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9 листопада--- День пам`яті преподобного Нестора
Літописця, першого історика України-Русі

Нестор-літописець (бл. 1055 - 27 жовтня 1113 року) - преподобний київський
літописець та письменник. Вважають, що саме з преподобного Нестора і
починається писемна українська мова. Нестором були написані житія перших
руських святих - братів Бориса та Гліба, житіє преподобного Феодосія - засновника
монастирського життя на Київській Русі, сказання про перших печерських
подвижників. Нестор-літописець створив монументальний історичний твір,
вписавши давню історію слов'ян в історію світову, де слов'яни зайняли належне
місце серед інших народів. З впорядкованого ним літопису «Повісті временних літ»
ми дізнаємось про життя та походи князів Аскольда, Олега, Ігоря, Святослава,
княгині Ольги.
У сімнадцять років Нестор-киянин прийшов у відому Києво-Печерську
обитель послушником. і працював там до останнього дня свого земного
життя.
Головним послушенством Нестора-літописця у монастирі стала книжкова
справа.
Мощі святого покояться у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Повість временних літ, також Повість
врем'яних літ, По́вість мину́лих літ — літописне
зведення, складене в Києві в XI — на початку XII
століття Нестором та іншими літописцями, яке
лягло в основу всього наступного руського
літописання. Одна з найдавніших літературних
пам'яток в історії України, найдавніша велика
літописна пам’ятка української мови[
«Повість врем'яних літ» — перша в Київській Русі
пам'ятка, в якій історія держави показана на
широкому тлі світових подій. Висвітлює історію
східних слов'ян та князівської влади, утвердження
християнства на Русі, містить оповіді про
виникнення слов'янської писемності, відбиває
настрої
різних
суспільних
верств.
Записи
подаються
порічно.
Використано
перекази,
оповідання, повісті, легенди.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id
=1123191&title=%EF%EE%E2%B3%F1%F2%FC+%EC%E8%ED%F3
%EB%E8%F5+%EB%B3%F2&div=0&source=1&prev=0&page=0&d
ocType4=14&parentId=0

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/poshuk.php3

На основі власних спостережень та
досліджень автор, видатний український
історик, академік П. П. Толочко досконало
проаналізував чи не найцікавіший період
нашого історичного минулого - літописну
традицію
всієї
Київської
Русі.
Праця
грунтується на історичних та археологічний
матеріалах і, безперечно, викличе надзвичайний
інтерес у широкого читацького загалу.
..

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=30820
&title=%EB%B3%F2%EE%EF%E8%F1%E8&author=%F2%EE%EB
%EE%F7%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24
&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType
5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&par
entI

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/poshuk.php3

Цель книги - дополнить генеалогию летописания
общей историей самой работы летописцев, дать историю
способов ведения летописания, приемов летописания всегда различных в зависимости от условий, в которых велось
летописание, дать историю летописания, как историю
русской исторической и политической мысли.

Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое
значение / Акад. наук СССР. Ин-т лит. (Пушкинский дом). – Москва
Ленинград: Изд-во и 1-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР в Л., 1947. – 499
с.; 22 см. – (Научно-популярная серия). – Имен. указатель и указатель
летописей, летопис. списков и сводов: с. 480-497.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=402871&title=%F0
%F3%F1%F1%EA%E8%E5+%EB%E5%F2%EE%EF%E8%F1%E8&author=%EB
%E8%F5%E0%F7%E5%E2&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType4=14&par
entId=0

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/poshuk.php3

У
монографії
здійснено
дослідження
давньоруського літописання X—XIII ст., що дійшло до
нашого часу у складі Лаврентіївського, Іпатіївсь-кого,
Радзивілівського, Новгородського першого літописних
зводів. Воно не вичерпує собою давньоруську історичну
писемність, її сліди виявляються також у ряді
пізньосередньовічних
літописів
(Новгородському
четвертому,
Московському,
Воскресенському,
Никонівському, Густинському та ін.), свідчення яких
залучаються для аналізу. Текстологічне вивчення
літописних
повідомлень
дало
можливість
автору
запропонувати нові погляди на історію складання,
географію, хронологію та авторство давньоруського
літописання..
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1090694
&title=%EB%B3%F2%EE%EF%E8%F1%E8&author=%F2%EE%EB%E
E%F7%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&doc
Type1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&d
ocType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/poshuk.php3

Представлено видання 1930 року
найвизначнішої літературної пам’ятки Украйни
–
«Києво-Печерського
патерика»
у
Касіяновській другій редакції (1462 р.),
основаній на найдавнішій. У вступному слові
проаналізовано зміст і попередні видання
Патерика, після тексту наведено примітки,
покажчики імен та географічних назв. Збірник
увібрав у себе житія і твори Печерських святих
XI–XIII століть, розповіді про ікони, історію
створення монастиря. Відображено історичні
факти, монастирський побут, взаємини між
монастирем і князем, господарчу діяльність
монастиря, народні вірування і традиції тощо.
Патерик Києво-Печерський
/ Упор.І.Жиленко; Відп. ред.
В.М.Колпакова. – 2-е вид. – Київ :
Academia, 2001. – 348с. – ISBN 966518-147-5
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/re
sult.php3

В
книзі
зібрано
пам'ятки
української біографічної літератури ХІ ХVIII ст.Тексти, віднайдені в невідомих або
малодоступних виданнях, подаються в
перекладах
сучасною
мовою.
Із
першоджерел
постає
історія
родів
Острозьких,
Копистенських,
ПроскурСущанських, Мовчанів, Горленків та ін.
Відкриттям для сучасного читача будуть
родинні хроніки, автобіографічні оповіді,
генеалогічні оповідання у коментарях
історика і літературознавця. Джерело:
https://nashformat.ua/products/koreni-taparosti-ukrainskyj-genealogikon-705165
Корені та парості: український генеалогікон
/ упоряд. тексту та іл., авт. вступ. ст. та приміт. В.
Шевчук. – Київ : Либідь, 2008. – 472 с. : іл. – ISBN
978-966-06-0527-5

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/result.php3

"Літопис руський" - велетенська епопея
про події всесвітньої історії та історії Давньої Русі
від незапам’ятних часів до кінця XIII ст. Це документальне першоджерело, де значуще кожне
слово. Складається з "Повісті минулих літ",
Київського літопису та Галицько-Волинського
літопису. Переклад "Літопису руського" (з
додатком
творів
Володимира
Мономаха)
українською мовою здійснено вперше. Книга
містить фундаментальний науковий апарат,
широко ілюстрована. Видання універсальне. Воно
придатне і для наукової роботи, і для задоволення
інтересу любителів рідної історії.
Літопис руський : За Іпатським списком / Пер.
Леонід Махновець; Ред. кол.:О.Т.Гончар,
Ю.П.Дяченко, М.Г.Жулинський та інші; Відп. ред.
О.В.Мишанич. – Київ : Дніпро, 1989. – 592с. : 569 іл.
+ 2 таблиці. – Для кабинетов расст.-9с1Літо. –
Бібліогр.: Покажчики: с.565-577. – (Давньоруські та
давні українські літописи). – ISBN 5-308-00052-2
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/result.php3

Монография посвящена тестологическому
анализу русских летописей, хронологии
начального
летописания,
анализу
различных версий первых веков русской
истории и вариантам крещения Руси.
Содержит приложение в виде публикаций
летописных
отрывков,
посвящённых
проблеме крещения Руси.

Кузьмин А.Г. Русские летописи как источник по
истории Древней Руси / А.Г. Кузьмин. – Рязань,
1969. – 240с.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/result.php3

До хрестоматії увійшли прадавні українські
літературні
пам’ятки
дохристиянського
періоду та часів Київської Русі : «Велесова
книга», «Повість минулих літ», «Київський
літопис», «Галицько-Волинський літопис».
Джерело:
https://nashformat.ua/products/spadschynapokolin-708178
Спадщина поколінь : прадавні укр. літ. пам"ятки :
навч. посібник / [упоряд. О.Г. Мукомела]. – Київ :
Грамота, 2002. – 589, [3] с. : іл. – (Серія "Шкільна
бібліотека" ; Українська література). – ISBN 9668066-00-6

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/result.php3

Жиленко І. "Читання" преподобного
Нестора про святих Бориса і Гліба: джереда
та вірогідність змісту // Пам"ятки України:
історія та культура : науково-популярний
ілюстрований журнал / М-во культури
України ; Фундація Героя України академіка
Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 10/12
(218/220). – С. 20-29. – ISSN 0131-2685
Пам"ятки України: історія та культура : науковопопулярний ілюстрований журнал / М-во культури
України ; Фундація Героя України академіка Петра
Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685

№ 10/12 (218/220). – 2015. – 64 с.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/result.php3

«Чтения в Историческом Обществе
Нестора
летописца»
—
видання
Історичного
Товариства
Несторалітописця при Київському університеті.
Впродовж 1879-1914 років вийшло 24
книги «Чтений». У кожному збірнику
вміщувались дані про склад товариства
та його діяльність, протоколи засідань,
наукові статті. Друкувались матеріали з
історії
України,
Росії
та
інших
слов'янських країн, а також з історії
Церкви, права, філології, археології,
історії
географії,
палеографії
та
нумізматики. Видання здійснювалося
російською
мовою.
Репринтне
перевидання містить в собі першу книгу
«Чтений», що вийшла в світ 1879 року.
Чтения в историческом обществе Несторалетописца (1879-1914). – К., 1989. – 84с.
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/result.php3

Сліпушко О.М. Література Київської Русі :
[навч. посібник] / Оксана Сліпушко ; Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т
філології. – Київ : Київський університет,
2014. – 393, [1] с. – Екз. деф.: с. 346-351
невірно зверстано. – Бібліогр.: с. 347-350. –
ISBN 978-966-439-749-7

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/result.php3

Бурега В.В. Преподобний Нестор Літописець: життєвий
шлях та історична спадщина : агіографія // Труди
Київської Духовної Академії
/ Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 15. – С.
209-220

Нестор "Літописець" ( бл.1056 р.-1114) - преподобний,
київський літописець та письменник-агіограф. З 1073
чернець Києво-Печерського монастиря. Автор Житій
святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського.
Вважається упорядником (за іншою версією

Труди Київської Духовної
Академії. – Київ, 1860-

://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/result.php3

№ 15. – 2011

Описание: На основе включенных в
летописи народных преданий и легенд
раскрывается яркая и поэтическая картина
истории
древнерусского
народа:
формирование
и
расселение
восточнославянских племен, складывание
первых государственных объединений,
основание городов, отважные походы
русичей на Константинополь, строительство
и укрепление Древнерусского государства в
годы правления Ольги, Святослава и
Владимира

Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в
летописных преданиях и легендах.
/ Н.Ф. Котляр. – Киев : Наукова думка,
1986. – 156с.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/poshuk.php3

На початку 1070-х рр. в Печерському
монастирі під Києвом, майбутньої прославленої
лаврі, оселився молодий, добре освічений
послушник. Ні мирського імені його, ні того, як
він жив до 17 років, ми не знаємо. Але багато з
того, що тепер відомо про Давню Русь IX-XI
століть, зберегло перо саме цю людину преподобного
Нестора-літописця.
Юність
Нестора випала на роки "тріумвірату" князів
Ярославичів - синів Ярослава Мудрого. Це час
перших сутичок Русі з новою хвилею степовиківагресорів - половців; час, коли в хрещеної
Руській землі високо підняла голову язичницька
"опозиція" і по країні спалахнуло заколоти,
очолені волхвами; час, коли в Печерському
монастирі закладалися багато традицій Святої
Русі; нарешті, час, коли княжий "тріумвірат" дав
велику тріщину і передсмертний заповіт
Ярослава Мудрого "жити в любові" ледь не був
забутий.

Виставку підготувала бібліотекар 2-ї кат. відділу
обслуговування науковою літературою Наукової бібліотеки
ім.М.Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка
Галицька Н.М.

