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ІНВЕНТАРНІ КНИГИ КИЇВСЬКИХ МОНАСТИРІВ XVIII СТ. 

 
Інвентарні книги київських монастирів являють собою цікавий матеріал для дослідження 
культурно-освітніх зв’язків українського і російського народів, що простежуються при 
ознайомленні з поданими в них реєстрами книг, а також описами посуду, тканин, знарядь та 
інших речей. Більшість оригінальних рукописів, які зберігаються у фондах Центральної 
наукової бібліотеки АН УРСР, припадає на Софійський собор (7 інвентарних книг): за 
1734 р. том обсягом 150 арк., 1742 p.—20 арк., 1773 р. — 135 арк., 1781 р. — 128 арк., 1785 р. 
— 236 арк., 1787 р. — 109 арк, 1789 р. — 80 арк. Решта інвентарів складена в Андріївській 
церкві (1786 р. — 43 арк.), Києво-Межигірському монастирі (1777 р. — 206 арк.) та Києво-
Пустинно-Миколаївському монастирі (1787 р. — 141 арк.). 

Рукопис за 1742 р. оправлений в телячу шкіру, інші мають добротні картонні 
палітурки з шкіряним корінцем. Зошити в томах знизу стягнуті зеленими шовковими 
шнурками, кінці яких скріплені на розвороті нижньої палітурки сургучевою печаткою. Як 
свідчать водяні знаки (філіграні) з ініціалами РФ АГ, ЯМСЯ, АГ СН, АУ, папір документів 
виготовлений у XVIII ст. на російських фабриках А. Гончарова, С. Яковлева та 
А. Угрюмова. Книги ведені одним або декількома писарями характерним українським 
скорописом XVIII ст. 

За даними опису Києво-Межигірського монастиря (реєстр нараховує понад 340 назв 
книг), на Україні поширеними були такі наукові посібники, як «Арифметика Козельского» 
(121 зв.), «Волhфианская физика» (перекл. Михайла Ломоносова), «История российская 
древняя», «История универсальная» (122 зв.), «Атласъ Российский большой» (121 зв.), з 
художньої літератури були відомі «Сатири и письма Кантемира» (в рукописах) (123 зв.) 
тощо. 

Опис Києво-Пустинно-Миколаївського монастиря за 1787 р. включає біля 700 назв 
книг (із яких латинською мовою написані 315, грецькою — 6, польською — 64, решта — 
російською, староукраїнською та церковнослов’янською мовами). Тут знаходимо такі книги, 
як «Грамматика российская Михайла Ломоносова печати пhтербургской 1755 году» (99 зв.), 
«Грамматика латинская печати пhтербургской переведенна на славенский языкъ Василиемъ 
Лебедєвымъ 1746 году», «Знания касающиеся до философии, собранные Григориемъ 
Тепловымъ печати пhтербургской 1751 году», «Артикулъ воинский на славенскомъ и 
нhмецком языкахъ печати пhтербургской 1735 году», цілі комплекти «Санктпhтербургских 
вhдомостей» за 1757, 1777—1779 pp. та «Московскихъ вhдомостей» за 1780—1784 pp. 

Мова рукописів староукраїнська з домішкою церковнослов’янських та російських 
елементів. Проте в реєстрах майна, особливо назв посуду, знарядь, інструментів явно 
проступає живомовна стихія. Для лексиколога значний інтерес становить фіксація питомих 
назв виробничих приміщень: столярня (1781 p., 81 зв.), ковалня (89зв.), бондарня (90 
зв.),назв разного инструмента (81 зв.): пуганокъ «фуганок», рубанокъ, долото косое (там 
же), долото простое, долото жолобчастое (81), рhзецъ токарный, пила ручная (81 зв.), 
пила поперечная (80 зв.), пилка одноручная, стругъ простий «струганок», кривий стругъ, 
ножъ бондарскій, теслиця «теслярська сокира» (81), свердло, буравчикъ, скобелка, терпугъ 
(90 зв.), напилникъ (90), обценки, ковадло (89 зв.) тощо. 

Про вкорінення в українській мові ряду нових слів свідчить зміна їх звукової 
оболонки. Пор. назви посуду самоваръ (1781 p., 71), тазъ, кофейникъ (71 зв.), коструля (79) 
при давніших (відомих в середині XVIII ст.) формах самаваръ, тасъ, кафейникъ, кастроль. 
Уперше засвідчується назва меблі канапе «канапа» (73), а також пристрій до розкішної 
карети — ресори: карета новая на ресорахъ, вибита зъ середини бhлимъ сукно мъ с 
подушечкою» (81 зв.). 

Виявлені документи розширюють наші уявлення про розвиток назв кольорів в 
українській мові XVIII ст. Серед так званих мотивованих назв кольорів уживаються активно 
такі, як гвоздиковий (1734 p., 2 зв.), кропивний (1741, 26), глинястий (1777, 64 зв.), дымчатий 



(36 зв.), фіалковий (21 зв.), малиновий (23 зв.), фиалетовий (64 зв.) та ін. 
Поширюється коло назв, що означають колірну ознаку за її інтенсивністю: 

свhтлооливковий (1734, 9), свhтлозелений (1777, 55 зв.), свhтлокофейний (93 зв.), 
темноблакитний (1743, 28), темно вишневий (1777, 87), темноголубий (46 зв.), 
темножолтий (46), темнокропивний (33). 

Від простих (первинних) назв кольорів утворюються похідні, що передавали 
частковий, неповний вияв кольорової ознаки: бhловатый (1777, 46 зв.), жовтоватий (31 
зв.), зеленоватый (165 зв.), синеватый (94 зв.). З другої половини XVIII ст. прикметники із 
суфіксом -оват- виступають частинами складних назв на позначення відтінків до основного 
кольору: бhло-жолтоватый (1777, 81), жолтый-сизоватый (93), жолто-сизоватий (там 
же), красно-блhдоватий (94). Цікаво, що у процесі подальшого мовного розвитку сталася 
своєрідна перестановка компонентів у цій словотворчій моделі (пор. сучасні форми: 
жовтувато-білий, сизувато-жовтий та ін.). З іншого боку, відбулося й розгортання цих 
складних утворень у словосполучення з словом відтінок: білий з жовтим (жовтуватим) 
відтінком, жовтий з сизим відтінком і т. п. 

Важливо відзначити також назви, які характеризували кольоровість тканини, 
відображаючи спосіб її забарвлення: травчатий (1777, 38), филястий «хвилястий, хвилями» 
(64 зв.), одноквhтчастий (1789, 55 зв.) та ін. 

Як бачимо, інвентарні книги є допоміжним джерелом для дослідження історії 
вітчизняної культури, побуту й мови народу. 
 


