 52 нумерованих (в різних місцях тексту) і
останнього ненумерованого. На верхньому полі арк. 64-70зв. знаходимо
уривок найдавнішого датованого в книзі вкладного запису 1625 р.: «За
^пUщен# грhховъ / свwи(х) и ^далъ еи до / Церкви…../ АХ / КЄ p (1625
р.)… А кто бы Сию КнигU смилъ ^далити бUде(т) СUдъ мh..». Інші
фрагментарно збережені записи зроблені скорописом другої половини
XVII ст. на арк. 166 («До церкве Св#то Тро(и)ці до села болви…»), арк. 298
(«Си# Книга ^ца Васили# болвиньского з ВUгоръки продана# коториї
чоловhкъ подарUвалъ до церъкве св#[то] Троиц[кої] А кто бы еи малъ
^далити бUдетъ СUд М…») і на арк. 312 («Си# Книга ^ца Васили#го
болв…») свідчать, що книга була придбана в селі Угорка Порохницького
деканату Перемишльської єпархії до церкви св. Трійці села Белвин
Перемишльського деканату [9] і була власністю о. Василія. Отже вже
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в другій половині XVII ст. Євангеліє побутувало в Перемишльській
єпархії. Ще один запис зроблений у XVII ст. дрібним скорописом на
арк. 268 також зберігся частково: «Си# кни… рекома… Іwана..». З нього
довідуємося, що Євангеліє певний час в XVII ст. належало невідомому
Івану. У 1724 р. книгу подарували «превелебному отцю Марку пресвітеру
Конуському», що віднотовано на арк. 21зв-27 польською мовою. На арк.
277зв. залишив запис (друкованими літерами почерком першої половини
ХІХ ст. коричневим чорнилом) новий власник Євангелія: «Сі# Книга
Рекома# Еv[ан](г)[е]лїи Велебнаго ^ца NN:». Виявлена на аркушах 19,
384 зв. овальна сажова печатка – екслібрис «Ex Bibliotheca I: Snigurski Eppi:
Pe[remisliensi]s № 553», свідчить, що у ХІХ ст. видання входило до збірки
бібліотеки Перемишльського єпископа Івана Снігурського [10], яка стала
підвалиною перемишльської Капітульної бібліотеки (більша частина
якої на сьогодні зберігається у Варшавській Національній (Народовій)
бібліотеці). До НМЛ (тоді ще Церковного музею) екземпляр потрапив з
дублетів Капітульної бібліотеки в Перемишлі, що зазначено в «Каталозі
Стародруків Церковного музею у Львові» 1908р. І. Свєнціцького [11] і
музейною печаткою «Печать ц[ерко]вного мUзе# в львовh» на арк. 19,
83, 195, 260 зв., 302, 304, 384 зв.
Найгірше збережений третій примірник цього видання (Сдк-1623).
Втрачені усі початкові ненумеровані аркуші і 33 нумерованих в різних
частинах тексту. Привертає увагу покрайній запис скорописом XVIII
ст. на арк. 281 зв.: «Сия Книга рекомая поученїе Толковая. Св[я]щ[е]
наго иерея Феодора Заколеского Манастиря Крехова отца Венедикта одь
умеръшого есть» і Пом’яник, що засвідчує приналежність книги у цей
період до Крехівського монастиря. В ХІХ ст. на арк. 106 залишив свій
автограф «Матвій Швалюкъ Бібліотикарь Читальні В Jасенові». До музею
(згідно записам Книги вступу та на вільному форзаці чільної дошки:
«Conciones І. Дольницкїй Проповіди») Євангеліє надійшло у 1920 р. як
дар отця прелата Ісидора Дольницького [12], який окрім цього подарував
ще 12 кириличних рукописів [13].
Надзвичайно рідкісним виданням є Заблудівський Псалтир з
Часословцем (1569-1570 рр.). На сьогодні в світі збереглися лише 4
екземпляри: у Великобританії (в бібліотеці Ламбертського палацу
в Лондоні), в Росії (в Російській національній бібліотеці у СанктПетербурзі, Саратовському державному університеті) та в Україні (в
Національному музеї у Львові) [14]. Примірник нашого музею (Сдк340) дефектний (бракує першого ненумерованого аркуша, 45 кінцевих
нумерованих першого рахунку, 7 нумерованих другого рахунку і останніх
2 ненумерованих), але найповніший в світі. За записом зробленим
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молдавським скорописом XVII ст. на арк. 221зв (І рахунку) довідуємося,
що «Сїю книгU рекомїи jа(л)ти(р) дадею / па(н) петръ (л)агота великїи
дво(р)ни(к) / мо(л)да(в)ской зе(м)ли за д[у]ше своа и съжите(л)ни/
ци своеи софїи.. ча(д)[а] свои(м)[и] и въ за д[у]ши / родїтилїи свои(х)
и даде# ау и деже е(стъ) / хра(м) ро(ж)де(с)тво пр(і)ч[ис]тї# вл[а]д[и]
ч[и]це нашеи / Б[огороди]ци оусело ропе(н)ка и деже е(сть) по(п) проко/
пие деже е(сть) непорvшено въвhки. / в л[е]то vсв (7202=1694р.) м[іся]
ца а(вг)[у](ст)[а] · (7) / кола е(і)смо би(л) оу прїгоди и изга(н)і / ^ нашеи
зе(м)ли ^ проклhти(х) тv(р)ци». Отже книгу придбав 7 серпня 1694 р.
молдавський шляхтич Петро Лагота і «вклав» до церкви Різдва Богородиці
села Ропенка (парафія с. Ванькова Лісського деканату Перемемишльської
єпархії), де у той час був ієреєм отець Прокопій. В каталозі «Стародруків
Церковного музею у Львові», укладеному в 1908 р. І. С. Свєнціцьким,
вказано, що примірник походить з містечка Тиряви Волоської (Лісського
деканату Перемишльської єпархії з церкви св. Параскеви (нині Польща),
Ряшівського воєводства, повіт Сянік) і до бібліотеки Святоюрської
капітули надійшов ще у 1864 р. [15]. Згодом (в лютому 1905 р.) його до
Церковного музею (нині НМЛ) передав митрополит Андрей.
У Львові Іван Федоров надрукував нове видання Апостола упродовж
25.02.1573 – 15.02.1574 р. і перший східнослов’янський Буквар 1574 р.
В збірці НМЛ Львівський період діяльності Івана Федорова
представлений чотирма примірниками Апостола. На сьогодні відомо, що
збережено 118 екземплярів і 2 фрагменти цього видання [16].
Перший з чотирьох примірників видання Львівського Апостола (Сдк77) є дефектним – [1-14 арк.], 1-227 арк., 260-263 арк. – із вставленим
уривком (арк. 223-252) із пізнішого Апостола, надрукованого у Львові
1639 р. Михайлом Сльозкою. На арк. 2зв. вміщено запис 1605 р. (на
день Різдва Христового) про вступ до гологірського братства Меланії
Бартошової Пожаровської, за що її чоловік – Бартош Пожаровскій, війт
гологірській, надав до храму Пречистої Богородиці в містечку Гологорах
(нині Львівської обл. Золочівського р-ну) худобу і цей Апостол [17]. В
наступному вкладному записі на арк. 5нн., зробленому скорописом другої
половини XVII ст. повідомляється, що книгу купили власним коштом
ктитори до Богоявленського храму сусіднього села Новосілки (нині
Львівської обл. Золочівського р-ну) [18]. Інші записи на арк. 14 нн, 3, 54,
112, 207, 227 – підтверджують перебування Апостола в Новоселицькій
церкві упродовж усього XVIII ст. З них найбільш цікавими є нотатки
на арк. 14 нн, де згадано Євстафія Балицького [19], на арк. 112 – про
перебування в Новосілках у 1785 р. Семеона Лонського [20] та на арк.
3 – запис 1762-1763 рр. генерального візитатора Миколи Шадурського
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[21]: «Сеи Ап(ос)т[о]лъ Ест(ь) це(р)кви Новосhлецкои Б(о)го#(в)лені#
Г[о](сп)[о]дн# (далі підпис)». До НМЛ ймовірно книга потрапила
з митрополичої бібліотеки [22], яку в свій час заклав митрополит
Михайло Левицький і яка на початках містилась в Унівському монастирі
(детальніше історія бібліотеки митрополита Михайла висвітлена нижче),
неподалік якого знаходяться згадані місцевості.
Другий екземпляр (Сдк-78) майже повний: відсутні лише перший
ненумерований і два останні, також ненумеровані. На арк. 3 нн-16нн і
на першому нумерованому запис від 22 березня 1602 року дяка Йоана
Феодоровича про купівлю книги громадою села Тростянця (нині
Тростянець Великий Тернопільської обл. Зборівського р-ну) до храму
Великомучениці Параскеви. На арк. 110 запис (на жаль точна дата
обрізана) скорописом XVII ст. записано, що Апостол церкви мучениці
Параскеви купили ктитори Феодор і Стефан цієї ж церкви. Наступний
купчий запис датується 22 вересням 1720 р., проте через втрату частини
запису, куди саме і хто купив її залишається невідомим, можливо до села
Семигінів. Це припущення можливо зробити на підставі того, що до
Національного музею Апостол передав митрополит Андрей Шептицький
у 1909 р., який виявив його під час проведення візитації цього ж року
в церкві Воздвиження Чесного Хреста у селі Семигінів (нині село
Стрийського р-ну Львівської обл.).
Третій примірник (Сдк-911) дефектний, бракує 9 початкових
ненумерованих аркушів та 3 нумерованих(арк. 222, 259, 264) і 2-х останніх
ненумерованих. Нам не вдалося встановити історію його побутування
упродовж віків. Лише відомо, що 11 березня 1909 р. його передав разом
з кількома рукописами отець Іван Бодревич з церкви Успіння Богородиці
містечка Порохник [23] (нині м. Порохник Ярославського повіту в Польщі).
Четвертий примірник (Сдк-1482) повний (бракує лише 2-х останніх
ненумерованих). На арк. 28-32 виявлений вкладний запис 1604, що
Григоровичі рідні Ігнатія («отменили ценою своею Ігнатіє родные
григориевиче») купили книгу за 8 польських злотих і передали до храму
Різдва Пречистої Богородиці в селі Корениця (нині Ярославського повіту
в Польщі). До НМЛ згідно запису у книзі вступу примірник придбали 8
травня 1911 р. з церкви вище згаданого села за 45 корон і 82 крейцери з
ще 5-ма стародруками: Сдк-1120 (Ірмологіон. Київ: КПл, 1753), Сдк-1119
(Псалми Давида. Почаїв, 1774), Сдк-1122 (Акафісти. Вільно, 1628), Сдк1302 (Ірмологіон нотний. Львів, 1816) і Часослов.
На запрошення князя Василя Костянтиновича Острозького (бл.
1514/5-1608) Іван Федоров у 1578 р. переїхав до Острога, де заснував
друкарню. Тут надрукував двомовну «Азбуку» 18 червня 1578 р., новий
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Буквар – 1578-1580 рр., предметний покажчик до Нового завіту – «Книжка
собраніе вещей нужнійших» Тимофія Михайловича – у вересені-грудні
1580 р., Книгу Нового завіту з Псалтирем – 1580 р., Хронологію Андрея
Римші – 5 березня 1581 р. та видання першої повної слов’янської Біблії,
так званої – Острозької – 12 серпня 1581 р.
В збірці НМЛ зберігається 2 примірники видання Нового Завіту із
відомих збережених до сьогодні 83 екземплярів і 6 фрагментів [24].
Перший (Сдк-431), оправлений у малиновий оксамит і майже повний,
доповнений факсимільний аркушами, було придбано на кошт митрополита
до (тоді ще для Церковного музею) до 1905 р. у букініста М. Шибанова2
в Москві за 50 рублів [25]. Другий (Сдк-432) – дефектний, куплений до
1908 р. у сина вже згаданого, московського антиквара і бібліофіла С. Т.
Большакова – Миколая Сергійовича Большакова за 20 рублів [26].
Видання Острозької Біблії було надруковано накладом до 1500
примірників і на сьогодні відоме у 345 [27] екземплярах і 5 фрагментах
[28]. В НМЛ зберігається 6 одиниць збереження, проте Біблій значно
менше (4 примірники), оскільки Сдк-2134 це лише 2 факсимільні аркуші
цього видання, а Сдк-85 і Сдк-86 є двома томами однієї книги.
2
Засновником „антикварної книжкової торгівлі П. Шибанова” став
Павло Васильович Шибанов (1822-1892) – колишній кріпак князів Гагаріних,
старообрядник. У 1841 р., отримавши «вільне», він відкриває в Самарі
торгову справу „старінщіка”. П.В.Шибанов плекав глибокий інтерес до
давньослов’янської писемності і книжності, прекрасно знав старообрядницький
канон, сам реставрував і оправляв книги. Разом зі старшим сином, Павлом
Петровичем (1865-1935) він здійснює поїздки „за старовиною” поволзькими
маєтками і монастирями, на ярмарку в Симбірськ і Нижній Новгоро_д. У 1877
р. П. В. Шибанов стає офіційним комісіонером Товариства любителів давньої
писемності. У 1883 р. Шибанови відкривають антикварну книжкову торгівлю
в Москві на Старій площі у Іллінських воріт, продовжуючи підтримувати
контакти з книжниками Поволжя. З 1890 р. Шибанови мали магазин на
Петровської лінії, а в 1900 р. вже Павло Петрович Шибанов продовжує торгівлю
в приміщенні на Нікольській вулиці. В цей період асортимент магазину було
розширено, тут купувалися і продавалися не тільки старовинні книги і рукописи,
а й портрети, гравюри, мініатюри, старовинні речі. На початку 1914 р. він
переїхав до Петербурга, де відкрив торгівлю на Садовій вулиці (буд. 100), там
же містилася його квартира. Купував і продавав старовинні книги, гравюри,
картини, медалі, ноти. П. П. Шібанов відомий як автор цінних книжкових
каталогів і один з родоначальників радянського антикварного книжкової справи.
У торгових справах фірми приймав участь і Лев Петрович Шибанов (1868-1908),
який допомагав спочатку батька, а пізніше братові. [Предпринимательская
деятельность российский антикваров в конце XIX – первой трети XX века //
http://www.google.com.ua/url?url=http://all-referats.com/diploms/56].
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Перший примірник (Сдк-84) дефектний і містить повний текст Старого
Завіту. У XVIII-ХІХ ст., згідно записів латиною 1868 р. на форзацних
аркушах та недатованого запису на арк. 30 зв. польською мовою, належав
отцю Василю Феодоровичу пробошу підкам’янецької міської церкви св.
муч. Параскеви (нині с. Підкамінь Львівської обл. Бродовського р-ну).
На внутрішньому боці дошки оправи знаходиться клеєний екслібрис з
гербом А. Шептицького та текстом: «Бібліотека митрополита Андрея
Шептицького Ч. инв. 19 П», який 15.10.1909 р. передав з власної
бібліотеки книгу до НМЛ, що підтверджує і запис у книзі вступу [29].
Другий примірник складається з двох експонатів Сдк-85 і Сдк-86 [30].
До першого входить Старий Завіт, а до другого – Новий. Унікальність
цих томів полягає в тому, що відсутні аркуші у ХІХ ст. було доповнено
рукописними, списаними Клементом Вахнянином тоді ще «Алумном»
(вихованцем) Богословського факультету греко-католицької Семінарії у
Львові IV року навчання[31]. В якості протографа використано повний
примірник видання, який тоді був власністю Львівської Успенської
церкви (про що свідчить запис на вільному аркуші форзаца верхньої
дошки оправи першого тому). Виявлена на титульних аркушах овальна
печатка червоного кольору «Ex Libris ММ» і типова півфранцузька оправа
обидвох томів вказують про приналежність книг до бібліотеки відомого
бібліофіла митрополита Галицького – Михайла Левицького[32]. На
початках ця бібліотека, як вже згадано вище, знаходилася в Унівському
монастирі, де її протягом 12 літ вивчав А.Петрушевич [33]. А 12 вересня
1858 р. митрополит Михайло записав свою збірку на заснування
бібліотеки митрополітального дому при соборі св. Юра [34]. Тоді Біблія
і потрапила до митрополичої бібліотеки. Клеєний на звороті чільної
дошки паперовий екслібрис «Бібліотека Митрополитальна А Ч. инв.
1333» підтверджує перебування Біблії в цій збірці, з якої вона надійшла
у 1905 р. до Церковного музею (нині НМЛ), що відзначено печаткою
«Печать ц[ерко]вного мUзе# в львовh» на арк. 1 нн (титул), арк. 44 зв.,
109, 184 зв., 242 (І-го рахунку), арк. 30, 77 (ІІ-го рахунку) і арк. 30 зв.
(ІІІ-го рахунку) Сдк-85 і на арк. 1зв., 35 (І-го рахунку) та арк. 6, 44 (ІІ-го
рахунку) Сдк-86. Покрайні записи були виявлені лише на першому томі
Біблії. Найдавніший фрагментарно збережений запис знаходиться на
арк. 135зв. (І-го рахунку) про купівлю у 1643 р. Біблії отцем Антонієм
Дубіецьким (можливо священик села Дуб’є Львівської обл. Бродовського
р-ну) за 36 злотих («РокU ахмг (1643) кUпилъ Pop dubiesky ^тець
Антоны(й) біблію …(обрізаний запис)... Zloтихъ Тр(и)дц³ть И шесть»,
який помер 1662 р., що зазначено на арк. 136зв.-137 (І-го рахунку): «рокU
тис#ча х·в (1662) Померь / ДUбовcu…^(е)ць А(нто)ній Дubeckи(й)».
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Нажаль майже повністю обрізаний розгорнутий запис про купівлю Біблії
на арк. 260 зв.-264 (І-го рахунку) «…..(обрізано) / … вского / Три[д]ц[а]ть
/ и шесть року ах·и (1662)», але вказана ціна книги і датування свідчать,
що запис залишив вже згаданий отець Антоній.
Третій примірник (Сдк-1706) – дефектний містить частини Нового
Завіту (Євангелія арк. 66-264 і Апостол 1-62) з чисельними рукописно
дописаними аркушами (арк. 151-168, 211-216, 249-250) в євангельській
частині. На арк. 233 було виявлено фрагмент власницького запису, що
«Сия книга милостивого…», проте через пошкодження запису ми
так і незнаємо ім.’я власника. До музею книга надійшла 31 січня 1923
р. в дар о. Івана Бриковича [35] з с. Кривеньке (Кривеньке – нині село
Тернопільської обл. Чортківського р-ну. Розташоване на річці Кривчик).
Четвертий примірник (Сдк-1521) – дефектний, містить Псалтир (28
арк. + 1 рукописний) і Новий Завіт (63 арк.) та 19 аркушів з рукописним
текстом «Сказанїе извhстно: по вс# дни, зачаломъ: в неделю Пасхи» (арк.
1-10нн.), «Соборное ВІ (12) мhс#ц# сказанїе коемUж до Ап[о](с)[то]лU»
(арк. 11-18нн.) та «Прокимени на Ап[о](с)[то]лы» (арк. 19 нн.). На арк.
1 було виявлено візитаційний запис 1762 р. про приналежність кодексу
церкві Воздвиження Чесного Хресту в містечку Білий Камінь (Білий
Камінь – нині село Львівської обл. Золочівського р-ну) генерального
візитатора М. Шадурського: «Ex Libris Eccle[ss]æ BiałoKamenecen[sis]
Exalt[ionis] S[anct]æ Cruci[u]s (далі підпис)». На внутрішньому боці
чільної дошки оправи наклейка із записом рукою Івана Франка: «Дві
частини із Біблії Острожської (58) В Псалтирі бракує 2 картки в Апостолі
бракує 15 карток на кінці. До сих друкованих текстів додано рукописне
«Сказаніє извhстно во вся дни зачаломъ» б переписане з якогось требника
чи типіка Також в тексті Апостола находяться рукописні уваги котрими
повидільоване перікопи для читання при ріжних службах божих. Таким
способом припаровано сю Біблію для практичного ужитку церковного. Др.
Ів. Франко (підпис)». На звороті вставного аркуша з рукописним текстом
після арк. 28 Псалтиря – запис скорописом XVIII ст. з хибними вихідними
даними про місце надрукування книги: «Ta Ksązka eist Parocij Mieyskiey
BiałoKamienieckiey Ktura pod Tytułem zwaną Psałtyrz, y Appostolskie Dzieje
Rojsyskim Drukiem Drukiem Kijowskim ułozona, w Roku N. Dnia N». До
НМЛ книга надійшла у 1913 р. з депозиту Товариства «Просвіта».
Нарешті, ще два факсимільні аркуші з Острозької Біблії зберігаються
в збірці музею під номером Сдк-2134 і поступили як фрагменти КиєвоПечерських друків з фондів в ході переобліку (Акт вступу № 40 від 2112.1976 р.).
Отже попримірникове вивчення видань Івана Федорова зі збірки НМЛ
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з одного боку розширило наші відомості про історії розповсюдження і
побутування окремих екземплярів його видань, а з іншого – уможливило
доповнити інформацію про кількість збережених на сьогодення книг.
З огляду на вище викладену інформацію збірка потребує подальшого
наукового опрацювання та каталогізації усіх стародруків.
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