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КНИЖКОВІ ВИДАННЯ ПРО ФРАНКО-РОСІЙСЬКУ ВІЙНУ 1812 Р.  

В КОЛЕКЦІЇ Д.Г. БІБІКОВА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДУ ВІДДІЛУ 

БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ НБУВ)  

Рівень розвитку книжкової культури є своєрідним індикатором не лише 

духовної, а й соціально-економічної та політичної ситуації будь-якої країни. 

Мета дослідження: виокремити і проаналізувати ту частину бібліотеки 

Д.Г. Бібікова (фрагмент), яка стосується подій франко-російської війни 

1812 р., а також на прикладі певних видань, які зберігаються в зазначеній 

колекції, охарактеризувати професійні та особистісні вподобання, зокрема, 

самого колишнього власника, впливового сановника Російської імперії середини 

ХІХ ст. Дмитра Гавриловича Бібікова (1792–1870). Автором використано 

історико-логічний, порівняльний і гіпотетико-дедуктивний методи 

дослідження, а також метод контент-аналізу. Чільне місце в приватній 

колекції Д.Г. Бібікова‒Є.О. Львова посіли томи з історичної, богословської та 

військової тематики. Зафіксовані випадки імпульсивного реагування генерал-

губернатора на зміст тієї чи іншої книги; деякі із них розглядалися на високому 

державному рівні. Ймовірно, що родинні зв’язки Д.Г. Бібікова, наприклад, із 

генерал-фельдмаршалом Михайлом Іларіоновичем Кутузовим (1745‒1813), 

якому він у цілому завдячує своєю військовою кар’єрою та порятунком 

власного життя під час франко-російської війни 1812 р., також вплинули на 

появу в колекції книг відповідного змісту.  

Ключові слова: Україна, Російська імперія, Наполеон І Бонапарт, 

Д.Г. Бібіков, Є.О. Львов, Київський університет імені Св. Володимира, 

бібліотека, війна 1812 р.  
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BOOK PUBLICATIONS ABOUT THE FRENCH-RUSSIAN WAR OF 1812  

IN THE COLLECTION OF D.H. BIBIKOV (BY THE MATERIALS  

OF THE LIBRARY COLLECTION DEPARTMENT AND HISTORICAL 

COLLECTIONS OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY  

OF UKRAINE) 

The problem of the formation of book culture in different countries over the 

centuries has attracted considerable attention from the intellectual community. The 

quantitative and qualitative indicators of libraries reflected not only the spiritual but 

also the socio-economic and political situation of a particular state. The book 

industry has undoubtedly acted as a driving force for the scientific, technical and 

cultural progress of mankind. Purpose of the research: to identify and analyze the 

part of the Bibikova library (fragment) that relates to the events of the Franco-

Russian War of 1812, as well as to the example of certain editions stored in the 

specified collection, to characterize the professional and personal preferences of the 

former owner of the influential Dmytro Bibikov (1792‒1870). The author uses the 

historical-logical, comparative and hypothetical-deductive methods of research, as 

well as the method of content analysis. Prominent place in the private collection of 

D.H. Bibikov–E.A. Lvov was occupied by volumes of historical and military topics. 

Cases of impulsive response of the Governor-General to the contents of a book have 

been recorded; some of them were considered at a high state level. It is likely that the 

family relationships of D.H. Bibikov, for example, with Field Marshal General 

Mikhail Kutuzov (1745‒1813), whom he generally owes to his military career and the 

saving of his life during the French-Russian War of 1812, also influenced the 

appearance in his collection of books of the relevant content.  

Keywords: Ukraine, Russian Empire, Napoléon I Bonaparte, D. H. Bibikov, 

E. А. Lvov, St. Volodymyr University of Kyiv, library, war of 1812.  

 

КНИЖНЫЕ ИЗДАНИЯ О ФРАНКО-РОССИЙСКОЙ ВОЙНЕ 1812 Г. 

В КОЛЛЕКЦИИ Д.Г. БИБИКОВА (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДА ОТДЕЛА 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СОБРАНИЙ И ИСТОРИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ 

НБУВ)  

Уровень развития книжной культуры есть своеобразным индикатором не 

только духовной, но и социально-экономической и политической ситуации 

каждой страны. Цель исследования: выделить и проанализировать часть 

библиотеки Д.Г. Бибикова (фрагмент), которая касается событий франко-

российской войны 1812 г., а также на примере определенных изданий, 

хранящихся в указанной коллекции, охарактеризовать профессиональные и 

личностные предпочтения, в частности, самого бывшего владельца, 

влиятельного сановника Российской империи середины XIX в. Дмитрия 

Гавриловича Бибикова (1792‒1870). Автором использованы историко-



  

логический, сравнительный и гипотетико-дедуктивный методы исследования, 

а также метод контент-анализа. Ведущее место в частной коллекции 

Д.Г. Бибикова–Е.А. Львова заняли тома с исторической, богословской и 

военной тематики. Зафиксированы случаи импульсивного реагирования 

генерал-губернатора на содержание той или иной книги; некоторые из них 

рассматривались на высоком государственном уровне. Вероятно, что 

родственные связи Д.Г. Бибикова, например, с генерал-фельдмаршалом 

Михаилом Илларионовичем Кутузовым (1745‒1813), благодаря которому он 

успешно продвигался по военной карьере и, между прочим, остался жив во 

время франко-российской войны 1812 г., также повлияли на появление в 

коллекции книг соответствующего содержания.  

Ключевые слова: Украина, Российская империя, Наполеон I Бонапарт, 

Д.Г. Бибиков, Е.А. Львов, Киевский университет имени Св. Владимира, 

библиотека, война 1812 г.  

 

Проблема формування книжкової культури в різних країнах упродовж 

багатьох століть привертає неабияку увагу інтелектуальної спільноти. Адже 

якісні та кількісні показники бібліотек віддзеркалювали не лише духовну, а й 

соціально-економічну та політичну ситуацію певної держави. Книжкова 

«індустрія», без сумніву, виступила в ролі своєрідного рушія науково-

технічного й культурного прогресу людства. На сьогодні ряд книгознавців 

проводять плідну роботу щодо атрибуції історичних колекцій, що сприяє 

реконструкції втрачених чи розпорошених книгозбірень [25, c. 45]. До категорії 

розпорошених можна зарахувати і бібліотеку Д.Г. Бібікова–Є.О. Львова. Ось 

чому на порядку денному стоїть питання якнайшвидшої злуки всіх 

«бібіковсько-львовських» колекційних книг в один фонд. Окрім статистичних 

даних (на кшталт кількість книг, наявність екслібрисів тощо), книгозбірні 

цікаві, насамперед, змістовою частиною. Такий підхід дозволить дослідникам 

працювати на стику кількох дисциплін; в даному випадку йдеться про 

використання засобів дослідження історіографічної науки.  

Колекція Д.Г. Бібікова–Є.О. Львова належала до однієї з відомих збірень 

ХІХ – початку ХХ ст. загалом Російської імперії та, зокрема, України. Чільне 

місце в ній посіли томи з історичної, богословської і військової тематики; деякі 

із них належать до категорії рідкісних й цінних книговидань. Мова творів в 

основному французька, німецька, польська, російська. На сьогодні фрагменти 



  

історичної колекції зберігаються у фондосховищах двох потужних бібліотек 

України: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ) та 

Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка [29, c. 118; 35, с. 54; 24, с. 236‒238].  

Нами встановлено: в дорадянський і радянський періоди ґрунтовної 

розвідки щодо формування та подальшого існування приватної колекції 

Д.Г. Бібікова–Є.О. Львова не з’явилося. Зазвичай це була коротка, 

довідникового характеру інформація [16; 7; 26, c. 12, 13]. Наукові пошуки 

активізувалися лише після проголошення самостійності України, коли 

тоталітарна система зазнала краху, відтак будь-які обмеження в історико-

дослідницькій царині були скасовані.  

Окремо слід виділити розвідки таких авторів: Любов Андріївна Дубровіна 

(нар. 1950), Олексій Семенович Онищенко (нар. 1933), Тетяна Євгенівна 

Мяскова (нар. 1972) та інші [14, с. 16‒17, 40‒41, 54, 58‒61; 29, с. 116‒118, 142; 

24; 27]. Деяка інформація є і в каталозі Людмили Михайлівни Дениско 

(нар. 1946) та Юлії Костянтинівни Рудакової (нар. 1977) «Книжкові знаки на 

книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського» (Київ, 2017), де, звичайно, акцентовано увагу на описі 

екслібрисів [12, с. 16‒18, 85‒86, 203‒214]. Коротенька згадка міститься в 

деяких наукових статтях [41, с. 129; 9; 23, с. 146]. Зауважимо: в статтях, 

присвячених короткому огляду саме російських видань з бібліотеки 

Д.Г. Бібікова, не згадані книги про війну 1812 р. [35, c. 54; 34, с. 121].  

Власне, біографічні дані про самого Дмитра Гавриловича Бібікова (1792–

1870) зосереджені переважно в довідниках, а також епізодично в деяких статтях 

і монографіях [32, с. 349, 355‒365; 5; 13, с. 285‒286; 6; 39; 42‒44; 45, с. 276‒288; 

24, c. 232‒235].  

Отже, на сьогодні історіографічний доробок із обраної теми доволі 

невеликий; донині дослідники загалом уникали глибокого вивчення змістового 

наповнення названої книгозбірні, не намагалися скласти психологічний портрет 

бібліофіла на підставі його читацьких уподобань. Фундаментального 



  

бібліографічного дослідження про Д.Г. Бібікова (в т. ч. Євгена Олександровича 

Львова (1831–1878) відсутнє; хоча, безумовно, поява ґрунтовної праці про 

таких персоналій на тлі тієї епохи була б на часі.  

Мета дослідження: виокремити та проаналізувати ту частину бібліотеки 

Д.Г. Бібікова (фрагмент), яка стосується подій франко-російської війни 1812 р., 

а також на прикладі певних видань, які зберігаються в зазначеній колекції, 

охарактеризувати професійні та особистісні вподобання, зокрема, одного із 

колишніх власників, впливового сановника Російської імперії середини ХІХ ст. 

Дмитра Гавриловича Бібікова (1792–1870).  

Д.Г. Бібіков та інші власники цієї приватної збірні, без сумніву, належали 

до бібліофілів-любителів. До бібліотеки увійшло чимало книг різного 

спрямування, є тут і ряд рідкісних. Бібліографічна діяльність любителів того 

періоду трималася на особистому ентузіазмі, який необхідно було повсякчас 

підживлювати чималими фінансовими витратами. Подеколи до упорядкування 

приватних книгозбірень залучалися знані фахівці. Серед них можна виокремити 

французів – королівського бібліотекаря Антуана-Александра Барб’є (Antoine-

Alexandre Barbier, 1765–1825) та академіка Шарля Пужана (Marie-Charles-

Joseph de Pougens, 1755–1833), зусиллями яких каталог бібліотеки відомого 

бібліофіла Російської імперії, графа Дмитра Петровича Бутурліна (1763–1829) 

став зразком бібліографічної роботи [2, c. 32]. Екземпляри цінного словника 

анонімів і псевдонімів за редакцією саме знаного наполеонівського 

бібліотекаря [46–47] потрапили до книгозбірні Д.Г. Бібікова невипадково, 

оскільки всякий книголюб потребував кваліфікованої допомоги і подібна 

література відповідала цим вимогам. Високо оцінили здобутки А.-А. Барб’є і 

сьогодні: «Розбирався в книгах і бібліотеках як ніхто інший, він міг 

задовольнити будь-який запит імператора [Наполеон І Бонапарт (1804–1814, 

1815) – імператор французів.– С.Х.]. За порадою А.-А. Барб’є збірня Наполеона 

поповнилася дуже цінними виданнями» [36]. І в цьому, думаємо, можна 

помітити певне відлуння французько-російського протиборства, у коловорот 



  

якого в якості «гарматного м’яса» був втягнутий тоді ще молодий 

Дмитро Бібіков.  

Київський генерал-губернатор, зазначимо, ретельно відслідковував 

різноманітні книжкові новинки, про що свідчив дійсний член тодішньої 

академії наук, професор Петербурзького університету Олександр Васильович 

Нікітенко (1804–1877). У своїх щоденникових записах він занотовував цікавий 

факт, очевидцем якого став, щодо різкої реакції Д.Г. Бібікова в 1844 р. на зміст 

історичних статей, опублікованих у першому багатотиражному журналі в 

Російській імперії «Бібліотека для читання» (1834–1865): у них він виявив 

упередженість в оцінці подій та вказав на зухвалий стиль написання тексту [30]. 

Попри позицію імперського міністра внутрішніх справ Лева Олексійовича 

Перовського (1841–1852) скарга дійшла до імператора Миколи І 

(Микола Павлович; 1825–1855–роки правління): «Якщо в статтях «Бібліотеки 

для читання» є брехня, – констатував володар, – то її і треба заперечити 

літературним чином, тільки без лайки» [30]. Отже, наявність професійних 

довідникових видань в колекції Д.Г. Бібікова–Є.О. Львова свідчить про 

серйозний підхід власників до підбору та обробки необхідної літератури. 

Водночас вищезазначений факт говорить про систематичний контроль 

чиновницького апарату щодо ідеологічної складової новодрукованої продукції: 

предметом обговорення на найвищому рівні могла стати навіть література 

популярного характеру. Прискіплива увага російської влади до друкованого 

слова має пояснення: «Державна політика в галузі цензури, – роз’яснила у своїй 

докторській дисертації історик Тетяна Робертівна Кароєва (нар. 1968) 

«Розвиток книжкової культури як чинник модернізації суспільства в 

українських губерніях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (Київ, 2016), – 

здійснювалася з метою контролю та формування громадської думки, 

управління та маніпулювання громадською свідомістю» [22, c. 140].  

Увага Дмитра Гавриловича та інших власників була зосереджена, зокрема, 

на франко-російській війні 1812 р. Причини того, гадаємо, окрім професійного, 

насамперед, особистісного характеру (як відомо, він безпосередньо взяв участь 



  

у війні, отримавши при цьому серйозне поранення). Ймовірно, ще тоді у нього 

зародилося бажання ґрунтовно ознайомитися із тодішнім трактуванням тих 

подій, порівнюючи їх із власними враженнями. Нами виявлені, зокрема, 

3 частини видання «Відомості про воєнні дії Російської Армії проти Французів 

1812 року» (С.-Петербург, 1813–1814) [18–20], де в хронологічному порядку 

викладені військові дії супротивників, передусім російської сторони. 

Встановлені інші назви цього видання: «Воєнні відомості», «Відомості із 

армії», «Відомості про армію», «Відомості Головної армії», а також «Офіційні 

відомості із армії» [4, c. 65]. Нині, зробимо акцент, навіть російські історики у 

своїх дослідженнях рідко використовують матеріали «Відомостей про воєнні 

дії» [4, c. 65].  

Самодержавство всіляко заохочувало міфологізацію історичного минулого 

Російської імперії. У цьому контексті показова книга «Дух генерала 

Кульнєва…» (СПб, 1817) [15]: в книзі є 2 наліпки-екслібриси, але овальних 

штемпелів Київського університету Св. Володимира (нині – КНУ 

ім. Т. Шевченка) немає. Через призму надмірного вихваляння діяльності 

генерал-майора Якова Петровича Кульнєва (1785–1812) у творі 

виправдовується експансія Російської імперії. Згадується тут і виступ поляків 

1794 р., яке жорстоко придушив царат. Повстанців названо бунтівниками [15, 

с. ІІ]. Взяв участь Я.П. Кульнєв і в каральній експедиції російського 

воєначальника Олександра Васильовича Суворова (1730–1800) проти поляків, 

завдяки чому його кар’єрний ріст значно прискорився. Про ґенезу ставлення 

російського командування до людських втрат, яке успадкував СРСР (тепер–

Російська Федерація), свідчать його накази: «маю вам… сказати, як тільки та, 

щоби ви мали на увазі не ретираду [у даному випадку – відступ. – С.Х.], але 

збереження честі Російської зброї, і буде наші війська залишать міст… що 

захищати оний до останньої каплі крові… Якщо би у вас тільки залишилось 

двоє людей, то честь і слава ваша, і тоді не тікати від супротивника, а мати його 

перед очима… До ретиради завжди, завжди є час, а до перемоги рідко…» [15, 

с. 7]. Коротко, заради досягнення мети не гребували ніякими засобами.  



  

Про убогість побуту вояків російської армії свідчить цитата із його листа 

від 29 грудня 1807 р. (за старим стилем): «Я все живу по-старому, сплю на сіні і 

ношу одну порвану і пропалену шинель, а де обов’язок служби вимагає, там 

весь у сріблі. Але що стосується воїна, то бідність його увінчує, робить 

непереможним, страшним і доброчинним. Ось що я наслідуватиму, оскільки 

убозтво було першою чеснотою Римлян…» [15, с. 66]. Командир ледве не 

оспівує матеріальні негаразди вояків. Натомість армійське начальство особливо 

дбало про наявність у солдат горілки, якої аж ніяк не цуралися офіцери [15, 

с. 21, 70‒71]. Безумовно, цей твір – ода російській монархії. До заслуг 

Я.П. Кульнєва віднесено те, що він був ревним прибічником віри і государя [15, 

с. 113]. Книга завершується віршованими рядками, де є таке: «Отъ нихъ учитесь 

умирать! // Так скажутъ внукамъ дѣды» [15, с. 114]
 
і все заради: «И водрузить 

там знамя!» [15, с. 114]. Звідси, державна ідеологічна машина нав’язувала в 

цілому хибні ідеали, вихваляючи великодержавницьку, шовіністичну мораль; у 

названій системі цінностей в епіцентрі перебувала не сама людина з її 

свободою вибору, а насамперед сумнозвісний Гоббсовий Левіафан, що 

суперечить розробленому визначним англійським вченим ХVII ст. важливому 

принципу співіснування людей: «…право кожної людини зберігати власне 

існування; бо ж нікому не можна дорікати за дії, вчинені з метою вціліти» [40, 

с. 18]. А це якраз і перекреслює головний посил наказів вояка Я.П. Кульнєва. 

«Цивілізація в Росію була привнесена ззовні, і через це в еліті розвинувся 

страшний комплекс, який, з одного боку, ставив її в позу схиляння (іноді 

комічного, яке висміяв Грибоєдов [Олександр Сергійович Грибоєдов (1795–

1829) – російський письменник, дипломат. – С.Х.]), а з іншого боку, елітка 

всією своєю поганою силою намагалася довести, що і Росія щось теж вміє. Вміє 

зібрати орду – і дійти до Парижа. Не сама, щоправда, а разом з Пруссією, з 

Австрією, з Англією, і не завдяки талантам, а завдяки гарматному м’ясу...», ‒ 

резюмував російський вчений Євґен Миколайович Понасенков (нар. 1982) [17].  

Із офіційних даних відомо: Д.Г. Бібіков близький родич генерал-

фельдмаршала Михайла Іларіоновича Кутузова (1745–1813), якому він у цілому 



  

завдячує своєю військовою кар’єрою та порятунком власного життя [32, с. 349, 

356‒357]. То ж, природно, в колекції з’явилися екземпляри книг, присвячені 

саме цьому російському воєначальнику. «Анекдоти, або Достопам’ятні 

сказання про його світлість генерал фельдмаршала князя Михайла Ларіоновича 

Голенищево-Кутузова Смоленського» (Санкт-Петербург, 1814) [1] – приклад 

штучної героїзації суперечливого образу М.І. Кутузова, де здійснене надмірне 

вихваляння його якостей як полководця. У світлі новітніх досліджень 

(передусім монографія сучасного російського історика Понасенкова Є.М. 

«Перша наукова історія війни 1812 року» (Москва, 2018) [38]) дана література 

може розглядатися швидше як спроба неправдивого й упередженого 

висвітлення діяльності чільних учасників французько-російського 

протиборства кінця XVIII – початку ХІХ ст.; таким чином, міфотворці, по-суті, 

спеціально вибудували викривлену інформацію. Автор даного опусу навіть 

порівняв події 1812 р. із 1612 р., побачивши там багато спільного, а також 

зрівняв діяча початку ХVII ст. князя Дмитра Михайловича Пожарського (1578–

1642) із М.І. Кутузовим [1, с. 90‒92]. Зустрічаються такі епітети: «Олександр 

Ій… [Олександр І Павлович (1801–1825) – імператор Російської імперії, 

співініціатор антифранцузьких коаліцій. – С.Х.] наділив престарілого Героя 

приємним, тяжким обов’язком Рятівника Вітчизни…» [1, с. 7].  

Викликає подив таке: назвавши кількісні дані втрат французької армії в 

результаті Бородінської битви (07.08.1812), втрати російської сторони взагалі 

не згадані, лише загальною коротенькою фразою сповістили: «Наша ж 

[Російської імперії. – С.Х.] втрата значно менша, але відчутна смертю Князя 

Багратіона і Графа Кутайсова» [1, с. 23]. Військовий та державний діяч Іван 

Федорович Паскевич (1782–1856) у мемуарах «Похідні записки» (1837–1838) 

навів дані втрат російської армії в Бородінській битві і констатував: «З нашого 

боку втрати були не менш значні», а також, окрім російських генералів 

Петра Івановича Багратіона (1765–1812) і Олександра Івановича Кутайсова 

(1784–1812), згадав генерал-майора Олександра Олексійовича Тучкова (1778–

1812) [33, c. 105]. Фактична ж поразка (як це випливає із новітніх досліджень 



  

[37; 21]) була оголошена «…зорею тієї слави…» [1, с. 23]. Так творився 

історичний міф. І, ймовірно, Д.Г. Бібіков, учасник бойових дій, схвально до 

цього ставився, а головне, він не міг не розуміти, що відбувається. Доволі 

дивним є те, що він, на відміну від деяких учасників війни 1812 р., не залишив 

спогадів у вигляді добротної книги, – зважаючи на його обізнаність щодо 

окремих деталей війни. Враховуючи сказане, доречно назвати деяких 

мемуаристів франко-російського конфлікту: Денис Васильович Давидов (1784–

1839), І.Ф. Паскевич, Прокопій Іванович Вороненко (?–?), Авраам Сергійович 

Норов (1795–1869) [10–11; 33; 8; 31]). Їхні свідчення (дещо із названого 

зберігається в колекції Д.Г. Бібікова (фрагмент) в НБУВ), переконані, важливе 

джерело у вивченні причин і ходу війни, хоча, звісно, у них присутня велика 

доля суб’єктивізму, тенденційності. Завдяки мемуаристиці та епістолярній 

спадщині особливо мікроісторія, як перспективний експериментальний напрям 

історіографії, поповнюється яскравими нюансами, котрі з тих чи інших причин 

не зацікавили традиційних істориків.  

Цікаво, що примірник статуту та інших важливих документів, які 

регламентували функціонування армії, за авторства одного із потужних 

суперників М.І. Кутузова Михайла Богдановича Барклая-де-Толлі (1761–1818) 

[3], опинився в збірні Д.Г. Бібікова–Є.О. Львова. Збірник вийшов у 1812 р. в 

Санкт-Петербурзі у Сенатській типографії (функціонувала в Петербурзі з 1728 

по 1819 рр., у 1798 р. в Москві, підпорядковувалася Правлячому Сенату 

Російської імперії), складається із 4 частин та окремого розділу «Особливі 

установлення при Великій діючій армії». На титульній сторінці зазначено місце 

видання з пропущеною літерою «т»: замість «Санкт-Петербургъ»–

«СанкПетербуръ». Тут містяться дві «обов’язкові» наліпки-екслібриси: князя 

Є.О. Львова і графині Зої Дмитрівни Кассіні (Бібікова, у першому шлюбі 

княгиня Львова; 1840–1906). У першій зафіксовано: «Bibliotheque du prince 

E. Lwoff. Arm. 10 Ray. 1 № 10, 11, 12» / «Бібліотека принца (князя) Є. Львова. 

Шафа 10 Полиця 1 № 10, 11, 12». Порядковий номер, за «системою 

З.Д. Кассіні» (друга наліпка): 3996.  



  

Статутні документи щодо керування великою діючою армією, розроблені 

комісією і подані військовим міністром М.Б. Барклаєм-де-Толлі на схвалення, 

імператор Олександр І підписав 27 січня 1812 р. У своїй доповідній записці 

міністр ухилився від означення головних причин підготовки цих документів, 

лише обмежившись констатацією: причини і цілі їхньої розробки «…Вашій 

Величності відомих; але обмежусь токмо піднесенням оного, на Височайше 

схвалення» [3, с. 5–6].  

Ще радянські дослідники наголошували про існування суворої цензури 

щодо висвітлення перебігу воєнної кампанії 1812 р., коли влада зумисне 

обмежила для широкого загалу доступ до інформації, аби уникнути зростання 

незадоволення населення невдалою урядовою політикою [28, c. 45]. За тих 

обставин вже згадані нами армійські «Відомості» – одне із небагатьох джерел, 

яке інформувало мешканців імперії про становище на фронті [28, c. 45].  

У праці «Досвід теорії партизанських дій» (Москва, 1821) [10] 

Д.В. Давидов теоретизує над способами ведення партизанської війни, ним 

визначені її цілі і завдання. Та так захопився описуванням користі і значущості 

партизанщини, що, врешті-решті, застеріг: «Боже мене збав, щоби я помислив 

звернути на рахунок одних легких військ всі успіхи 1812-го року!» [10, с. 23]. 

Героїзуючи і популяризуючи партизанські методи ведення війни, Д.В. Давидов 

змушений був висловити побажання щодо дисципліни серед партизан [10, 

с. 199].  

Таким чином, нами охарактеризована частина історичної колекції 

Д.Г. Бібікова (фрагмент), яка нині зберігається у відділі бібліотечних зібрань та 

історичних колекцій інституту книгознавства НБУ імені В.І. Вернадського. Її 

власники належали до бібліофілів-любителів. До даної приватної бібліотеки 

увійшло чимало книг різного спрямування, є тут і ряд рідкісних. Відомі 

випадки імпульсивного реагування Дмитра Гавриловича на зміст тієї чи іншої 

книги; деякі із них розглядалися на високому державному рівні.  

Нами зроблений акцент на добірці книг, присвячених франко-російській 

війні 1812 р. Адже Д.Г. Бібіков був безпосереднім учасником названої війни, де 



  

отримав серйозне поранення. Ймовірно, ще тоді у нього зародилося бажання 

ґрунтовно ознайомитися із трактуванням тих подій, порівнюючи із власними 

враженнями. Припускаємо, що родинні зв’язки Д.Г. Бібікова (1792–1870), 

наприклад, із генерал-фельдмаршалом Михайлом Кутузовим, якому він у 

цілому завдячує своєю військовою кар’єрою та порятунком власного життя, 

також вплинули на появу в колекції книг відповідного змісту. На відміну від 

Д.В. Давидова і подібних діячів, Д.Г. Бібіков, як встановлено, все ж не зважився 

на принаймні невеликий літературний експеримент.  

Визначений нами напрямок дослідження потребує подальших аналітичних 

розвідок, в яких би вчені ґрунтовно і всебічно проаналізували тематичне 

наповнення Бібіковсько-Львовської колекції іншого спрямування (наприклад, 

природничого характеру). Представникам приватних і державних структур ми 

рекомендуємо звернути увагу, окрім іншого, на проблеми книжкової справи в 

Україні (книгозбірні, відповідні видавництва, книгарні тощо), яка на сьогодні 

потребує нагальної підтримки (фінансово-матеріальної, рекламної, 

методологічної і т. д.). Переконані, широкомасштабні модернізаційні заходи в 

означеній сфері дозволять перетворити національну книжкову сферу послуг у 

конкурентоздатного гравця на міжнародному полі.  
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