
«Із золотого фонду бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини: рідкісні та 

цінні видання» 

Минають десятиліття. Дуже швидко сучасність стане історією, тому бібліотеки 

повинні зберігати книжкові пам’ятки, які сучасники отримали від попередніх 

поколінь, примножити їх і передати майбутнім поколінням та завдяки ним 

підвищувати історичну і культурну самосвідомість народу. 

 

Наша книгозбірня завжди дивиться 

вперед, тому задля росту творчого та 

наукового потенціалу науковців 

нашого університету ми створили 

цикл бібліографічних досліджень «Із 

золотого фонду бібліотеки УДПУ 

імені Павла Тичини: рідкісні та цінні 

видання» та проводимо оцифрування 

найбільш цінних екземплярів.  

В нашій книгозбірні зібрані перлини мудрості з різних галузей знань в 

повнотекстовому доступі http://library.udpu.org.ua/kytaloh/rarytetni-vydannia . 

 

Сьогодні пропонуємо до Вашої уваги 

цікаве дореволюційне видання з вивчення 

сходознавства, хоча дана серія робіт і не 

призначалась для широкого загалу та 

переслідує суто наукові завдання для 

сучасних дослідників релігієзнавства.  

Журнал "Християнскій Востокь" був 

заснований в 1911 р. при Імператорській 

Академії наук завдяки ініціативі видатних 

російських орієнталістів-академіків Б. О. 

Тураєва, М. Я. Марра і члена-кореспондента Академії В. М. Бенешевича. Він мав 

підзаголовок «Серия посвященная изучению христианской культуры народов 

Азии и Африки» (під таким заголовком журнал виходить і нині).  

 

 

 

 

 

 

 

Тураєв Б. О. 

 

Марр М. Я. Бенешевич В. М. 

http://library.udpu.org.ua/kytaloh/rarytetni-vydannia


В 1921 році журнал був переведений в Тбілісі, а потім закритий комуністичною 

владою, яка не бажала допускати «релігійної пропаганди під виглядом науки». Це 

сталося ще й частково тому, що Тураєв помер в 1921р., Марр захопився власною 

«теорією мови» і залишив вивчення Християнського Сходу, а Бенешевич 

продовжив займатися дослідженням візантійського права до 1937 року аж до 

свого розстрілу. 

Лише в 1994 році журнал вирішено відродити. І в 1998 році вийшов перший 

номер «Нової серії» «Християнського Сходу», який став повністю міжнародним 

виданням зі статтями на кількох мовах. Але як і раніше наріжнем каменем 

залишилася публікація текстів на східних мовах, які висвітлюють різноманітні 

моменти та аспекти історії християнства на Сході. 

За десять років свого існування (1911-1921) редколегія "Християнського 

Сходу" випустила шість томів, які стали помітною подією в історії вітчизняної 

науки про Схід. Структурно журнал складається з чотирьох частин: Статті, 

Повідомлення і нотатки, Рецензії та Бібліографічні анотації, Персоналії. 

 

Христианский Восток [Текст] : серия, 

посвященная изучению христианской культуры 

народов Азии и Африки. Т. 1. Вып. 1. – СПб : 

Типография императорской Академии наук, 

1912. – 1-126 с. : ил. – Режим доступа: 

http://udpu.org.ua/library_files/16112.pdf. – Книга в 

издательском переплете, титульный лист 

отсутствует. Орфография до реформы 1918 

года. – Библиогр.: с. 123–125. 
 

Христианский Восток. Серия, посвященная изучению 

христианской культуры народов Азии и Африки. В 

первом выпуске серии работ по востоковедению, 

издаваемой Императорской Академией наук, кроме 

небольшой вступительной статьи "От редакции", 

помещены следующие работы: 1) Джавахов И. А. 

Материалы для истории грузинской патриатической литературы ; 2) Тер-Мкртичян 

Галуст о. Вишап и Ушап в армянской переписке ХІV-го века ; 3) Тер-Овсепян Гарегин о.  

Поездка в Иерусалим летом 1911 года ; 4) Мар Н. След áүáπη у армян ; 5) Окунев Н. Л. О 

грузино-греческой рукописи с миниатюрами ; 6) Тураев Б. А. Коптские надписи из собрания 

; 7) Тураев Б. А. Эфиопские мелкие тексты ; 8) Бенешевич В. Н. Изображение грузинского 

царя Давида Строителя на иконе Синайского монастиря ; 9) Бенешевич В. Н. О древнем 

иерусалимском списке грузинской минеи-четьей ; 10) Бартольд В. В. Карл Великий и Харун 

ар-Рашид. 



 
 

 

http://library.udpu.org.ua/library_files/rarutetu/3/11.pdf 

Христианский Восток [Текст] : серия, 

посвященная изучению христианской культуры 

народов Азии и Африки. Том ІІ. Вып. ІІ. – СПб : 

Типография Императорской Академии наук, 1913. – 

163-262 с., [24] л. ил. – Режим доступа: 

http://udpu.org.ua/library_files/rarytety/16113.pdf. – 

Книга в издательском переплете, титульный лист 

отсутствует. Орфография до реформы 1918 года. – 

Библиография: с. 253–262. 

В этом выпуске помещены следующие работы: 1) Марр 

Н. Я. Заметки по текстам св. Писания у древних армян и 

грузин ; 2) Адокц И. Г. Ампелий, епископ херсонський ; 3) 

Кеколидзе И. С. Историко-географические отрывки ; 4) 

Тураев Б. А., Айналов Д. В. Произвидения абиссинской живописи, собранные д-ром А. И. 

Кохановским ; 5) Гагерин Овсепян, архим. ПотомствоТарсанча Орбеляна и Минахатуны. 

 

http://library.udpu.org.ua/library_files/rarutetu/rarutetu/16113.pdf 

http://library.udpu.org.ua/library_files/rarutetu/3/11.pdf
http://library.udpu.org.ua/library_files/rarutetu/rarutetu/16113.pdf


Христианский Восток [Текст] : серія, 

посвященная изучению христианской культуры 

народов Азии и Африки. Том ІІІ. Вып. ІІІ / изд. 

Императорской Академии Наук. – СПб : 

Типографія Императорской Академіи наукъ, 

1915. – 316 с., [1] арк. іл. – Режим доступу: 

http://udpu.org.ua/library_files/rarytety/15560.pdf. – 

Орфография до реформы 1918 года. – Бібліогр. в 

приміт. 

 

В этом выпуске помещены следующие работы: 

1)Крачковский И. Благодатный огонь по рассказу Аль-

Бируни и других мусульманских писателей X - XIII вв. ; 

2)Ростовцев М. Новая греческая надпись из Эчмиадзина ;  

3)Марр Н. Заметки к текстам св. Писания в древних переводах армян и грузин ; 

4)Бартольд В. К вопросу о франко-мусульманских отношениях ; 5)Орбели И. Две 

строительные надписи князей Камсараканов. 

 

 

http://library.udpu.org.ua/library_files/rarutetu/rarutetu/15560.pdf 

 

 

Дякуємо за увагу! 
 

http://library.udpu.org.ua/library_files/rarutetu/rarutetu/15560.pdf

