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   9 листопада відзначається церковне свято – День 

пам’яті преподобного Нестора Літописця. 

   Народився Нестор Літописець близько 1056 р., а 

перше згадування про нього датується 1661 р. 

Легенда розповідає, що, будучи 17-річним юнаком, 

він прийшов в обитель святого старця Феодосія 

Печерського, де прийняв чернечий сан. Нестор 

славив і возвеличував Бога «в тілі своїм і в душі 

своїй». Покора, суворий піст, безперервні молитви 

і тяжка праця – лише такі чесноти відрізняли 

молодого чернеця. З роками чесноти його зростали, 

але ченцеві хотілося звільнитися тілесної плоті і 

досягти абсолютної духовності, аби стати істинним 

достойником Божим.  Преподобний Нестор 

належить до найосвіченіших людей Київської Русі 

кінця XI – початку  XII століття. З юних літ Нестор 

продовжив справу давноруських письменників 

Іларіона та Никона. 

Справою життя Нестора стала книжна справа, 

складання літописів. «Велика буває користь від 

учення книжного, — говорив він, — книги 

наказують і вчать нас шляху до розкаяння, бо від 

книжних слів набираємося мудрості й 

стриманості… Той, хто читає книги, бесідує з 

Богом або святими мужами».  

 Вважається, що Нестор Літописець став 

прабатьком української писемної мови. Окрім 

богословських знань він мав виняткові здібності до 

історії та літератури, досконало володів грецькою 

мовою. Дослідники вважають Нестора автором 



«Чтеній» про життя святих Бориса і Гліба та 

Феодосія, ігумена Печерського. Найвизначніший 

твір Нестора Літописця — «Повість врем'яних 

(минулих) літ». Цей твір складений на основі 

сучасних автору подій і архівних літописів, 

народних переказів та оповідань. Нестор-

літописець у 1107 р. вирушає до Володимир-

Волинського та у Зимненський і Святогірський 

монастирі на пошуки першоджерел. Унаслідок 

чого  Волинський літопис було включено до 

«Повісті врем'яних літ» майже в повному обсязі. 

«Повість врем'яних літ» було завершено близько 

1113 року. Всі наступні літописці лише 

переписували уривки з праць преподобного 

Нестора, наслідуючи його. Але перевершити так і 

не змогли. Тому преподобного Нестора Літописця 

можна по праву вважати батьком не лише 

вітчизняної історії, а й словесності. 

Помер преподобний Нестор-літописець близько 

1114 року.  

   У день вшанування пам’яті Преподобного 

Нестора Літописця Україна святкує День 

української писемності та мови. 

  Ми входимо в життя з рідною мовою, з нею стійко 

переживаємо всі суспільні негаразди й радість 

пізнання нового. Із самого малечку в словах рідної 

мови людина відкриває для себе великий і чарівний 

світ життя. 

Значна кількість вживаних до сьогодні українських 

слів та мовних коренів прийшли до нас ще з часів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81


трипільської культури, про що свідчать 

топографічні назви, народні пісні дохристиянських 

часів та значний слід у древньо-індійській мові – 

санскриті, джерела якого дійшли до нас з давнини 

у 5 тисяч років. 

Калиновою, солов’їною назвали прекрасну 

українську мову поети. Це неповторна мова 

Шевченка і Франка, Лесі Українки і Коцюбинсь- 

кого, Тичини і Сосюри, Рильського і Малишка 

Для нас рідна мова – це не тільки дорога спадщина, 

яка об’єднує в собі народну мудрість, вироблену 

десятками й сотнями поколінь. Це наша гордість, 

бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю 

загальнолюдської культури. 

     Отже варто докладати зусиль аби українська 

мова не тільки зберігалася, але й розвивалася. Нею 

варто розмовляти, писати, послуговуватися будь-

де, адже вона наша рідна мова. 

 

 

 

Електронні ресурси: 



1. Нестор Літописець - 

Вікіпедіяhttps://uk.wikipedia.org › wiki › 

Нестор_Літописець 

2. Літописець Нестор біографія - 

Litgazeta.com.uahttps://litgazeta.com.ua › litopisec-

nestor-biografia 

3. Пам'яті Преподобного Нестора-

Літописцяhttp://lib.knau.kharkov.ua › vihovna-dyalnst 

› bibliotek 

4. 9 листопада – День української писемності та 

мови - НУБіП ...https://nubip.edu.ua › node 
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