
Цикл інформ-хвилинок про неординарні видання 

“Книга, про яку хочеться сказати…” 



 Книгою, яка не може не подивувати своїми знахідками, є праця відомого 

публіциста, письменника Андрія Топачевського "З Божого саду. Рослини і 

тварини у Святому Письмі",  випущена в Києві видавництвом "Веселка". Це не 

богословський трактат (хоч книгу написано з євангельських позицій), а — 

популярна, цікава, багата образною мовою книжка з численними кольоровими 

ілюстраціями дерев, кущів, трав, їхніх квітів і плодів, а також свійських та диких 

тварин, що їх згадано у святій Біблії.  



 Книга вабить до себе не тільки вишуканою ошатністю, а й достеменністю, 

з якою автор визначив усі, майже без винятку, назви, знайшов їхні відповідники в 

нинішньому розмаїтому світі ботаніки й зоології, склав цікаві описи з 

оригінальними коментарями до них. При цьому думки вчених-природознавців не 

суперечать, а лише підтверджують слова старозавітних пророків і Святих апостолів. 

Це, певна річ, могла зробити людина не просто компетентна, а віруюча, та ще — 

близька до науки. 



 Оригінальною особливістю видання «З Божого саду», народженого під 

ослоною Національної академії мистецтв України, є ілюстративний ряд книги. Тут 

зійшлися малюнки середньовічних манускриптів із гравюрами європейських 

майстрів XVI-XVIII століть. Тексти супроводжує живопис — від візантійської та 

української ікони, полотен майстрів Ренесансу до українських пейзажистів XIX ст. 

Поряд бачимо вишукану східну графіку та строгі, натуралістичні, наукові 

замальовки іноземних та вітчизняних анімалістів. Тож кожну сторінку, кожен есей 

супроводжують історичні шедеври мистецтва. Приємною рисою образотворчого 

супроводу текстів є мальовнича україніка: народні картини, зокрема знаменитий 

«Козак Мамай», композиції Марії Приймаченко, Катерини Білокур, інших геніїв 

нашої культури. При цьому національна образотворча спадщина органічно 

вбудована в загальноєвропейський контекст. А розлогий коментар до новел та 

ілюстрацій, по суті, є не менш складною, значущою складовою творчого задуму. 

Невідомий угорський 

майстер XV ст.  

Свята Трійця. 

 Голуб символізує 

Святого Духа 



 Виявляється, більшість рослин і тварин, згаданих авторами Біблії, 

зростають, плазують, плавають, бігають або літають в Україні! Це диво дозволяє 

наблизити біблійні події до сучасності, а Святу Землю відчути зовсім поруч… 

Новели про таємниці біблійних істот об’єднують вірші пророчих книг і тексти 

євангелістів пізнавальними описами понад 200 дерев і трав, звірів і птахів та інших 

істот, відображених у міфах, літературі, народних звичаях і релігійних традиціях. 

Ячмінь 

Ганс Мемлінг. 

Мадонна з дитятком, 1487.  

Мати вкладаєу праву руку 

Синові дозріле червоне 

яблучко 



 "Якими плодами живилися праотці Адам і Ной? Ніколи не куштували 

вони навіть звичайної картоплі, не смакували лимонами та апельсинами. Але 

жили понад вік! Лише сім головних культурних рослин вирощували наші давні 

предки. Та цього вистачало, щоб збудувати сильні держави, створити 

неперевершені шедеври мистецтва. Коли ж і звідки прийшли до нас культурні 

рослини і свійські тварини? Чому рослини й тварини з'явилися на сторінках 

Святого Письма? Чи змінилися вони за останні три тисячі років?" Відповідь на ці 

та багато інших питань, пов’язаних з Біблією і відкриттям сучасної науки, ви 

знайдете у книзі «З Божого саду».   

 

Двері бібліотеки  гостинно відчинені. Чекаємо на вас!  


