
23.04.2016

23
.0

4.
20

16Тел.: (044) 270 50 78; (044) 279 09 03

e-mail: dykat@ukr.net

www.dykat.com.ua







Аукціонна добірка складається з трьох блоків:
— книги та журнали (лоти 1–90);
— документи, карти, плани міст (лоти 91–97);
— графіка (лоти 98–112).

Аукціонні лоти кожного блоку розміщено у зворотній хронологічній послідовності.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ
(витяг з правил аукціонної торгівлі)

1. Аукціонні лоти (предмети, що виставлено на торги) демонструються на передаукціонній виставці, 
терміни якої вказано на початку аукціонного каталогу.

2. Естімейт (передаукціонна оцінка), який зазначено в каталозі вказано в умовних одиницях (долари 
США), є орієнтиром для учасників торгів. Стартова ціна лота може виявитися нижчою за естімейт.

3. Особи, які бажають взяти участь у торгах, повинні зареєструватися як учасники аукціону (на перед 
аукціонній виставці або безпосередньо в день проведення торгів) та отримати номер учасника аукціону. 
Особи, які не пройшли реєстрацію, до участі у торгах не допускаються.

4. Під час реєстрації учасник подає: заяву на участь в аукціоні; документ, що засвідчує фізичну особу або 
представника юридичної особи (та його повноваження).

5. Якщо зареєстрований учасник аукціону не може бути присутнім на торгах особисто, він має можливість 
зробити попередні пропозиції щодо придбання лотів на аукціоні (письмові заявки) або взяти участь у 
торгах по телефону. У випадку внесення попередніх пропозицій, організатори аукціону зобов’язуються 
придбати вказані в аукціонних заявках лоти за найнижчою можливою ціною, але при цьому беручи до 
уваги стартові ціни та пропозиції, зроблені іншими учасниками торгів. У разі, якщо ціни, запропоновані 
різними зареєстрованими учасниками аукціону в письмових заявках, будуть однаковими, право 
придбання лота має той учасник, чия пропозиція надійшла раніше.

6. Організатори аукціону залишають за собою право зняти з торгів будь-який лот, заявлений до продажу 
та зазначений в аукціонному каталозі, без пояснення причин. Зняття з торгів може відбутися як до початку 
аукціонних торгів, так і безпосередньо під час них.

7. Якщо ведучим аукціону не запропоновано інше, крок збільшення вартості лота під час торгів дорівнює 
приблизно 10 %.

8. Ціни в каталозі вказано в умовних одиницях (доларах США). Всі розрахунки проводяться згідно 
чинного законодавства України в національній валюті (гривня) за середньокомерційним курсом в день 
розрахунку.

9. Розрахунки за придбані на аукціоні лоти здійснюються протягом 7 (семи) днів від дати проведення 
аукціону, не враховуючи вихідні та святкові дні. У разі несвоєчасної сплати, результат аукціону по цьому 
лоту анулюється. Організатори аукціону залишають за собою право відмовити в реєстрації на наступних 
аукціонах особі, яка не викупила придбані лоти.

10. Придбані на аукціоні речі поверненню не підлягають.

11. Суперечки між учасниками та організаторами аукціону вирішуються шляхом перего ворів, в іншому 
випадку — шляхом передачі справи на розгляд постійно діючого третейського суду при Асоціації 
«Третейське судочинство України».

12. Винагорода організаторам аукціону складає 10 %.



В Україні існують значний інтерес до книги та традиція колекціонування. 
Вітчизняні букіністи активно беруть участь у спеціалізованих торгах по 
всьому світу та давно очікують на появу українського книжкового аукціону.

Аукціонний дім «Дукат» спільно з партнерами розпочинає проект «Українська 
книга» — перший спеціалізований букіністичний аукціон.

На публічних торгах буде виставлено колекцію старовинних та рідкісних 
українських книг, карт, графіки. Ці видання відображають книжкове 
мистецтво України від першої половини ХVII  століття до другої половини 
ХХ століття.

Аукціон «Українська книга» стане вагомою культурною подією, що вплине на 
формування сучасного ринку антикварної книги в Україні.

Ігор Глоба, історик, букініст.
Рідкісні книги «Antikvarium»,

м. Київ
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1. КНИГИ В ОФОРМЛЕННІ ЯКОВА ГНІЗДОВСЬКОГО. 400 — 500
Стартова ціна — 150 

 a) ДМИТРИК І. У ЛІСАХ ЛЕМКІВЩИНИ: спомини вояка УПА.
    Ред. Н. Ільницької.
     [Нью Йорк]: Сучасність, 1976. — 304 с.: іл.; 19,5 х 13,5 х 1,5 см.

 В оригінальній видавничій обкладинці. Власницький напис на авантитулі.

 б) ТАРНАВСЬКА М. ХВАЛЮ ІЛЮЗІЮ: поезії.
 Ред. Б. Нижанківського. 
 Нью Йорк: Об’єднання українських письменників «Слово»:
 (Друк. в-ва «Америка»), 1972. — 48 с.; 20,5 х 14,5 х 0,5 см.
 В оригінальній обкладинці. На авантитулі дарчий напис авторки, датований липнем 1975 р. 

Власницькі позначки кульковою ручкою.

a) б)
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 в) ЛАВРІНЕНКО Ю. ЗРУБ І ПАРОСТИ: літературно-критичні статті, есеї, рефлексії.  
 [Мюнхен]: Сучасність: [«Logos»], 1971. — 336 с.; 19,5 х 13 х 1,8 см.
 В оригінальній обкладинці. На титулі екслібрис «Вибір Книго-Клюбу».

 г) КРАВЦІВ Б. ДЗВЕНИСЛАВА: вінок сонетів.
 Джерзі сіті: Друк. «Свобода», 1962. — 24 с.; 21 х 15 х 0,2 см. — 300 прим.
 В оригінальній обкладинці з клапанами. На авантитулі дарчий напис автора,
 датований 10 червня 1962 р.

в) г)
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 д) ГОЛУБІ ДИЛІЖАНСИ: листування ваплітян.
    (Матеріяли архіву Аркадія Любченка). / Упор., ред. і прим. Ю. Луцького.

 Нью Йорк: Об’єднання Українських Письменників «Слово», 1955. — 48 с.: іл.; 21,5 х 14 х 0,3 см.
 В оригінальній обкладинці. Штамп «Книгозбірня Остапа Олесницького». Незначні потертості.

 е) КОРОЛЕВА Н. СОН ТІНІ: повість. / Друкарня Наукового т-ва ім. Шевченка.
    Львів: Вид. кооп. «Дружина», 1938. — Вип. 5. — 240 с.; 18,5 х 13,3 х 2 см.

 В оригінальній обкладинці. Незначні потертості.

д) е)
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є)

 є) ХАВСОРН Н. СТАРОДАВНІ ПЕРЕКАЗИ.
   Друкарня Наукового т-ва ім. Шевченка; перекл. М. Стаховського;
    ред. В. Короліва-Старого.
    Львів: Вид. «Наш Приятель», 1938. — Бібліотечка нашого приятеля. — 
  Вип. 14. — 64 с.: іл.; 20 х 14 х 0,4 см.

  В оригінальній обкладинці. Незначні потертості.

ГНІЗДОВСЬКИЙ Яків Якович (1915–1985)
Видатний український та американський художник, графік, кераміст, мистецтвознавець.

Майстер володів різнобічним талантом, працював з олійними фарбами, темперою, різноманітними 
твердими барвниками, гравірував на дерев’яних і металевих дошках, займався скульптурою малих 
форм. Творив у жанрах портрету, натюрморту, книжкової ілюстрації, екслібрису, створював проекти 
марок пластової пошти тощо. Його спадщина складає сотні картин і понад 300  гравюр (ксилографії, 
офорти та ліногравюри). У свій час дві його роботи — «Зимовий пейзаж» і «Соняшник» — прикрашали 
кабінет президента США Джона Кеннеді у Білому домі. Твори Я. Гніздовського зберігаються у численних 
музейних і приватних зібраннях світу, зокрема в Бібліотеці Конгресу (Вашингтон), Музеї витончених 
мистецтв (Бостон), Музеї мистецтв Філадельфії, Делаверському університеті, Вашингтонському 
університеті, колекції Нельсона Рокфеллера (США) та інших. У  1990-х  рр. вдова художника Стефанія 
Гніздовська передала в дарунок музеям у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську й Чернівцях 
низку робіт майстра. Кілька зразків його графіки зберігаються в Борщівському обласному краєзнавчому 
музеї. Свого часу художник виконав екслібрис Harvard College Ukrainian Seminar, частина якого стала 
логотипом Українського наукового інституту Гарвардськго унверситету. В центрі логотипу — стилізоване 
зображення Староакадемічного корпусу Києво-Могилянської академії після його перебудови у XVIII ст.
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2. ШОСТА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАКОРДОННИХ ЧАСТИН
 ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ.
 [Б. м.]: Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 
 1964. — 80 с.; 17 х 12 х 0,5 см.
В оригінальній обкладинці. Незначні потертості та забруднення.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність.

Організація українських націоналістів (ОУН)
Український громадсько-політичний рух, що мав на меті встановлення української соборної самостійної 
держави.

ОУН виникла 3 лютого 1929 року в результаті об’єднання Української військової організації (УВО) та 
націоналістичних студентських організацій під час Конгресу представників націоналістичних організацій 
у Відні. ОУН існувала підпільно, видавала газети та журнали, дотримувалася військових методів 
керівництва, мала жорстко централізовану структуру, але й брала участь у політичних, економічних, 
культурно-освітніх об’єднаннях. Членами організації були переважно студентство й молодь, для яких 
пануючий там дух самовідданості виявився надзвичайно привабливим. Ідеологія ОУН сформувала 
політичний світогляд цілого покоління західних українців.

Зміст: 1.  Звідомлення про шосту Конференцію ЗЧ ОУН; 2.  Постанови шостої Конференції ЗЧ ОУН; 
3. Загальні ствердження і постанови; 4. Положення в Україні і в СССР; 5. Зовнішньо-політичні ствердження 
і постанови; 6.  До ідеологічно-програмових питань; 7.  Внутрішньо-українська політика; 8.  Справи 
безпеки; 9.  До кадрових справ; 10.  Постанови в справі молоді; 11.  Постанови в справі Юнацтва ОУН; 
12. До питання культурно-наукової політики; 13. До питання інформації та пропаґанди; 14. Фінансово-
господарські постанови; 15. Окремі постанови.

250 — 300
Стартова ціна — 100
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3. МІРЧУК П. СТЕПАН БАНДЕРА — 
 СИМВОЛ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ 
 БЕЗКОМПРОМІСОВОСТИ.
 Нью-Йорк — Торонто: Організація Оборони 
 Чотирьох Свобід України — Ліга Визволення
 України; [Лондон: Друкарня Української
 Видавничої Спілки], 1961. — 160 с.: іл.; 21,5 х 13,8 х 1,5 см.

МІРЧУК Петро (псевдонім Залізняк; 1913–1999)
Відомий український політичний діяч, історик, журналіст, член ОУН.

У 1930-х рр. за участь у національному русі Мірчука декілька разів було заарештовано польською поліцією. 
У  1941  році за дорученням ОУН був у Відні зв’язковим легіонів Дружини українських націоналістів. 
Невдовзі його схопило гестапо, і до кінця війни Мірчук перебував у концтаборах гітлерівської 
Німеччини. Після звільнення очолював Центральний еміграційний союз українського студентства у 
Мюнхені, Союз українських політв’язнів у США. Член Крайової управи Організації оборони чотирьох 
свобод України, Українського конгресового комітету Америки та Проводу закордонних частин ОУН, 
співредактор націоналістичних часописів «Визвольний шлях», «Український самостійник», «Українська 
трибуна», «Гомін України» та інших. Від 1952 року жив у США, де за вказівкою Р. Шухевича працював над 
історією ОУН-УПА. 1969 року здобув звання доктора філософії у галузі історії в Українському вільному 
університеті (Мюнхен).

БАНДЕРА Степан Андрійович (1909–1959) 

Український політичний діяч, ідеолог українського націоналізму.

Голова Проводу ОУН(б). За декілька днів після проголошення Акту відновлення Української Держави 
(30 червня 1941 р.) Бандеру заарештувало гестапо. У 1942–1944 рр. він перебував у концтаборі Заксен-
гаузен. Був вбитий радянським агентом у Мюнхені, де й похований на цвинтарі Вальдфрідгоф. Ім’я Степана 
Бандери має неабиякий авторитет і популярність серед українців, для багатьох воно стало символом 
боротьби за незалежність України.

В оригінальній видавничій обкладинці.
Містить документальні світлини С. Бандери. Примірник у доброму стані.
Ілюстроване емігрантське видання.

250 — 300
Стартова ціна — 50 
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4. ХМЕЛЬ С. Ф.
 УКРАЇНСЬКА ПАРТИЗАНКА:
 (з крайових матеріалів).
 Лондон: Видання Закордонних Частин Організації 
 Українських Націоналістів: Друк. Української 
 Видавничої Спілки, 1959. — Бібліотека 
 Українського Підпільника. — Ч. 8. — 276 с.; 
 17,5 х 12,5 х 1,8 см.

З передмови автора
«Праця „Українська партизанка“ складається з трьох частин:
— Українська партизанка
— Бойовий правильник для партизансько-повстанських відділів
— Загальні основи партизанки
У першій частині, після генези та вступу, опрацьовано наступні питання:
— Підготовчий період
— Організація збройних відділів
— Українська Повстанська Армія
— Командир

У другій частині опрацьовано партизанську практику на основі „Бойового правильника піхоти“ з 1948 р. 
Варіянти методів, які ворог застосовує в боротьбі з нашими відділами і які повинні вживати наші відділи, 
щоб з успіхом поборювати ворога, я залишив…

У третій частині — „Загальні основи партизанки“ — я розробив спеціяльні форми партизанських боїв, 
а саме: марші-рейди, засоби партизанської боротьби. Цю частину опрацював на основі власного досвіду, 
а також користав з праць командира Різуна…»

ФРАСУЛЯК Степан (псевдонім Хмель; 1904–1951)
Підполковник УПА (посмертно), перший історіограф та теоретик партизанської боротьби УПА, засновник 
і керівник старшинської школи УПА «Олені», начальник військового штабу ВО-4 «Говерла».

В оригінальній видавничій обкладинці (коленкор), каптал. 
Незначні потертості та забруднення. 
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність.

250 — 300
Стартова ціна — 100 
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5. УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ: у 2 ч.
 [Лондон]: Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів,
 1957, 1960. — 17,5 х 12,5 х 2 см.
 Ч. 1: Збірка документів за 1942–1950 рр. — Бібліотека Українського
 Підпільника. — Ч. 6. — 452 с.
 Ч. 2: Бойові дії УПА за 1943–1950 рр. — Бібліотека Українського 
 Підпільника. — Ч. 7. — 446 с.
Книгу присвячено історії створення та діяльності УПА. 
Видання має історичну цінність.

Українська повстанська армія (УПА)
Озброєне крило ОУН, яке діяло з весни 1943 року на територіях, що входили до складу райхскомісаріату 
Україна (Волинь — Поділля), Генерал-губернаторства (Галичина, Холмщина) та румунської Трансністрії 
(Північна Буковина). У 1943–1944  рр. загони УПА боролися проти радянських партизанів, загонів 
польського підпілля  — Армії Людової та Армії Крайової, у 1943 р. — проти німецької окупаційної 
адміністрації та її збройних формувань. У 1943–1944 рр. підрозділи УПА були активно задіяні в 
українсько-польському етнічному конфлікті. З відновленням радянської влади дію УПА було поширено 
на військовослужбовців Червоної армії, внутрішніх і прикордонних військ НКВС СРСР, співробітників 
правоохоронних органів і служб безпеки, радянських і партійних працівників, колгоспних активістів, 
представників інтелігенції, які приїхали «зі сходу», осіб з числа місцевого цивільного населення і структур 
ОУН(б), запідозрених у підтримці або лояльності до радянської влади. З середини 1946 року УПА 
намагалася налагодити співпрацю з французькими, британськими та американськими спецслужбами. 
Формально діяльність штабів і підрозділів було припинено 3 вересня 1949 року, але окремі групи діяли 
до початку 1956 року.

300 — 350
Стартова ціна — 100 
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6. УГВР В СВІТЛІ ПОСТАНОВ ВЕЛИКОГО ЗБОРУ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ
 З ДІЯЛЬНОСТИ 1944–1951 РР.: збірка документів.  
 [Українська Головна Визвольна Рада: збірка документів 1944–1951 рр.]
 [Б. м.]: Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1956. — 
 Бібліотека Українського Підпільника. — Ч. 3. — 56 с.; 17,5 х 12,5 х 1,7 см.

Українська головна визвольна рада (УГВР) 
Орган політичного керівництва українським визвольним рухом, який оголосив себе «верховним органом 
українського народу в його революційно-визвольній боротьбі» (Тимчасовий устрій УГВР). Створений 
в Україні наприкінці Другої світової війни з ініціативи УПА й ОУН(б). Метою організаторів було роз-
ширення суспільно-політичної бази для боротьби збройного підпілля проти німців і більшовиків та при-
тягнення до неї кадрів з-поза ОУН, хоч остання залишалася організаційною й ідеологічною базою УГВР.

В оригінальній видавничій обкладинці (коленкор). Незначні забруднення.
Видання має наукову, історико-культурну цінність.

150 — 200
Стартова ціна — 50 
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7. МАЗЕПА І. УКРАЇНА В ОГНІ Й БУРІ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921: у 3 ч.
 [Мюнхен]: Прометей: [Друкарня Ст. Слюсарчука], 1950–1951. — 22 х 15 х 1,5 см.

МАЗЕПА Ісаак Прохорович (1884–1952)
Один із провідних громадських і політичних діячів українського визвольного руху 1917–1921 рр., міністр, 
голова уряду, один із керівників українського соціал-демократичного руху. Його спогади містять багатий 
фактичний матеріал про перебіг подій в Україні у 1910–1920-х рр. У документальний додаток увійшли 
тексти ряду універсалів, постанов уряду, наказів, декларацій та інших офіційних документів України.

В оригінальних обкладинках. Частина ІІІ у суперобкладинці; 
друкарська марка видавництва на авантитулі. Аркуші частково не розрізані. 
Незначні потертості.
Видання має наукову, історичну цінність і є бібліографічною рідкістю. 
Прижиттєве видання автора.

I: Рада — Гетьманщина. Директорія. / Передм. авт. — 210 с.
II: Камянецька доба — Зимовий похід. — 245 с.
III: Польсько-український союз. Кінець збройних змагань У. Н. Р. — 221 с.

300 — 400
Стартова ціна — 100 
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8. АТЛЯС УКРАЇНИ Й СУМЕЖНИХ КРАЇВ.
 Під ред. В. Кубійовича;
 обгортка П. Ковжуна;
 Наукове товариство ім. Шевченка.
 Львів: Український видавничий інститут,
 1937. — ХLVIII [48] с.; 65 мап; 28 х 25 х 3 см.

КУБІЙОВИЧ Володимир Михайлович (1900–1985)
Відомий український історик, географ, енциклопедист, видавець, громадсько-політичний діяч, організатор 
видання і головний редактор «Енциклопедії українознавства» та фундаментальної праці «Ґеоґрафія 
українських і сумежних земель».

КОВЖУН Павло Максимович (1896–1939)
Український графік, маляр і мистецтвознавець. Головною сферою творчості була книжкова графіка —
обкладинки, екслібриси, видавничі знаки тощо.

1 200 — 1 400
Стартова ціна — 400 

Перший географічний атлас України, виданий за життя редактора.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність і є бібліографічною рідкістю.

Палітура книги оригінальна: коленкор бордового кольору, 
орнаментально-шрифтове тиснення золотом. Блінтове тиснення 
на другій боковинці палітури. Форзац. Каптал. Незначні потертості 
кутиків палітури. На титулі сліди чорнильних штампів. Ліворуч 
від видавничої марки невідомий автограф. Титул українською та 
англійською мовами.

Атлас України і суміжних територій містить детальну інформацію 
про природно-географічні, промислові і сільськогосподарські 
особливості України станом на 1937 рік.
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9. ЧЕРЕМШИНА М. ТВОРИ: у 3 т.
 Ред. Є.-Ю. Пеленського; 
 Наукове товариство ім. Шевченка. — Вид. 1. 
 Львів: Ізмарагд, 1937. — 
 19,5 х 12,5 х 1,5 см. — 3000 прим.
 Т. 1. — 206 с., [2] арк. іл.;
 Т. 2. — 246 с., [2] арк. іл.;
 Т. 3. — 231 с., [3] арк. іл.

ЧЕРЕМШИНА Марко (справжнє ім’я Іван Юрійович Семанюк; 1874–1927)
Український письменник і громадський діяч, адвокат, доктор права. Літературна спадщина М. Черемшини 
складає близько 60 творів, не враховуючи публіцистичні виступи в періодиці та поетичні проби.

БУТОВИЧ Микола Григорович (псевдонім Бутумбас; 1895–1961)
Український живописець і графік, майстер декоративної графіки, ілюстрації та карикатури; письменник-
мемуарист, автор епіграм.

М’яка видавнича художня обкладинка. Аркуші частково не розрізані. 
Незначні потертості. Обкладинка роботи художника М. Бутовича.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність,
є бібліографічною рідкістю та становить колекційний інтерес.

Перше повне видання творів Марка Черемшини.

Перший том вміщає ранню збірку новел «Карби», що з’явилася у 1901 р., новели «Керманич» і «Нечаяна 
смерть» та ін. Таким чином, до цього тому увійшли всі твори Черемшини 1895–1901 рр., після яких він 
довгий час нічого не писав.

Другий том охоплює літературну творчість 1914–1927  рр. Написані в той період новели Черемшина 
розділив між збірками «Село вигибає», до якої увійшли новели, що змальовують руїни села у часи війни, 
та «Верховина», що вміщує пізніші новели і є розгорнутою картиною повоєнного побуту гуцульського 
села. Замикає том збірка поетичних творів, присвячених Василеві Стефанику.

У третьому томі містяться щоденник автора з часів війни, вибрані листи, автобіографія поета, статті про 
Т. Шевченка та інше.

400 — 450
Стартова ціна — 150 
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10. НОВА ХАТА: [журнал].
 Кооператив «Українське народне мистецтво»; ред. М. Громницької.

Початки жіночої преси в Галичині сягають середини ХІХ  століття. Спочатку це були тільки окремі 
«жіночі» сторінки у періодичних виданнях суспільно-політичного спрямування, згодом — часописи для 
жінок. Жіночі журнали в Галичині почали виходити у міжвоєнний період. Деякі з них мали ідеологічний 
відтінок, виокремлювались за соціальним спрямуванням (зокрема, журнал «Нова хата» було розраховано 
на інтелігентних жінок), за віковою ознакою. Найбільшою популярністю серед галицьких пані, безумовно, 
користувався журнал «Нова хата», який виходив у Львові впродовж 1925–1939 років. Спочатку видання 
позиціонувалося як «журнал, присвячений модам і справам домашнього жіночого господарства» і 
виходило раз на місяць на 16 сторінках. Згодом журнал «потовстішав» до 32 сторінок, почав виходити двічі 
на місяць і сприяв «плеканню домашньої культури». Коштував недешево — річна передплата становила 
16 злотих, що було шостою частиною місячної зарплати кваліфікованого робітника. Видання виконувалося 
у чорно-білому друці, обкладинка — кольорова. Згідно з тематикою публікацій друкувалися фотографії, 
текст оздоблювався графічними візерунками, на внутрішньому боці обкладинки розміщувалася реклама. 
У цьому виданні галичанкам пропонувалися статті про народне мистецтво, про українських і світових 
художників та письменників, історію одягу, моду, гігієну та косметологію. Зацікавлені особи знаходили 
тут огляди літературних новинок, уривки з романів та повістей. У кожному номері друкувалися статті з 
педагогіки, розповідалося, як правильно вести домашнє господарство, публікувалися дискусії про місце 
жінки у суспільстві, заохочувалося рукоділля, давалися кулінарні поради.

Передплатити журнал також можна було у Чехословаччині, Румунії, США та Канаді.

У номерах 18 та 22 документальні світлини для обкладинок виконав український фотограф-художник, 
піонер української кінематографії в Галичині, етнограф, краєзнавець, член Українського фотографічного 
товариства, автор першого в Галичині посібника з фотографії українською мовою Юліан Дорош.

Збережено оригінальні видавничі обкладинки. Незначні потертості.
Видання має історико-культурну цінність.

Львів: Друк. Національного товариства ім. Шевченка, 1936. — 34 х 24,5 х 0,2 см.
Число 13–14. — Липень. — 28 с.: іл.;
Число 18. — 15 вересня. — 16 с.: іл.;
Число 20. — 15 жовтня. — 16 с.: іл.;
Число 22. — 15 листопада. — 16 с.: іл.

250 — 300
Стартова ціна — 100 
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11. УКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНА ЕНЦИКЛЬОПЕДІЯ.
 Книга знання в 3-ох томах: багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами 
 та образками. / Під ред. І. Раковського; вид-во «Українська загальна енцикльопедія».
 Львів — Станиславів — Коломия: Кооператива «Рідна школа», [1930–1935]. — 24,5 х 17 х 5 см.
 Т. 1: А – Ж. — Друк. Повітового союзу кооператив у Станиславові. — 663 с., [14] арк. іл.;
 Т. 2: З – Р. — Союзна друкарня у Станиславові. — 659 с., [22] арк. іл.;
 Т. 3: С – Я. — Союзна друкарня у Станиславові. — 720 с., [27] арк. іл.

В індивідуальних комплектних палітурах: коленкор, шкіра, орна мен тально-
шрифтове тиснення золотом на корінці, каптал, форзаци. Власницькі 
позначки. Незначні потертості та забруднення.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну, художню цінність, 
є бібліографічною рідкістю та становить колекційний інтерес.

Українська загальна енцикльопедія «Книга знання» (УЗЕ) 
Перша україномовна енциклопедія в трьох томах (1930–1933). Робота над виданням велася у трьох містах: 
адміністрація перебувала в Коломиї, редагували матеріали у Львові, друкували — у Станиславові. «Книга 
знання» виходила місячними зшитками (по 128 сторінок) від квітня 1930 року, останнє число (№  30) 
побачило світ у липні 1933 року.

Зі вступного слова
«...Українська Загальна Енцикльопедія має на меті в 3-ох томах дати яко-мога більшу кількість назв (гасел), 
що містили б найконечніші відомості про видатних діячів — історичних і сучасних, про важливіші дати, 
події й місцевості й таке ін., та пояснювали би досягнення в усіх ділянках людського знання. Вона складена 
на зразок кращих чужих енцикльопедій і використала їх методи та джерела.

А проте наша Енцикльопедія не є перерібкою або компіляцією, зладженою на підставі чужих подібних 
творів, а самостійною працею, яка кладе головну вагу на життя нашого народу; вона в першій мірі 
українська й призначена для українського читача».

1 800 — 2 000
Стартова ціна — 1 000 
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В індивідуальній складеній палітурі
(картон, «мармуровий» папір, коленкор). Потертості.
Видання є бібліографічною рідкістю.

Ілюстрації та розділи: Прибуття євреїв до Польщі та їх найдавніші поселення; Євреї в епоху п’ястів та їх 
найдавніші привілеї; Євреї на землях польських, литовських і руських за Ягеллонів; Часи Хенріка Валезего, 
Стефана Баторего і Вазов. (Епоха козачих війн); Життя і культура євреїв у Польщі у давні часи та ін.

12. SCHALL J. HISTORIJA ŻYDÓW W POLSCE,
 NA LITWIE I RUSI: z 25 ilustracjami.
 Lwów: Polska Niepodległa: [Druk. «Nowej»], 1934. — 320 с.,
 XXIV c., [10] арк. іл.; 23 х 16 х 4 см.

400 — 500
Стартова ціна — 150 
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13. БОРЩАК І., МАРТЕЛЬ Р. ІВАН МАЗЕПА. Життя й пориви великого гетьмана. 
 Переклад з фр., передм. М. Рудницького.
 Львів: Червона калина; Друк. Наукового товариства ім. Шевченка, 1933. — Х с., 180 с.; 20 х 14,5 х 2 см.

Індивідуальна палітура: коленкор синього кольору, блінтове та орна-
ментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, орна менталь ний 
форзац, каптал. Збережено видавничу обкладинку.
Видання має наукову, історико-культурну цінність.
Прижиттєве видання авторів.

Життєпис і політичний портрет гетьмана Івана Мазепи (1639–1709) — одного з найдраматичніших і най-
загадковіших постатей в історії України, видатного полководця, громадського діяча. До книги увійшли 
також поеми В. Гюго і Дж. Байрона «Мазепа».

БОРЩАК Ілля Львович (справжнє прізвище Баршак; 1892–1959)
Український історик, публіцист і літературознавець. Його спадщина складає близько 400 наукових і пу-
блі  ци стичних праць українською та французькою мовами.

500 — 600
Стартова ціна — 200 
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Алігат. В індивідуальній палітурі: коленкор, блінтове тиснення на кришках і 
корінці книги, форзац з рослинним орнаментом, каптал, ляссе. Титул і зміст 
українською, польською та французькою мовами. Наявні бібліографічні 
позначки нині неіснуючої бібліотеки.
Книга становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

«Нарис історії України» — огляд історії України як процесу розвитку української державності. У книзі 
містяться історичні відомості майже про всіх гетьманів України, висвітлюється чимало фактів і подій, 
відсутніх у працях М. Грушевського, М. Аркаса, М. Костомарова та інших українських істориків.

Перше видання двотомника відредагував професор Роман Смаль-Стоцький.

14. ДОРОШЕНКО Д. НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: у 2 т.
 Варшава: Друкарня ОО. Василіян у Жовкві, 1932, 1933. — 24 х 17 х 4 см.
 Т. 1 (до половини XVII століття). — Праці Українського наукового інституту. — Т. IX. — 
 Серія підручників, кн. 1. — 232 с.;
 Т. 2 (від половини XVII століття). — Праці Українського наукового інституту. — Т. VIII. — 
 Серія підручників, кн. 2. — 370 с.

ДОРОШЕНКО Дмитро Іванович (1882–1951)
Відомий український політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф. Крайовий 
комісар Галичини й Буковини, член Української партії соціалістів-федералістів (УПСФ), Центральної 
Ради, міністр закордонних справ Української держави (1918).

600 — 700
Стартова ціна — 250 
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15. КУЧАБСЬКИЙ В. УКРАЇНА І ПОЛЬЩА:
 отверта відповідь польському консерватистові.
 Львів: Видавнича кооператива «Мета»: Друк. «Бібльос», 1932. — 236 с., XVIII с.; 17 х 12,5 х 2,3 см.

КУЧАБСЬКИЙ Василь-Дмитро Васильович (Псевдоніми: Бука, Яструб, Бой; 1895–1971)
Український історик, публіцист, політик, громадський і військовий діяч. Учасник Першої світової війни 
у  складі УСС, автор перших українських підручників з військової справи. Дійсний член Наукового 
товариства ім. Шевченка.

Книга є відповіддю на ідеологічну публікацію Яна Бобржинського «List otwarty do ukraińskiego kon-
serwatysty», що з’явилася в журналі «Nasza przyszłość: wolna trybuna zachowawczej myśli państwowej» 
в листопаді 1931 р.

В індивідуальній шкіряній палітурі, каптал, збережено верхню оригінальну
видавничу боковинку. Незначні потертості. Власницькі позначки олівцем.
Книга має історико-культурну цінність. Прижиттєве видання автора.

350 — 400
Стартова ціна — 150
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Оправу книги відновлено в традиціях палітурної майстерності початку 
XX століття: шкіра чорного кольору, блінтове та орнаментально-шрифтове 
тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, ляссе. Збережено 
видавничу обкладинку. Примірник у доброму стані.
Книга має історико-культурну цінність.

16. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ІВАНА ФРАНКА в світлі його творів 
 та листування: [критичні нариси]. / Заг. ред. К. Осипа, А. Березинського.
 [Харків]: Рух, 1932. — 200 с.; 22 х 14,5 х 2,5 см. — 3000 прим.

ФРАНКО Іван Якович (1856–1916)
Видатний український письменник, поет, белетрист, вчений, публіцист, перекладач, діяч революційного 
соціалістичного руху в Королівстві Галичини і Володимирії (частина Австро-Угорщини). Співзасновник 
Русько-української радикальної партії (було перейменовано в Українську радикальну партію), яка діяла 
на австрійських територіях. У 1915 році І. Франка було висунуто на здобуття Нобелівської премії, але 
передчасна смерть завадила успішному завершенню справи. На честь І. Франка місто Станіслав 1962 року 
було перейменовано на Івано-Франківськ.

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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17. КАЛІЧАК І. ЗАПИСКИ ЧЕТАРЯ:
 (спомини 1918–1919).
 Львів: Видавнича кооператива 
 «Червона калина»,
 1931. — 102 с.; 2 с. мап; 17 х 12,5 х 1 см.

Книгу видано кооперативом «Червона калина», заснованим у Львові 1921 року колишніми бійцями УСС 
та УГА з метою зібрати та опублікувати матеріали про Українську революцію 1917–1921 рр. Автор книги 
розповідає як очевидець про події на Хирівському фронті та наступ сил польської армії у травні 1919 року.

У цільнотканинній (коленкор) оригінальній палітурі.
Форзаци кольорові з рослинним орнаментом.
Потертості, незначні забруднення палітури та паперу.
Видання має історико-культурну цінність.

300 — 350
Стартова ціна — 100 
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18. ХМУРИЙ В. О. НОВАКІВСЬКИЙ.
 Харків: Рух: Друк. шк. ФЗУ ім. Багінського, 
 1931. — Серія «Українське малярство». — 
 40 [2] с.;  портр., [25] арк. іл.; 
 25 х 18 х 0,8 см. — 2000 прим.

Книга належить до серії публікацій про український живопис видавництва «Рух». Її присвячено видат-
ному художнику і педагогу, засновнику художньої школи у Львові Олексі Новаківському (1872–1935). 
Розглядається його біографія, творче становлення на тлі епохи, вплив тогочасного мистецтва на нього 
як на живописця, аналізується техніка, манера письма, ідеї деяких творів. У якості додатку представлено 
репродукції робіт художника.

ХМУРИЙ Василь Онисимович (справжнє прізвище Бутенко; 1896–1940)
Український журналіст, мистецтвознавець і театральний критик. Жертва сталінського терору.

КРИЧЕВСЬКИЙ Василь Григорович (1872/1873–1952)
Видатний український художник, архітектор, графік. Творець українського стилю в архітектурі, автор 
Великого і Малого Герба УНР (1918), відродженого нині як Герб (Малий) незалежної України. Створив 
ескізи українських державних печаток та купюри номіналом у дві гривні (1918).

Збережено видавничу обкладинку роботи художника В. Кричевського. 
Авантитул двомовний (укр., фр.), біографічну довідку перекладено французькою. 
Незначні потертості та забруднення.
Видання має музейну, наукову, художню, історико-культурну цінність, 
є бібліографічною рідкістю та становить колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання автора.

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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В оригінальній видавничій палітурі синього кольору (коленкор). Блінтові 
тиснення на боковинках, орнаментально-шрифтове тиснення золотом на 
корінці, частково тонований обріз. Власницькі помітки. Незначні потертості.
Видання має наукову, історико-культурну цінність
і становить колекцій ний інтерес.

19. ЧИКАЛЕНКО Є. ЩОДЕННИК (1907–1917).
 Львів: Видавнича кооператива «Червона калина»: [Друк. «Штука»], 1931. — 496 с.; 20,5 х 14,5 х 3 см.

ЧИКАЛЕНКО Євген Харлампійович (1861–1929)
Відомий громадський діяч, меценат української культури, видавець, публіцист. У своїх мемуарах 
відтворює загальну картину української історії початку ХХ ст., характеризує соціальну ситуацію 1918–
1919 рр. і видатних особистостей того часу, описує процеси творення української державності та події 
національної революції.

«Щоденник» Євгена Чикаленка знайомить читача з одним із найцікавіших періодів української історії 
початку ХХ ст. Діяльність газети «Рада», розвиток громадських і політичних подій в Україні напередодні 
та під час Першої світової війни, стан справ в українському визвольному та культурницькому русі — все це 
знайшло відображення в тогочасних нотатках Є. Чикаленка та у його пізніших коментарях, адресованих 
майбутнім читачам.

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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Оригінальна реставрована обкладинка, незначні потертості та пожовтіння 
паперу. На титульному аркуші напис чорнилом: «9\IV 1931 рік  / Межигіря  / 
[С. Іваницький]».
Рідкість. Ілюстроване видання. Книга має музейну, наукову, художню, 
історико-культурну цінність і становить колекційний інтерес. Наявність 
цього видання в бібліотеках, музеях і приватних зібраннях визначає 
особливий статус цих колекцій.

20. ШЕВЧЕНКО ТАРАС. КОБЗАР.
 Передм. А. Річицького; іл. В. Седляра.
 Харків — Київ: ДВОУ «Література і мистецтво», 
 1931. — XI с., 480 c.: іл.; 30 х 25 х 2,4 см. — 5000 прим.

СЕДЛЯР Василь Теофанович (1899–1937)
Художник-монументаліст, учень Михайла Бойчука, а згодом — речник його школи. Разом із такими 
майстрами, як Іван Падалка та Георгій Нарбут, підніс мистецтво української книжкової графіки до 
світового рівня.

Ілюстрації до Шевченкового «Кобзаря» — головна праця Василя Седляра — були створені у 1931–1933 рр. 
Одразу ж по виході книги її 54 чорно-білі ілюстрації викликали захоплені відгуки у вітчизняній та 
закордонній пресі. Друге видання «Кобзаря» (1933) з 18 кольоровими ілюстраціями здійснено до 120-річчя 
від дня народження Тараса Шевченка.

Седляр першим проілюстрував «Кобзар» із такою повнотою. Художник рішуче пориває з декоративізмом, 
що був традиційним для попередніх ілюстраторів Шевченкових творів. Кількома точними штрихами він 
окреслює найскладнішу форму і передає динаміку дії.

1937 року обидва наклади було вилучено з бібліотек та книгарень і знищено. Тільки лічені примірники 
збереглися у музеях і приватних колекціях. Художника Василя Седляра разом із Михайлом Бойчуком та 
Іваном Падалкою розстріляли у липні того ж року в Києві, в будинку колишнього Інституту шляхетних 
панянок у день виголошення йому сфальсифікованого вироку за належність до націонал-фашистської 
організації. Весь доробок художника  (монументальні композиції, графічні аркуші, живописні полотна) 
було знищено — зафарбовано, виламано зі стін, спалено, пошматовано.

Видання творів Тараса Шевченка у фондах музею «Кобзаря»: Каталог.  — Черкаси:  Брама-Україна, 
2010. — № 173.

2 000 — 2 500
Стартова ціна — 700 



33



34

Оправи книг відновлено в традиціях палітурної майстерності початку 
XX  століття: шкіра синього кольору, «мармуровий» папір, блінтове та 
орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, 
ляссе. Незначні потертості та забруднення. Книги пронумеровано олівцем 
синього кольору на авантитулах, титулах.
Книги мають історико-культурну цінність. Прижиттєві видання автора.

21. ЮРЧЕНКО В.
 ШЛЯХАМИ НА СОЛОВКИ (із записок засланця).
 Львів: Червона калина: Друк. Повітового союзу кооператив, 1931. — 232 с.; 17,5 х 12 х 2,5 см.

 ПЕКЛО НА ЗЕМЛІ (в УСЕВЛОНі ОГПУ та втеча звідтіль).
 Львів: Червона Калина: Друк. Повітового союзу кооператив, 1931. — 212 с.; 17,5 х 12 х 2,5 см.

 ЗІ СОЛОВЕЦЬКОГО ПЕКЛА НА ВОЛЮ (записки втікача).
 Львів: Червона Калина: Друк. Повітового союзу кооператив, 1931. — 288 с.; 17,5 х 12 х 2,5 см.

ЮРЧЕНКО Віталій (справжнє ім’я Юрій (Георгій) Карась-Галинський; 1900–1943)
Cотник армії УНР, публіцист. У 1931–1932 рр. видавництво «Червона Калина» у Львові надрукувало 
автобіографічний роман Юрія Карася-Галинського (під псевдонімом Віталій Юрченко) «Шляхами на 
Соловки» у трьої частинах. Автор зумів не просто втекти з Соловецького табору, але й відкрити світові 
правду про справжні обличчя сталінізму та радянського режиму.

500 — 700
Стартова ціна — 250 
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В оригінальній видавничій обкладинці. Папір потертий по краях. 
Корінець частково втрачено.

Книга має історико-культурну цінність.

22. ДЖИДЖОРА І. 
 УКРАЇНА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ВІКУ: 
 розвідки і замітки. / Передм. акад. М. Грушевського.
 Kиїв: Історична секція ВУАН, 1930. — Т. XXXVI. —  VIII с., 171 с.: 1 арк. портрет; 
 26,5 х 18,5 х 1 см. — 3500 прим.

ДЖИДЖОРА Іван Миколайович (1880–1919)
Український громадський діяч, історик, публіцист. Учень Михайла 
Грушевського. Досліджував історію Гетьманщини XVIII  ст. У березні 
1930  р. історична секція ВУАН видала окремим томом збірник праць 
І. Джиджори «Україна в першій половині XVIII віку. Розвідки і замітки» 
з передмовою М. Грушевського.

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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Палітура: коленкор, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом, 
частково тонований обріз. Збережено видавничі обкладинки.
Незначні потертості.
Книга має історико-культурну цінність.

23. КОНВОЛЮТ. 
 СТЕПАНІВ О. НА ПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКИХ ПОДІЙ:
 власні переживання і думки 1912–1914. 
 Львів: Червона калина, 1930. — 48, 12 с.: іл.

 МАКСИМЧУК І. КОЖУХІВ (СПОМИНИ).
 Львів: Червона калина, 1930. — 100 с.

 ЧАЙКОВСЬКИЙ А. ЧОРНІ РЯДКИ:
 мої спомини за час від 1 листопада 1918 до 13 травня 1919. 
 Львів: Червона калина, 1930. — 120 с.

 17 х 12,5 х 2,2 см.

500 — 600
Стартова ціна — 200 
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СТЕПАНІВ Олена Іванівна (1892–1963)
Український історик, географ, солдат австро-угорського легіону УСС (одна з декількох жінок, які 
служили в легіоні).

МАКСИМЧУК Іван-Олександр Юрійович (1888–1965)
Доктор права, громадський діяч, письменник-мемуарист. «Кожухів» — це глибокий, сумлін ний аналіз 
ходу бойових дій УГА проти польського війська та причин поразки українців. Але насамперед це яскраві 
картини життя галичан у табірній неволі. Автор виразно зображує ненависть московитів до українців, 
приниження ними української мови, культури, національної гідності наших співвітчизників; дружбу 
полонених, взаємопоміч, самопожертву заради громади. Документальна повість Івана Максимчука — 
зразок мемуарної літератури глибокого національного змісту.

ЧАЙКОВСЬКИЙ Андрій Якович (1857–1935)
Український письменник, громадський діяч, доктор права, адвокат у Галичині. Діяч Національно-
демократичної партії, згодом УНДО, один з організаторів УСС, повітовий комісар ЗУНР у Самборі.
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В індивідуальній папці (картон, коленкор, «мармуровий» папір).
Поясню валь ний текст та списки ілюстрацій у двох окремих зошитах українською 
та німецькою мовами. Незначні потертості та забруднення.
Ілюстроване видання. Має музейну, наукову, художню, історико-культурну 
цінність, є бібліографічною рідкістю та становить колекційний інтерес.

У книзі проаналізовано відомі галицькі ікони XV–XVI ст., які мають у своїй основі національні елементи 
та є мистецькою пам’яткою Галичини. Українська та галицька ікона демонструє ставлення людини не 
лише до Бога, а й до історії, культури та навколишнього світу.

СВЄНЦІЦЬКИЙ Іларіон Семенович (1876–1956)
Український філолог, етнограф, музеєзнавець, громадсько-культурний діяч, доктор філологічних наук, 
дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка. До кола його наукових інтересів входили мовознавство, 
зокрема історія української мови, порівняльно-історичне мовознавство, діалектологія, палеографія, 
літературознавство, рукописні пам’ятки і стародруки, українське мистецтво найдавнішого періоду, 
музейна справа тощо. Був першим галицьким фаховим музеєзнавцем. Мистецтвознавчі дослідження 
зосередив насамперед на вивченні орнаментики рукописної книги, гравюри та галицького іконопису.
Представлений атлас ікон є найповнішим ілюстративним виданням цього напрямку.

24. СВЄНЦІЦКИЙ-СВЯТИЦЬКИЙ І. ІКОНИ 
 ГАЛИЦЬКОЇ УКРАЇНИ XV–XVI ВІКІВ.
 Збірки українського національного 
 музею у Львові.
 Львів: Друк. ОО. Василіян у Жовкві, 1929. — 
 XVIII с., XVIII с., 141 арк. іл.; 36 х 25 х 3,5 см (папка).

2 000 — 2 500
Стартова ціна — 900 
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Ілюстроване видання. Прижиттєва публікація театральних ескізів 
художника. Рідкісний зразок українського авангарду. Видання має 
музейне, наукове, художнє, історико-культурне значення та становить 
колекційний інтерес.

Титульний аркуш і текст українською та німецькою мовами. 56 малюнків на 28 аркушах. Вигравірували 
на камені В.  Вовченко, О.  Довгаль, М.  Котляревська, М.  Фрадкін під керівництвом І.  Іванова. Керував 
виданням Я. Руденський. Примірник у видавничій картонній оправі з тисненням срібною фарбою на першій 
боковинці. Потертості палітури та корінця. Відсутні фрагменти кальки. На авантитулі біля видавничої 
марки написи чорнилом: «Н. Степанов. 23.1.1936», «Л. Лосю на добрую память о Н. С. 10.Х.1959».

ПЕТРИЦЬКИЙ Анатоль Галактіонович (1895–1964)
Видатний український живописець, графік, сценограф, ілюстратор, педагог. Яскравий представник 
українського авангарду. Народний художник СРСР, професор Київського державного художнього 
інституту.

Театральні декорації та костюми, розміщені в альбомі, виконано в яскраво конструктивістському 
стилі. Це видання мав у своїй бібліотеці П. Пікассо, О. Екстер користувалася ним, викладаючи основи 
композиції. У 1940-х рр. цей формалістичний альбом фігурував як компромат на художника, якому, як 
казали, «не місце серед професури Київського художнього інституту». Анатоль Петрицький розшукував 
примірники цього видання і знищував.

25. АНАТОЛЬ ПЕТРИЦЬКИЙ. 
 ТЕАТРАЛЬНІ СТРОЇ.
 Текст В. Хмурого.
 [Харків]: Державне видавництво України,
 1929. — 1 арк. фронт., 24 с., [2] с.,
 28 арк. іл., [4] с.; 34 х 25 х 3 см. — 
 1500 прим.

3 000 — 3 500
Стартова ціна — 1 500 
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В оригінальній видавничій обкладинці та футлярі ручної роботи
(картон, «мармуровий» папір, оксамит). Наявна печатка неіснуючої бібліотеки. 
Незначні потертості та забруднення. Примірник у доброму стані.
Книга має наукову та історичну цінність.

Внаслідок Першої світової війни сільське господарство зазнало краху. Від виробництва було відірвано 
частину чоловічого населення. У 1917  p. третина селянських господарств України не мала чоловіків. 
Інфляція та зростання державної заборгованості зробили становище широких верств робітників ще 
важчим. Для них інфляція означала збільшення податків, підвищення цін на предмети першої необхідності, 
різке скорочення реальної заробітної плати, катастрофічне зниження життєвого рівня. Натуральний 
податок розглядався як частина відрахувань від виробленої продукції з урахуванням розмірів урожаю, 
матеріального становища, кількості членів сім’ї та інших показників, що характеризували господарство. 
Бідні селяни повністю звільнялися від податку. На 1923–1924 і наступні роки було введено єдиний 
сільськогосподарський податок, який замінив численні натуральні податки. Після проведення грошової 
реформи (1924), яка зміцнила грошову систему, податок платили, в основному, грошима. У 1928 p. почали 
застосовувати адміністративний тиск на тих селян, які не бажали продавати «надлишки» зерна державі 
за низькими цінами, — їх оголошували куркулями, притягували до суду, звинувачуючи в спекуляціях, а 
хліб конфісковували.

Порадник є шостим щорічним виданням у справі сільгоспподатку. В ньому об’єднано та систематизовано 
законодавчий матеріал цієї галузі на 1928–1929 роки. Офіційний матеріал супроводжується докладними 
коментарями. Порадник складається з трьох частин: у першій частині вміщено весь основний і додатковий 
офіційний матеріал у формі основного законодавства уряду; в другій частині — інструкцію про порядок 
його вжитку з усіма коментарями; в третій, що є додатком до перших двох частин, уміщено всі форми 
провадження обліку й звітності по сільгоспподатку, а також допоміжні таблиці.

26. ЄДИНИЙ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИЙ
 ПОДАТОК 1928–29 РОКУ НА УКРАЇНІ:
 порадник для фінробітників і платників податку.
 Склали Б. С. Гофман, В. Л. Горецький;
 за ред. В. О. Золотова.
 Харків: Українська філія Фінансового
 видавництва НКФ СРСР, 1928. — 364 с.: таблиці; 
 23 х 15,5 х 1,5 см.

500 — 600
Стартова ціна — 300 
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В оригінальній обкладинці. Незначні потертості та забруднення. 
Примірник повний, у доброму стані.
Видання має наукову та історичну цінність.

Комплексний «Географічний атлас України» включає в себе 15 таблиць, що містять 33 мапи, пояснювальний 
текст, довідкові матеріали. Мапи згруповано у три розділи: природні умови (фізичні, геологічні, корисних 
копалин, кліматичні та ін.), соціально-політичні (населення, адміністративно-територіальний поділ та ін.), 
господарства (сільське господарство, промисловість, внутрішня торгівля, кооперація та інше). Основний 
масштаб мап 1:3 380 000.

27. КЛЬОВАНИЙ Л. ГЕОГРАФІЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ.
 За ред. К. Воблого, П. Тутковського та ін.; ред. геогр. номенкл. А. Кримського.
 [Київ]: Державне видавництво України: [Трест «Київ-Друк»],
 1928. — [8] c., [15] арк. мап; 26 х 35 х 0,3 см.

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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У складеній оригінальній палітурі. Наявна печатка 
нині неіснуючої бібліотеки. Незначні потертості 
та забруднення. 
Книга має наукову та історичну цінність.

Артемівська округа (до 1924 року — Бах му т-
ська) — адміністративно-територіальна одиниця в 
УРСР, утворена 12 квітня 1923 р. у складі Донецької 
губернії. Окружний центр  — місто Артемівськ 
(Бахмут). Налічувала 15  районів. Ліквідовано 
у вересні 1930  року, як і більшість округ СРСР. 
Райони передано в пряме підпорядкування 
Української РСР.

Матеріали видано після всесоюзного перепису 
населення у 1926  р. У книзі наведено основні 
статистичні дані Артемівської округи Донецької 
губернії. Перераховано райони, районні центри та 
їх показники за чисельністю населення, етнічним, 
гендерним та соціальним співвідношенням.

28. АРТЕМІВСЬКА ОКРУГА:
 Матеріяли до опису 
 округ УСРР. 
 Центральне статистичне 
 управління УСРР.
 Харків: [Державний трест «Київ-Друк»], 
 1926. — 60 с.: таблиці; 25 х 17 х 0,5 см.

29. ЗАПОРІЗЬКА ОКРУГА:   
 Матеріяли до опису 
 округ УСРР. 
 Центральне статистичне 
 управління УСРР.
 Харків: [Державний трест «Київ-Друк»], 
 1926. — 48 с.: таблиці; 25 х 17 х 0,5 см.

Запорізька округа  — адміністративно-тери-
торіальна одиниця в УРСР. Утворена 1923 року 
у складі Катеринославської губернії. Окружний 
центр — місто Запоріжжя. Нараховувала 13 райо-
нів. Протягом 1924–1930  років межі округи 
змінювалися. Ліквідовано 2 вересня 1930 року.

Видання складається з двох частин: 1) поокругові 
збірки, в яких міститься статистичний, погли-
блений до найменших можливих територіальних 
одиниць (адміністративних районів) матеріал 
по кожній окремій окрузі; 2) загальна збірка по 
Україні, де окрему увагу приділено можливості 
порівняння округ між собою.

У складеній оригінальній палітурі. Наявна пе-
чат ка та бібліографічні позначки нині неіснуючої 
бібліотеки. Незначні потертості та забруднення; 
відсутній фрагмент останнього аркуша.
Книга має наукову та історичну цінність.

500 — 600
Стартова ціна — 300 500 — 600

Стартова ціна — 300 
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В оригінальній видавничій обкладинці. Видавничі правки розміщено на 
2-х невеликих вклеєних аркушах рожевого кольору. На останній вільній 
сторінці розміщено екслібрис Юрка Корчака-Чепурківського розміром 
8 х 7,8 см, надрукований фарбою чорного кольору на крейдованому папері. 
Незначні потертості. Два невеликих надриви обкладинки по корінцю.
Книга має історичну і наукову цінність.

Перша спроба вивчення статистичною методою міського будівництва громадських споруд в Україні. Через 
незначну вагу будівництва відносно інших галузей народного господарства, до 1926  р. планів роботи 
державної статистики спостережень за будівництвом не було. Водночас видання мало на меті дослідження 
сфери будівельного господарства України.

КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ Юрій Овксентійович (1896–1967)
Демограф, один з фундаторів української демографії і демографічної статистики, секретар Академії Наук. 
Автор понад 70 наукових праць.

30. СТАТИСТИКА УКРАЇНИ: ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ОКРУГОВИХ
 МІСТАХ УКРАЇНИ ЗА 1923–1925 Р.Р. / Центральне статистичне управління УСРР.
 Харків: [Урядова друкарня ім. Фрунзе], 1926. — Серія XIV: Статистика комунального господарства,
 № 90. — Т. ІІІ, вип. 1. — LII с.: 57 с. табл.; 25,5 х 17,5 х 0,5 см. — 1000 прим.

500 — 600
Стартова ціна — 300 
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В індивідуальній шкіряній палітурі: блінтове орна  ме нтальне тиснення, 
каптал, орнаментальні кольорові форзаци, тонований обріз.
Незначні потертості та забруднення.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну, художню цінність, 
є бібліографічною рідкістю та становить колекційний інтерес.

Одним із виявів національного відродження 1920-х  рр. був розвиток української книгознавчої науки. 
1922 року в Києві було засновано перший і єдиний на території Радянського Союзу Український науко-
вий інститут книгознавства (УНІК), який очолив видатний книгознавець, організа тор книго знавчої 
науки Юрій Меженко. УНІК видавав журнал «Бібліологічні вісті», серію «Науково-популярна бібліотека 
книгознавства» та ін. Співробітник інституту П. Попов підготував до друку збірку старовинних гравюр 
«Ксилографічні дошки лаврського музею». Важливе значення мали наукові праці С.  Маслова (зокрема 
«Друкарство на Україні в XVI–XVII ст.»), видатного збирача музейних цінностей Д.  Щербаківського 
(монографія «Золотарська оправа книжки в XVI–XIX ст.»).

Перший том праць Українського наукового інституту книгознавства вийшов у 1926 році під редакцією 
професорів Миколи Макаренка і Сергія Маслова. Вступну статтю написав засновник і перший директор 
УНІК Юрій Меженко, а обкладинку і титульні сторінки оформив український художник Василь 
Кричевський. У виданні висвітлено історію розвитку книгодрукування в Україні в XVI–XVIII ст., життя 
й діяльність Івана Федорова, досліджено українські стародруки, орнаментацію книг, палітурну справу, 
надано матеріали до словника українських граверів та ін.

31. УКРАЇНСЬКА КНИГА
 XVI, XVII, XVIII СТ. 
 За ред. М. О. Макаренко, С. І. Маслова.
 [Київ]: Державне видавництво України, 
 1926. — Труди Українського наукового
 інституту книгознавства. — Т. І. (і єдиний). — 
 XVI с., 436 с.: іл.; 26 х 17,5 х 2,5 см. — 2000 прим.

800 — 900
Стартова ціна — 400 
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МАКАРЕНКО Микола Омелянович (1877–1938)
Український археолог і мистецтвознавець. Жертва сталінського терору — вченого було страчено у 1934 р. 
через відмову підписати акт на знесення Михайлівського Золотоверхого монастиря.

МАСЛОВ Сергій Іванович (1880–1957)
Український літературознавець, книгознавець, історик літератури і педагог. Професор, член-кореспондент 
Академії наук УРСР. Брат українського етнографа та літературознавця В.  Маслова, батько радянського 
лінгвіста Ю.  Маслова, хрещений батько українського театрознавця, педагога і театрального критика 
В. Ревуцького. Автор численних досліджень з історії давньої літератури, оглядів літератури XVI–XVIII ст., 
праць з палеографії, історії книгодрукування, фольклору тощо.

КРИЧЕВСЬКИЙ Василь Григорович (1872/1873–1952)
Видатний український художник, архітектор, графік. Творець українського стилю в архітектурі, автор 
Великого і Малого Герба УНР (1918), відродженого нині як Герб (Малий) незалежної України. Створив 
ескізи українських державних печаток та купюри номіналом у дві гривні (1918).



48

Оправу книги відновлено в традиціях палітурної майстерності початку 
XX  століття: шкіра синього кольору, «мармуровий» папір, блінтове та 
орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, 
каптал, ляссе; тонований обріз. Незначні потертості.
Видання має історико-культурну цінність, є бібліографічною рідкістю 
та становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Спеціальне дослідження з історії української фабрики. Головне завдання: за допомогою вивчення 
об’ємного архівного матеріалу встановити послідовний шлях розвитку української фабрично-заводської 
промисловості, виділити його ключові етапи та характеризувати основні форми цього виду промисло-
вості. Одна з перших спроб систематизації матеріалів з історії українських мануфактур першої половини 
XVIII століття.

ОГЛОБЛИН Олександр Петрович (прізвище при народженні Мезько; 1899–1992)
Український історик, архівіст. Професор, доктор історичних наук. Автор близько 1000 наукових праць, у 
США видав низку монографій з української історії.

32. ОГЛОБЛИН А. П. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ
 УКРАИНСКОЙ ФАБРИКИ.
 Мануфактура в Гетманщине.
 [Киев]: Государственное издательство Украины:
 Трест «Киев-Печать», 1925. — 270 с.; 
 23 х 15,5 х 2 см.

800 — 900
Стартова ціна — 400 
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Обкладинка роботи художника В.  В.  Кричевського, лінійки, заголовні 
літери та кінцівки — Г. Нарбута. На форзаці напис чорнилом «Моро[зов] / В 
день открыт. [выст.] 1925.5.VII». Післямова французькою мовою. Незначні 
потертості та забруднення.
Видання має історико-культурну, художню, музейну цінність 
і є бібліографічною рідкістю.

Короткий загальний нарис історії українського портрету. В книзі описано портрети, виконані малярськими 
засобами у вузькому розумінні цього слова. Під терміном «український портрет» укладачі видання 
розуміли три групи художніх творів: 1) портрети, що на території етнографічної України створювали її 
уродженці; 2) портрети, що українські майстри писали по чужих землях; 3) портрети українців, виконані 
майстрами-чужинцями.

ЩЕРБАКІВСЬКИЙ Данило Михайлович (1877–1927)
Український етнограф, археолог, музейний діяч, дослідник українського народного мистецтва. Дійсний 
член Наукового товариства ім.  Шевченка. Наукову спадщину вченого у радянські часи було частково 
знищено.

КРИЧЕВСЬКИЙ Василь Васильович (1901–1978)
Український художник, графік, архітектор, художник кінофільмів. Почесний член Об’єднання митців-
українців в Америці, професор. Молодший син художника Василя Кричевського.

НАРБУТ Георгій (Юрій) Іванович (1886–1920)
Український художник-графік, ілюстратор. Автор оформлення перших банкнот і поштових марок 
Української Народної Республіки. Один із засновників і перших професорів, згодом ректор Української 
академії мистецтва (нині НАОМА). Член мистецького об’єднання «Мир искусства».

33. ЩЕРБАКІВСЬКИЙ Д., ЕРНСТ Ф.
 УКРАЇНСЬКИЙ ПОРТРЕТ: 
 виставка українського портрету XVII–XX ст. 
 Всеукраїнський історичний музей
 ім. Т. Шевченка.
 Київ: Держ. Трест «Київ-Друк», 1925. — 64 с., 
 [15] арк. іл., 1 арк. портр. фронт.;
 23 х 15,5 х 0,7 см. — 1500 прим.

500 — 600
Стартова ціна — 250
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В оригінальній видавничій складеній палітурі.
Наявні печатка та бібліографічні позначки нині неіснуючої бібліотеки. 
Незначні потертості та забруднення.
Видання має наукову та історичну цінність.

Цей випуск — спроба Харківського губстатбюро налагодити публікацію накопичених за пореволюційний 
період надзвичайно цікавих матеріалів, що висвітлюють економічне та культурне життя губернії. 
1.  Підсумки обстеження бюджетів селян трьох округів Харківської губернії: Сумського, Харківського 
та Куп’янського. 2. Нарис сучасного стану сільського господарства за даними весняного обстеження 
1924 року. 3. Характеристика торговельної мережі губернії (головним чином сільської). 4. Рух роздрібних 
цін (у тому числі сільських) за минулий господарський рік. 5. Огляд стану мережі закладів народної освіти 
за матеріалами обстеження 1924 року.

34. БЮДЖЕТЫ КРЕСТЬЯН ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
 В 1922-23 ГОДУ. — Вып. І: Сумской округ.
 Харьковское губернское статистическое бюро.
 Харьков: [Тип. Акц. о-ва «Хозпромкомбинат»], 1924. — VIIІ, 168 с.: табл.; 
 25,5 х 17,2 х 0,8 см. — 1000 экз.

400 — 500
Стартова ціна — 300
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В індивідуальній цільнотканинній палітурі (коленкор).
На коленкорі написані від руки чорною кулькової ручкою ім’я автора та 
назва видання. Збережено оригінальну видавничу паперову обкладинку. 
Незначні потертості та забруднення.
Книга має наукову та історичну цінність. 
Прижиттєве видання автора.

Видання «Матеріали про соціально-гігієнічний стан українського села» складено на основі підсумків 
вибіркового санітарно-гігієнічного обстеження сільського населення України. Перший досвід встано-
влення планомірного й систематичного вивчення соціально-гігієнічного побуту українського села.

ТОМІЛІН Сергій Аркадійович (1877–1952)

Видатний український вчений, доктор медичних наук, фахівець у галузі соціальної гігієни та демографії, 
медичної статистики та історії медицини, фітотерапії. Автор понад 100 наукових праць.

35. ТОМИЛИН С. А. МАТЕРИАЛЫ О СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ 
 СОСТОЯНИИ УКРАИНСКОЙ ДЕРЕВНИ.
 Центральное статистическое управление, Народный комиссариат здравоохранения.
 Харьков: Типо-литография УВО. им. Фрунзе, 1924. — 68 с.: табл.; 
 26,5 х 18 х 0,8 см. — 1000 экз.

400 — 500
Стартова ціна — 250
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В індивідуальній складеній палітурі (картон, тканина, «мармуровий»  
папір). Збережено оригінальну видавничу обкладинку. Наявні печатки та 
бібліографічні позначки нині неіснуючої бібліотеки; печатка, що засвідчує 
перевірку в 1938  р. Видавничі правки розміщено на невеликих вклеєних 
аркушах зеленого кольору. Незначні потертості і забруднення.
Ілюстроване видання. Має музейну, наукову, історико-культурну
цінність і становить колекційний інтерес.

В книзі описано новий адміністративний устрій України.

Зміст:
До питання районування України;  Прийоми і методи районування;
Опис губерній та округів; Адміністративні райони на Заході; 
Фізико-географічні області та райони України;
Промислові райони України.

Перелік мап: геологічна мапа; мапа четвертинних відкладень; орографічна та тектонічна мапа; мапа 
корисних копалин; схематична мапа зоо-географічних та ботаніко-географічних районів; схематична 
ґрунтова мапа.

36. МАТЕРИАЛЫ ПО РАЙОНИРОВАНИЮ УКРАИНЫ. 
 Госплан УССР; Секция по районированию.
 Харьков: Типо-литография В.-Р.С.У.В.О. им. Фрунзе, 
 1923. — XVIII, 202, 18 с.: [12] л. карт и картограмм; 
 34 х 24 х 2 см. — 1000 экз.

900 — 1 000
Стартова ціна — 500
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М’яка ілюстрована видавнича обкладинка. Незначні потертості.
Видання має музейну, художню, наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес.

Пам’яті Георгія Нарбута, художника-графіка і мистецького діяча. Спогади Г.  К.  Лукомського, 
Е. Ф. Голлербаха та Д. І. Мітрохіна.

«Ми познайомилися на виставці „Мир искусства“ у 1910 році, взимку. Перше враження — і найсильніше: 
зовнішність Нарбута — багато типу українського, полковницького, стародубського. Щоки повні, лисий 
лоб, волосся він зачісував від лівого вуха через увесь лоб до правого. Так і пашить чернігівщиною кожен 
його рух; говірка лінивенька, не „г“, а „х“, м’яка, гортанна. Посмішка з іронією: до всього ставлення легке, 
веселе. Але не позбавлений був самолюбства: зачепити його — спалахне».

37. ЛУКОМСКИЙ Г. К. 
 НАРБУТ: ЕГО ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО.
 Берлин: Изд. Е. А. Гутнова, 1923. — 40 с.: илл.; 
 21 х 16 х 0,3 см.

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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Підписи до всіх 158 ілюстрацій російською та німецькою мовами. 
Альбомний формат. Оригінальна м’яка паперова обкладинка.
Незначні потертості та пожовтіння паперу.
Ілюстроване видання. Прижиттєве видання автора. Має музейне, 
наукове, художнє, історико-культурне значення.

Видання розкриває релігійну, культурно-історичну та мистецьку спадщину, зосереджену в найвизначніших 
архітектурних ансамблях Києва, в тому числі й тих, що було знищено протягом XX ст.

ЛУКОМСЬКИЙ Георгій Крескентійович (1884–1952)

Відомий український історик, мистецтвознавець, архітектор-художник. Автор книг з питань російського 
та українського мистецтва. Був головним хранителем художнього зібрання Б. Ханенка.

38. LUKOMSKIJ G. C. KIEW. Denkmäler kirchlicher Architektur des XI. bis XIX. Jahrhunderts. 
 Byzantinische Baukunst. Ukrainisches Barock.  Mit hundertachtundfünfzig Abbildungen
 nach Originalaufnahmen des Verfassers.
 In deutscher Sprache hg. und bearbeitet von W. Klein.
 = ЛУКОМСЬКИЙ Г. К. КИЇВ. Пам’ятки церковної архітектури XI–XIX ст.
 Візантійське зодчество. Українське бароко.
 З 158 ілюстраціями з оригінальних знімків автора. / Пер. нім. і ред. В. Кляйна.
 München: Orchis-Verlag = Мюнхен: Видавництво «Orchis», 1923. — 52 с., 126 с.: іл.; 31 х 23 х 1 см.

500 — 600
Стартова ціна — 150
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В оригінальній видавничій обкладинці та суперобкладинці. Заставки 
та художнє оформлення обкладинки роботи художника Н.  Алексєєва. 
Потертості та незначні забруднення.
Видання має художню цінність і становить колекційний інтерес.

Окрім Шевченкових поем та елегій, до збірки увійшли твори І. Франка, Л. Українки і П. Тичини — поетів, 
які задавали тон, утворювали напрями, накладали свій відбиток на сучасників і нащадків. Належну увагу 
приділено перекладам текстів новоєвропейських митців і тогочасній революційній творчості України.

ЗЕРОВ Микола Костянтинович (1890–1937) 
Український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер «неокласиків», майстер 
сонетної форми та перекладач античної поезії.

АЛЕКСЄЄВ Микола Васильович (1894–1934)
Художник, графік. Учень Ф.  Кричевського. Створив ілюстрації до творів М.  Гоголя, Ф.  Достоєвського, 
М. Рильського, І. Франка, Ю. Яновського та ін.

39. СЛОВО. ДЕКЛАМАТОР. 
 Укл. М. Зеров 
 Київ: «Слово»; Держ. трест «Київ-друк», 
 1923.  — 320 с.: іл.; 
 18 х 11,5 х 1,2 см. — 4000 прим. 

350 — 400
Стартова ціна — 100
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В індивідуальній складеній (картон, коленкор, «мармуровий» папір) 
палітурі епохи, каптал, частково тонований обріз, рослинно-орнаментальні 
форзаци. Печатки «Власність Івана Літинського». Екслібрис Р.  Фіголя 
(2,7 х 2,5 см). Незначні потертості.
Видання має історико-культурну цінність і є бібліографічною рідкістю. 
Прижиттєве видання автора.

Митрополит ІЛАРІОН (світське ім’я Огієнко Іван Іванович; 1882–1972)
Український вчений, митрополит УАПЦ (з  1944), політичний, громадський і церковний діяч, мово-
знавець, лексикограф, історик церкви, педагог. Член Київського товариства старожитностей і мистецтв, 
дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка. Перший ректор Кам’янець-Подільського державного 
українського університету (нині  — Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка), де згодом читав курс лекцій «Українська культура». Саме за цим курсом і видано представлену 
книгу, в якій містяться матеріали з культури давньої України. Видання доповнене малюнками, 
портретами українських культурних діячів, тематичними ілюстраціями.

40. ОГІЄНКО І. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: коротка історія культурного життя 
 українського народа. / Українське видавництво в Катеринославі.
 Катеринослав — Ляйпціґ: Друкарня К. Ґ. Редера, 1923. — 272 с.: іл.; 19,3 х 14 х 1,5 см.

400 — 500
Стартова ціна — 150
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Видання німецькою мовою. Оригінальна м’яка обкладинка.
Незначні потертості та пожовтіння паперу.
Книга має музейне, наукове, художнє, історико-культурне значення.

У першій частині окреслюється економічне значення України. У другій описується, яким чином за 
допомогою німецьких капіталу й техніки можна розбудовувати економіку України в різних напрямках 
діяльності: транспорт, видобуток корисних копалин, важка промисловість, сільське господарство тощо.

41. DASKALJUK ORESTES. DIE UKRAINE 
 ALS ARBEITSFELD FÜR DEUTSCHE UND DEUTSCHES KAPITAL.
 = ДАСКАЛЮК ОРЕСТ. УКРАЇНА ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ 
 ДЛЯ НІМЦІВ І НІМЕЦЬКОГО КАПІТАЛУ.
 Berlin: Verlag Georg Stilke = Берлін: Вид. Георга Штільке, 1922. — 82 с.;
 24 х 16 х 1 см.

200 — 300
Стартова ціна — 50
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Оправу книги відновлено в традиціях палітурної майстерності початку 
XX  століття: шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір, блінтове 
та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, 
каптал, ляссе; тонований зріз. Збережено видавничу обкладинку. Незначні 
потертості та забруднення.
Видання має наукову та історичну цінність.

Видання започаткувало систематичне дослідження історії української політичної думки та ролі і місця в 
ній державницької ідеї. Автор розповідає про політичний розвиток України від початку XIX ст. до часів 
Михайла Драгоманова, торкаючись історії Лівобережної та Правобережної України на початку XIX ст., 
діяльності Кирило-Мефодіївського братства, політичного світогляду Т. Шевченка та ін.

ОХРИМОВИЧ Юліан Юліанович (1893–1921)
Відомий український політичний і громадський діяч. Член ЦК  Української партії соціалістів-
революціонерів, секретар і член Центральної Ради (1917–1918). У 1919–1921 рр. — вчитель середньої школи 
в Мелітополі та завідувач народної освіти в Мелітопольському повіті. Був розстріляний більшовиками.

42. ОХРИМОВИЧ Ю. РОЗВИТОК
 УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-
 ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ.
 (Від початку XIX століття
 до Михайла Драгоманова).
 Вст. статті М. Голубця, Ф. Федорцева,
 В. Дорошенка.
 Львів — Київ: Друкарня Наукового товариства 
 ім. Шевченка, 1922. — «Новітня бібліотека». —
 Ч. 43. — XIV, 120 с., портрет; 20 х 12,5 х 2 см.

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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У футлярі ручної роботи (картон, «мармуровий» папір, шкіра). Обкладинка 
книги оригінальна. Наявний екслібрис Юрка Корчака-Чепурківського. 
Назву видання продубльовано французькою мовою («Bulletin Statistique de la 
ville de Kieff. / Publié par le Bureau Statistique du gouvernement de Kieff. — 4-me 
fascicule Statistique economique. 1918»). Корінець у двох місцях закріплено 
мікалентним папером. Більшість аркушів не розрізані. Незначні потертості.
Видання має наукову та історичну цінність.

Річний статистичний збірник по м. Києву.
Зміст:
Статистика цін;
Продовольча статистика;
Статистика промисловості та торгівлі;
Статистика вантажообігу та ін.

КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ Юрій Овксентійович (1896–1967)
Один із фундаторів української демографії і демографічної статистики.  Автор понад 70 наукових праць.

43. СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 ПО ГОРОДУ КИЕВУ. — Вып. 4-й: Экономическая статистика. 1918. 
 Публикуется Киевским Губернским Статистическим Бюро.
 Киев: 2-я Советская типография,
 1920. — [3] л., 86 с.; 28,5 х 22 х 0,5 см (футляр 31 х 24,5 х 1,7 см).

600 — 700
Стартова ціна — 300 
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Оправу книги відновлено в традиціях палітурної майстерності початку 
XX століття: шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір ручної 
роботи, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на 
корінці книги, форзац, каптал, ляссе. Збережено видавничу обкладинку. 
Незначні потертості та забруднення.
Книга має наукову, історико-культурну цінність.
Прижиттєве видання автора.

Книга є дослідженням життєвого шляху, ідей, переконань і творчості філософа Григорія Сковороди. 
Її видано з нагоди 125-літньої річниці від дня його смерті.

ХОТКЕВИЧ Гнат Мартинович (псевдонім Галайда; 1877–1938)
Відомий український музикант (бандурист і композитор), письменник, історик, мистецтвознавець, 
етнограф, педагог, театральний і громадсько-політичний діяч. Був розстріляний у 1938 році.

СКОВОРОДА Григорій Савич (1722–1794)
Український філософ, поет, педагог. Освіту здобув у Києво-Могилянській академії. Переслідуваний 
світською та духовною владою, з 1770-х років вів життя мандрівного філософа. У його філософських 
діалогах і трактатах біблейська проблематика переплітається з ідеями платонізму та стоїцизму. 
Зміст людського існування  — подвиг самопізнання. Зразком свого богослов’я Г.  Сковорода вважав 
Александрійську школу, а також особливо шанував філософські погляди Сенеки та Марка Аврелія.

44. ХОТКЕВИЧ Г. 
 ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА  
 (український фільософ): короткий його 
 життєпис і вибрані місця з творів та листів.
 З нагоди 125-літньої річниці з дня смерті 
 Культурно-історична бібліотека; 
 під ред. Д. І. Багалія.
 Харків: Видавництво «Союз» Харківського 
 Кредитового Союзу Кооператорів: Друкарня А. А. Лібін, 
 1920. — 168 с.; 20 х 13,5 х 2 см.

400 — 500
Стартова ціна — 250 
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Обкладинка та заставки художника Г.  І.  Нарбута. Більшість аркушів не 
розрізані. Незначні потертості та забруднення. На першому та останньому 
аркушах відсутні фрагменти нижнього поля (2,5  х  3,5  см). Наявна печатка 
нині неіснуючої бібліотеки. Всього у 1919 році було видано 7 номерів вісника.
Видання має наукову та історичну цінність.

НАРБУТ Георгій (Юрій) Іванович (1886–1920)
Український художник-графік, ілюстратор. Автор оформлення перших банкнот і поштових марок 
Української Народної Республіки. Один із засновників і перших професорів, згодом ректор Української 
академії мистецтва (нині НАОМА). Член мистецького об’єднання «Мир искусства». Автор численних 
книжкових обкладинок, заставок та ілюстрацій, зокрема до «Антології» М.  Зерова, журналів «Наше 
минуле» та «Мистецтво», «Енеїди» І. Котляревського та ін. Головною творчою справою митця стала графічна 
серія «Українська абетка», що продемонструвала справжню унікальність його обдарування. У більшості 
державних документів України дотепер використовується нарбутівський шрифт.

Ради народного господарства (раднаргоспи)
Державні органи територіального управління промисловістю УРСР і СРСР, що існували у періоди 
1918–1931 і 1957–1965 рр. Перші місцеві раднаргоспи в Україні було створено у січні 1918 р. Південною 
Радою народного господарства Донецько-Криворізького басейну для управління націоналізованими 
підприємствами. Усього в УРСР було створено 14 рад, яким підпорядковувалися майже всі промислові 
підприємства (окрім військових). Завданням раднаргоспів було складати плани підприємств, наглядати за 
їх виконанням, розподіляти кадри й фондовану продукцію, керувати зв’язками між підприємствами.

45. ВЕСТНИК СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ.
 Еженедельное изд. редакционно-издательского отдела Укрсовнархоза.
 Киев: [Типография Акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого], 1919. — № 6. — 33 с.; 31,5 х 22 х 0,3 см.

400 — 500
Стартова ціна — 150
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Оправу книги відновлено в традиціях палітурної майстерності початку 
ХХ  століття: шкіра синього кольору, «мармуровий» папір, блінтове та 
орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, 
ляссе. На титулі фрагмент екслібрису. Незначні потертості та забруднення.
Книга є бібліографічною рідкістю
та становить колекційний інтерес.
Прижиттєве видання автора.

Зміст видання: Простір; Склад поверхні; Ґрунт; Ріки; Опади; Природа; Населення; Праця населення; Надра; 
Фабрично-заводська промисловість; Шляхи; Визначні місця на Поділлі.

ГРИГОРІЇВ Никифор Якович
(псевдоніми: Р. Наш, Григоріїв-Наш, Наш Григорій; 1883–1953)

Громадський і політичний діяч, публіцист і педагог. Фундатор українських громадських організацій 
на Поділлі. Один із керівників подільських «Просвіти» і Товариства українських поступовців. У часи 
Української революції був членом Центральної Ради, двічі обіймав посаду міністра освіти УНР, входив 
до ЦК Української партії соціалістів-революціонерів. Перебуваючи з 1921  р. у Чехословаччині, був 
заступником голови Українського громадського комітету, засновником та керівником Українського 
соціологічного інституту в Празі. У 1938 р. емігрував до США, де активно займався антифашистською 
діяльністю та згуртовував українські сили. З 1949 р. і до кінця життя очолював український відділ радіо 
«Голос Америки».

46. ГРИГОРЄВ-НАШ. ПОДІЛЛЯ: географично-
 історичний нарис. / Видання Подільської 
 Губерської Народної Управи.
 Кам’янець-Подільськ: Друкарня Подільського 
 Губерського Правління, 1918. — 86 с.; 25 х 16,5 х 1,3 см.

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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В оригінальній видавничій художній обкладинці, оформленій Судо морою О. 
(підпис «ОХР СУД» у нижній частині). Більшість аркушів не розрізані. 
Наявна печатка нині неіснуючої бібліотеки. Потертості та невеликі надриви 
по краях. Обкладинка відходить від корінця. Корінець частково втрачений 
(2 см паперу внизу та 0,5 см вгорі).
Книга має наукову та художню цінність.

Видання складається з двох частин — капіталістичне господарство, трудове господарство. Автор по-
своєму розкриває багато відомих економічних категорій і понять, таких як капітал, капіталістичне 
господарство, обмін і ціни, торгівля, гроші, кредит і банки, кооперація та її види тощо.

ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ Михайло Іванович (1865–1919)
Видатний економіст, учений зі світовим ім’ям, державний і громадський діяч, Міністр фінансів 
Центральної ради (1917–1918). За роботу «Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини і вплив 
на народне життя» (1894) був удостоєний ступеня магістра Московського університету. Приват-
доцент кафедри політекономії Петербурзького університету (1895–1899), професор Петербурзького 
політехнічного інституту (з 1913).

СУДОМОРА Охрім Іванович (1889–1968)
Український художник і графік, якого називали «українським Бердслі». З 1913 р. працював у сфері 
книжкової графіки — створював плакати та ілюстрації до дитячих книжок. Працював у видавництвах 
«Час», «Дніпросоюз», «Дзвін», «Вернигора», журналі «Сяйво» та ін. Проілюстрував «Кобзар» Т. Шевченка 
(1930). Під час окупації Харкова працював у Харківському обласному книжково-газетному видавництві. 
Після звільнення міста від фашистських загарбників О. Судомору засудили на 25 років ув’язнення за 
нібито створений ним малюнок Сталіна із закривавленими руками. Після смерті Сталіна художника 
було амністовано.

47. ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ М.
 ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ: 
 курс популярний. / Переклад Варави О.
 Київ: Друкарня Дніпровського Союзу споживчих 
 союзів України, 1919. — 196 с.: 1 арк. портр.; 
 26 х 17 х 1 см.

400 — 500
Стартова ціна — 250
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У складеній (картон, коленкор, папір) палітурі, каптал.
Збережено видавничу обкладинку (боковинки).
На титулі власницький напис чорнилом «Стеценко С. К.».
Незначні забруднення.
Книга має історико-культурну цінність.
Прижиттєве видання автора. Ілюстроване видання.

Книга видатного українського музикознавця і фольклориста Дмитра Миколайовича Ревуцького (1881–
1941) містить теоретичні дослідження, а також тексти 79  дум і пісень, які складають основний обсяг 
видання. Наукова частина «Українська дума» складається з чотирьох розділів (походження, зміст 
і стиль, співці, музика) і бібліографічного покажчика музикознавчої літератури. Деякі з наведених 
творів супроводжуються нотними записами. Видання проілюстровано фотографічними та рисованими 
зображеннями лірників і кобзарів.

48. РЕВУЦЬКИЙ Д. УКРАЇНСЬКІ ДУМИ ТА ПІСНІ ІСТОРИЧНІ.
 Київ: Товариство «Час», 1919. — 300 с.: іл.; 21,7 х 15 х 2,2 см.

500 — 600
Стартова ціна — 300 
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В оригінальній видавничій обкладинці 
роботи художника М. Бойчука. 
Незначні потертості та забруднення.
Видання має музейну, художню цінність і є бібліографічною рідкістю.

ФРАНКО Іван Якович (1856–1916) 
Видатний український письменник, поет, белетрист, вчений, публіцист, перекладач, діяч революційного 
соціалістичного руху в Королівстві Галичини і Володимирії (частина Австро-Угорщини). Співзасновник 
Русько-української радикальної партії (було перейменовано в Українську радикальну партію), яка діяла 
на австрійських територіях. У 1915 році І. Франка було висунуто на здобуття Нобелівської премії, але 
передчасна смерть завадила успішному завершенню справи. На честь І. Франка місто Станіслав 1962 року 
було перейменовано на Івано-Франківськ.

БОЙЧУК Михайло Львович (1882–1937)
Український художник і педагог, один із засновників монументального мистецтва України XX ст., лідер 
групи «бойчукістів». Член Наукового товариства ім.  Шевченка, Українського наукового товариства. 
Представник «Розстріляного Відродження». Бойчук і його послідовники мали на меті «відродження 
українського мистецтва від кореня» та створення нового на основі переосмислення й синтезу досягнень 
мистецтва попередніх епох.

49. ФРАНКО І. ВЕЛИКИЙ ШУМ: 
 повість.
 Черкаси: Видавниче Т-во «Сіяч», 
 1918. — Вид. 2. — 104 с.; 
 22 х 15,3 х 0,5 см.

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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Незначні потертості по периметру обкладинки.
Більшість аркушів не розрізані. Примірник у доброму стані.
Видання має наукову цінність. 

ФЕЩЕНКО-ЧОПІВСЬКИЙ Іван Адріянович (1884–1952)
Вчений-металург, громадський і політичний діяч, активний учасник тогочасного руху за незалежну 
Українську Народну Республіку, міністр Центральної Ради та Директорії. Результати своїх наукових 
досліджень професор І.  Фещенко-Чопівський публікував у провідних світових періодичних виданнях 
з металургії та металознавства. Всього вчений видав 218  наукових праць п’ятьма мовами, з них 39  —
українською. Був одним з провідних науковців у галузі металургії в Європі. Загинув у концтаборі.

50. ЧОПІВСЬКИЙ І. ЕКОНОМІЧНІ НАРИСИ: 
 природні багацтва та велика промисловість України.
 Київ: Видавництво «Праця»: Друкарня Акц. т-ва «Петро Барський», 
 1918. — 96 с.; 18,5 х 11, х 0,5 см.

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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Оправу книги відновлено в кращих традиціях палітурної майстерності 
початку XX  століття: шкіра чорного кольору, блінтове та орнаментально-
шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, ляссе. Кілька 
аркушів відреставровані по краях. Власницькі підкреслення графітним 
олівцем. План відсутній.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність
і є бібліо графічною рідкістю. Прижиттєве видання автора.

Путівник розраховано на тих, хто хоче побачити в Києві все те, що пов’язано з видатними явищами 
київського культурного життя минулого. Київ  — місто кількох епох: великокнязівської, польсько-
литовської, козацької та початку ХХ століття. На думку автора, саме в такій послідовності зручніше його 
вивчати. Таким чином і розташовано глави книги: Старе місто; Поділ; Плоське, Щекавиця і Оболонь; Сади 
і Печерськ; Хрещатик, Липки, Нова Будова і околиці. Крім того, Київ є святинею, а також економічним і 
культурно-просвітнім центром.

ШЕРОЦЬКИЙ Костянтин Віталійович (1886–1919)
Відомий український мистецтвознавець, етнограф, фольклорист, краєзнавець.

51. ШЕРОЦКИЙ К. В. КИЕВ: Путеводитель. / С планом г. Киева и 58 иллюстрациями.
 Киев: Фото-лито-типография С. В. Кульженко, 1917. — [8], 346, Х, 38 с.: іл.; 18 х 13 х 3 см.

700 — 800
Стартова ціна — 300 
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В індивідуальній складеній палітурі епохи: шкіра, «мармуровий» папір, 
каптал, тиснення золотом на корінці. Незначні забруднення.

Видання має наукову, історико-культурну цінність. 

ГРУШЕВСЬКИЙ Михайло Сергійович (1866–1934)
Український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної Ради Української Народної 
Республіки (1917–1918). Дійсний член Чеської академії наук і мистецтв (1914), член-кореспондент 
Всеукраїнської академії наук (1923) та Академії наук СРСР (1929), багаторічний голова Наукового 
товариства ім. Шевченка у Львові (1897–1913), завідувач кафедри історії Львівського університету (1894–
1914). Автор понад 2000 наукових праць.

«Сей огляд історії своїм укладом значно відріжняєть ся від шкільних підручників. Я свідомо відступав від 
їх укладу. Провідні гадки, котрими я водив ся при тім, я виложив недавно в викладі своїм на українських 
інструкторських курсах Л. Н. Вістника або осібною брошюрою. М. Г.»

52. ГРУШЕВСЬКИЙ М. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ В КОРОТКІМ ОГЛЯДІ.
 Київ: Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Київі», 1917. — 
 Вид. 2. — Ч. 1. — 168 с., ч. 2. — 176 с., ч. 3. — 144 с.: іл.; 22,5 х 15,5 х 2,8 см.

600 — 700
Стартова ціна — 350 
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В оригінальній видавничій обкладинці. Аркуші частково не розрізані. 
Потертості та надриви на обкладинці, яка відходить від брошури.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність
і є бібліо графічною рідкістю. Прижиттєве видання автора.

РІЗНИЧЕНКО (Різников) Василь Федорович (1892–1938)
Український історик-популяризатор, бібліограф, демограф. Звання кандидата економічних наук отримав 
у 26 років. З 1928 р. — асистент у Всеукраїнській академії наук, згодом старший науковий співробітник 
Інституту демографії АН  УРСР. В протоколі чистки 1930  р. записано: «Зовсім не має суспільного 
навантаження. Політично неграмотний. […] Відзначити і запропонувати ліквідувати свою політичну 
неграмотність». У 1938  р. Різниченка було заарештовано, звинувачено у шпигунській діяльності на 
користь Польщі та згодом розстріляно.

53. РІЗНИЧЕНКО В. НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛІР УКРАЇНИ. (Жовто-блакітна барва).
 Звенигородка: Друкарня Ш. Фридмана, 1917. — Вид. 3. — 16 с.; 18 х 11,5 х 0,3 см.

400 — 500
Стартова ціна — 150 
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В оригінальній палітурі (корінець відреставрований): коленкор бордового 
кольору, орнаментально-шрифтове тиснення, каптал, форзац, тонований 
обріз. Незначні забруднення.
Видання має наукову та історичну цінність.

ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
ІМ. Ф. Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО»

Одне з найбільших підприємств промислового комплексу України з повним металургійним циклом. 
В  останній третині XIX  ст. швидкими темпами розвивалася промисловість в Катеринославській 
губернії (нині Дніпропетровська область). Побудована 1884 року Катерининська залізниця, що з’єднала 
Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни, проходила поблизу села Кам’янське (нині 
м.  Дніпродзержинськ). Географічне положення села (враховуючи майже необмежені водні ресурси) 
створювало всі передумови для будівництва великого металургійного підприємства, що було розпочато 
навесні 1887 року Південно-Російським Дніпровським металургійним товариством. У перший рік своєї 
роботи (1889) завод отримав Велику Золоту медаль на Всесвітній промисловій виставці в Парижі. У 1917 р. 
завод було націоналізовано, під час Громадянської війни — законсервовано. У квітні 1925 р. підприємство 
зняли з консервації за сприяння Ф. Дзержинського, чиє ім’я було присвоєно заводу того ж року. Зараз 
комбінат має стратегічне значення для економіки та безпеки України. Спеціалізується на виробництві 
чавуну, прокату і займає монопольне становище на ринку широкосмугової універсальної сталі і на ринку 
профілів. Знаходиться у власності корпорації «Індустріальний союз Донбасу».

54. ДНЕПРОВСКИЙ ЗАВОД.
 Сортамент.
 Южно-Русское Днепровское 
 металлургическое общество. 
 [Петроград], 1916. — 224 с.: табл.; 
 17,8 х 11,5 х 1,5 см.

400 — 500
Стартова ціна — 250 
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З додатком етнографічної карти України. 
В оригінальній обкладинці.
Наявні печатки та бібліографічні позначки нині неіснуючої бібліотеки.
Незначні потертості та забруднення.
Обкладинка та мапа відходять від блоку.
Бібліографічна рідкість.
Емігрантське видання.

55. CHOMA-DOWSKI VASILIJ. UKRAJINA I UKRAJINCI.
 (S etnografskom mapom Ukrajine).
 Zagreb: Nakladom Saveza za oslobodjenje Ukrajine, 
 1916. — VIII, 72 s.: mapa; 18,7 х 12,3 х 0,5 см.

150 — 200
Стартова ціна — 50 
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У складеній індивідуальній оправі (картон, папір, тканина).
Незначні забруднення та потертості.
Ілюстрації надруковано на крейдованому папері,
частково відходять від блоку.
Бібліографічна рідкість. Прижиттєве видання автора.
Ілюстроване видання.

56. ВЕРГУН Д. ЧТО ТАКОЕ ГАЛИЦИЯ?
 Петроград: Типография т-ва А. С. Суворина, 
 1915. — 48 с.: [15 с. ил.]; 16,8 х 12,7 х 0,8 см.

Книгу присвячено історії «Галицької Русі» — історичної області, розташованої на північно-східних схилах 
Карпат. Автор відзначає роль Галичини в історії російсько-австрійських відносин, описує стан регіону 
за часів різних правителів. Видання містить рідкісний ілюстративний матеріал, що ознайомлює читача з 
визначними пам’ятками регіону.

ВЕРГУН Дмитро Миколайович (1871–1951)
Панславіст, громадський діяч, філолог, журналіст, публіцист і поет.

300 — 350
Стартова ціна — 150 
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В індивідуальній коленкоровій оправі. Шрифтове тиснення золотом, каптал. 
На титулі напис чорною кульковою ручкою: «[П.  Взр.] Ленинград, 1965». 
Штамп книжкового магазину. Позначки графітним олівцем.
Видання має музейну, наукову, художню цінність і становить колекційний 
інтерес. Прижиттєве видання автора.

Ця публікація є однією з праць, яку історик мистецтва і академік Олексій Новицький присвятив 
дослідженню особистості Тараса Григоровича Шевченка, а саме  — його художньому таланту. У нарисі 
хронологічно описано творчий шлях і розвиток художнього обдарування Шевченка, названо імена людей, 
які сприяли становленню його як митця. Книга складається з трьох частин, що доповнюють одна одну: 
стаття про Шевченка як маляра, реєстр праць Шевченка, що дійшли до нас, або про які маємо звістки, та 
фоторепродукції його живописних і графічних творів. 

НОВИЦЬКИЙ Олексій Петрович (1862–1934)
Історик мистецтва, бібліограф, почесний член Київського товариства старожитностей і мистецтв (1917), 
академік Академії наук УРСР (з 1922). За дорученням Наукового товариства ім. Шевченка у Львові вивчав 
український рукописний орнамент. Займався упорядкуванням мистецької спадщини великого Кобзаря. 
Так з’явилась одна з головних праць вченого — «Тарас Шевченко як маляр», що побачила світ у 1914 році.

57. НОВИЦЬКИЙ О.
 ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЯК МАЛЯР.
 Львів — Москва: 
 Наукове товариство ім. Шевченка: 
 Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и Кº, 
 1914. — 90 с., 84 с. іл.; 26,3 х 18 х 1 см.

600 — 700
Стартова ціна — 300 
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Оригінальна складена (картон, папір, коленкор) палітура, каптал. На 
корінці графітним олівцем написано назву. Ілюстрації вкрито аркушами 
кальки, на яких надруковано підписи. Наявні печатки та бібліографічні 
позначки нині неіснуючої бібліотеки. Примірник у доброму стані.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність
і є бібліо графічною рідкістю. Ілюстроване видання.

58. УКРАИНСКИЙ НАРОД
 В ЕГО ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ: 
 в 2 т. / Под ред. Ф. К. Волкова,  
 М. С. Грушевского [и др. ред.]; 
 изд. Славинского М. А.
 СПб.: Типография т-ва «Общественная польза», 
 1914–1916. — 27 х 19 х 3 см.
 Т. 1. — [8], 360 c.; [17] арк. іл.;
 Т. 2. — [8], 361–707 с.; [25] арк. іл.

Одне з перших видань, що синтезує знання з українознавства. Книгу присвячено всебічному вивченню 
історії українського народу, етнографії, географії та антропології. Видання ілюстроване чорно-білими і 
кольоровими знімками з картин і портретів відомих художників — А. Куїнджі, В. Штернберга, Є. Столиці. 
Серед авторів дослідження — видатні вчені.

Зміст
Том І
Розділ I. Розвиток українських вивчень в XIX ст. і розкриття в них основних питань 
українознавства (М. Грушевський).
Розділ II. Історія українського народу (М. Грушевський).
Том ІІ
Розділ III. Нарис географії України.
1. Статистика українського населення Європейської Росії.
2. Галіція.
3. Буковина.
4. Угорська Русь.
Розділ IV. Антропологічні особливості українського народу.
1. Етнографічні особливості українського народу.
2. Звичаєве право українського народу.
3. Короткий нарис історії малоруської (української) мови.

3 000 — 3 500
Стартова ціна — 1 800 
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ГРУШЕВСЬКИЙ Михайло Сергійович (1866–1934)
Український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної Ради Української Народної 
Республіки (1917–1918). Дійсний член Чеської академії наук і мистецтв (1914), член-кореспондент 
Всеукраїнської академії наук (1923) та Академії наук СРСР (1929), багаторічний голова Наукового 
товариства ім. Шевченка у Львові (1897–1913), завідувач кафедри історії Львівського університету (1894–
1914). Автор понад 2000 наукових праць.

РУДНИЦЬКИЙ Степан Львович (1877–1937)
Український географ і картограф, засновник української політичної та військової географії. Академік 
Академії наук УРСР.

ШАХМАТОВ Олексій Олександрович (1864–1920)
Філолог-славіст, мовознавець, історик давньоруських літописання та літератури. Академік Імператорської 
Санкт-Петербурзької академії наук.

ВОЛКОВ (Вовк) Федір Кіндратович (1847–1918)
Антрополог, етнограф, археолог, громадський діяч. Доктор Сорбоннского університету, професор 
Санкт-Петербурзького Імператорського університету. Першовідкривач Мізинської стоянки, ініціатор 
передатування Кирилівської стоянки. Автор понад 450 наукових праць.
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В оригінальній видавничій обкладинці. Альбом містить 215  малюнків 
українських гончарних виробів. На форзацах документальні фотографії 
Губернського земського будинку в Полтаві. Сторінки книги розмальовані 
простим та кольоровими олівцями. Незначні потертості та забруднення.
Видання має культурну цінність і є бібліографічною рідкістю.

Гончарство становить особливий інтерес для дослідників української традиційної матеріальної і духовної 
культури. Як і інші найдавніші ремесла, воно включало в себе, крім суто виробничих, дії ритуально-магічні, 
спрямовані на досягнення позитивного результату, було тісно пов’язане з міфологічними поглядами, 
повір’ями, ментальними стереотипами. У цьому феномені дуже виразно простежується взаємодія різних 
культурних пластів і компонентів. Гончарська обрядовість українців, як і інших слов’янських народів, — 
це складне переплетення давньої язичницької основи з пізнішими народними звичаями й елементами 
християнських ритуалів.

59. УКРАИНСКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. — Серия VI: 
 Гончарные изделия. (Главнейшия формы).
 Полтава: Издание Кустарного склада Полтавского губернского земства, 
 1913. — Вып. 1: Типы украинской гончарной посуды. — 28 с.; 21,5 х 30,5 х 0,3 см.

400 — 500
Стартова ціна — 200 



83

Оправу книги відновлено в традиціях палітурної майстерності початку 
XX  століття: шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір, блінтове 
та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, 
каптал, ляссе. Тонований обріз. Збережено оригінальну видавничу 
обкладинку (частково відреставрована по краях).
Видання має історичну цінність і є бібліографічною рідкістю. 
Ілюстроване видання.

60. ОЧЕРК КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОГРАДВОЛЫНСКОГО УЕЗДА
 (с таблицами и 40 диаграммами). 
 Статистическое бюро Волынского губергнского земства;
 [Сост. П. Говсевичем; ред. В. Кошевой].
 Житомир: Электро-Типография «Работник», 
 1912. — VІII, 185, 71 с.; [40] л. илл., карт.; 27,5 х 17 х 2 см.

Нарис складено на підставі даних, одержаних в результаті обстеження сільського господарства в 1910 році. 
Книга складається з 5 глав: 1) природно-історичний опис повіту; 2) населення; 3) землеволодіння, земельні 
угіддя та землекористування; 4) селянське господарство; 5) промисли і заробітки.

Волинська губернія (1792–1925)
Південно-західна губернія Російської імперії. Адміністративні центри: до 1795 р. Ізяслав, після — Новоград-
Волинський, з 1804 р. — Житомир.

500 — 600
Стартова ціна — 300 
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Оригінальна палітура (папір, тканина).
Наявний штамп нині неіснуючої бібліотеки.
На форзаці дарчий напис чорнилом: 
«Володі на спомин. / Житомир. / В декабрі / 1914 року». 
Незначні потертості та забруднення.
Ілюстроване видання. Має музейну, наукову, художню,
історико-культурну цінність, є бібліографічною рідкістю
та становить колекційний інтерес.
Тільки частина казок, що містяться у цьому виданні, є звичайним передруком з фольклорних збірок; друга 
частина  — це зовсім нові варіанти, друковані з рукописів; нарешті третя  — казки, взяті з друкованого 
джерела з додаванням того, чого в них бракувало. Ці додатки зроблено з тією обережністю, яка потрібна 
для того, щоб твір, стаючи повнішим і поправнішим, залишався суто народним.

ГРІНЧЕНКО Борис Дмитрович (1863–1910)
Видатний український письменник, етнограф, педагог, публіцист, історик, літературознавець, громадський 
і культурний діяч.

Автор фундаментальних етнографічних, мовознавчих, літературознавчих та педагогічних праць, 
історичних нарисів, перших підручників з української мови й літератури, один із засновників спілки 
«Просвіта». Грінченко боровся за навчання українських дітей рідною мовою, виступав за чистоту укра-
їн ської літературної мови. Ним створено чимало творів про дітей і для дітей. Багато років письменник 
працював учителем, діти любили його так само, як і він їх. Тому Борис Грінченко багато уваги приділяв роз-
витку такого жанру дитячої літератури, як казка. Літературні псевдоніми: Василь Чайченко, Л. Яворенко, 
П. Вартовий, Б. Вільховий, Перекотиполе, Гречаник.

БУРЯЧОК Іван Мартинович (справжнє прізвище Боряк, 1877–1936)
Відомий український художник театру, живописець, графік.

СЛАСТІОН (Сластьон) Опанас Георгійович (1855–1933)
Відомий український художник, графік, архітектор, мистецтвознавець, педагог та етнограф.

61. УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ,
  ВИБРАНІ ДЛЯ ДІТЕЙ.
 Упор. Б. Грінченко; з малюнками худ. І. Бурячка, 
 О. Сластьона, А. Іванова; обгортка худ. І. Бурячка; 
 видавництво «Український учитель», № 32.
 Київ: Друкарня 1-ї Київської Друкарської 
 Спілки, 1910. — Вид. 2. — 196 с.: іл.; 23,5 х 18,5 х 1 см.

800 — 900
Стартова ціна — 400 
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В індивідуальній складеній палітурі (картон, коленкор, шкіра). 
Наявні печатки та бібліографічні позначки нині неіснуючої бібліотеки. 
Примірник в доброму стані.
Книга має наукову та культурну цінність. 
Прижиттєве видання автора.

62. ПРЕСНЯКОВ А. 
 КНЯЖОЕ ПРАВО
 В ДРЕВНЕЙ РУСИ: 
 очерки по истории X–XII столетий.
 СПб.: Типография М. А. Александрова, 
 1909. — VIII, 316 с.; 23 х 15,5 х 1,5 см.

Книга складається з двох нарисів, пов’язаних єдиною темою. Перший присвячено міжкняжим відносинам 
в домонгольські часи. Другий нарис — спроба описати суспільне становище князя та характер його влади.

ПРЕСНЯКОВ Олександр Євгенович (1870–1929)
Історик. Професор Петроградського (згодом Ленінградського) університету (з 1918), член-кореспондент 
Російської академії наук (1920). Основними темами наукових інтересів О. Преснякова в передреволюційний 
період були історія політичних відносин на Русі до XVI  століття, джерелознавчі питання літописання 
XVI ст., історія суспільної думки XIX століття. Відкидав теорію «родового княжого володіння» в Київській 
Русі, вважаючи, що в основі княжої влади лежить «родинне, батьківське право». Вважав, що княжий 
характер влади є «загальноісторичним явищем у всіх європейських народів».

500 — 600
Стартова ціна — 250 
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Альбом (картонна папка і незшиті аркуші).
Збірник українських народних орнаментів і візерунків. 
Незначні потертості і забруднення. Папка відреставрована.
Відсутні аркуші №№ IV, V.
Видання має історико-культурну, художню цінність
і становить колекційний інтерес.

63. УКРАЇНСЬКІ ВЗОРИ XVIII-ГО ВІКУ. / Ред. Г. Павловича.
 [СПб.]: Вид. Д. П. Семенцова: Невська хромо-літографія, 1909. — Вип. 1. — VIII арк. іл.; 32 х 21,5 х 0,5 см.

Усі існуючі орнаменти умовно поділяються на чотири групи: рослинні, геометричні, рослинно-
геометризовані і зооморфні. Візерунки мали символічне значення і розміщувалися в якості магічного 
оберегу на одязі і предметах побуту стародавніх слов’ян. В українському побуті використання візерунків 
найбільш яскраво виражено у вишиванці. Найпопулярнішими є рослинні та геометричні орнаменти, 
зооморфні ж використовувалися значно рідше. Символіка візерунків сягає своїм корінням у глибину віків.

Геометричні орнаменти зберігають в собі багато таємних символів, тісно переплітаючись зі слов’янською 
міфологією. Для них характерним є використання ромбів, кружечків, хрестів, ліній, зигзагів. Крім того, 
дуже популярними є символ «кривульки» та знак «безконечник», які прийшли до нас з часів трипільської 
культури. Перехід від геометричного до рослинного світу у вишиванні здійснювався за допомогою 
візерунку «рожи» (в народі його називають «зірочка» або «розетка»). Рослинні орнаменти на вишиванці 
мали демонструвати красу природи. Ці візерунки уособлюють реально існуючі у природі форми. 
Найпоширенішими рослинними орнаментами у традиційній українській вишиванці вважаються мотиви 
«калина», «дубове листя», «виноград», «барвінок», «хміль» та ін.

Хромолітографія (від дав.-гр. — колір, фарба; камінь; пишу) — кольорова літографія, при створенні якої 
для нанесення кожного кольору застосовувалася окрема друкарська форма (загалом до 20 і більше).

400 — 500
Стартова ціна — 200 
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В оригінальній видавничій палітурі: коленкор, орнаментально-шрифтове, 
блінтове та кольорове тиснення, каптал, тонований обріз. Незначні 
потертості та забруднення.
Видання має художню, музейну цінність 
і становить колекційний інтерес.

64. ТЕРНОВИЙ ВІНОК:
 літературно-артистичний альманах.
 Під ред. О. Коваленка; мал. Бурячка, 
 Сластьона, Гнідаша, Дорошенка [та ін.]
 Київ: Вид Івана Самоненка; Друк. Барського, 
 1908. – 192 с.; 24,5 х 17,5 х 1,5 см.

Альманах містить твори українських авторів І.  Огієнка, В.  Стефаника, Л.  Українки та багатьох інших, 
а також українські переклади творів К. Бальмонта, В. Гете, М. Горького та ін.

КОВАЛЕНКО Олекса Кузьмович (1880–1927)
Український поет, перекладач, видавець. Уклав і випустив антологію віршів та малої прози «Розвага. 
Український декламатор» (1905, 1906), упорядник літературно-артистичних альманахів «Терновий 
вінок», «Досвітні огні», «З  неволі». Засновник видавництва «Ранок». Визначною видавничою працею 
О. Коваленка стала велика антологія української поезії «Українська муза» (1908), до якої увійшли твори 
понад 120 визначних українських поетів від 1798 року, а також біографічний і бібліографічний матеріал 
про них.

СЛАСТІОН (Сластьон) Опанас Георгійович (1855–1933)
Відомий український художник, графік, архітектор, мистецтвознавець, педагог та етнограф.

БУРЯЧОК Іван Мартинович (справжнє прізвище Боряк, 1877–1936)
Відомий український художник театру, живописець, графік.

600 — 700
Стартова ціна — 250 
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В оригінальній цільнотканинній (коленкор) палітурі: блінтове та 
орнаментально-шрифтове тиснення, друк на корінці, каптал. Наявні 
печатки та бібліографічні позначки нині неіснуючої бібліотеки. Незначні 
потертості. Примірник у доброму стані.
Ілюстроване видання. Має історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес.

65. ТРУДЫ ОТДЕЛА ТОРГОВЫХ ПОРТОВ. — Вып. XXIV: Приморские торговые 
 порты Европейской России. Белое, Балтийское, Черное и Азовское моря. 
 Министерство Торговли и Промышленности; Отдел Торговых Портов. 
 СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг: перепл. М. Улеман, 
 1908. — 26, 32, 96, 128, 92, VIII c.; 28 х 20,5 х 2,9 см.

Приморські торговельні порти Європейської Росії  — найважливіші пункти, де зосереджувалась 
відпускна та привізна торгівля, — будувалися і поліпшувалися, головним чином, лише з другої половини 
XIX  століття у зв’язку з розвитком і поліпшенням внутрішніх шляхів сполучення держави та при 
загальному підйомі торгового і промислового життя. У книзі міститься детальний опис українських 
портів, наведено географічні, гідрографічні дані, короткі нариси історії їх будування, відомості про 
торговельну діяльність. Інформацію доповнено таблицями та ілюстраціями. Серед портів Чорного 
та Азовського морів наявні також описи Одеського, Миколаївського, Херсонського, Керченського, 
Бердянського, Маріупольського та ін.

900 — 1 000
Стартова ціна — 400 
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В індивідуальній складеній оправі: картон, коленкор, шкіра; каптал. 
Наявна печатка нині неіснуючого книжкового магазину.
Незначні потертості.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність,
є бібліо графічною рідкістю та становить колекційний інтерес.

66. ШЕВЧЕНКО Т. КОБЗАРЬ. / Вид. «Общества имени Т. Г. Шевченка
 для вспомо  ществования нуждающимся уроженцам Южной России,
 учащимся в высших учебных заведениях С.-Петербурга» 
 та «Благотворительнаго Общества издания общеполезных и дешевых книг»; 
 ред. В. Д. Доманицького.
 СПб.: Книгопечатня Шмидт, 1907. — XVI c., 636 с.; [1] арк. портр.; 23 х 15 х 3 см.

«Кобзар» — назва збірки поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка. У наш час під нею розуміють 
усі віршовані твори Шевченка, однак перші «Кобзарі» містили тільки деякі його поезії. Уперше «Кобзар» 
було видано 1840  року у Санкт-Петербурзі за сприяння Євгена Гребінки. Тоді до збірки увійшло 
всього вісім творів: «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови…»), «До 
Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч», а також вірш «Думи мої, думи мої…», спеціально 
написаний з цієї нагоди. Після смерті Т. Г. Шевченка у 1861 р. і до початку ХХ ст. було здійснено чимало 
видань його творів, але кожне з них мало вагомі недоліки. Втім, коли з’явилася реальна потреба 
здійснити глибокі наукові системні текстологічні дослідження автографів для опублікування повного 
«Кобзаря», громадськість згадала про Василя Доманицького — відомого літературознавця, історика, 
фольклориста та бібліографа. Йому вдалося розшукати багато нових, ще невідомих тоді творів 
Т.  Шевченка, серед яких були й ті, що зберігалися в архівах департаменту поліції. В.  Доманицький 
звірив тексти з рукописами та друкованими варіантами, упорядкував їх за хронологією. Саме під 
його редакцією через декілька десятиліть після смерті геніального поета і митця з’явилося видання 
«Кобзаря», найповніше за всі попередні.

Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани: каталог.  / Музей книги і друкарства 
України. — К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2011, № 28.

600 — 700
Стартова ціна — 300 
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В індивідуальній складеній обкладинці (картон, папір, коленкор), 
орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці. Власницькі 
позначки графітним олівцем. Наявні штампи та бібліографічні позначки 
нині неіснуючої бібліотеки.
Видання має історико-культурну, художню цінність
і є бібліографічною рідкістю. Прижиттєве видання автора.

67. ЕФИМЕНКО А. Я. ИСТОРИЯ УКРАИНСКАГО НАРОДА. — 9 рисунков в тексте
 и 12 на отдельных таблицах. / Под ред. Н. И. Кареева, И. В. Лучицкого.
 СПб.: Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906. — 
 Вып. І, ІІ. — [4] c., 392 c., [25] л. илл.; 25 х 17 х 2 см.

Праця є узагальненим викладом історичного процесу в Україні з давніх часів і до середини XIX століття. 
В ній систематично і доступно висвітлено складні питання економічного розвитку, політичних подій, 
етнокультурної ситуації в державі. В окремих розділах видання розглянуто доісторичну епоху і слов’янські 
племена, історію Київської Русі, період Великого князівства Литовського та ін.

ЄФИМЕНКО Олександра Яківна (уроджена Ставровська; 1848–1918)
Історик і етнограф, яка зробила значний внесок у вивчення української та російської культури. Перша 
жінка в Російській імперії, що здобула ступінь почесного доктора історії.

1 000 — 1 200
Стартова ціна — 700 
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68. БОБРИНСКИЙ А. 
 ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ: 
 исторический очерк.
 СПб.: Типография И. Н. Скороходова,
 1905. — XVIІI, 196 с.; 25,5 х 17,5 х 1,2 см.

В індивідуальній складеній палітурі (коленкор, «мармуровий» папір). 
Каптал. Збережено видавничу обкладинку. На титульному аркуші під 
назвою напис блакитним олівцем: «Севастополь».
Книга становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Головною метою видання було надати можливість людям, що відвідують херсонеські руїни, познайомитися 
з історією Херсонесу. Автор розповідає про пов’язані з містом міфи та легенди, про археологічні знахідки, 
долю Херсонесу під час правління різних імператорів, торгівлю, ремесла та ін.

Граф БОБРИНСЬКИЙ Олексій Олексійович (1852–1927)
Відомий археолог, політичний та державний діяч, праправнук імператриці Катерини ІІ та її фаворита 
Григорія Орлова.

ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ
(від дав.-гр. «півострів»; за середньовіччя Херсон, у слов’янських джерелах Корсунь)

Місто-держава. Був заснований у 422–421  рр. до н.  е. на північному узбережжі  Чорного моря 
грецькими вихідцями з Гераклеї Понтійської як грецька колонія. За античної доби став важливим 
торговельним, ремісничим і політичним центром південно-західного узбережжя Криму. Херсонес 
розташований біля Карантинної бухти в межах сучасного Севастополя. Найдавніші археологічні 
знахідки в Херсонесі — уламки чорнофігурної кераміки, що датуються VI ст. до н. е. У 2013 р. Херсонес 
Таврійський разом із його хорою (сільськогосподарською зоною) на Гераклійському півострові було 
включено до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

500 — 600
Стартова ціна — 300 
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69. БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ Д. Н.
 ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОССИИ:
 от водворения Славян в сей стране до уничтожения 
 Гетманства: в 3 ч. С девятнадцатью портретами, 
 пятью рисунками, двадцатью шестью 
 раскрашенными изображениями Малороссиян 
 и Малороссиянок в старинных одеждах, планом 
 Берестечскаго сражения, снимками подписей 
 разных Гетманов и Предводителей Казаков, 
 и с Картою, представляющею Малороссию
 под владением Польским в начале XVII века.
 СПб. — Киев — Харьков: Южно-Русское   
 Книгоиздательство Ф. А. Иогансона:
 Тип. И. И. Чоколова, 1903. — Вып. IV. — [4] с., 
 Х с., 610 с., [4] с., [14] л. илл.; 23,5 х 16 х 3 см.

В індивідуальній коленкоровій палітурі, каптал. Збережено оригінальний 
корінець. Незначні забруднення.
Бібліографічна рідкість. Видання має музейну, наукову, 
історико-культурну, художню цінність 
і становить колекційний інтерес.

Перше масштабне вітчизняне дослідження з історії України, в якому узагальнено і систематично 
представлено основні події багатої української історії.

БАНТИШ-КАМЕНСЬКИЙ Дмитро Миколайович (1788–1850)
Російський історик, археограф, державний діяч. Тобольський і віленський губернатор, з 1816 р. обіймав 
посаду військового губернатора Малоросії. Перший вітчизняний історик, який в першій чверті 
XIX  ст. звернувся до викладення української історії. З дванадцяти років майбутній учений служив у 
Московському головному архіві Іноземної колегії — найстарішому державному сховищі документів 
з історії Росії та міжнародних відносин. Працюючи під керівництвом батька, видатного історика і 
археографа Миколи Бантиш-Каменського, який з 1800 р. керував архівом, Дмитро Миколайович відчув 
інтерес до роботи з документами і потяг до історичних досліджень. Інтерес до українського минулого був 
невипадковим, оскільки його батько був родом із Ніжина Чернігівської губернії. Під час своїх подорожей 
Україною Д. Бантиш-Каменський описав значну частину областей. Він вивчав місцеві архіви в Полтаві і 
Чернігові, архіви Малоросійської колегії і князя Рєпніна, зібрав чимало рукописних та актових матеріалів 
в українських поміщиків. У своїх дослідженнях використовував документи московських архівів, а також 
працю батька з історії Малоросії, яка залишилась у вигляді рукопису.

1 500 — 2 000
Стартова ціна — 800 
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70. ЛЯСКОРОНСКИЙ В. ИСТОРИЯ ПЕРЕЯСЛАВЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ 
 С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО ПОЛОВИНЫ XIII СТОЛЕТИЯ: монография.
 Киев: Типография Н. А. Гирич, 1903. — Изд. 2. — [2] c., VIII с., 422 с., IV с.; 25 х 18 х 3 см.

В індивідуальній складеній (тканина, шкіра) палітурі. Власницький підпис 
на титулі та позначки в тексті чорною кульковою ручкою й графітним 
олівцем. Мапа — факсимільне відтворення.
Незначні потертості та забруднення.
Видання має історико-культурну цінність і є бібліографічною рідкістю. 
Прижиттєве видання автора.

Василь Ляскоронський тривалий час працював над вивченням історії Переяславської землі, використо-
вуючи літописні та археологічні матеріали. Результатом стало монографічне дослідження «Історія 
Переяславської землі з найдавніших часів до половини XIII ст.», яке спричинило жваву дискусію. У травні 
1899  року автор захистив цю працю як магістерську дисертацію. У книзі міститься інформація про 
географічний, політичний, суспільний устрій Переяславської землі, про побут, промисловість, торгівлю.

ЛЯСКОРОНСЬКИЙ Василь Григорович (1859–1928)
Український історик, археолог, етнограф, нумізмат і картограф. Представник історичної школи 
Володимира Антоновича. Член Київського товариства старожитностей і мистецтв.

700 — 800
Стартова ціна — 400 
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71. ЛЕВИЦКИЙ О. ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ 
 ЖИЗНИ В МАЛОРОССИИ ВО ВТОРОЙ  
 ПОЛОВИНЕ  ХVII СТ. 
 Изд. редакции журнала «Киевская Старина».
 Киев: Типография Императорскаго университета
 св. Владимира: Акц. О-во Н. Т. Корчак-Новицкаго, 
 1902. — ІІ с., 312 с., [2] с.; 25 х 17 х 1,8 см.

В індивідуальній шкіряній палітурі. Орнаментально-шрифтове тиснення 
золотом на корінці, каптал. Незначні потертості та забруднення.
Видання має наукову, історико-культурну цінність 
і є бібліографічною рідкістю. Прижиттєве видання автора.

Дослідження є описом правових звичаїв українського народу, складеним за актовими книгами переважно 
Полтавського полкового і частково інших козацьких судів. Тут представлено матеріал, що яскраво і 
повно відображає життя народу. Це пояснюється двома причинами: а) суд в Україні у другій половині 
XVII ст. був народним, а отже всестановим і цілком вільним від формалізму; б) юридична практика ще не 
встигла виробити тих канцелярських форм, завдяки яким найяскравіші прояви життя, пройшовши через 
протокол, наполовину знеособлюються; тому протоколи малоросійських судів, писані народною мовою, 
відрізняються життєвістю. У книзі розглянуто 58 правових справ, серед яких «Козацкия насилия во время 
походов»; «Расторжение брака, как мера уголовного наказания»; «Двумужница»; «Дьяк ловелас»; «Поджог 
из мести»; «Раскаявшийся вор-утайщик» та ін.

ЛЕВИЦЬКИЙ Орест Іванович (псевдонім Маяченець; 1848–1922)
Український історик, етнограф, письменник. Член Київського товариства старожитностей і 
мистецтв, академік Української академії наук (з 1918), згодом — її президент. Співробітник журналу 
«Киевская старина». Після революційних подій 1917 року очолював громадські та державні комісії 
з питань української правничої термінології. Автор понад 200  наукових праць з правознавства й 
історії України XVI–XVIII століть, а також багатьох історичних оповідань. Власний архів, колекцію 
історичних документів та бібліотеку вчений у 1921 р. передав до Всеукраїнської академії наук. Нині 
вони зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

600 — 700
Стартова ціна — 250 
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В індивідуальній папці. Назва, титульний аркуш та пояснювальний 
текст подано паралельно російською та французькою мовами. 
Потертості та незначні забруднення. Примірник повний.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну, художню цінність, 
є бібліографічною рідкістю та становить колекційний інтерес. 
Прижиттєва публікація творів художників.

72. ИЗ УКРАИНСКОЙ СТАРИНЫ: [альбом]. 
 Поясн. текст проф. Д. И. Эварницкого;
 рис. академиков С. И. Васильковского, 
 Н. С. Самокиша.
 СПб.: Издание А. Ф. Маркса, [1900]. — [1], c., 
 VIII с., 98 с., 21 л. илл.; 40 х 32 см; 42,5 х 34 х 3,5 см (папка).

У 1898 році М.  Самокиш та С.  Васильківський замислили видати альбом малюнків «З української 
старовини», який мав стати продовженням прекрасного альбому офортів «Живописна Україна» 
геніального поета та видатного художника Т.  Г.  Шевченка. Альбом було задумано як розповідь про 
минуле України. Портрети в ньому доповнюються і своєрідно коментуються батальними, побутовими та 
пейзажними малюнками. Пояснювальний текст написано відомим українським археологом та істориком, 
другом І. Рєпіна, професором Д. Еварницьким (Яворницьким). Усі портрети в альбомі виконав аквареллю 
С. Васильківський, а малюнки — М. Самокиш.

ЯВОРНИЦЬКИЙ (Еварницький) Дмитро Іванович (1855–1940)
Український історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, один з найзначніших 
дослідників історії українського козацтва, дійсний член Наукового товариства ім.  Шевченка (1914) 
і Всеукраїнської академії наук (1929).

САМОКИШ Микола Семенович (1860–1944)
Український художник-баталіст, майстер анімалістичного жанру і графік. Намагався історично правильно 
змальовувати події та предмети. Доклав чималих зусиль, збираючи та вивчаючи матеріал для альбому 
«З української старовини». Близько сотні зображень предметів військового спорядження, одягу, побуту 
є результатом замальовок зі старовинних експонатів в музеях і приватних збірках України, Росії, Польщі, 
Франції. Його мистецька спадщина  — понад 10  000 малюнків і гравюр  — зберігається в українських 
і російських музеях, а також у приватних колекціях.

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Сергій Іванович (1854 –1917)
Український   живописець, пейзажист. Зробив визначний внесок в українське мистецтво  — майже 
3000 робіт, з яких півтори тисячі в останні дні життя передав Харківському художньому музею (більшість  
було втрачено в роки Другої світової війни). Наразі в музейних і приватних зібраннях нараховують близько 
500 його творів.

2 500 — 3 000
Стартова ціна — 1 000 
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73. СВЯТЕ ПИСЬМО НОВОГО ЗАВІТУ.
 Мовою русько-українською переклали
 вкупі П. А. Куліш и Др. И. Пулюй.
 Відень: Накладом Адольфа Гольцгуазена, 
 1900. — [3], 460 с.; 19 х 11,5 х 3,3 см.

Оправу книги відновлено в кращих традиціях палітурної майстерності 
XIX століття: шкіра бордового кольору, «мармуровий» папір, блінтове та 
орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, муарові 
форзаци, каптал, ляссе. На титулі печатка із зображенням герба України. 
На звороті титулу — поштова марка. Незначні потертості та забруднення. 
Декілька сторінок відреставровані.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність,
є бібліографічною рідкістю і становить колекційний інтерес.

Перший повний переклад Нового Заповіту українською мовою, який виконав Пантелеймон 
Куліш — український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, 
видавець, автор першої фонетичної абетки для української мови, що лежить в основі сучасного 
українського правопису.

Роботу над перекладом Святого Письма П.  Куліш розпочав у 60-х роках XIX  ст. Невдовзі до нього 
приєднався Іван Нечуй-Левицький, а у 1869 р. вони залучили до перекладу Івана Пулюя — відомого 
вченого-фізика, який мав глибокі знання з богослов’я. 1881 року Новий Заповіт у їх перекладі видало у 
Львові Наукове товариство ім. Шевченка. Робота ж над Старим Заповітом тривала, але під час загадкової 
пожежі 1885 року на хуторі Мотронівка рукопис згорів. Працювати над перекладом довелося з самого 
початку, а завершив його І. Пулюй вже після смерті П. Куліша.

1 400 — 1 600
Стартова ціна — 600 
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74. ЛИННИЧЕНКО І. СУСПІЛЬНI ВЕРСТВИ ГАЛИЦЬКОЇ РУСI XIV–XV СТ.
 Руська історична бібліотека; вид. Наукового Товариства ім. Шевченка. — Т. VII.
 Львів: Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1899. — [12], 268 с.; 24,5 х 15,5 х 2,3 см.

Оправу книги відновлено в традиціях палітурної майстерності кінця 
XIX  століття: шкіра чорного кольору, «мармуровий» папір, блінтове та 
орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, 
каптал, ляссе; тонований обріз. Збережено видавничу обкладинку. 
Незначні забруднення.
Книга становить колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання автора.

ЛИННИЧЕНКО Іван Андрійович (1857–1926)
Український історик, славіст, археограф, педагог. Професор, член-кореспондент Санкт-Петербурзької 
академії наук та Польської академії знань. Працював в Одеському та Московському університетах. Автор 
досліджень «Віче в Київській області», «Взаємні відносини Руси та Польщі до середини XIV ст.» та інших. 
У 1894 році захистив в Університеті св. Володимира у Києві докторську дисертацію на тему «Риси з історії 
станів у Південно-Західній Галицькій (Русі) XIV–XV  ст.», яку було перекладено українською мовою 
Науковим товариством ім. Шевченка.

400 — 500
Стартова ціна — 250 
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В індивідуальній коленкоровій палітурі. Блінтове та орнаментально-
шрифтове тиснення золотом, каптал, форзаци з рослинним орнаментом. 
Незначні забруднення.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну, художню цінність, 
є бібліографічною рідкістю і становить колекційний інтерес.

75. ШЕВЧЕНКО Т. Г. 
 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
 «КОБЗАРЬ». 
 С малороссийским  и русским текстом.
 Илл. М. И. Микешина; изд. П. И. Бабкина.
 СПб.: Типо-Литография, 
 Фототипия и переплетная П. И.  Бабкина, 
 1896. — Вып. І, ІІ, ІІІ. — 32 с., [9] л. илл.; 24 с., 
 [10] л. илл.; 26 с., [14] л. илл.; 31,5 х 24 х 1,5 см.

Видати «Кобзаря» з ілюстраціями мріяв ще Т. Г. Шевченко, який з цією метою почав готувати малюнки. 
З них два ескізи «Русалки» до поеми «Причинна» додаються до другого випуску. Після смерті поета-
художника його малюнки разом із мрією проілюструвати «Кобзар» перейшли до М.  Й.  Микешина, що 
поставив собі за мету втілити бажання улюбленого українського поета. Унікальність видання полягає й у 
викладі поезій — тексти надано паралельно українською та російською мовами.

МИКЕШИН Михайло Йосипович (1835–1896)
Український та російський художник і скульптор, автор низки видатних пам’яток у великих містах 
Російської імперії. Познайомився з Т. Шевченком 1858 року в Петербурзі, після того часто зустрічався з ним, 
створив скульптурні портрети поета. Багато зусиль доклав для увічнення пам’яті Шевченка: опублікував 
декілька матеріалів про нього в журналі «Бджола», разом з Д.  Менделєєвим, І.  Рєпіним та іншими 
діячами культури заснував у Петербурзі Товариство імені Тараса Шевченка для допомоги петербурзьким 
студентам — вихідцям з України. Саме М. Микешин зберіг «Портрет Ликери Полусмакової» — малюнок, 
на якому Тарас Шевченко зобразив свою останню кохану, а після розриву стосунків хотів його знищити.

Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани: каталог / Музей книги і друкарства України. — 
К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2011, №№ 19, 20.

1 400 — 1 700
Стартова ціна — 800 
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75. ШЕВЧЕНКО Т. Г. 
 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
 «КОБЗАРЬ». 
 С малороссийским  и русским текстом.
 Илл. М. И. Микешина; изд. П. И. Бабкина.
 СПб.: Типо-Литография, 
 Фототипия и переплетная П. И.  Бабкина, 
 1896. — Вып. І, ІІ, ІІІ. — 32 с., [9] л. илл.; 24 с., 
 [10] л. илл.; 26 с., [14] л. илл.; 31,5 х 24 х 1,5 см.
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76. КОТЛЯРЕВСКИЙ И. П. СОБРАНИЕ 
 СОЧИНЕНИЙ НА МАЛОРОССИЙСКОМ
 ЯЗЫКЕ: ЭНЕИДА. НАТАЛКА-ПОЛТАВКА. 
 МОСКАЛЬ-ЧАРИВНЫК.
 С портретом автора;
 изд. Полтавского Губернского земства.
 Полтава: Типография Л. Фришберга, 
 1896. — 440 с., 1 л. фронт. (портрет); 
 17 х 10,5 х 2,5 см.

Оправу книги відновлено в традиціях палітурної майстерності XIX століття: 
шкіра синього кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-
шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, ляссе; 
тонований обріз. Незначні забруднення.
Книга має історико-культурну цінність.

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ Іван Петрович (1769–1838)
Видатний український письменник, автор «Енеїди» — першого художнього твору розмовною українською 
мовою того часу.

«Енеїда» — поема-бурлеск Івана Котляревського на сюжет однойменної поеми римського поета Вергілія. 
Перший художній твір літературною українською мовою. Ще у рукописному вигляді книга швидко 
поширилася по Україні в безлічі списків, супроводжуваних додатками читачів. У 1798 році в Петербурзі 
без відома автора було надруковано три перші частини «Енеїди» (було повторно видано 1808 року). Сам 
Котляревський у 1809 році видав чотири частини, додавши низку змін до опублікованого раніше тексту. 
П’яту й шосту частини було написано в першій половині 1820-х років. Перше повне видання «Енеїди» 
побачило світ вже після смерті автора — у 1842 році в Харкові.

Т. Шевченко написав про творця «Енеїди»:

Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє
Тебе не забудуть!

400 — 500
Стартова ціна — 250 



105

77. ГРУШЕВСКИЙ М. БАРСКОЕ 
 СТАРОСТВО, ИСТОРИЧЕСКИЕ 
 ОЧЕРКИ (XV–XVIII В.).
 Киев: Типография Императорского 
 университета св. Владимира, 
 В. И. Завадзкого, 1894. — VI, 404 с., 
 2 л. доп.; 26 х 17,3 х 1,8 см.

В оригінальній видавничій обкладинці. Наявні печатки та бібліографічні 
позначки нині неіснуючої бібліотеки. Незначні потертості та забруднення. 
Відсутні фрагменти корінця.
Видання має наукову, історико-культурну цінність
і становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

ГРУШЕВСЬКИЙ Михайло Сергійович (1866–1934)
Український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної Ради Української Народної 
Республіки (1917–1918). Дійсний член Чеської академії наук і мистецтв (1914), член-кореспондент 
Всеукраїнської академії наук (1923) та Академії наук СРСР (1929), багаторічний голова Наукового 
товариства ім. Шевченка у Львові (1897–1913), завідувач кафедри історії Львівського університету (1894–
1914). Автор понад 2000 наукових праць.

У 1894  р. М.  Грушевський захистив при Київському університеті магістерську дисертацію «Барское 
староство. Исторические очерки». У своїй праці вчений розглядає історію Барського староства у XV–XVIII 
ст., яке було розташоване на Подільській землі. Він приділяє увагу територіально-адміністративному 
устрою, організаційно-управлінським питанням, а також розвиткові шляхетства у Барському старостві.

600 — 700
Стартова ціна — 300 
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78. БАРВІНСЬКИЙ О. ІЛЮСТРОВАНА 
 ІСТОРІЯ РУСИ ВІД НАЙДАВНІШИХ 
 ДО НИНІШНІХ ЧАСІВ: 
 після руських і чужих істориків.  
 З двома історичними картами Руси
 і 40 ілюстраціями.
 Львів: Друк. Товариства ім. Шевченка, 1890. —
 282 с., VI с., іл.; 2 арк. мап; 19 х 13 х 2,5 см.

Оправу відновлено в традиціях палітурної майстерності ХІХ  ст.: шкіра, 
«мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом 
на корінці книги, форзац, каптал, ляссе. Незначні потертості та забруднення.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність,
є бібліографічною рідкістю та становить колекційний інтерес.

Зміст:
1) Вступні замітки;
2) Русь під владою князівств;
3) Русь під пануванням Литви та Польщі; 
4) Русь під владою Австрії та Росії.

У додатках: «Мапа Руси за часів руських князів» і «Мапа Руси доби литовської та козаччини».

БАРВІНСЬКИЙ Олександр Григорович (1847–1926)
Український громадсько-політичний діяч Галичини, історик, педагог. У  1891–1907  рр.  — посол до 
австрійського парламенту (Райхсрату). Засновник Християнсько-суспільної партії. Державний секретар 
освіти й віровизнання в першому Державному секретаріаті ЗУНР (1918).

500 — 600
Стартова ціна — 300 
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79. СБОРНИК СТАРИННЫХ ГРАМОТ
 И УЗАКОНЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
 ИМПЕРИИ КАСАТЕЛЬНО ПРАВ
 И СОСТОЯНИЯ РУССКО-ПОДДАННЫХ 
 КАРАИМОВ. / [Предисл., сост. В. Д. Смирнова; 
 от изд.: З. А. Фиркович].
 СПб.: Лештуковская паровая скоропечатня 
 П. О. Яблонского, 1890. — XXXVIIІ, 224 с.,
 1 л. портр.; 21,7 х 15 х 1,3 см.

Оригінальна цільнотканинна (коленкор) палітура, блінтове орнаментально-
шрифтове тиснення, каптал. Незначні потертості та забруднення. Примірник 
у доброму стані.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність,
є бібліографічною рідкістю і становить колекційний інтерес.

Після приєднання Криму до Росії російський уряд, за вказівкою імператриці Катерини  II реалізував 
цілий комплекс заходів, спрямованих на формування структур кримської губернської адміністрації. 
Одним із найважливіших кроків нової влади стало видання низки рескриптів й указів, що безпосередньо 
стосувалися корінних народів.

На тлі прийнятих урядом антиєврейських законів, караїми продовжували боротьбу за визнання їх 
спільнотою, що принципово відрізняється від євреїв. 13 квітня 1835 р. караїми домоглися зміни офіційної 
назви своєї громади. Замість «євреї-караїми» їх стали називати «росіяни-караїми старозавітного 
віросповідання», а пізніше  — просто «караїми». У березні 1837  р. було прийнято «Положення про 
заснування Таврійського Караїмського духовного правління, якому надаються самоврядування в 
караїмських громадах». 

Детальну інформацію про організацію Таврійського і Одеського караїмського духовного правління і 
про пов’язані з цим процесом закони і розпорядження російського уряду зосереджено у «Збірнику 
старовинних грамот та узаконень Російської імперії щодо російсько-підданих караїмів», виданому 
в 1890 р. Зарахом (Зарею) Фірковичем, сином відомого караїмського колекціонера старожитностей 
А. С. Фірковича. Передмову до видання написав відомий орієнталіст В. Д. Смирнов. Книга складається 
з декількох частин: оригінали та переклади ярликів кримських ханів, в яких згадуються караїми; 
грамоти великих литовських князів і королів Речі Посполитої (Польщі), видані караїмським громадам 
Троку (Тракая), Вільно (Вільнюса), Луцька та  ін. Тут надруковано також «Положення про караїмське 
духовенство», прийняте на державному рівні 1837 року.

1 000 — 1 200
Стартова ціна — 400 
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80. КИЕВ ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ: 988–1888. 
 Сост. М. М. Захарченко; 
 рис. и клише собственность издателя.
 Киев: Паровое Лито-Типографическое заведение
 С. В. Кульженко, 1888. — IV, 290, XVI с.: 
 [5] л. карт, [34] л. илл.; 31,5 х 22,5 х 2,5 см.

Одна з найзнаменитіших книг, присвячених Києву, побачила світ з нагоди святкування 900-річчя Хрещення 
Русі. Це перше видання про Київ, в якому докладний текст поєднується з винятковим багатством понад 
100 ілюстрацій з видами старого міста.

У книзі описано: географічне положення Києва, святині Києва (Печерська Лавра, Церква Воскресіння), 
історія виникнення Києва, язичницький Київ, християнський Київ, нагірна частина Києва (монастирі, 
інститути, гімназії, Хрещатик), околиці нагірного Києва (Духовне училище, Житній базар, Куренівка 
і Пріорка, Щекавиця, Вишгород, Пустель, Феофанія).

Михайло Мойсейович Захарченко, упорядник книги, був родом із сім’ї офіцера. Вищу освіту здобув 
у Київському університеті св. Володимира на історико-філологічному факультеті. Відразу по закінченні 
курсу (у 1874 році) став викладачем.

Захарченко надав солідний і докладний матеріал, що ґрунтується на численних вивчених ним джерелах. 
Книга є унікальним довідником з історії Києва від давніх часів до XIX  ст. Тут розглянуто як природні 
(кліматичні, геополітичні) особливості міста, так і його головні пам’ятки й святині, що існували на час 
виходу книги. Надзвичайний ілюстративний матеріал базується на експонатах з особистої колекції видавця 
Стефана Кульженка.

Зображення деяких об’єктів, які з часом було втрачено, майже ніде більше не зустрічаються, тож скласти 
уявлення про їх вигляд можна саме завдяки цій книзі.

У видавничій художній коленкоровій палітурі. Тиснення золотом та чорною 
фарбою на верхній боковинці, золотом на корінці та блінтове тиснення на 
нижній боковинці палітури.
Видання має музейну, наукову, художню, історико-культурну цінність, 
є бібліографічною рідкістю та становить колекційний інтерес. 
Прижиттєве видання упорядника.

2 000 — 2 500
Стартова ціна — 1 000 
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81. ПРИЛУКЩИНА: историческое и статистическое описание территории 
 Прилукского уезда, Полтавской губернии: в 2 ч. С картой уезда 
 и с планом города. / Сост. В. А. Маценко; изд. Г. З. Куюты.
 Ромны: Типография Бр. Э. и Н. Дельберг, 
 1888. — 240 с., [2] л. карта, план; 22 х 15 х 2 см.

Оправу книги відновлено в традиціях палітурної майстерності XIX століття: 
шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір ручної роботи, блінтове 
та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, 
каптал, ляссе. Наявна печатка книжкового магазину Ф. А. Іогансона в Києві. 
Незначні потертості.
Видання має музейну, наукову та історико-культурну цінність.
Бібліографічна рідкість.

Книгу українського письменника і краєзнавця В. А. Маценка присвячено опису Прилуцького повіту (нині 
Прилуцький район Чернігівської області). Автор знайомить читачів з історією краю від заселення його 
першими слов’янами до подій кінця XVIII ст. В. Маценко подає характеристику економічного розвитку 
повіту, динаміку чисельності його населення та багато іншого. Особливу увагу в книзі приділено детальному 
опису історії та історичних пам’яток Прилук — адміністративного центру Прилуцького повіту.

ІОГАНСОН Франц (Федір) Олександрович (1851–1908)
Український і російський книгопродавець, видавець. 1870 року приїхав із Санкт-Петербургу до Києва, де 
у 1874 р. відкрив книжкову крамницю. В подальшому заснував ще декілька магазинів у Києві, Харкові, 
Петербурзі, Москві. З кінця 1870-х років, поряд з книготорговельною, вів видавничу діяльність, спочатку 
випускаючи художню літературу, календарі, навчальні посібники, а потім і наукову літературу.

600 — 700
Стартова ціна — 350 
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82. ШЕВЧЕНКО Т. Г. ЗБИРНЫК
 ТВОРИВ. —  ТОМ І: КОБЗАРЬ. 
 [Упоряд. В. Беренштам].
 СПб.: Тип. В. С .Балашева, 1883. — XIV c., 
 528 с., [1] арк. портр.; 22,5 х 15 х 3 см.

В індивідуальній коленкоровій палітурі, шкіряний корінець, каптал, блінтове 
та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на кришках книги. Незначні 
потертості та забруднення. На титульному аркуші — епіграф з твору автора.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність,
є бібліографічною рідкістю та становить колекційний інтерес.

«Кобзар» — назва збірки поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка. У наш час під нею розуміють усі 
віршовані твори Шевченка, однак перші «Кобзарі» містили тільки деякі його поезії. Уперше «Кобзар» було 
видано 1840 року у Санкт-Петербурзі за сприяння Євгена Гребінки. Тоді до збірки увійшло всього вісім 
творів: «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови…»), «До Основ’яненка», 
«Іван Підкова», «Тарасова ніч», а також вірш «Думи мої, думи мої…», спеціально написаний з цієї нагоди. 
За словами І. Огієнка, протягом 1869–1883 років у Російській імперії видавати твори Т. Шевченка було 
заборонено взагалі. А ті, що друкувалися раніше чи пізніше, було понівечено цензурою. У 1883 році в 
Петербурзі вийшов «Кобзар» Т.  Шевченка, упорядником якого став Вільям Беренштам. Київський 
торговець і видавець Л. Ільницький придбав увесь тираж цього видання, і в другій половині року книга 
з’явилась у київських магазинах. Про великий попит на «Кобзар» писали тоді місцеві газети: «Тільки 
прибуде з Петербурга одна партія, як протягом дня її всю розкуповують». Цікаво, що Беренштам мав 
намір помістити до свого видання автопортрет Шевченка в солдатській формі, але й це було заборонено 
Петербурзьким цензурним комітетом 12 січня 1883 року.

БЕРЕНШТАМ Вільям (Вільгельм) Людвігович (1839–1904)
Український громадський діяч, педагог, учений-археолог, активний співробітник газети «Киевский 
телеграф» і журналу «Киевская старина».

Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани: каталог / Музей книги і друкарства України. — 
К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2011, № 12.

700 — 800
Стартова ціна — 350
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В оригінальній складеній (картон, шкіра, «мармуровий» папір) палітурі. 
Наявна печатка Книжкового торгу К. К. Симинського. Власницькі позначки. 
Незначні забруднення. Відсутній фронтиспис з портретом.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність 
і є бібліографічною рідкістю. Прижиттєве видання автора.

Перша монографія, присвячена дослідженню життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка. За спогадами 
людей, які особисто знали поета (зокрема одного з його близьких друзів Івана Максимовича Сошенка), 
у книзі змальовано характер і звички Тараса Григоровича, його стосунки з жінками та у всій повноті 
відтворено його особистість. Загальновідомі та нові матеріали розміщено у хронологічній послідовності.

ЧАЛИЙ Михайло Корнійович (1816–1907)
Український педагог, літературознавець, громадсько-культурний діяч, біограф Т. Г. Шевченка. У 1882 році 
опублікував книгу «Життя і твори Тараса Шевченка», яка принесла йому широку популярність в українських 
колах. Видання містить найбільш повний на той час життєпис великого поета і глибинну характеристику 
його творчості. Ця книга і сьогодні вважається однією з кращих біографій Кобзаря.

83. ЖИЗНЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ТАРАСА ШЕВЧЕНКО: 
 (свод материалов для его биографии). / Сост. М. К. Чалый.
 Киев: Типография К. Н. Милевского, 1882. — 281, ІІІ с.; 23 х 15 х 1,5 см.

600 — 700
Стартова ціна — 250 



113

В оригінальній обкладинці. Більшість аркушів не розрізані. 
Потертості, незначні забруднення.
Книга має наукову, історико-культурну цінність
і є бібліографічною рідкістю. Прижиттєве видання автора.

Книга написана на основі документальних джерел і спогадів сучасників, містить рідкісні статті про життя, 
творчу та громадську діяльність видатних особистостей Слобідської України — Г. Сковороди, В. Каразіна та 
Г. Квітки-Основ’яненка. Їх життєвий шлях подано на тлі подій тих років. Окрема частина книги являє собою 
дослідження етапів зародження і розвитку народної освіти на Слобожанщині. В ній також висвітлено роль 
Харківського університету в цьому процесі.

ДАНИЛЕВСЬКИЙ Григорій Петрович (1829–1890)
Історик, письменник, публіцист, перекладач, автор художніх творів, зокрема романів із історії Росії XVIII–
XIX століть, які за життя письменника здобули визнання не лише в Російській імперії, а й за кордоном. 
У 1866 році Данилевський видав книгу «Українська старовина» (історичні та біографічні нариси), яку було 
відзначено малою Уваровською премією.

84. ДАНИЛЕВСКИЙ Г. П. УКРАИНСКАЯ СТАРИНА: материалы для истории 
 украинской литературы и народнаго образования. / Изд. Заленскаго и Любарскаго.
 Харьков: Тип. П. Чеховского, 1866. — [8] с., 404 с.; 27,5 х 18,5 х 1,8 см.

1 000 — 1 200
Стартова ціна — 600 
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85. POWIDAJ LUDWIK. KOZACY ZAPOROŻCY NA UKRAINIE. 
 Nakładem Karola Wilda; przedruk z Dziennika literackiego. 
 = ПОВІДАЖ ЛЮДВІК. ЗАПОРОЗЬКІ КОЗАКИ В УКРАЇНІ.
 Накладом Кароля Вільда; передрук з Літературного щоденника.
 Lwow: Drukarnia Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1862. — [4], 222, [2] s.; 19,5 х 13 х 1,3 см.

В індивідуальній складеній обкладинці (картон, шкіра, коленкор). Наявні 
штампи приватної польської бібліотеки, невідомий автограф. Незначні 
потертості та забруднення.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність 
і становить колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Рідкісне видання про запорозьких козаків польською мовою. Складається з розділів: 1)  Стан України 
з часів завоювання Русі татарами аж до Стефана Баторія; 2) Організація українських козаків через Стефана 
Баторія і внутрішній устрій Запорізької Січі; 3) Політичні події козаччини від часів Стефана Баторія аж до 
повстання Хмельницького; 4) Зиновій Богдан Хмельницький та ін.

ПОВІДАЖ Людвік (1830–1882)
Польський літератор, історик і публіцист.

“Dziennik Literacki” («Літературний щоденник»)  — львівський щотижневик, який виходив у 1852–
1854  рр. та 1856–1870 рр. У ньому публікувалося чимало авторів, які дотримувалися прогресивних 
поглядів, зокрема Kornel Ujejski, Michał Bałucki, Michał Gwalbert Pawlikowski, Józef Szujski.

600 — 700
Стартова ціна — 300 
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Оригінальна обкладинка не збереглася. Незначне пожовтіння паперу.
Сліди прошивки блоку книги для конволюту.
Рідкість. Прижиттєве видання творів Тараса Григоровича Шевченка 
(1814–1861). Має музейну, наукову, історико-культурну цінність та 
становить колекційний інтерес. Наявність цього видання в бібліотеках, 
музеях і приватних зібраннях визначає особливий статус цих колекцій.

1859 року у Лейпцигу було видано «Новые стихотворенія Пушкина и Шавченки». Редактор видання — 
І.  Головін, видавець  — В.  Герхард. Точних відомостей про те, як потрапили за межі Російської імперії 
рукописи Шевченкових творів, немає. За ініціативою І.  Головіна за кордоном почали друкувати серію 
«Русская библиотека». Восьмим випуском цієї серії і став збірник «Новые стихотворенія Пушкина и 
Шавченки».

У цьому безцензурному виданні вперше надруковано поеми «Кавказ», «І мертвим і живим…», а також 
поезії «Холодний яр», «Заповіт», «Гоголю», «Розрита могила». Книжка була заборонена та потрапляла 
до Російської імперії нелегальним шляхом. До 1876 року, коли вийшов празький «Кобзар», «Новые 
стихотворенія…» були єдиною книгою, де можна було ознайомитися з нецензурованими творами 
українського поета.

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорович (1814–1861)
Видатний український поет, драматург, прозаїк, живописець, графік, громадський і політичний діяч. Член 
Кирило-Мефодіївського братства. Академік Імператорської академії мистецтв (1860).

У 1930-х рр. у Харкові було надруковано фототипічне видання книги «Новые стихотворенія Пушкина и 
Шавченки» з деякими відмінностями від оригіналу.

Сводный каталог русской нелегальной и запрещённой печати XIX века, №1426; Смирнов-Сокольский, 
«Моя библиотека», № 1036; Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани: каталог/ Музей 
книги і друкарства України.- К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2011, № 3.

86. НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНІЯ
 ПYШКИНА И ШАВЧЕНКИ.
 Лейпциг: Вольфганд Гергард 
 (Наумбург, тип. Г. Пеца) 
 = Leipzig: Wolfgang Gerhard 
 (Naumburg, Druck von G. Pätz), 
 1859. — [1] арк., 46 с.; 18,3 х 12,2 х 0,4 см.

13 000 — 15 000
Стартова ціна — 5 000 
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87. СОЧИНЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ, К ПОЛЬЗЕ И УВЕСЕЛЕНИЮ СЛУЖАЩИЯ. 
 [Ред. Р. Ф. Миллера].
 СПб.: Императорская Академия Наук, 1760. — В 2-х книгах: 
 Генварь — Апрель, Май — Август. — Кн. 1: 400 с., [3] л. илл.; 
 Кн. 2: 401–592 с., 1–192 с., ІІ л. илл.; 20 х 12,5 х 2,5 см.

В індивідуальних складених палітурах (картон, шкіра, «мармуровий» папір). 
Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці, тонований обріз. 
Потертості, незначні забруднення.
Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність,
є бібліографічною рідкістю і становить колекційний інтерес.
Рідкісне періодичне видання XVIII століття.

«Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащия»  — перший в Росії щомісячний науково-
популярний та літературний журнал, який видавався Імператорською Петербурзькою академією наук 
у 1755–1764 роках. Заснований за ініціативою М.  Ломоносова. Друкувався в типографії Академії наук 
накладом до 2000 примірників. У журналі публікувалися роботи російських академіків, а також переклади 
статей з історії, філософії, літератури, етнографії, природничих наук.

У поданих номерах журналу містяться історичні дослідження та одні з перших публікацій з історії 
Запорізького козацтва російською мовою («О начале и происхождении козаков» (1760, квітень), «Известия 
о Запорожских Козаках» (1760, травень).

4 500 — 5 000
Стартова ціна — 2 700 
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88. ОКТОЇХ
 = ОКТОИХ, СИ ЕСТЬ ОСМОГЛАСНИК.
 ТВОРЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО
 ОТЦА НАШЕГО ИОАННА ДАМАСКИНА
 И ПРОТЧИИХ 
 БОГОДУХНОВЕННЫХ ОТЕЦ.
 Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 
 1758. — [1], 380 арк.; формат книги — 2°.

Перше видання Октоїха у Почаївській друкарні. Книга має 
музейну, наукову, історико-культурну цінність та займає 
чільне місце в історії вітчизняного книгодрукування.

Гравер: Йосиф Гочемський. Гравюри: форта, в тексті 9 гравюр з 2-х дощок. 
Заставки, кінцівки, ініціали. Виливні прикраси. Складання у дві колонки. 
Друк двома фарбами. Фоліація літерна, розміщена у правому верхньому куті 
аркуша. Кустоди. Рядків — 38. Мова — церковнослов’янська. Оправа: дерево, 
шкіра коричневого кольору з орнаментальним тисненням золотом.

Книга в доброму стані збереження. Примірник повний.

Октоїх — богослужбова книга, яка складається із широковживаних християнських піснеспівів поділених на 
вісім циклів за гласами. Звідси і назва книги: слово «октоїх» грецькою мовою означає «вісім гласів». Автором 
текстів вважають християнського богослова, філософа, гімнографа і проповідника — преподобного Іоанна 
Дамаскіна, який жив у Візантії у VIІІ ст.

Особливу мистецьку цінність видання становлять гравюри: форта, «Іоанн Дамаскін» (зворот титулу, 
дереворит, з датою 1758), «Старозавітна Трійця» (арк. 5, 54, 99 зворот, 145 зворот, 237 зворот, дереворити), 
заставки, кінцівки, ініціали; виливні прикраси.

Йосиф Гочемський  — видатний гравер другої половини XVIII  ст., працював у Почаєві (1745–1778) та 
Києві. Виконав близько 130 дереворитів і мідеритів на релігійні теми, портрети, твори «Облога Почаєва 
1675», «Собор Києво-Печерських святих» та ін.

Почаївська друкарня — видавничий заклад при монастирі у Почаєві на Волині (тепер у Тернопільській 
обл.), важливий осередок українського культурного життя у XVIII  — на початку XIX  ст. З 1618  року в 
Почаєві діяла мандрівна друкарня К.-Т. Ставровецького. Близько 1730 року було засновано друкарню при 
монастирі василіан заходами луцького греко-католицького єпископа Феодосія Лубенецького-Рудницького 
та ігумена Гедеона Козубського.

Ісаєвич, Запаско, 2044; Головацкий, 86; Свенцицкий, 148; Петров, Бирюк, Золотарь, 737; Чернышева, 341; 
Максименко, 478.

2 000 — 2 300
Стартова ціна — 800 
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89. СЛУЖЕБНИК
 = ЛЕТУРГИКОН, СИ ЕСТЬ СЛУЖЕБНИК, 
 СОДЕРЖАЩ В СЕБЕ ПО ЧИНУ CВЯТОЙ 
 ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ ЛИТУРГИИ,
 ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЕЦ НАШИХ 
 ИОАННА ЗЛАТОУСТАГО, ВАСИЛИЯ 
 ВЕЛИКОГО И ГРИГОРИЯ ДВОЕСЛОВА,
 С СЛУЖБАМИ НЕДЕЛНИМИ, 
 ПРАЗДНИЧНИМИ И ОБЩИМИ.
 Почаїв: Друкарня Успенського монастиря, 
 1735. — [10], 190, 92, [5] с.; формат книги — 2°. 

Перше почаївське видання. Книга має музейну, наукову, 
художню, історико-культурну цінність, займає чільне 
місце в історії вітчизняного книгодрукування та 
становить колекційний інтерес.

Гравюри: «Три святителі» (на титульному аркуші)  — виконано у техніці 
мідериту з датою 1735 та підписом А. Н. (Андрій Голота), герб Рудницьких 
з латинським текстом та підписом «Іосиф» с.  [2], друга форта-дереворит у 
формі барокового картуша з підписом «Іосиф» с.  [9], «Чудотворна ікона 
Почаївської Богородиці» с.  [10], 11 ілюстрацій у тексті, заставки, кінцівки, 
ініціали. Виливні прикраси: оздоблення колонтитулів. Рядків  — 28, 29, 38. 
Пагінація літерна, розміщена у правому верхньому куті без крапки. Кустоди. 
Більшу частину тексту набрано двома колонками. Сторінки в лінійних рамках. 
Мова  — церковнослов’янська. Оправа: дерево, шкіра коричневого кольору 
з блінтовим орнаментальним тисненням. Тиснення золотом на корінці. 
Металеві застібки втрачені. Фрагменти деяких аркушів реставровані.

Книга в доброму стані збереження. Примірник повний. Аркуші 4–5 першого 
рахунку склеєні між собою.

Служебник — богослужбова книга, що містить тексти недільних, святкових богослужінь, зокрема Літургій 
Іоанна Златоуста, Василія Великого та Григорія Богослова, чини служб Пісної та Цвітної Тріоді тощо.

Почаївська друкарня — видавничий заклад при монастирі у Почаєві на Волині (тепер у Тернопільській 
обл.), важливий осередок українського культурного життя у XVIII  — на початку XIX  ст. З 1618  року в 
Почаєві діяла мандрівна друкарня К.-Т. Ставровецького. Близько 1730 року було засновано друкарню при 
монастирі василіан заходами луцького греко-католицького єпископа Феодосія Лубенецького-Рудницького 
та ігумена Гедеона Козубського.

Ісаєвич, Запаско, 1236; Головацкий, 59; Свенцицкий, 205; Петров, Бирюк, Золотарь, 548; Максименко, 450.

3 000 — 3 500
Стартова ціна — 900 
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90. ЄВАНГЕЛІЄ
 = ЕВАНГЕЛИОН, СИРЕЧ БЛАГОВЕСТИЕ 
 БОГОДУХНОВЕННЫХ ЕВАНГЕЛИСТ.
 Львів: Типографія Успенського братства, 
 друкар Михайло Сльозка,
 1636. — [12], 412, [3] арк. — Формат книги — 2°.

Перше українське видання Євангелія. Рідкість. Книга має 
музейне, наукове, художнє, історико-культурне значення, 
займає чільне місце в історії вітчизняного книгодрукування, 
належить до кращих українських стародрукованих видань 
і становить колекційний інтерес. 

Гравери: Георгій ієродиякон, EZ, Памво Беринда. Гравюри: форта, 
«Вседержитель» (зворот титулу), 60 ілюстрацій у тексті, заставки, кінцівки, 
ініціали. Виливні прикраси. Фоліація літерна, розміщена у правому нижньому 
куті аркушів із крапкою. Кустоди. Рядків — 16, 25. Мова — церковнослов’янська, 
українська. Друк двома фарбами. Оправа: дерево, шкіра коричневого кольору 
з орнаментальним тисненням золотом, кольоровий форзац, каптал, металеві 
застібки, торшонований обріз блоку. Книга в доброму стані збереження. 
Примірник повний. Втрачена одна металева застібка.

Євангеліє  — одна з найголовніших священно-богослужбових книг християнства. Чотири перші книги 
Нового Заповіту — Євангелія, написані свв. апостолами Матвієм, Марком, Лукою, Іоанном. В них міститься 
опис земного життя Ісуса Христа, Його вчення, чудес, проповідей, Воскресіння з мертвих.

Євангеліе надруковане на замовлення Успенського братства відомим львівським друкарем Михайлом 
Сльозкою з дозволу польського короля Владислава IV та з благословення митрополита Петра Могили.

Текст щедро оздоблено бароковими сюжетними і орнаментальними заставками, кінцівками, художніми 
ініціалами. Деякі з них є відбитками з кліше Івана Федорова.

Видання багато ілюстроване серією гравюр-дереворитів на євангельські теми, що є яскравим прикладом 
впливу європейського ренесансного мистецтва на українську книжкову графіку.

У книзі вміщено 2 ренесансні гравюри на тему притчі про блудного сина, які були вирізані ще у 1606 році 
видатним українським гравером і мовознавцем Памвою Бериндою. Одна з них (арк. 254 зв.) є спрощеною 
копією відомої гравюри видатного німецького художника епохи Відродження Альбрехта Дюрера. Інша 
(арк. 255 зв.) — копія з гравюри Ганса Себальда Бехама.

Ісаєвич, Запаско, 253; Каратаев, 1883, 438; Свенцицкий, 1908, 11; Петров, Бирюк, Золотарь, 121; Львівські 
видання., 26; Максименко, 15; Каменева, Гусева, 65.

10 000 — 12 000
Стартова ціна — 3 000 
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91. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. 
 Затверджено головою Директорії УНР Головним Атаманом Петлюрою.
 [Кам’янець-Подільський]: Електр. друкарня С. Л. Тухбіндер, 12 квітня 1919 р.

Незначні потертості, сліди від згинів.
Розмір документу: 50,5 х 38,5 см, розмір рами: 79 х 66 см. 

1 200 — 1 300
Стартова ціна — 700 
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Декларація уряду Української Народної Республіки (УНР) — нормативно-правовий акт, який має осо-
бливо важливе значення, оскільки був написаний та виданий у період, коли уряд УНР вимушено залишив 
Київ та зупинився у Кам’янець-Подільському. Це була одна з найбільш драматичних сторінок боротьби 
України за незалежність. У цьому документі містяться основні тогочасні засади політики УНР: будування 
єдиної, самостійної та незалежної України задля захисту від агресії сусідніх держав; забезпечення козаків 
(армії) та їхніх родин; спрямування на відновлення зруйнованого господарства та встановлення контролю 
над місцевою владою; боротьба з усіма порушеннями спокою та ладу, зокрема, з антисемітизмом; вирішен-
ня проблеми безробіття та налагодження промислово-економічних відносин із закордонними партнера-
ми. У цей період до складу уряду УНР входили:

— Голова Ради Міністрів і Міністр фінансів Мартос Борис Миколайович (1879–1977) — громадсько-полі-
тичний діяч, учений-економіст, кооператор і педагог;

— Заступник голови і народний міністр юстиції Лівицький Андрій Миколайович (1879–1954) — гро-
мадсько-політичний діяч. 27 березня 2009 року Національний банк України ввів до обігу ювілейну монету 
«Андрій Лівицький» (серія «Видатні особистості України»);

— Народний міністр внутрішніх справ Мазепа Ісаак Прохорович (1884–1952) — політичний і державний 
діяч, вчений-агроном. Публікував численні фахові дослідження та праці з історії національно-визвольного 
руху в Україні;

— Народний міністр земельних справ Ковалевський Микола Миколайович (1892–1957) — політичний 
діяч, кооператор і публіцист, поет. Автор мемуарів, виданих в Австрії;

— В. о. Народного міністра військових справ Сиротенко Григорій Тимофійович (1888–1925) — політич-
ний діяч, адвокат;

— Народний міністр закордонних справ Темницький Володимир Миколайович (1879–1938) — громад-
сько-політичний діяч, юрист, публіцист;

— Міністр народного господарства Шрамченко Левко Дмитрович (1877–1954) — політично-громадський 
діяч, професор Українського вільного університету в Празі;

—  Міністр народної освіти Крушельницький Антін Владиславович (1878–1937)  — письменник, літе-
ратурний критик і літературознавець, педагог, редактор шкільних хрестоматій з української літератури, 
видавець і редактор громадсько-літературних журналів «Нові шляхи» і «Критика», автор біографічного 
нарису «Іван Франко» та ін. Жертва сталінського терору;

— Народний міністр праці Безпалко Осип (Йосип) Іванович (1881–1950) — політичний і державний діяч. 
До початку роботи в уряді УНР займався редакційною та педагогічною діяльністю;

— Керуючий Управлінням преси та інформації Лизанівський Іван Миколайович (1892–1934) — громад-
сько-політичний діяч. Учень М. Грушевського. У 1910–1912 рр. був особистим секретарем Івана Франка. 
Входив до Комітету охорони Республіки. Жертва сталінського терору.

ПЕТЛЮРА Симон Васильович (1879–1926)
Український державний, військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик. 
Організатор українських збройних сил. Член Генерального секретаріату Української Центральної Ради 
на посаді Генерального секретаря з військових справ. Головний отаман військ УНР. Другий Голова 
Директорії УНР.
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92. КИЇВ. СХЕМАТИЧНИЙ ПЛЯН: З ДОДАТКОМ ПОКАЗНИКА ВУЛИЦЬ.
 Київ: Вид-во «Пролетарська Правда»; (Друкарня тресту «Київ-Друк»), 1930.

Масштаб: 1:[20 000]. Сліди згинів, незначне пожовтіння паперу.
Розмір відбитку: 49 х 68 см. Розмір рами: 74 х 92 см.

500 — 600
Стартова ціна — 250 

93. КАРТА ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПЛАНОМ Г. ХАРЬКОВА.
 Петроград: Картографическое заведение А. Ильина, [1914–1918].

Масштаб карти: в англійському дюймі 20 верст; масштаб плану: в англійському 
дюймі 1 верста. Мова: російська дореформена. Розмір карти: 58х41 см.

600 — 700
Стартова ціна — 300 

Карта має наукову, музейну, історико-культурну цінність. 
Примірник в доброму стані.

Карта Харьковской губернии с планом г. Харькова є важливим джерелом знань з краєзнавства, історії, 
економіки та культури регіону початку XX століття. Вона входить у «Докладний атлас Російської імперії з 
планами головних міст», який містить географічні карти російських губерній, країв і областей з планами 
губернських центрів, а також декілька тематичних карт Росії (орографічна, етнографічна, адміністративна 
тощо). Карти Атласу довгий час були найточнішими та найдетальнішими серед карт губерній Російської 
імперії. «Докладний атлас Російської імперії з планами головних міст» був єдиним великим виданням та-
кого роду.

Картографічний заклад О. Ільїна — перше спеціалізоване картографічне підприємство в Російській ім-
перії, засноване 1859 року капітаном Генштабу О. Ільїним і полковником В. Полторацьким з метою видан-
ня навчальних історичних карт для військово-навчальних закладів. До 1867 року з літографії випустили 
250 тис. карто-відбитків. На базі закладу було організовано випуск журналів «Всесвітній мандрівник», «Ге-
ографічний літопис», «Природа й люди». З 1889 року роботою закладу керував син одного з засновників 
фірми О. О. Ільїн. У 1918 р. Картографічний заклад О. Ільїна було націоналізовано і перетворено на Пер-
ший державний картографічний заклад.

ІЛЬЇН Олексій Афіногенович (1832–1889)
Генерал-лейтенант, картограф. Співзасновник першого в Російській імперії приватного картографічного 
закладу.

Харківська губернія  — губернія Російської імперії у XVIII  — на початку XX століття і Української 
РСР до 1925 року. У 1765 році отримала офіційну назву Слобідсько-Українська губернія, в період 1780–
1796 рр. називалася Харківським намісництвом, у 1835–1923 рр. — Харківською губернією. При кожній 
реорганізації значно змінювалися межі та адміністративний устрій.

На карті представлено схематичний план м. Києва станом на 1930 рік. Позначено назви районів, вулиць, 
парків та ін. У додатку міститься перелік зазначених на карті вулиць. «Київ. Схематичній плян» є важли-
вим джерелом знань з краєзнавства та історії міста першої половини ХХ століття.

Карту надруковано напередодні великих руйнувань історичної частини Києва більшовицькою владою.
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94. ПЛАН ГОРОДА ОДЕССЫ.
 Одесса: Издание К. Висковского: Типо-литография Бекеля, 1897.

Літографія. Масштаб: в англійському дюймі 200 сажнів. 
Сліди згинів, незначне пожовтіння паперу.
Розмір плану: 50 х 40 см. Розмір рами: 56 х 67 см.

400 — 500
Стартова ціна — 100 

На карті представлено панораму одеського порту та детальний план міста, позначено історичні назви ву-
лиць, вказано церкви, наукові, адміністративні та приватні будівлі. «План города Одессы» є важливим 
джерелом знань з краєзнавства, історії, економіки та культури міста кінця XIX століття.

Одесу було засновано за наказом Катерини II у 1794 році, коли російська імператриця вирішила, що країні 
потрібен порт на Чорному морі для розширення торговельних і дипломатичних зв’язків з Європою. Про-
ект будівлі міста, порту і нової фортеці (на місці якої пізніше було насаджено Олександрівський парк) вона 
доручила голландському військовому інженерові Францу де Воллану, який втілив у ньому принципи дав-
ньоримського містобудування. Маючи вдале географічне розташування, Одеса швидко перетворилася з 
невеликого поселення на торгівельний, промисловий і науковий центр європейського значення. До 100-ї 
річниці свого заснування (1894 р.) Одеса займала 4 місце в Російській імперії за кількістю населення та 
рівнем економічного розвитку після Санкт-Петербургу, Москви і Варшави.
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95. ПОЧАЕВСКАЯ СВЯТО-УСПЕНСКАЯ ЛАВРА. POCZAJOWSKA ŁAWRA.
 Foto-offset Zakł. Graf. Straszewiczów. [XIX ст.]

Хромолітографія. Розмір аркуша: 38 х 55 см, розмір відбитку: 34 х 49 см.

500 — 600
Стартова ціна — 150 

Почаївський монастир — один з найдавніших і найславетніших православних українських монастирів. 
За легендою, монастир заснували ченці, що втекли з Києво-Печерської лаври до почаївських печер після 
руйнації Києва ханом Батиєм у 1240 р. Тоді ж на Почаївській горі сталося чудо: у вогняному стовпі явилася 
Божа Матір, після чого на скелі навіки лишився слід Її правої стопи, сповнений цілющою водою. В кінці 
XVI століття шляхтичка Анна Гойська стала фундаторкою нового розквіту монастиря, підтримавши його 
матеріально. Її безцінним дарунком у 1597 році стала чудотворна ікона Божої Матері. 1713 року Почаїв-
ський монастир переходить на унію, і саме за тих часів було започатковано одну з найпотужніших дру-
карень на українських землях. У період з 1730 по 1830 роки в ній було віддруковано 394 видання різними 
мовами — українською, церковнослов’янською, польською, латинською.

Почаївську лавру зображали художники в різні часи в різних техніках. Це почаївські гравери Йосиф і Адам 
Гочемські, Теодор Стрельбицький, видатний український поет і художник Тарас Шевченко, відомий укра-
їнський художник Іван Хворостецький.

Гравюра в доброму стані збереження та має музейну, 
наукову, художню, історико-культурну цінність.
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96. AMPLISSIMA UСRANIÆ REGIO, PALATINATUS KIOVIENSEM ET BRACLA-
VIENSEM COMPLECTENS, CUM ADJACENTIBUS PROVINCIIS JUXTA RECEN-
TISSIMAM DESIGNATIONEM ÆRI INCISA ARTE ET SUMTIBUS MATTHÆI 
SEUTTERI, S. CÆS. ET REG. CATHOL. MAJEST. GEOGR. AUGUSTÆ VINDEL.

 = [КАРТА] НАЙОБШИРНІШОГО УКРАЇНСЬКОГО КОРОЛІВСТВА З 
КИЇВСЬКИМ І БРАЦЛАВСЬКИМ ВОЄВОДСТВАМИ ТА ПРИЛЕГЛИМИ 
ПРОВІНЦІЯМИ, ЗА НАЙДОКЛАДНІШИМИ ВИМІРАМИ МИСТЕЦЬКИ 
ВИГРАВІЮВАНА НА МІДІ ТА [ВИДАНА] КОШТОМ МАТЕУСА ЗАЙТЕРА, 
ГЕОГРАФА С[ВЯЩЕННОЇ] ІМП[ЕРАТОРСЬКОЇ] І КОР[ОЛІВСЬКОЇ] 
КАТОЛ[ИЦЬКОЇ] ВЕЛИЧ[НОСТІ] У АУҐСБУРЗІ.

 Ауґсбурґ: Матеус Зойтер (Matthäus Seutter), [1742].

Папір, мідерит, багатоколірне ручне тонування аквареллю.
Сліди згинів. Масштаб: бл. 1:600 000. Мова: латинська.
Дерев’яна рама, паспарту, скло. Розмір відбитку: 49 х 58 см. 

1 800 — 2 000
Стартова ціна — 1 000 

Карта України, створена М.  Зойтером за кількома картографічними джерелами. В її основу покладено 
генеральну карту України (1650) та карти течії Дніпра Ґ.  де Боплана (1662). Для зображення південних 
регіонів та Криму автор використав карти російсько-турецької війни 1736–1739 рр., віддруковані Петер-
бурзькою академією наук, а також праці Я. Янсона та Й. Б. Гоманна. Разом з тим на карті М. Зойтера додано 
чимало нової інформації, зокрема нанесено велику кількість географічних назв на територіях Бессарабії, 
Молдавії, Валахії, Криму та вздовж Дніпра на південь від Києва. Карта охоплює територію від Гомеля на 
півночі до гирла Дунаю на півдні, від Львова на заході до Бєлгорода та місця, де р. Оскіл впадає в Сівер-
ський Донець на сході. Карта відзначається прекрасним декоративним оформленням, її прикрашено дво-
ма орнаментованими картушами з символічними та міфологічними композиціями, що надають гравюрі 
особливого декоративізму. Зображення на лівому картуші символізують достаток українських земель: це 
снопи пшениці, мед, воли, фігури богині родючості Деметри і бога торгівлі Меркурія.

ЗОЙТЕР Георг Маттеус (1678–1757)
Один з найвідоміших граверів-картографів і видавців Німеччини, засновник ауґсбурґської 
картографічної школи. Карти М.  Зойтера є найкращими зразками «золотого століття» німецької 
картографії. Нащадком майстра став один з його учнів  — Тобіас Конрад Лоттер (1717–1777), який 
одружився з дочкою картографа. Після смерті Зойтера Лоттер разом з найближчим родичем видавця 
успадкував його підприємство, але незабаром отримав повний контроль над ним. На старих картах 
Зойтера з’явилося ім’я Лоттера. В останній чверті XVIII століття він перевидав, окрім багатьох інших, 
і представлену карту, замінивши ім’я першого видавця на своє.

Вавричин  М., Дашкевич  Я., Кришталович  У. Україна на стародавніх картах: Середина XVII  — друга 
половина XVIII ст. Атлас репродукцій. — К.: ДНВП «Картографія», 2009. — С. 160–161.



133



134

97. TRACTUS BORYSTHENIS VULGO DNIEPR ET NIEPR DICTI, À KIOVIA AD
 URBUM OCZAKOW UBI IN PONTUM EUXINUM SE EXONERAT.
 = РУСЛО БОРИСТЕНА, АБО, ПО-НАРОДНОМУ, ДНІПРА ЧИ НІПРА,
 ВІД КИЄВА ДО МІСТА ОЧАКОВА НАД ПОНТОМ ЕВКСИНСЬКИМ.
 Амстердам: [1680].

Папір, мідерит, ручне тонування аквареллю. 
Мова: латинська.
Розмір відбитку: 44 х 53 см.

2 500 — 3 000
Стартова ціна — 1 500 

Карта течії Дніпра від Києва Чорного моря. Виконана картографом Яном Янсоном, який опрацював кар-
ти русла Дніпра Г. Л. де Боплана, опубліковані у «Великому атласі» Я. Блау (1662), та поєднав три фрагмен-
ти, розмістивши їх на одному аркуші. Після смерті Янсона карту з оригінальної пластини надрукував його 
спадкоємець Йоганнес ван Весберген спільно з лондонським видавцем Мозесом Піттом, який включив її 
до першого тому «Англійського атласу» (Оксфорд, 1680).

ЯНСОН Ян (Янсоніус Ян, Janssonius Johannes; 1588–1664)
Видатний голландський картограф. Свої перші карти видав у 1616 році. Володів книжковими магазинами 
у Франкфурті-на-Майні, Данціґу, Стокгольмі та інших європейських містах. Працював над власним 
географічним атласом. У 1638 році вийшов тритомний атлас, присвячений Італії, згодом інші атласи й 
карти європейських країн і міст. Після смерті автора його карти й атласи повторно видали в 1660 році. 
Справу Яна Янсона продовжили його спадкоємці.

Вавричин  М., Дашкевич  Я., Кришталович  У. Україна на стародавніх картах: Середина XVII  — друга 
половина XVIII ст. Атлас репродукцій. — К.: ДНВП «Картографія», 2009.
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98. ВАЙСБЕРГ М. 
 ІЗ СЕРІЇ ІЛЮСТРАЦІЙ ДО ЗБІРКИ ОПОВІДАНЬ І. БАБЕЛЯ «КОНАРМІЯ». 1992 р.

Папір, монотипія.
Розмір аркуша: 43 х 33 см, розмір відбитку 28 x 19,5 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем.

700 — 1 000
Стартова ціна — 400 

ВАЙСБЕРГ Матвій Семенович (1958 р. н.)
Відомий київський художник і графік. З його ім’ям пов’язують становлення художнього напрямку 
«київський ар’єргард». Народився у Києві. Закінчив РХСШ ім.  Т.  Г.  Шевченка (1977), Київський 
поліграфічний інститут, відділення книжкової графіки (1985). Член ВТСХ «БЖ-АРТ». Автор ілюстрацій 
до творів Шолом-Алейхема, Е.  Багрицького, Г.  Кановича, Х.  Ортеґи-і-Ґассета («Етюди про Іспанію»), 
К. Г. Юнга («Спогади. Сновидіння. Роздуми»), С. К’єркегора («Страх і трепет»), Ф. Достоєвського («Біси»). 
З 1989 р. бере участь у виставках в Україні та за кордоном. З 1990 р. провів понад 50 персональних 
виставок у музеях і галереях світу. Твори художника продаються на вітчизняних і зарубіжних аукціонах, 
зберігаються у багатьох музеях світу, зокрема у Київському національному музеї російського мистецтва, 
Запорізькому обласному художньому музеї, «Gaon Jewish Museum» (Вільнюс); у приватних зібраннях 
США, Ізраїлю, Греції, Великобританії, Швеції, ПАР, Австрії, Чехії, Грузії, Канади, Японії, Туреччини, 
Італії, Польщі, Нідерландів, Франції, Німеччини, Росії, України.
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99. ЧЕРВАТЮК В.
 НА СТАПЕЛЯХ ЗАВОДУ «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ». 1988 р.

Кольорова ліногравюра. 
Розмір аркуша: 40 х 48 см, розмір відбитку: 33 х 41 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем.

400 — 500
Стартова ціна — 150 

ЧЕРВАТЮК Володимир Олексійович (1950 р. н.)
Заслужений художник України, член НСХУ (1977), лауреат Республіканської премії ім. М. Островського 
(1988). Доцент кафедри живопису та композиції Національної академії образотворчого мистецтва 
і  архітектури. Працює в галузях живопису та станкової графіки. Закінчив РХСШ ім.  Т.  Г.  Шевченка 
(1968), Київський державний художній інститут (1974). Учасник понад 160 художніх виставок в Україні 
та за кордоном. Твори зберігаються у музейних і приватних зібраннях України, Росії, Німеччини, США, 
Франції, Фінляндії та ін.
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100. ЧАРИШНІКОВ Ю. 
 ТРИ СВІТИЛЬНИКИ. 1985 р.

Літографія. 
Розмір відбитку: 29 х 29 см, розмір рами: 63 х 63 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем.

600 — 700
Стартова ціна — 250 

ЧАРИШНІКОВ Юрій Іванович (Yuri Tchary; 1947 р. н.)
Всесвітньовідомий український художник, гравер, ілюстратор і лектор. Народився у Львові. Закінчив 
Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова (1971). Член НСХУ (1997). Учасник численних 
виставок, міжнародних бієнале графіки. Провів понад 10  персональних виставок в Україні, США та 
країнах Європи. Володар багатьох нагород і призів, серед яких Нагорода Асоціації художників Нью-
Джерсі (1992, 1996), Гран-прі «Золотий пензель» Міжнародного конкурсу фантастичного малюнку 
(Лос-Анджелес, 1999), медаль 13-ї міжнародної бієнале станкової графіки в Сеулі (2004) та ін. 2008 року 
в Києві було видано «Петербурзькі повісті» М. Гоголя з літографіями-ілюстраціми Ю. Чаришнікова, 
за які він отримав Гран-прі Міжнародного конкурсу «Мистецтво книги». Твори публікувалися у 
багатьох європейських і американських виданнях, зокрема у газеті «New York Times», та зберігаються у 
Національному художньому музеї України, Національному музеї у Львові, Державній Третьяковській 
галереї (Москва), Державному музеї образотворчих мистецтв ім.  О.  С.  Пушкіна (Москва) та інших 
музейних і приватних зібраннях в Україні та за кордоном.
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Офорт. 
Розмір аркуша: 20 х 26 см, розмір відбитку: 9,7 х 4,7 см.
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем.

300 — 500
Стартова ціна — 100 

АКСІНІН Олександр Дмитрович (1949–1985)
Відомий український художник-графік, один із найяскравіших представників львівського нон-
конформізму. За унікальний графічний талант його називали «львівським Дюрером», за бездоганні 
конструкції  — «Піранезі ХХ  століття», мистецтвознавець Д.  Шелест вважав його кращим графіком 
ХХ сторіччя. Народився у Львові. Закінчив Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова (1972). 
З 1974 р. брав участь у виставках. У 1980-х рр. влаштував декілька «квартирних» виставок у Ленінграді. 
Отримав Почесні золоті медалі на виставках «Малі форми графіки» у Лодзі (Польща, 1979, 1985). За своє 
недовге життя створив понад 500 робіт, насамперед у техніці офорту. Твори зберігаються у Львівській 
національній галереї мистецтв, Естонському художньому музеї, у численних приватних зібраннях.

101. АКСІНІН О. 
 EX LIBRIS ВІКТОРА ВОЛЬДЕМАРОВА. 1984 р.
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102. ЧЕРВАТЮК В. 
 КИЇВ ВЕЧІРНІЙ. 1983 р.

Офорт, акватинта. 
Розмір аркуша: 56,5 х 58 см, розмір відбитку: 49,5 х 51 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем.

400 — 500
Стартова ціна — 150 
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Офорт, акватинта. 
Розмір аркуша: 56,5 х 60 см, розмір відбитку: 49,5 х 53 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем.

400 — 500
Стартова ціна — 150 

103. ЧЕРВАТЮК В. 
 КИЇВСЬКИЙ МОТИВ. 1982 р.
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104. АКСІНІН О.
 EX LIBRIS ПРОФЕСОРА МЕДИЦИНИ ГНАТИШАКА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА. 

Львів, 1978 р.

Офорт. 
Розмір аркуша: 20 х 20 см, розмір відбитку: 12,5 х 12,5 см. 
У правій нижній частині аркуша авторський підпис графітним олівцем.

300 — 500
Стартова ціна — 100 
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Офорт. 
Масштаб оригіналів і надрукованих ілюстрацій 1:1. 
Розмір рами: 50,5 х 40 см. 
На звороті позначки та печатки видавництва 
«до друку» з вихідними даними (крім № 4).

а) Заставка (с. 7, 39, 75). Розмір відбитку: 2,2 х 7 см; 
б) Ілюстрація (с. 58). Розмір відбитку: 12,2 х 7,3 см;
в) Ілюстрація (с. 55). Розмір відбитку: 13 х 7,5 см;
г) Кінцівка (с. 35, 109). Розмір відбитку: 4 х 5,5 см.

700 — 800
Стартова ціна — 300 

ЯКУТОВИЧ Георгій В’ячеславович (1930–2000)
Видатний український художник-графік, ілюстратор, майстер ліногравюри, ксилографії та офорту, 
художник кіно. Член НСХУ. Заслужений діяч мистецтв України (1968). Член-кореспондент Академії 
мистецтв СРСР (1988). Народний художник України (1990). Лауреат Державної премії УРСР 
ім. Т. Шевченка (1983, 1991). Професор Академії образотворчого мистецтва і архітектури. Народився 
у Києві. Закінчив Київський державний художній інститут (1954). Педагог з фаху — І. Плещинський. 
Працював у галузях книжкової і станкової графіки, кіномистецтва. Ілюстрував твори М.  Гоголя, 
М.  Коцюбинського, М.  Рильського, В.  Стефаника, І.  Франка та ін. Оформив фільми «Тіні забутих 
предків» С. Параджанова, «Захар Беркут» Л. Осики.

105. ЯКУТОВИЧ Г. СЕРІЯ АВТОРСЬКИХ 
ОФОРТІВ: ІЛЮСТРАЦІЇ ДО 

 «СЛОВА ПРО ІГОРІВ ПОХІД».
 Для видання:
 «Слово про Ігорів похід»: 
 переклади. — К.: «Дніпро», 1977.
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а) 

б) в) 

г) 
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Папір, монотипія. 
Розмір аркуша: 70 х 49,5 см, розмір відбитку 55 х 35 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис.

700 — 1 000
Стартова ціна — 200 

БЕДЗІР Павло Юрійович (1926–2002)
Видатний український художник-графік, культова фігура закарпатського образотворчого мистецтва. 
Народився в с. Калини на Закарпатті. Закінчив Ужгородське державне художньо-промислове училище 
(1946). Педагоги з фаху  — А.  Ерделі, А.  Коцка, Ф.  Манайло, Е.  Контратович. З  1956 р. брав участь в 
обласних, республіканських та всесоюзних виставках. Член НСХУ (1968). Лауреат премії ім. Й. Бокшая 
та А. Ерделі (1996). Твори зберігаються у музейних і приватних зібраннях України, Росії та інших країн.

106. БЕДЗІР П. 
 З СЕРІЇ «ІЗ ЖИТТЯ ДЕРЕВ». 1973 р.
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Кольорова ліногравюра. 
Розмір аркуша: 27,7 х 54 см, розмір відбитку: 21,5 х 47 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем. 
Незначні потертості та забруднення.

400 — 500
Стартова ціна — 150 

КОСМАЧОВ Георгій Сергійович (1911–1991)
Український графік живописець. Член Спілки художників України (1952). Закінчив курси живопису при 
Асоціації художників Червоної України (1927–1929), навчався у Харківському художньому інституті 
(1929–1933). Педагоги з фаху — І. Падалка, П. Голубятников. З 1946 р. брав участь у художніх виставках. 
У 1945–1971 рр. художник Харківських майстерень Художнього фонду УРСР.

Форт-Шевченко
Місто в Мангістауській області Казахстану на півострові Мангишлак. Засноване у 1846 році як військове 
укріплення Новопетровське, у 1857 році перейменоване на Форт-Олександрівський. У 1850–1857 рр. 
тут проходив службу Т.  Г.  Шевченко, на честь якого місто й отримало сучасну назву (з 1939  року). 
У місті розташовані меморіальний музей Т. Шевченка, краєзнавчий та етнографічний музеї. Збереглися 
рештки фортеці та пам’ятник великому українському поетові.

107. КОСМАЧОВ Г. 
 ФОРТ ШЕВЧЕНКО. 1963 р.
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Офорт, акватинта. 
Розмір аркуша: 62 х 45 см, розмір відбитку: 30,5 х 48,1 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем.

400 — 600
Стартова ціна — 200 

ФІЛОНОВ Іван Никифорович (1917–1983)
Український графік. Член СХУ. Народився у с. Верхній Амонаш (нині Красноярський край). Закінчив 
Харківський державний художній інститут (1947). Педагоги з фаху — В. Касіян, Й. Дайц, В. Мироненко. 
Автор ілюстрацій до творів С. Васильченка, М. Коцюбинського, П. Мирного та ін. Виконав серію офортів 
до творів Т.  Шевченка. Автор численних екслібрисів. Твори зберігаються в Луганському обласному 
художньому музеї та інших музейних і приватних зібраннях.

108. ФІЛОНОВ І. 
 ДОРОГА НА ПСЬОЛ. 1963 р.
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Офорт, акватинта. 
Розмір аркуша: 58 х 33 см, розмір відбитку: 40,5х22 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем.

500 — 700
Стартова ціна — 150 

ДЕРЕГУС Михайло Гордійович (1904–1997)
Видатний український графік, живописець, педагог. Член-кореспондент Академії мистецтв СРСР 
(1958). Народний художник СРСР (1963). Лауреат Державної премії УРСР ім. Т.  Шевченка (1969). 
Академік Академії мистецтв України (1996). Народився у с. Веселе (нині Харківська область). Закінчив 
Харківський художній інститут (1930). З 1932 р. — активний учасник виставок на батьківщині та за 
кордоном. Провів персональні виставки у Харкові (1932), Москві (1940) та Празі (1959). Викладав 
у Харківському художньому інституті, з 1962 р.  — керівник графічної майстерні Академії мистецтв 
СРСР у Києві. Працював переважно у галузях станкової та книжкової графіки, автор ілюстрацій до 
творів Марка Вовчка, М. Гоголя, І. Котляревського, Л. Толстого, Лесі Українки, Т. Шевченка та ін. Твори 
зберігаються у Національному художньому музеї України та інших музейних і приватних зібраннях в 
Україні та за кордоном.

109. ДЕРЕГУС М.
 «КУПАЛЬНИЦІ». [1960-і рр.]
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Офорт, м’який лак, акватинта. 
Розмір аркуша: 60 х 40 см, розмір відбитку: 49 х 30 см. 
У правому нижньому куті аркуша авторський підпис графітним олівцем.

800 — 1 000
Стартова ціна — 400 

110. ДЕРЕГУС М. 
 СТАРІ ВЕРБИ. [1960-і рр.]
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Офорт, м’який лак, акватинта. 
Розмір аркуша: 60 х 40 см, розмір відбитку: 49 х 30 см. 
На звороті авторський підпис.

400 — 600
Стартова ціна — 250 

111. ФІЛОНОВ І. 
 ВАКУЛА У ОКСАНИ. ІЛЮСТРАЦІЯ ДО ТВОРУ М. ГОГОЛЯ 
 «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ ПОБЛИЗУ ДИКАНЬКИ». 1950-і рр.
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Офорт, акватинта. 
Розмір аркуша: 18 х 25 см, розмір відбитку: 11 х 17 см. 
На звороті авторський підпис.

900 — 1 000
Стартова ціна — 500 

КУЛЬЧИЦЬКА Олена Львівна (1877–1967)
Відомий український графік, живописець, педагог. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1945). Народний 
художник УРСР (1956). Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1967, посмертно). Навчалася у 
Львівській художньо-промисловій школі (1901), Львівській студії художників реалістичного напрямку 
(1901–1903), Школі прикладного і декоративного мистецтва у Відні (1903–1908). 1908 року отримала 
Першу премію на конкурсі Торгово-промислової палати в Австрії. Автор численних графічних циклів, 
зокрема «Історія князівських часів», «Українські письменники», «Гуцульщина» та інших. Створила 
ілюстрації до творів В.  Стефаника, В.  Гнатюка, М.  Коцюбинського, І.  Франка та інших. Займалася 
етнографічною діяльністю: подорожувала селами Західної України, збираючи матеріали з історії 
народної творчості, вивчала пам’ятки церковного зодчества, працювала в Етнографічному музеї 
Наукового товариства ім.  Т.  Шевченка у Львові, Музеї етнографії та художнього промислу Академії 
наук СРСР. З 1909 р. експонувала свої твори на виставках. У 1945–1954 рр. викладала в Українському 
поліграфічному інституті ім.  І.  Федорова у Львові, з 1948  р.  — професор. У 1971  р. було відкрито 
художньо-меморіальний музей О. Кульчицької у Львові.

112. КУЛЬЧИЦЬКА О. 
 ХАТА ПІД ЛЬВОВОМ. 1930 р.
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Оргкомітет аукціону:
Білоус А.
Глоба І.
Глоба Н.
Грозовська О.
Комський Л.

Координатори проекту:
Кулівник М.
Лісова К.
Рак О.

Упорядники каталогу: 
Глоба І. 
Глоба Н.
Довбуш А.
Ємець Г.
Сісоян А.
Яцковська А.

Дизайн та верстка:
Берест О.

Фотозйомка:
Стеценко С.
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ANTIKVARIUM

АНТИКВАРНІ КНИГИ ТА ГРАФІКА

antikvarium.kiev.ua
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гравировка. Выс. 71 мм.  
Музей исторического  

культурного наследия «ПЛАТАР»
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Дарохранительница (фрагмент). 
Москва, фабрика А. Кузмичёва, 1906 г. 

Коллекция Национального Киево-Печерского  
историко-культурного заповедника
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Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло
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Автопортрет. Художник  и мир

П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  Антикварный салон «Старая коллекция»

Ант
икв

ар
июл

ь–ав
густ

  2013

75

D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион искусств 
7.+8. сентября 2013 года

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)Этюд к картине «Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  с миниатюрами  Пьетро де Росси (1761–1831)Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  короля Швеции и Норвегии Оскара II.Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг. Эразмус Квеллинус II (1607–1678). Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 7–8 (75)июль–август  2013

Мастера натюрморта.  Классики  и современники

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 3–4 (81)
март–апрель  

2014  Антиквар Тема номера:

Искусство  
и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»
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 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 12 (79)
декабрь  

2013

Искусство  
на экспорт

 Антиквар 

Украинская одиссея

С. Адамович. Проходчики (из серии «Новый Донбасс»). 1967. 
Линогравюра. Из фондов НСХУ
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 9 (85)
сентябрь  

2014  Антиквар Тема номера:

«Мистецькі  
надра» 

Донбасса

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Ант
икв

ар
июл

ь–ав
густ

  2014

84

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)июль–август  2014  Антиквар Тема номера:

Летние резиденции: мир хижин  и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Ант
икв

ар
дека

брь  
2013

79

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 12 (79)декабрь  2013

Искусство  на экспорт

 Антиквар 

Украинская одиссея

Ант
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ар
июн

ь  20
14

83

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 6 (83)июнь  2014  Антиквар Тема номера:

Художественные средства — коммерческие цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание

Ант
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ар
нояб

рь  2
013

78

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 11 (78)ноябрь  2013

Искусство отмечать дни рождения

 Антиквар 

«Злои иде на войну»

Ант
икв

ар
май

  2014

82

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)май  2014  Антиквар Тема номера:

Памятники военной  истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  с шутливым изображением киевского дружинника

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892

Ант
икв

ар
октя

брь  
2013

77

29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  кольцо-солитерс крупным бриллиантом.10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)Грёзы на берегу озера. Холст, маслоРоссия, Санкт-Петербург.XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 10 (77)октябрь  2013

Наследие  семьи Терещенко

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель

Ант
икв

ар
март

–апр
ель 

 2014

81

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 3–4 (81)март–апрель  2014  Антиквар Тема номера:

Искусство  и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014

А. Кулаковский. Пейзаж (фрагмент). 2011. Оргалит, масло.  38 × 46 см. Собственность автора

Ант
икв

ар
сент

ябрь
  2013

76

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 9 (76)сентябрь  2013

Polska sztuka в Украине

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 1–2 (80)январь–февраль  2014  Антиквар Тема номера:

Автопортрет. Художник  и мир

П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  Антикварный салон «Старая коллекция»

Ант
икв

ар
июл

ь–ав
густ

  2013

75

D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион искусств 
7.+8. сентября 2013 года

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)Этюд к картине «Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  с миниатюрами  Пьетро де Росси (1761–1831)Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  короля Швеции и Норвегии Оскара II.Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг. Эразмус Квеллинус II (1607–1678). Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 7–8 (75)июль–август  2013

Мастера натюрморта.  Классики  и современники

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 1–2 (80)
январь–февраль  

2014  Антиквар Тема номера:

Автопортрет. 
Художник  

и мир

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание
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 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 11 (78)
ноябрь  
2013

Искусство 
отмечать 

дни рождения

 Антиквар 

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892

А
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ь 
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29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)
Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.
Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  
кольцо-солитер
с крупным бриллиантом.
10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)
В церкви. 1922. Картон, масло

Соломон Ромбаутс (1655–1702)
Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)
Грёзы на берегу озера. Холст, масло

Россия, Санкт-Петербург.
XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 10 (77)
октябрь  

2013

Наследие  
семьи 

Терещенко

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 6 (83)
июнь  
2014  Антиквар Тема номера:

Художественные 
средства — 

коммерческие 
цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. 
Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным«Злои иде на войну»
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)
май  
2014  Антиквар Тема номера:

Памятники 
военной  

истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  
с шутливым изображением киевского дружинника
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 9–10 (92)
сентябрь–октябрь 

2015  Антиквар Тема номера:

А. Маневич (1881–1942).
Зимний пейзаж (фрагмент).

Холст, масло. 74 × 69 см. 
Частное собрание, Киев

Музей частных 
коллекций. 

Время  
для действийА
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5–6 (90)
май–июнь  

2015  Антиквар Тема номера:
Казацкая эпоха. 

Традиции  
и артефакты

Ще як були  
ми козаками...

Сабля турецкого типа (кылыч).  
Османская империя, конец XVIII — начало XIX в.  

Из собрания Feldman Family Museum
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (91)
июль–август  

2015  Антиквар Тема номера:
Genius loci. 

Преображающие 
пространство

Т. Гуэрра (1920–2012).  
Без названия. 1997.

Фиолетовая бумага, пастель.  
30,5 × 20,5 см

Опанас Заливаха.  
Борітеся — поборете. 1960‑е гг. 

Мозаика. 108 × 108 см. 
Частное собрание
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 3–4 (89)
март–апрель  

2015  Антиквар Тема номера:
Приоритеты 
культурной 
политики

—	у	будь-якому	поштовому	відділенні	України	
(індекс	у	каталозі	ДП	«Преса»	96244);

—	у	редакції	журналу:	01001,	м.	Київ,	вул.	Володимирська,	5,	оф.	6,		
тел.:	(044)	278-39-28,	(063)	378-78-69;		
e-mail:	antikvar.info@gmail.com

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2016 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати на 2016 рік

600 гривень

С. Адамович. Проходчики (из серии «Новый Донбасс»). 1967. 
Линогравюра. Из фондов НСХУ

А
н

т
и

к
в

а
р

о
к

т
я

б
р

ь 
 2

01
4

86

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 10 (86)
октябрь  

2014  Антиквар Тема номера:

Реставрация: 
возрождение 

сокровищ

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)
июль–август  

2014  Антиквар Тема номера:

Летние 
резиденции: 
мир хижин  
и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. 
Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»
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 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 12 (79)
декабрь  

2013

Искусство  
на экспорт

 Антиквар 

Украинская одиссея
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 6 (83)
июнь  
2014  Антиквар Тема номера:

Художественные 
средства — 

коммерческие 
цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. 
Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание
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 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 11 (78)
ноябрь  
2013

Искусство 
отмечать 

дни рождения

 Антиквар 

«Злои иде на войну»
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)
май  
2014  Антиквар Тема номера:

Памятники 
военной  

истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  
с шутливым изображением киевского дружинника

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892
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29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)
Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.
Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  
кольцо-солитер
с крупным бриллиантом.
10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)
В церкви. 1922. Картон, масло

Соломон Ромбаутс (1655–1702)
Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)
Грёзы на берегу озера. Холст, масло

Россия, Санкт-Петербург.
XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 10 (77)
октябрь  

2013

Наследие  
семьи 

Терещенко

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 3–4 (81)
март–апрель  

2014  Антиквар Тема номера:

Искусство  
и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014

А. Кулаковский. Пейзаж (фрагмент). 2011. Оргалит, масло.  38 × 46 см. Собственность автора
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 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 9 (76)
сентябрь  

2013

Polska sztuka 
в Украине

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 1–2 (80)
январь–февраль  

2014  Антиквар Тема номера:

Автопортрет. 
Художник  

и мир

П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  
Антикварный салон «Старая коллекция»
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D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)
Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион искусств 
7.+8. сентября 2013 года

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)
Этюд к картине 

«Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».
Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  
с миниатюрами  
Пьетро де Росси (1761–1831)
Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  
короля Швеции и Норвегии Оскара II.
Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг.

Эразмус Квеллинус II (1607–1678). 
Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. 

Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. 
Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.

Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.

 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 7–8 (75)
июль–август  

2013

Мастера 
натюрморта.  

Классики  
и современники

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)
июль–август  

2014  Антиквар Тема номера:

Летние 
резиденции: 
мир хижин  
и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. 
Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

С. Адамович. Проходчики (из серии «Новый Донбасс»). 1967. 
Линогравюра. Из фондов НСХУ
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 9 (85)
сентябрь  

2014  Антиквар Тема номера:

«Мистецькі  
надра» 

Донбасса

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)
июль–август  

2014  Антиквар Тема номера:

Летние 
резиденции: 
мир хижин  
и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. 
Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»
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 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 12 (79)
декабрь  

2013

Искусство  
на экспорт

 Антиквар 

Украинская одиссея
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 6 (83)
июнь  
2014  Антиквар Тема номера:

Художественные 
средства — 

коммерческие 
цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. 
Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание

А
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 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 11 (78)
ноябрь  
2013

Искусство 
отмечать 

дни рождения

 Антиквар 

«Злои иде на войну»

А
н

т
и
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в
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й
  2
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)
май  
2014  Антиквар Тема номера:

Памятники 
военной  

истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  
с шутливым изображением киевского дружинника

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892
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29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)
Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.
Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  
кольцо-солитер
с крупным бриллиантом.
10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)
В церкви. 1922. Картон, масло

Соломон Ромбаутс (1655–1702)
Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)
Грёзы на берегу озера. Холст, масло

Россия, Санкт-Петербург.
XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 10 (77)
октябрь  

2013

Наследие  
семьи 

Терещенко

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 3–4 (81)
март–апрель  

2014  Антиквар Тема номера:

Искусство  
и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014

А. Кулаковский. Пейзаж (фрагмент). 2011. Оргалит, масло.  38 × 46 см. Собственность автора
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 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 9 (76)
сентябрь  

2013

Polska sztuka 
в Украине

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 1–2 (80)
январь–февраль  

2014  Антиквар Тема номера:

Автопортрет. 
Художник  

и мир

П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  
Антикварный салон «Старая коллекция»
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D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)
Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион искусств 
7.+8. сентября 2013 года

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)
Этюд к картине 

«Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».
Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  
с миниатюрами  
Пьетро де Росси (1761–1831)
Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  
короля Швеции и Норвегии Оскара II.
Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг.

Эразмус Квеллинус II (1607–1678). 
Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. 

Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. 
Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.

Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.

 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 7–8 (75)
июль–август  

2013

Мастера 
натюрморта.  

Классики  
и современники

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн

Ганс Крелль (?). Битва под Оршей 1514 г. (фрагмент).
Между 1524 и 1530 г. Дубовая доска, темпера. 165 × 262 см. 

Национальный музей, Варшава
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 11–12 (87)
ноябрь–декабрь  

2014  Антиквар Тема номера:

Украина–Литва.  
Код 

Независимости
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)
июль–август  

2014  Антиквар Тема номера:

Летние 
резиденции: 
мир хижин  
и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. 
Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Дарохранительница (фрагмент). 
Москва, фабрика А. Кузмичёва, 1906 г. 

Коллекция Национального Киево-Печерского  
историко-культурного заповедника
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 10 (86)
октябрь  

2014  Антиквар Тема номера:

Реставрация: 
возрождение 

сокровищ

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Ант
икв

ар
июл

ь–ав
густ

  2014

84

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)июль–август  2014  Антиквар Тема номера:

Летние резиденции: мир хижин  и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»
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Художественные средства — коммерческие цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание

Ант
икв

ар
нояб

рь  2
013

78

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 11 (78)ноябрь  2013
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)май  2014  Антиквар Тема номера:

Памятники военной  истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  с шутливым изображением киевского дружинника

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892
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29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  кольцо-солитерс крупным бриллиантом.10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)Грёзы на берегу озера. Холст, маслоРоссия, Санкт-Петербург.XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 10 (77)октябрь  2013

Наследие  семьи Терещенко

 Антиквар 
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Искусство  и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 1–2 (80)январь–февраль  2014  Антиквар Тема номера:

Автопортрет. Художник  и мир

П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  Антикварный салон «Старая коллекция»

Ант
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густ

  2013
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D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион искусств 
7.+8. сентября 2013 года

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)Этюд к картине «Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  с миниатюрами  Пьетро де Росси (1761–1831)Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  короля Швеции и Норвегии Оскара II.Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг. Эразмус Квеллинус II (1607–1678). Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 7–8 (75)июль–август  2013

Мастера натюрморта.  Классики  и современники

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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Украинская одиссея
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Пара пистолетов  короля Швеции и Норвегии Оскара II.Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг. Эразмус Квеллинус II (1607–1678). Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.
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Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.
Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  
кольцо-солитер
с крупным бриллиантом.
10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)
В церкви. 1922. Картон, масло

Соломон Ромбаутс (1655–1702)
Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)
Грёзы на берегу озера. Холст, масло

Россия, Санкт-Петербург.
XIX в.
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октябрь  
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тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн
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Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. 
Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным«Злои иде на войну»
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)
май  
2014  Антиквар Тема номера:

Памятники 
военной  

истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  
с шутливым изображением киевского дружинника

В. Цаголов. Эскиз к картине «Цветы зла» (фрагмент)
из серии «Лебединое озеро». 2010. Холст, масло. 100 × 150 см. 

Коллекция Татьяны и Бориса Гринёвых
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

 Антиквар 
№ 1–2 (94)

январь–февраль 
2016

Тема номера:
Культура и СМИ. 

Выбор  
как приговор

Энколпион. Х в. Металл; литьё, 
гравировка. Выс. 71 мм.  
Музей исторического  

культурного наследия «ПЛАТАР»
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 1–2 (88)
январь–февраль  

2015  Антиквар Тема номера:

Из века в век: 
украинское 
сакральное 
искусство

Ант
икв

ар
июл

ь–ав
густ

  2014

84

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)июль–август  2014  Антиквар Тема номера:

Летние резиденции: мир хижин  и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Дарохранительница (фрагмент). Москва, фабрика А. Кузмичёва, 1906 г. Коллекция Национального Киево-Печерского  историко-культурного заповедника

Ант
икв

ар
октя

брь  
2014

86

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 10 (86)октябрь  2014  Антиквар Тема номера:

Реставрация: возрождение сокровищ

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Антиквар

84  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 7–8 (84)июль–август  2014  Антиквар Тема номера:Летние резиденции: мир хижин  и дворцов

Антиквар

79  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 12 (79)декабрь  2013Искусство  на экспорт  Антиквар 

Украинская одиссея

Антиквар

83  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 6 (83)июнь  2014  Антиквар Тема номера:Художественные средства — коммерческие цели

Приятное с полезным

Антиквар

78  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 11 (78)ноябрь  2013Искусство отмечать дни рождения  Антиквар 

«Злои иде на войну»

Антиквар

82  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 5 (82)май  2014  Антиквар Тема номера:Памятники военной  истории Киева

Антиквар

77

29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.deПредаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.deБольшой международный аукцион предметов искусства 30.11. & 01.12.2013ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г. Уникальное  кольцо-солитерс крупным бриллиантом.10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)Грёзы на берегу озера. Холст, маслоРоссия, Санкт-Петербург.XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 10 (77)октябрь  2013Наследие  семьи Терещенко  Антиквар 

Художник как модель

Антиквар

81  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 3–4 (81)март–апрель  2014  Антиквар Тема номера:Искусство  и революция

Антиквар

76  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 9 (76)сентябрь  2013Polska sztuka в Украине  Антиквар 

Художник как модельПоследний авто
портрет К. Мале

вича. 1934. 
Частное собрани

е, Киев. Публику
ется впервые

Антиквар

80  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 1–2 (80)январь–февраль  2014  Антиквар Тема номера:Автопортрет. Художник  и мир

Антиквар

75

D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.deПредаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.deБольшой международный аукцион искусств 7.+8. сентября 2013 годаЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)Этюд к картине «Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  с миниатюрами  Пьетро де Росси (1761–1831)Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  короля Швеции и Норвегии Оскара II.Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг. Эразмус Квеллинус II (1607–1678). Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 7–8 (75)июль–август  2013Мастера натюрморта.  Классики  и современники  Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України (індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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81

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 3–4 (81)март–апрель  2014  Антиквар Тема номера:

Искусство  и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Ант
икв

ар
дека

брь  
2013

79

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 12 (79)декабрь  2013

Искусство  на экспорт

 Антиквар 

Украинская одиссея

С. Адамович. Проходчики (из серии «Новый Донбасс»). 1967. Линогравюра. Из фондов НСХУ

Ант
икв

ар
сент

ябрь
  2014

85

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 9 (85)сентябрь  2014  Антиквар Тема номера:

«Мистецькі  надра» Донбасса

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Антиквар

84  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 7–8 (84)июль–август  2014  Антиквар Тема номера:Летние резиденции: мир хижин  и дворцов

Антиквар

79  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 12 (79)декабрь  2013Искусство  на экспорт  Антиквар 

Украинская одиссея

Антиквар

83  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 6 (83)июнь  2014  Антиквар Тема номера:Художественные средства — коммерческие цели

Приятное с полезным

Антиквар

78  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 11 (78)ноябрь  2013Искусство отмечать дни рождения  Антиквар 

«Злои иде на войну»

Антиквар

82  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 5 (82)май  2014  Антиквар Тема номера:Памятники военной  истории Киева

Антиквар

77

29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.deПредаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.deБольшой международный аукцион предметов искусства 30.11. & 01.12.2013ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г. Уникальное  кольцо-солитерс крупным бриллиантом.10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)Грёзы на берегу озера. Холст, маслоРоссия, Санкт-Петербург.XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 10 (77)октябрь  2013Наследие  семьи Терещенко  Антиквар 

Художник как модель

Антиквар

81  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 3–4 (81)март–апрель  2014  Антиквар Тема номера:Искусство  и революция

Антиквар

76  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 9 (76)сентябрь  2013Polska sztuka в Украине  Антиквар 

Художник как модельПоследний авто
портрет К. Мале

вича. 1934. 
Частное собрани

е, Киев. Публику
ется впервые

Антиквар

80  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 1–2 (80)январь–февраль  2014  Антиквар Тема номера:Автопортрет. Художник  и мир

Антиквар

75

D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.deПредаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.deБольшой международный аукцион искусств 7.+8. сентября 2013 годаЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)Этюд к картине «Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  с миниатюрами  Пьетро де Росси (1761–1831)Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  короля Швеции и Норвегии Оскара II.Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг. Эразмус Квеллинус II (1607–1678). Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 7–8 (75)июль–август  2013Мастера натюрморта.  Классики  и современники  Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України (індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель

Пос
лед

ний
 авт

опо
ртр

ет К
. Ма

лев
ича

. 19
34. 

Час
тно

е со
бра

ние
, Ки

ев. 
Пуб

лик
ует

ся в
пер

вые

Ант
икв

ар
янва

рь–ф
евра

ль  2
014

80

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 1–2 (80)январь–февраль  2014  Антиквар Тема номера:

Автопортрет. Художник  и мир

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание
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ар
нояб

рь  2
013
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 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 11 (78)ноябрь  2013

Искусство отмечать дни рождения

 Антиквар 

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892

Ант
икв

ар
октя

брь  
2013

77

29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  кольцо-солитерс крупным бриллиантом.10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)Грёзы на берегу озера. Холст, маслоРоссия, Санкт-Петербург.XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 10 (77)октябрь  2013

Наследие  семьи Терещенко

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 6 (83)июнь  2014  Антиквар Тема номера:

Художественные средства — коммерческие цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным«Злои иде на войну»
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ар
май

  2014
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)май  2014  Антиквар Тема номера:

Памятники военной  истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  с шутливым изображением киевского дружинника
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 9–10 (92)
сентябрь–октябрь 

2015  Антиквар Тема номера:

А. Маневич (1881–1942).
Зимний пейзаж (фрагмент).

Холст, масло. 74 × 69 см. 
Частное собрание, Киев

Музей частных 
коллекций. 
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для действийА

н
т

и
к

в
а

р
м

а
й

–
и

ю
н

ь 
 2

01
5

90

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5–6 (90)
май–июнь  

2015  Антиквар Тема номера:
Казацкая эпоха. 

Традиции  
и артефакты

Ще як були  
ми козаками...

Сабля турецкого типа (кылыч).  
Османская империя, конец XVIII — начало XIX в.  

Из собрания Feldman Family Museum

С. Адамович. Проходчики (из серии «Новый Донбасс»). 1967. 
Линогравюра. Из фондов НСХУ
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 10 (86)
октябрь  

2014  Антиквар Тема номера:

Реставрация: 
возрождение 

сокровищ

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Ант
икв

ар
июл

ь–ав
густ

  2014

84

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)июль–август  2014  Антиквар Тема номера:

Летние резиденции: мир хижин  и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Ант
икв

ар
дека

брь  
2013

79

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 12 (79)декабрь  2013

Искусство  на экспорт

 Антиквар 

Украинская одиссея

Ант
икв

ар
июн

ь  20
14

83

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 6 (83)июнь  2014  Антиквар Тема номера:

Художественные средства — коммерческие цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание
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ар
нояб

рь  2
013
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 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 11 (78)ноябрь  2013

Искусство отмечать дни рождения

 Антиквар 

«Злои иде на войну»

Ант
икв

ар
май

  2014

82

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)май  2014  Антиквар Тема номера:

Памятники военной  истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  с шутливым изображением киевского дружинника

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892

Ант
икв

ар
октя

брь  
2013

77

29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  кольцо-солитерс крупным бриллиантом.10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)Грёзы на берегу озера. Холст, маслоРоссия, Санкт-Петербург.XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 10 (77)октябрь  2013

Наследие  семьи Терещенко

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель

Ант
икв

ар
март

–апр
ель 

 2014
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 3–4 (81)март–апрель  2014  Антиквар Тема номера:

Искусство  и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014

А. Кулаковский. Пейзаж (фрагмент). 2011. Оргалит, масло.  38 × 46 см. Собственность автора

Ант
икв

ар
сент

ябрь
  2013

76

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 9 (76)сентябрь  2013

Polska sztuka в Украине

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 1–2 (80)январь–февраль  2014  Антиквар Тема номера:

Автопортрет. Художник  и мир

П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  Антикварный салон «Старая коллекция»

Ант
икв

ар
июл

ь–ав
густ

  2013

75

D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион искусств 
7.+8. сентября 2013 года

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)Этюд к картине «Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  с миниатюрами  Пьетро де Росси (1761–1831)Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  короля Швеции и Норвегии Оскара II.Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг. Эразмус Квеллинус II (1607–1678). Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 7–8 (75)июль–август  2013

Мастера натюрморта.  Классики  и современники

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (91)
июль–август  

2015  Антиквар Тема номера:
Genius loci. 

Преображающие 
пространство

Т. Гуэрра (1920–2012).  
Без названия. 1997.

Фиолетовая бумага, пастель.  
30,5 × 20,5 см

Опанас Заливаха.  
Борітеся — поборете. 1960‑е гг. 

Мозаика. 108 × 108 см. 
Частное собрание
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 3–4 (89)
март–апрель  

2015  Антиквар Тема номера:
Приоритеты 
культурной 
политики
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)
июль–август  

2014  Антиквар Тема номера:

Летние 
резиденции: 
мир хижин  
и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. 
Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

С. Адамович. Проходчики (из серии «Новый Донбасс»). 1967. 
Линогравюра. Из фондов НСХУ
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 9 (85)
сентябрь  

2014  Антиквар Тема номера:

«Мистецькі  
надра» 

Донбасса

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Ант
икв

ар
июл

ь–ав
густ

  2014

84

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)июль–август  2014  Антиквар Тема номера:

Летние резиденции: мир хижин  и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Ант
икв

ар
дека

брь  
2013

79

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 12 (79)декабрь  2013

Искусство  на экспорт

 Антиквар 

Украинская одиссея

Ант
икв

ар
июн

ь  20
14

83

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 6 (83)июнь  2014  Антиквар Тема номера:

Художественные средства — коммерческие цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание

Ант
икв

ар
нояб

рь  2
013

78

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 11 (78)ноябрь  2013

Искусство отмечать дни рождения

 Антиквар 

«Злои иде на войну»

Ант
икв

ар
май

  2014

82

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)май  2014  Антиквар Тема номера:

Памятники военной  истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  с шутливым изображением киевского дружинника

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892

Ант
икв

ар
октя

брь  
2013

77

29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  кольцо-солитерс крупным бриллиантом.10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)Грёзы на берегу озера. Холст, маслоРоссия, Санкт-Петербург.XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 10 (77)октябрь  2013

Наследие  семьи Терещенко

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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ар
март

–апр
ель 

 2014

81

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 3–4 (81)март–апрель  2014  Антиквар Тема номера:

Искусство  и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014

А. Кулаковский. Пейзаж (фрагмент). 2011. Оргалит, масло.  38 × 46 см. Собственность автора

Ант
икв

ар
сент

ябрь
  2013

76

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 9 (76)сентябрь  2013

Polska sztuka в Украине

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 1–2 (80)январь–февраль  2014  Антиквар Тема номера:

Автопортрет. Художник  и мир

П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  Антикварный салон «Старая коллекция»

Ант
икв

ар
июл

ь–ав
густ

  2013

75

D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион искусств 
7.+8. сентября 2013 года

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)Этюд к картине «Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  с миниатюрами  Пьетро де Росси (1761–1831)Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  короля Швеции и Норвегии Оскара II.Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг. Эразмус Квеллинус II (1607–1678). Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 7–8 (75)июль–август  2013

Мастера натюрморта.  Классики  и современники

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн

—	у	будь-якому	поштовому	відділенні	України	
(індекс	у	каталозі	ДП	«Преса»	96244);

—	у	редакції	журналу:	01001,	м.	Київ,	вул.	Володимирська,	5,	оф.	6,		
тел.:	(044)	278-39-28,	(063)	378-78-69;		
e-mail:	antikvar.info@gmail.com

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2016 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати на 2016 рік

600 гривень

Ганс Крелль (?). Битва под Оршей 1514 г. (фрагмент).
Между 1524 и 1530 г. Дубовая доска, темпера. 165 × 262 см. 

Национальный музей, Варшава
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 11–12 (87)
ноябрь–декабрь  

2014  Антиквар Тема номера:

Украина–Литва.  
Код 

Независимости
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июл

ь–ав
густ

  2014
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 7–8 (84)июль–август  2014  Антиквар Тема номера:

Летние резиденции: мир хижин  и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Дарохранительница (фрагмент). Москва, фабрика А. Кузмичёва, 1906 г. Коллекция Национального Киево-Печерского  историко-культурного заповедника

Ант
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ар
октя

брь  
2014

86

 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 10 (86)октябрь  2014  Антиквар Тема номера:

Реставрация: возрождение сокровищ

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Антиквар

84  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 7–8 (84)июль–август  2014  Антиквар Тема номера:Летние резиденции: мир хижин  и дворцов

Антиквар

79  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 12 (79)декабрь  2013Искусство  на экспорт  Антиквар 

Украинская одиссея

Антиквар

83  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 6 (83)июнь  2014  Антиквар Тема номера:Художественные средства — коммерческие цели

Приятное с полезным

Антиквар

78  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 11 (78)ноябрь  2013Искусство отмечать дни рождения  Антиквар 

«Злои иде на войну»

Антиквар

82  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 5 (82)май  2014  Антиквар Тема номера:Памятники военной  истории Киева

Антиквар

77

29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.deПредаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.deБольшой международный аукцион предметов искусства 30.11. & 01.12.2013ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г. Уникальное  кольцо-солитерс крупным бриллиантом.10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)Грёзы на берегу озера. Холст, маслоРоссия, Санкт-Петербург.XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 10 (77)октябрь  2013Наследие  семьи Терещенко  Антиквар 

Художник как модель

Антиквар

81  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 3–4 (81)март–апрель  2014  Антиквар Тема номера:Искусство  и революция

Антиквар

76  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 9 (76)сентябрь  2013Polska sztuka в Украине  Антиквар 

Художник как модельПоследний авто
портрет К. Мале

вича. 1934. 
Частное собрани

е, Киев. Публику
ется впервые

Антиквар

80  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 1–2 (80)январь–февраль  2014  Антиквар Тема номера:Автопортрет. Художник  и мир

Антиквар

75

D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.deПредаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.deБольшой международный аукцион искусств 7.+8. сентября 2013 годаЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)Этюд к картине «Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  с миниатюрами  Пьетро де Росси (1761–1831)Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  короля Швеции и Норвегии Оскара II.Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг. Эразмус Квеллинус II (1607–1678). Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 7–8 (75)июль–август  2013Мастера натюрморта.  Классики  и современники  Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України (індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 3–4 (81)март–апрель  2014  Антиквар Тема номера:

Искусство  и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»
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2013
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 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 12 (79)декабрь  2013

Искусство  на экспорт

 Антиквар 

Украинская одиссея

С. Адамович. Проходчики (из серии «Новый Донбасс»). 1967. Линогравюра. Из фондов НСХУ

Ант
икв

ар
сент

ябрь
  2014
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 9 (85)сентябрь  2014  Антиквар Тема номера:

«Мистецькі  надра» Донбасса

 Журнал об искусстве и коллекционировании

Антиквар

Антиквар

84  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 7–8 (84)июль–август  2014  Антиквар Тема номера:Летние резиденции: мир хижин  и дворцов

Антиквар

79  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 12 (79)декабрь  2013Искусство  на экспорт  Антиквар 

Украинская одиссея

Антиквар

83  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 6 (83)июнь  2014  Антиквар Тема номера:Художественные средства — коммерческие цели

Приятное с полезным

Антиквар

78  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 11 (78)ноябрь  2013Искусство отмечать дни рождения  Антиквар 

«Злои иде на войну»

Антиквар

82  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 5 (82)май  2014  Антиквар Тема номера:Памятники военной  истории Киева

Антиквар
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29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.deПредаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.deБольшой международный аукцион предметов искусства 30.11. & 01.12.2013ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г. Уникальное  кольцо-солитерс крупным бриллиантом.10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)Грёзы на берегу озера. Холст, маслоРоссия, Санкт-Петербург.XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 10 (77)октябрь  2013Наследие  семьи Терещенко  Антиквар 

Художник как модель

Антиквар

81  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 3–4 (81)март–апрель  2014  Антиквар Тема номера:Искусство  и революция

Антиквар

76  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 9 (76)сентябрь  2013Polska sztuka в Украине  Антиквар 

Художник как модельПоследний авто
портрет К. Мале

вича. 1934. 
Частное собрани

е, Киев. Публику
ется впервые

Антиквар

80  Журнал об искусстве и коллекционировании№ 1–2 (80)январь–февраль  2014  Антиквар Тема номера:Автопортрет. Художник  и мир

Антиквар

75

D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.deПредаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.deБольшой международный аукцион искусств 7.+8. сентября 2013 годаЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)Этюд к картине «Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  с миниатюрами  Пьетро де Росси (1761–1831)Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  короля Швеции и Норвегии Оскара II.Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг. Эразмус Квеллинус II (1607–1678). Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.  Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:№ 7–8 (75)июль–август  2013Мастера натюрморта.  Классики  и современники  Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України (індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 1–2 (80)январь–февраль  2014  Антиквар Тема номера:

Автопортрет. Художник  и мир

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание
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 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 11 (78)ноябрь  2013

Искусство отмечать дни рождения

 Антиквар 

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892
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брь  
2013
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29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  кольцо-солитерс крупным бриллиантом.10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)В церкви. 1922. Картон, масло Соломон Ромбаутс (1655–1702)Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)Грёзы на берегу озера. Холст, маслоРоссия, Санкт-Петербург.XIX в.

 Журнал об искусстве и коллекционированииТема номера:

№ 10 (77)октябрь  2013

Наследие  семьи Терещенко

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 6 (83)июнь  2014  Антиквар Тема номера:

Художественные средства — коммерческие цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным«Злои иде на войну»
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)май  2014  Антиквар Тема номера:

Памятники военной  истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  с шутливым изображением киевского дружинника
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 6 (83)
июнь  
2014  Антиквар Тема номера:

Художественные 
средства — 

коммерческие 
цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. 
Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным
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