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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА, ВИДАНА ЮЗЕФОМ ЗАВАДСЬКИМ  
У ТИПОГРАФІЇ ВІЛЕНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ФОНДІ ВІДДІЛУ 

БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Рабчун О.С.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Головна Віленська школа у 1803 р. указом Олександра І була перетворена на Віленський університет. Він 
був найбільших та найбагатших університетів Російської імперії першої третини ХІХ ст. З 1805 р. при 
університеті відновила свою діяльність єзуїтська типографія, котрою тепер опікувався Юзеф Завадсь-
кий. У період 1805-1832 рр. (до закриття університету) Ю. Завадський надрукував значну частину книг з 
різних галузей знань, що стали навчальними посібниками для студентів. У статті розглядається навчаль-
на література, видана польською мовою у типографії Ю. Завадського, що нині зберігається у фонді відділу 
бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського.
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Постановка проблеми. Відділ бібліотечних 
зібрань та історичних колекцій – це науко-

вий підрозділ, який здійснює наукові дослідження 
в галузі історії книги, історії бібліотечної справи, 
окремих бібліотечних зібрань та колекцій. Відділ 
складається з двох секторів: сектору обслугову-
вання читачів та організації фонду та сектору ор-
ганізації фонду іноземної літератури.

Напрями діяльності:
• збирання, зберігання та бібліотечно-бібліо-

графічне опрацювання видань, що мають ознаки 
приналежності до певної колекції (період XVI – 
першої чверті XX ст.);

• забезпечення наукової організації, функці-
онування та використання колекційних фондів 
НБУВ, введення їх у бібліографічний обіг (підго-
товка та видання наукових каталогів, путівників 
по фондах, ведення бібліографічних баз даних), 
створення резервних цифрових копій унікальних 
та рідкісних документів;

• збирання, зберігання та бібліотечно-бібліо-
графічне опрацювання видань іноземними мова-
ми без ознак приналежності до певної колекції 
(друга половина XVI – перша чверть XX ст.);

• обслуговування користувачів літературою 
з фонду відділу бібліотечних зібрань та історич-
них колекцій;

• науково-методична діяльність у галузі виро-
блення критеріїв комплектування спеціалізова-
них відділів книжковими пам’ятками, організації 
відповідних колекцій, їх належного зберігання, 
опису та використання;

• підготовка каталогів та створення Баз да-
них для забезпечення пошуку документальних 
пам’яток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
уковці НБУВ проводять окремі дослідження, що 
торкаються даного питання. Так, Н.П. Бондар до-
сліджує кириличні видання різних друкарень, 
зокрема, і віленських [1]. Т.Є. Мяскова досліджу-
вала провінієнції на книгах Віленської медико-
хірургічної академії [2].

Після попередніх домовленостей щодо догово-
ру про співпрацю між НБУВ та з Бібліотекою 
імені Врублевських Литовської академії наук, 

співробітники НБУВ відвідали литовську бібліо-
теку з дружнім візитом та узгодженням питань 
для вивчення [3].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. НБУВ співпрацює з багать-
ма бібліотеками світу у питаннях дослідження 
та введення до наукового обігу матеріалів, що 
є національним культурним надбанням народів 
різних країн. Так, наприклад, продовжується 
співпраця з Національною бібліотекою Білорусі, 
Бібліотекою Народовою (Польща), підписані до-
говори про співпрацю з Бібліотекою імені Вру-
блевських Литовської академії наук тощо. Для 
відділу бібліотечних зібрань та історичних ко-
лекцій Інституту книгознавства тісна співпраця 
розпочалася у 2016 р.

Вона охоплює кілька загально-бібліотечних 
аспектів:

– дослідження періодичних видань до 1945 р.;
– вивчення та введення до наукового обігу 

книг латинською мовою періоду Великого Кня-
зівства Литовського;

– вивчення репертуару типографії Віленсько-
го університету першої третини ХІХ ст.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
вчення та представлення примірників навчальної 
книги, виданої у типографії Віленського універ-
ситету Ю. Завадським протягом 1805-1832 рр., 
що нині зберігаються у фонді відділу бібліотеч-
них зібрань та історичних колекцій Інституту 
книгознавства НБУВ.

Виклад основного матеріалу. Фонд відді-
лу бібліотечних зібрань та історичних колекцій 
включає історико-культурні фонди, що були 
сформовані протягом XVIII-XIX ст. та належали 
окремим власникам, навчальним установам, гро-
мадським організаціям тощо [4]. Протягом часу 
свого існування вони зазнали різних змін та, на 
жаль, втрат [5]. Нині співробітники підрозділу 
займаються вивченням та введенням до науко-
вого обігу як окремих книжкових колекцій, так 
і досліджують певні аспекти, що є об’єднуючими 
для цих історико-культурних фондів.

Так, наприклад, наприкінці 2015 р. було узго-
джено напрямки спільної діяльності НБУВ та Бі-
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бліотеки імені Врублевських Литовської академії 
наук та намічено шляхи виконання домовленос-
тей. Одним із напрямів роботи є дослідження ре-
пертуару видань типографії Віленського універ-
ситету у 1805-1832 рр. [6].

Протягом 2016 р. проходила робота по вияв-
ленню примірників видань типографії Віленсько-
го університету у окремих історико-культурних 
зібраннях, що знаходяться у фонді підрозділу. 
Зокрема, було досліджено родове книжкове зі-
брання Урбановських та Стажинських, бібліоте-
ку Почаївського повітового училища, розпочато 
виявлення примірників вказаних видань у фонді 
літератури польською мовою.

Станом на початок 2017 р. вдалося виявити 
чималу кількість назв видань навчальної літера-
тури типографії Віленського університету, над-
рукованих польською мовою.

Представимо деякі з виявлених друків:
Euklides (315-225 a.ae.n.). Euklidesa poczatkow 

jeometryi: xiąg ośmioro to iest sześć pierwszych, 
iedenasta i dwunasta z dodanemi przypisami i 
trygonometrya / dla pożytku młodzi akademickiej 
tłumaczone i wydane przez Józefa Czecha. – 
W Wilnie: w Druk. Józefa Zawadzkiego, 1807. – 
608 s.: вкл. л. (Шифр: ІЗ пол. В 1202).

В окремих покажчиках йдеться про те, що 
книга готувалася до друку в Кременці (найімо-
вірніше, в друкарні Волинського ліцею). Проте, 
у фонді зберігається примірник, виданий у Віль-
но (Вільнюсі).

Czech Józef (1762-1810). Euklidesa początków 
geometrii ksiąg ośmioro. To jest sześć pierwszych, 
jedenasta i dwunasta / Józef Czech. – Po śmierci 
autora wydanie druge. – 1817: Nakładem i drukiem 
Józefa Zawadzkiego typografa imperatorskiego 
Wilenskiego uniwer., 1817. – XX, 476 s.: tabl. 
(Шифр: Кол. почаївська 14) – друге видання 
книги. 

Примірник видання має характерну для ко-
лекції «Бібліотека Почаївського повітового учи-
лища» оправу. На форзаці олівцем зроблено за-
пис – шифр книги у складі названої бібліотеки. 
На титульному аркуші (внизу) також знаходи-
мо запис чорним чорнилом. Аналогічні записи 
зроблено на всіх книга, що належать до складу 
«Бібліотеки Почаївського повітового училища»: 
«№ 14. Z Biblioteki Szkolnej. Poczajów».

Jurkowski Michal (1765 lub 1766-1833). 
Antologia grecka, którą dla uczniów języka 
greckiego w Gimnazjum Wołyńskim z różnych 
sławnych rymotwórców zebrał i krótkim objaśnił 
wykładem / Michal Jurkowski. – Wilno: w typogr. 
Józefa Zawadzkiego, 1815. – XXII, 360 s. (Шифр: 
ІЗ пол. В 2020).

У фонді зберігається два примірники видання. 
Обидва мають м’яку оправу, тому з часом, в кни-
гах трохи загнуті сторінки. Жодних ознак прина-
лежності до книжкових зібрань чи бібліотек на 
книгах немає. Тому складно сказати, звідки саме 
вони надійшли до Бібліотеки.

Wypisy rossyyskie: wyd. poprawne, pomnoź. 
prawidłami grammat., pisownia, iloczasem, 
prozodya wierszow rossyysk. i wiadonosc. o 
rangach i tytułach urzednikow panstwa, oraz 
miarach, wygach i monecia w Rossyi uzywanych. 
Na koncu słownik ross.-polski wyrazów w tey 
xiąźce znaydujących się. – wydan. 4. – Wilno: Józef 

Zawadzki wł. nakł., 1826. – 60, 196 s. (Шифр: ІЗ 
пол. В 1395).

Jacobs Friedrich (1764-1847). Wypisy greckie: 
kurs pierwszy i drugi / Friedrich Jacobs; пер. 
S. F. Żukowski; podług ósmego wydania w Jenie 
potrzecie przedrukowane staraniem i pracą 
Symona Felixa Żukowskiego. – Wilno: Nakł. i Dr. 
Józefa Zawadzkiego, 1822. – 144, 107 s. (Шифр: ІЗ 
пол. В 1564).

У фонді літератури польською мовою збері-
гається три примірники видання. На титульному 
аркуші першого розміщено печатку «Національ-
на бібліотека Української держави у Київі» – 
перша печатка Всенародної бібліотеки України. 
Другий та третій примірники мають ознаки бі-
бліотеки університету св. Володимира в Києві 
(наліпку на форзаці та печатку на титульному 
аркуші).

Kamieński Kaietan (X.; 1758-1842). 
Grammatyka języka niemieckiego / Kaietan 
Kamieński. – Ed. 9. – Wilno: Nakł. Zawadzki, 
1829. – 198 s. (Шифр: ІЗ пол. А 932).

Примірник має незначні пошкодження опра-
ви. На титульному аркуші двічі чорним чорнилом 
зроблено запис (по центру титульного аркуша 
та внизу) – «Z Biblioteki szkolnej XX Bazylianów 
Kaniowskich». Також на ст. 39 знаходимо запи-
си чорним чорнилом. Вони стосуються вивчення 
теми – відмінювання прикметників.

Jeografii czyli opisanie matematyczne i fizyczne 
ziemi / Jan Sniadecki. – Wydanie 3. – Wilno: 
Zawadzki, 1818. – XIX, 451 s.: вкл. л. (Шифр: ІЗ 
пол. В 3398).

Примірник має незначні пошкодження опра-
ви. На корінці книги розміщено кілька наліпок, 
що могли б допомогти визнати ознаки приналеж-
ності до книжкової колекції. На жаль, вони ви-
цвілі та пошкоджені. Інших ознак приналежності 
до колекцій виявити не вдалося.

Szymkiewicz Iakób. Nauka chirurgii 
teoretyczney i praktyczney / Iakób Szymkiewicz. – 
Wilno: Zawadzki, 1806. – T. 2. – 378, XII s. (Шифр: 
ІЗ пол. В 3728/2).

У фонді зберігається два примірники видання. 
Перший примірник має незначні пошкодження. 
На титульному аркуші чорним чорнилом зробле-
но напис (зараз майже вицвів). Ймовірно прізви-
ще власника книги. На титульному аркуші дру-
гого примірника знаходимо прямокутну печатку 
чорного кольору «Biblioteka Albina Karpowicza». 
На жаль, поки відшукати відомостей про місцез-
находження такої бібліотеки та її власника не 
вдалося.

Jurkowski Michal. Anthologia grecka / Zebrał i 
krotkim obiasnił wykładem M. Jurkowski. – Wilno: 
Zawadzki, 1815. – XXII, 360 s. (Шифр: ІЗ пол. 
А 3051).

Sniadecki Jan (1756-1830). Jeografii czyli 
opisanie matematyczne i fizyczne ziemi / Jan 
Sniadecki. – Wilno: Zawadzki, 1809. – 474, 17 s.: 
вкл. л. (Шифр: ІЗ пол. В 3985).

На титульному аркуші примірника знаходи-
мо два записи зроблені чорним чорнилом. Один 
з них (старіший) фактично затушований. Розі-
брати, що було написано, досить складно. Більш 
пізній запис «Erazm Michałowski» вказує на 
власника книги. Проте шляхи надходження при-
мірника до НБУВ нині залишаються невідомими.
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Zbior kart geograficznych planow, widokow 
i medalow dawnej Grecyi sciągających się do 
podroży młodego Anacharsysa. – Wilno: Zawadzki, 
1825. – 35 s.: карти (Шифр: ІЗ пол. В 3997).

Примірник на титульному аркуші має чіткі 
ознаки приналежності до книжкового зібрання. 
Так, вгорі аркуша чорним чорнилом зроблено 
запис «S.p. Jakuba Pisarskiego», а трохи нижче 
розмішена овальна печатка фіолетового кольору 
«Biblioteka i czytelnia».

Poliński Michał. O geodezyi / Michał Pełkę 
Poliński. – Wilno: Zawadzki, 1816. – 57 s.: вкл. л. 
(Шифр: ІЗ пол. В 4001).

Zoologia krotko zebrana. – Wilno: Zawadzki, 
1807. – Cz. 2: Jundziłł, B.S. (X.) Ptastwo. – 349 s. 
(Шифр: ІЗ пол. А 3065/2).

Книга не має оправи. На шмуцтитулі чорним 
чорнилом зроблено напис «Zoologia. Х. Jundziłłа. 
1807» вгорі аркуша напис «№ 2727» – ймовірно, 
порядковий номер у бібліотеці попередніх влас-
ників. На титульному аркуші повторюється на-
пис з порядковим номером, а також розміщено 
суперекслібрис чорного кольору літери OR, над 
якими знаходиться графська корона.

Sniadecki Jędrzei (1768-1838). Początki 
chemii dla uzycia słuchaczow akademickich 
ułozona / Jędrzei Sniadecki. – edyc. powtorna. – 
Wilno: Zawadzki, 1807. – T. 2. – 353 s. (Шифр: ІЗ 
пол. В 4199/2).

Jundziłł Stanisław Początki botaniki / Stanisław 
Jundziłł. – Wilno: Zawadzki, 1818. – 333, 18, 152 s. 
(Шифр: ІЗ пол. В 4521).

Haüy R.-J. Traktat początkowy fizyki /  
R.-J. Haüy; tłum. X.A. Korzeniewski. – Wilno: 
Zawadzki, 1806. – T. 2. – 329 s., tab. (Шифр: Iз 
пол. В 4630/2).

Примірник має незначні пошкодження опра-
ви. На титульному аркуші двічі чорним чорнилом 
зроблено запис (по центру титульного аркеуша 
та внизу) – «Z Biblioteki szkolnej XX Bazylianów 
Kaniowskich». 

Jundziłł Bonifacy Stanisław (1761-1847). 
Zoologia / B.S. Jundziłł. – Wyd. 3. – Ч. 1: Zwierzęta 
ssące. – Wilno: Nakładem i drukiem Józefa 
Zawadzkiego, 1827. – 329 s. (Шифр: Кол. почаїв-
ська 12). Прижиттєве видання.

Примірник видання має характерну для ко-
лекції «Бібліотека Почаївського повітового учи-
лища» оправу. На форзаці олівцем зроблено за-
пис – шифр книги у складі названої бібліотеки. 
На титульному аркуші (внизу) також знаходи-
мо запис чорним чорнилом. Аналогічні записи 
зроблено на всіх книга, що належать до складу 
«Бібліотеки Почаївського повітового училища»: 
«№ 12. Z Biblioteki Szkolnej. Poczajów».

Oczapowski Michał (1788-1854). O roli, jej 
uprawie i pielęgnowaniu roślin gospodarskich 
dla użycia po szkołach powiatowych w wydziale 
uniwersytetu Wileńskiego / M. Oczapowski. – 
Wilno: Józef Zawadzki własnym nakładem, 1825. – 
155 s.: табл. 2 (Шифр: Кол. почаївська 10). При-
життєве видання. 

Примірник видання має характерну для ко-
лекції «Бібліотека Почаївського повітового учи-
лища» оправу. На форзаці олівцем зроблено за-
пис – шифр книги у складі названої бібліотеки. 
На титульному аркуші (внизу) також знаходи-
мо запис чорним чорнилом. Аналогічні записи 

зроблено на всіх книга, що належать до складу 
«Бібліотеки Почаївського повітового училища»: 
«№ 10. Z Biblioteki Szkolnej. Poczajów».

Sniadecki Jan (1756-1830). Trygonometrya 
Kulista analityczne wyłożona: z przystosowaniem 
do rozmiaru ziemi i do zadań astronomicznych. Ku 
uczyciu uczacych się w Imperatorskim Wileńskiem 
Uniwersytecie / Jan Sniadecki. – Wilnо i Warszawа: 
Nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1820. – XVI, 166 s. 
(Шифр: ІЗ пол. В 2701).

Примірник не має оправи. Залишився лише 
шмуцтитул. Жодних ознак приналежності до 
книжкових зібрань чи бібліотек на книгах немає. 
Тому складно сказати, звідки саме вони надій-
шли до Бібліотеки.

Gedykie, Frederyk Wypisy z rozmaintych pisarzy 
dla poczynaiących się uczyć języka lacińskiego / 
Frederyk Gedykie. – Wilno i Warszawa: Zawadzki, 
1817. – 275 s. (Шифр: ІЗ пол. А 2588).

Goldsmith Oliver (1730-1774). Historya 
rzymska od założenia Rzymu do upadku Cesarstwa 
na zachodzie, podzielona na dwie części: pierwsza 
obeymuie Dzieie Rzeczypospolitej, druga 
Cesarstwa / Oliver Goldsmith. – T. 1-2. – Wilno 
i Warszawa: Nakładem i drukiem J. Zawadskiego, 
1813. – [20], 356 s. (Шифр: BZ 6900-6901).

Двотомне видання має ознаки приналежнос-
ті до складу родового книжкового зібрання Ур-
бановських та Стажинських. Оправа книг виго-
товлена з картону та шкіри зеленого кольору. 
На корінці книг золотом зроблено тиснення на-
зви книги, автора та номера тому. Крім того, 
в нижній частині корінця розмішені наліпки – 
порядкові номери книг у бібліотеці Болеслава 
Стажинського. На звороті титульного аркуша 
у Т. 2 розміщено також дві печатки фіолетового 
кольору – «ВУАН. Всенародня Бібліотека Украї-
ни» та «Бібліотека УАН. Відділ польської літера-
тури». Це свідчить про те, що після надходження 
до фондів Всенародної бібліотеки України книги 
вилучалися із тих фондів, з якими надходили 
від колишніх власників та перерозподілялися по 
створених підрозділах.

Buttmann Philipp Karl (1764-1829). 
Grammatyka grecka Buttmanna [Text] / skrócona 
przez Godfr. Ern. Grodka (Groddeck); Tłum. 
z łacińskiego. – Wyd. 1. – Wilno: Dr. Józefa 
Zawadzkiego, 1823. – Сzęść 1. – 1823. – IV, 352 s. 
(Шифр: ІЗ пол. В 325/1).

Jacobs Friedrich (1764-1847). Wypisy greckie 
[Text] / potrzecie przedrukowana staraniem i pracą 
Symona Felixa Źukowskiego / Fryderyk Jacobs. – 
kurs 1. – Wilno: Drukiem Józefa Zawadzkiego, 
1822. – 144 s. (Шифр: ІЗ пол. В 332/1-2).

Geometrya dla szkol narodowych [Text]. – 
Cz. 2. – Wilnо: Nakł. i drukiem Józefa Zawadzkiego, 
1816. – 120 s. (Шифр: ІЗ пол. В 2819/2).

Примірник має незначні пошкодження опра-
ви. На форзаці чорним чорнилом зроблено певні 
позначки, проте їх недостатньо для того, щоб ви-
значити, кому належала книга до того, як надій-
шла у фонди НБУВ.

Kopczyński Onufry (X.; 1735-1817). Grammatyka 
dla szkół narodowych na klassę II / коштом 
Józefa Zawadzkiego. – Wilnо: Drukiem Józefa 
Zawadzkiego, 1817. – 60 s. (Шифр: ІЗ пол. А 175).

Висновки і пропозиції. Таким чином, вва-
жаємо, що дослідження репертуару типографії 
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Віленського університету – цікавий та перспек-
тивний напрям наукових досліджень, що дозво-
лить у подальшому виявити у фонді НБУВ не 

лише примірники видань Ю. Завадського [7], а 
й прослідкувати можливі шляхи надходження 
книг у книжкові зібрання України [8]. Виявлення 
та вивчення видань окремих друкарень, напри-
клад, друкарні Бердичівського монастиря босих 
кармелітів, друкарні Почаївського монастиря 
та ін., вже тривалий час проводиться співробіт-
никами відділу стародруків та рідкісних видань 
Інституту книгознавства НБУВ1. Проте дослі-
дження примірників видань, що були надрукова-
ні Ю. Завадським досі не стало об’єктом науково-
го дослідження. Сподіваємося, що у майбутньому 
дана тематика може зацікавити науковців.
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Аннотация
Главная Виленская школа в 1803 г. Указом Александра I была преобразована в Виленский универси-
тет. Он был крупнейшим и наиболее богатым из всех университетов Российской империи первой трети 
XIX в. С 1805 г. при университете возобновила свою деятельность иезуитская типография, которой 
теперь занимался Юзеф Завадский. В период 1805-1832 гг. (до закрытия университета) Ю. Завадский 
напечатал значительную часть книг из разных областей знаний, что стали учебными пособиями для 
студентов. В статье рассматривается учебная литература, изданная на польском языке в типографии 
Ю. Завадского, которая в настоящее время хранится в фонде отдела библиотечных собраний и истори-
ческих коллекций Института книговедения Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.
Ключевые слова: типография Виленского университета, Юзеф Завадский, учебная литература, от-
дел библиотечных собраний и исторических коллекций, Национальная библиотека Украины имени 
В.И. Вернадского.
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IN TYPOGRAPHY VILNIUS UNIVERSITY IN THE COLLECTION  
OF THE DEPARTMENT LIBRARY COLLECTIONS AND HISTORICAL 
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Summary
Main school in Vilna in 1803 by decree of Alexander I was turned into Vilnius University. He was one 
of the largest and wealthiest universities of the Russian Empire first third of the nineteenth century. 
With 1805 the university reopened Jesuit typography that now took care Y. Zavadsky. In the period  
1805-1832 (the closure University) Y. Zavadsky published significant books of different fields of knowledge 
that became textbooks for students. In the article the educational literature, published in Polish in 
typography Y. Zavadsky, now preserved in the collection department of library collections and historical 
collections of the Institute of Book Science of the Vernadsky National Library of Ukraine.
Keywords: typography Vilnius University, Y. Zavadsky, educational literature, department of library 
collections and historical collections, Vernadsky National Library of Ukraine.


