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Олекса Горбач, Франкфурт 

ГІПОТЕЗИ ПРО ШЛЯХИ ХРИСТИЯНІЗАЦІr УКРдrни 
В СВІТЛІ МОВОЗНАВЧО-ФІЛОЛОГІЧНОr КРИТИКИ 

Проблеми християнізації київської Руси-Украіни залишаються 

-почавши від Повrсти временьньІХ'Ь лrТ'Ь (ПВЛ)І- ще й донині 
невиясненими до кінця й викликають низку гіпотез, що зосереджені 

довкола кількох основних питань: 

1) доволодимирового християнства в Києві й на Украіні й шля
хів, якими воно ширилося: з Царгороду, з Криму-Тьмуторокані 
(зокрема в Києві з Новгороду враз із варягами, купцями й дру

жинниками), з Моравіі-Паноніі почерез Закарпаття й Перемишль, 

де діяла була з Vlli в. передметодіівська баварсько-франконська 
латинська, а від 863 р. кирило-методіївська місія, із Македонії (Ох
ріди), куди в Охріду перейшли були Методієві учні, -а чи врешті 

із пн.-сх. Болгарії (Пліски й Преслава), де - зокрема при дворі 

царя Симеона (893-927) -діяв як єпископ учень Методія Климент 
Охрідський; 

2) пов'язане з питанням доволодимирового християнства охри
щення княгині Ольги, іі подорожів до Царгороду (955 і 957 - раз 

чи двічі?) й іі посольства до німецького цісаря Оттона 959 р. з 

проханням про місіонарів та єпископа, -приїзд до Києва 962 р. 
єп. Адальберта, його неуспіх і спішний поворот до Маr'дебурrу; 

З) проблема охрищення Володимира- в Києві, Василькові чи 

в Корсуні (Херсонезі). 

4) установлення церковної ієрархії в Києві - митрополита ар

хиєпископа й єпископів та дієцезальноі організаціі, іі юридичної й 

економічної бази й - що зокрема важливе - чи не найзавзятіше 

обдискутовувана справа місіонерських кадрів - і духовенства, 

враз із необхідною богослужбовою літературою: греки (з перекла

дачами болгарами) чи македонці-болгари, а чи, може, і зхристи

янізовані від Моравії на початку Хв., чи там із Чехії Пшемислідів, 

І'І'ол. Х в. (надсянсько-перемиські?) .,білі хорвати", що то іх "Чер

венські городи" зайняв Володимир 981 р.; 
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5) проблема церковно-літургійної й літературної мови - без

спірно староболгарської (чи староцерковнослов'янськоі) з неясною 

заміною староболгарської вимови ліr'атурного диграфу шт в шч, 

як і другорядне питання азбуки: сх.-болгарськоі кирилиці зі слідами 

моравсько-nаннонсько-македонськоі глаголиці,- та, врешті, nро

блема nоходження текстів, серед яких виявляється низка відnисів 

моравсько-чеського походження - чи то своїми виразними лек

сичними моравізмами, зокрема в церковному Номоканоні/ Кормчій, 
чи то в богослужбових текстах (Євангелій, Апостола тощо) із слі

дами давніших моравсько-паннонських методіівсько-македонських 

лексичних рис- за тереновим nоходженням із nд. заходу України 

(Карnати-Перемищина)- чи то nізніших nереnисаних nн.-сх.-бол

гарських Симеонівськоі доби (знаних у коnіях із Києва, Пскова, 

Новгороду); 

6) окремо стоіть питання перерібки й nоширености літератур
но-історичних текстів (житій окремих історичних nостатей, напр. 

Кирила й Методія, чеських свв. Людмили й Вячеслава. а чи Сказанія 

(розІюоіді) про слов'янські письмсна тощо, нбудовuних у киїнськс 

літоnисання, - наскільки вони nрийшли з Морави ІХ-Х вв .• а 

наскільки аж із Чехії Пшемислідів Х-ХІІ вв. nочерез династичні 

nов 'язання Рюрикідів. 

До всіх nовище названих nитань історики народу та держави, 

як і історики церкви, здані на неnовні й тенденційні тексти літопису 

в його пізніх сnисках XIV-XV вв. - копій із nн.-сх. російських 

земель,- але київського nоходження (Іпатіївського) та суздальсь

ко-володимирського походження (Лаврентіівського) літоnисів. -
далі на такі ж nізні різні коnії ориr'інальних статтей-творів арабських, 

сирійських авторів як і на латинські (німецькі, ватиканські) доку

менти, і,· nодібно, на ~ізантійсько-грецькі документи та заnиски з 
їх самозрозумілою недокладністю та nлутаністю, а в усіх із якоюсь 

(ще найбільше в наших літоnисах, як і в грецьких заnисках) іде

ологічною чи чолітично-тенденційною настановою. 

Тому історикам nриходиться і nриходилося починати найперше 

від критики джерел. А що і в новітніх істориків важив і важить 

котрийсь ідеологічно-тенденційний підхід, згадувати й не треба. 

А J.ЦО наша новітня українська історична наука вийшла "наймолод

шою", то ій nриходиться nеретрясати кожночасові чужі й свої з'ясу

вання та гіnотези, щоб дійти до можливого об'єктивного віднuйдсння 

правди. Саму nроблему - і критику джерел, і історіографічних 

гіпотез -тут не насвітлюємо: це завдання наших істориків. 



Наша стаття·- про те, що можуть сказати тут мовознавство й 

філологія, - зосереджена на останніх названих тут питаннях. Але 

до нале>t<ного зрозуміння потрібний хоч побіжний nерелік фактажу 

і гіпотез до всіх попередньо названих питань. 

Леrенди про подорож ап. Андрія Дніnром почерез Киів-Новго

род до Риму не потребуємо тут і згадувати, бо якщо і був він у 

пд.-сх. анатолійській Припонтиці (Синопа, Кольхіда), то це з хри

стиянізацією праслов'ян (в тому й прапротоукраінців) не зв'язане, 

а саму леrенду розбудували в V-VI вв. візантійські греки2 для під

креслення своєї християнської рівнорядности чи nершости власного 

•. Нового Риму" супроти "Старого Риму", освяченого німбом пере
бування там і мучеництва an. Петра. Цю леrенду, nринесену, може, 
з Тьмуторокані, - підхопили, мабуть, в ХІ-ХІІ вв. якісь учені ки

ївські ченці, коли йшлося про таку ж рівнорядність Києва, "nобла

гословленого св. ап. Андрієм", з Візантією та про висміяння нов

городців (за їхні самошмагання ніниками в лазнях) за іх nретенсіі 

до архиєпископства, чи там іще якісь дальші церковні спори. А 

пригадали собі цю леrенду книжники в XVI-XVII вв., коли Киів 
ставав заново церковно-культурним центром Украіни. 

Про початок виділювання протоукраінщини із праслов'янщини 

як мови можна говорити від VII-VIII вв. (Шевельов,з Шахматов4); 

це процес, що закінчився в 1-ій пол. ХІІ в. (Трубецький5); nрасло

в'янська мова виділилася із індоевропейськоі мови десь у ХІІІ в. 

перед Хр., може, спершу як балтослов'янська мова, а почала роз

падатися на окремі слов'янські мови із розселенням праслов'янських 

nлемен із іхньої nн.-карпатськоі прабатьківщини між горішньою 

Одрою й середнім Дніпром у добу мандрівки народів (часу гунів і 

аварів). зокрема після переселення на південь від Карпат та за 

Дунай.6 Про трипільців як "українців" з погляду мови говорити 

годі: пізні трипільці, мовно, мабуть, траки,7 могли становити лише 

антроnологічно-культурний праетнос, згодом асимільований про

тоукраїнською частиною праслов'ян. 

Подібно не є зв'язане з українством християнство греків (св. 

Климентія папи) чи то rотів на Криму, бо ранньосер~дньовічнє 

заселення Криму слов'янами чи українцями не доказане, а мовні 

сліди зустрічі там, напр., кримських греків зі східніми слов'янами 

з-перед Х в. -у формі протоукр. виразів, хоча б у мові колишніх 

кримських греків, переселених у 1780-90 рр. у Маріюnільщину, лише 
гіпотетичні - сперті тільки на передачі слів-запозичень із носовими 

голосними gr'inzi-gr~zь грязь "болото'' чи grenda (гряда, "балька, 
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сволок"), при чому не є певним, чи не були ці вирази занесені з 

Тессалії, де ті вирази були позичені з македонщини (як, імовірно, 

й langadhi "луг"). в 
Це якось свідчило б і проти автентичности "руських письмен" 

з перекладом Євангелії й Псалтиря, згадуваних у Житії Константина9 

при Константиновій подорожі у Хозарію через Крим, де він у Хер

сонесі зустрів чоловіка, який іх мав, і від нього Константин ніби 

навчився по-руськи (про що мова далі). 

Також не є зв'язана з нами християнська готська еnархія з lV в. 
на пд.-зах. Криму в Доросі (Ескі-Кермен): самі кримські готи мовно 

погречилися й потатарщилися ще перед виселенням у XVIII 
в. у Маріюпільщину; це, мабуть, нині "татарофонні" (татарсько

мовні) греки Маріюпільщини, бо саме з терену Ескі-Кермену (пд. 

Симферо~ільщини) походять теперішні татарофонні греки Приозів'я. 

Чубатий хоче з Готами Криму зв'язувати виникнення тьмуто

роканської епархії, а в VIII в. митрополії (Чуб. І, 73), що виглядає 
радше гіпотетичним. 

Два перекладені з грецького гагіографічні твори - Житія з 

VIII в. св. Стефана Сурозького (з Сугдаї-Судаку на Криму) та св. 
Георгія Амастридського (із Амастри, -иди в Пафлагонії у nн.-зах. 

Анатолії) розnовідають: 

І) перше Житіє- про напад під nроводом Бравліна "великої 

руської раті от Новаграда" на Сурож/ Сугдаю/ Судак наnрикінці 

VIII чи на початку ІХ в., що закінчився охрищенням самого Брав
ліна; Чубатий (Чуб. І, 77-78) хотів би тут бачити варягів Неаполісу 
(отже не nн.-рос. Новгороду!), а з ними й слов'янських антів на 

Криму; 

2) про подібний наnад варварів-Руси з того ж часу (кінець VIII 
- початку ІХ в.) на Амастру з пограбуванням церкви св. Георгія 

Амастридського і з чудом (понімінням напасників), nісля якого ті 

варвари nісля молитов повернули пограбоване й звільнили nоло

нених християн~ 

Осередком, з якого організувалися ті наnади, Чубатий уважав 

Тьмуторокань на Таманському (пів)острові, в якому у 860-их рр. 

було створене єпископство (Чуб. І, 79), що Чубатому дало nідставу 
в дальшому говорити про "руський Тьмутороканський каганат" 

як місійний ієрархічний осередок для Володимирового хрищення. 

Для Тьмутороканської архиєnископії Чубатий nриймає спершу 

грецьку мову й візантійський обряд, а з переходом "Руського ка-
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ганату'' після розвалу Хозарської держави Святославом 965 р. у 

склад Руської держави як і охрищенням Руси після Корсунського 

ноходу ВОJІодимира 987 р. ця архиєпископія перейшла на слов'янську 
мову (Чуб. І, 99-100). -Пріцак (доповідь на Раненському конrресі 10 

іі деінде) бачить на nідставі арабських джерел, у тих грабіжницьких 

відділах наnасників лише варязькі торговельно-розбишацькі ватаги, 

прибулі з півночі Волгою й Доном. 

Про напади Руси (за ПВЛ: 866 р.) з Аскольдом і Диром на 

Босфор і Царгород, відборонений чудом (після замочення nатр. 

Фотієм ризи-,.скута'' Влахернськоі Богородиці виникла буря та 

знищила цю варязьку фльоту, а рештки іі повернулися з нічим, 

згадує патр. Фотій аж у двох проповідих (Чуб. І, 81; Migne t. 102 
р. 756)11 Про саме чудо розказують і наші переписувані з маке

донсько-болгарських, перекладані з грецького, синаксарно-минейні 

читання з Посноі Тріоді (як наnр. рукоnисна пн.-буковинська Посна 

Тріодь, мабуть, з половини XVI в., подарована проф. Залозецьким 
бібліотеці УКУ).І2 

Візантійські джерела (Симеон Логофет, біограф nатріярха Ігнатія 

Н икита Пафлагонський, грецька хроніка) подають дату нападу тих 

оі 'l'ws на 860 р. ( 18. VI): "Прийшли ці оІ 'Pw.; річковим шляхом 
із свого далекого міста, званого в хозар Самбата, варягами-нор

манами Коепщ;аrd, а Кіова або Кіавос візантійцями",- як це пере
дає Вітторіо Пері у своїй равенській доповіді.JЗ А вже 867 р. nатр. 
Фотііі в окружному посланні до єпископів подає, що єпископ Візантії 

та цісар Михайло ІІІ, як і сам Фотій вислали до цього жорстокого 

Іtароду .. Рос" "епископа й пастиря на їхнє палке бажання навернутися 
ІШ християнську віру". При тій нагоді розказане чудо з незгорілим 

Євангелієм, киненим візантШським архиєпископом у вогонь, як 

вимаганий доказ правдивости Христової віри, щоб nереконати не

довірливих, - леrенда, повторена згодом і в нашій ПВЛ. 

Ця історія вже безпосередньо пов'язана з доволодимирівським 

християнством у Києві. Крім традиції, що Аскольд і Дир були 

хрІtстиянами (за ПВЛ, іх убив Олег), а на Аскольдовій могилі 

варяг Ольма (Чуб. І, 83-84) поставив на Угорському на своєму 
лворі церкву св. Миколи (можливо, що це було християнське ім'я 

Аскольда?). а Дирова могила знаходилася за церквою св. Орини 

(Ірини) ПВЛ. І. 23. Більше слідів цієї першої київської християнізації 
11с залишилося. 

Російський історик церкви Є. Ї олубінський, а за ним М. Чубатий, 
- відносять цю фотіївсько-ігнатіївську християнізаційну місію (патр. 
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Ігнатій замінив у міжчасі був Фотія - після вбивства цісаря Ми

хайла- його наступником Василем І. Македонським!)- з уваги 

на мовчанку про таку місію в ПВЛ - до Тьмуторокані. 

На той же час, себто на 860-і рр., припадає інша, куди вагоміша 

наслідками і для Украіни, місійна акція з Візантії- свв. Констан

тина-Кирила й Методія 863 р. у Великій Моравії й Панноніі, себто 
серед західніх і південних слов 'ян, з якою зв 'язаний переклад лі

тургійно-церковних книг на староцсл. мову обома солунськими 

братами та іх послідовниками. На цих названих повище теренах 

діяла вже раніше (від VIII в.) баварсько-франконська християніза
ційна місія (із Зальцбурrу-Пассаву) латинських ченців-ірляндців, 

що для початкової християнізації послуговувалися перекладом на 

народню мову Отченашу, Вірую й Загальної сповіді (іх вивчали 

катехумени, оголошені, тоді напам'ять). 

На відміну від того солунські брати дали - згідно з обширними 

Житіями Константина й Методія•4 та зі .,Сказанієм о письменех 

Черноризця Храбра", -слов'янський переклад спершу потрібних 

для богослужби частин св. Письма (поступово: короткий, згодом 

і довгий євангеліста рі/ апракоси - читання Євангелія лише на неділі 

й великі свята, згодом -повні для цілого церковно-календарного 

року, а подібно й Праксапостол, себто такі ж читання із Апостола, 

паремійні читання, Псалтир, молитви тощо). 

Стовпові дати цієї місійної nраці відомі - за обширними Жи

тіями КіМ: (хоч і є низка дрібних несумісностей з іншими nам'ят

ками, яких тут не заторкуватимемо): 862 р. - посольство мо

равського князя Ростислава до цісаря Михайла, доручення місії 

Константинові й Методієві (із зацитованим Кириловим nерекладом 

Великоднього читання Євангелія), імовірно, із nридуманим Кон

стантином же глаголичним письмом-азбукою. Але Храброве 

"Сказаніє о письменех", складене, може Методієвим учнем св. 

Климентієм Охрідським, подає за рік укладення слов'янської азбуки 

855 (6563), себто на 5 років nеред хозарською та на 7 років nеред 
моравською місією Константина. Згідно з ЖК, настуnила з 863 р. 
кількарічна місіАна nраця в Моравії з виховуванням учнів, nере

кладанним церковних книг, подорож обох братів до Риму nочерез 

Коцелеву Паннонію (біля оз. Балатон), де підготували дальших 

учнів-слов'ян, дорога з ними ж до Риму, по дорозі, у Венеції, ус

пішний диспут із ,. триязичниками" (які допускали лише три літур
гійні мови: грецьку, латинську та гебрейську, як це. стояло на Пи

латовому написі на хресті на Голгофті!) і аnробата паnою nраці 
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обидвох солунян, смерть Константина, що прийняв у Римі чернецтво 

під ім'ям Кирила (Н69 р.). Апрабата папи була потрібна (супроти 

протесті-в німецького клеру Зальцбургу), бо Моравія й Паннонія 

уважалися місійним тереном Римської церкви - згідно з розмежу

вальним поділом Римської імперії на західню й східню частини й 

відповідно до того - згідно з засягом обидвох головних тоді цер

ковних осередків: папеького Риму й патріяршого Царгороду. 

Наступило висвячення Методія на єп. Паннонії й Срему (в Мо

равії запанував у міжчасі ворожий до слов'янської літургії, а при

хильник франконсько-латинськоі церкви, князь Святополк); дальша 

праця над перекладами необхідного для окремої церковної органі

зації (гомілій, у тому й Номоканону, себто тодішнього церковно

канонічного права); подорож до Царгороду й акцептування сло

в'янських місійних досягнень і там; конфлікт Методія із баварсь

ко-франконською ієрархією та дворічне манастирське ув'язнення 

Методія; заходи папів за його звільнення та обмеження Римом 

ІНІключного вжитку слов'янської мови (себто з вимогою читати 

Євангелію спершу по-латині); переклад усього св. Письма ("крім 

Л11окаліпсн і-і Макавейських книг, під диктування двом учням-ско

рописцям .. ); підготування на наслідника свого учня з "місцевих", 
іоразда; смерть Методія (885 р.); розгром його місійної праці (у 
наслідок інтриг Методієвого суфрагана, Нітранського єп. Віхінга 

та франко-баварського клиру, який уже передше добився був об

межень слов'янської місії у еловінській Каринтії-Корушку та в 

.. Паннонії''); вигнання Методієвих учнів із Мора ви, що подалися 
в Охріду, в Дальмацію, Боснію чи й на Словаччину-Закарпаття, 

скрізь розносячи кирило-методіївську ідею слов'янської мови в лі

тургії. 

Обширне Житіє Методія (ЖМ) неясно згадує і про перемогу 

моравського Святопалка над князем "у вислех'Ь" (себто, як здога

дуються, в пд. Польщі над горішньою Вислою) з його охрищенням, 

що дало підставу низці гіпотез про поширення слов'янської літургії 
у Кракові. завойованім, імовірно, після розгрому мадярів над р. 

Лехом 955 р. чеським королем Болеславом із Пшемислідів, враз 
i"J часпшою наших надсянських ,.білих хорватів" (може, це й саме 
під розсварених Пшемислідів Володимир завоював Перемишль 

9Н 1 р., згідно з неясною згадкою ПВЛ?). 
Ідея слов'янської літургії упала в самій Моравії разом із цією 

державою під ударами мадярів 906 р., може, вона була збережена 
аш словацькій періферії та, як думає Чубатий, і серед "білих хор-
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тів'' Перемишля (Чуб. І, 125), чий князь за вісткою Константина 
Багрянородного заключив тоді союз з мадярами. Поширилася ж 

ця ідея і в сусідній Чехіі, куди певно теж прибула частина Методієвих 

учнів, а як толерована західньо-церковна літургія (питання, чи була 

вона такою за Методія, - залишається дискусійним!), перетривала 

по окремих осередках (так зокрема в Сазааському манастирі під 

Прагою) аж до остаточного прогнання ченців звідти 1097 р. Цей 
Сазанський осередок утримував жваві зв'язки з Києвом, мавши і 

ніби частину мощів свв. Бориса й Гліба. 

Загадковим же залишається й висвячення папою Іваном ІХ у 

899 р. чотирьох єпископів для Великоморавської церкви - з неві

домими місцями іх резидування: аєп. Івана, єпп. Бенедикта й Данила 

- як іх називає протестаційний лист зальцбурзького митрополита 

з 900 р. (Чуб. І, 122-23), очевидно, архиєпископією могла бути 
столиця держави Старе місто, суфраr'анат у Нітрі на Словаччині і 

ще десь два інші єпископства: за здогадом Чубатого (Чуб. І, 123), 
вони могли бути в Кракові й Перемишлі (у Кракові польські джерела 

згадували якогось Прохора (Чуб. І, ІЗО). Але жадних доказів для 

такого здогаду немає. 

Після замордування св. Вацлава в Чехії ішла боротьба між 

двома могутніми родами, Пшемислідів і Славніківців, поки 929 
не переміг остаточно Пшемислід Болеслав І та, спираючися на 

протекцію німецького короля Гайнріха І, став завойовувати і 

спадщину Великої Морави, зокрема після поразки мадярів над 

р. Лехом 955, - а в тому і Шлезьк, Краків та Білу Хорватію з 

Перемиf:Uлем, який може, аж тоді отримав цю вже засвідчену свою 

назву. (Чуб. І, 126). 
Але в міжчасі і польський П'ястович Мєшко І став із Г'нєзна 

підбивати пд.-польські землі, при чому мабуть у 960 рр. і західніх 

"білих хорватів'', що іх Володимир у поході 981 р. приєднав до 

Київської держави. 992 р. Володимир заснував Володимир Во

линський, і в ньому єпископство (Чуб. І, ІЗО). Перемиське єпис

копство й його аєп. Антоній згадується в І. Новгородському літописі 

аж під І200 р., що був Т}jдИ перенесений киівським митрополитом. 

бо новгородці його не злюбили (Чуб. І, І 35). Але перемиський 
катедральний храм Івана Христителя-Предтечі був збудований, за 

польським хроністом Длуr'ошем, ще князем Володарем Ростисла

вичем (пом. ІІ24), що сидів там уже від 1086 р. Галицьке ж єпис
копство згадується в Іпатському літописі під 1157 р. - після пере

несення столиці до Галича в ІІ4І р., а за Пелешем 1 ~ єп. Косма був 
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nеренесений з п'еремишля до Галича. м. СмотрицькийІ6 згадує в 
своій nольській Paraenesis (с. 46), що Галичина прийняла христи
янську віру ще 872 р., себто ще за часів Методія. Все воно, однак, 
- без дальших документарних підтверджень. 

Проблема Перемишля з розкопаною після цієї війни церквою

ротондою nразького тиnу з Хв. (що бувала будована спершу зви

чайно nри єnископських осередках) набирає в тому контексті -
разом із іншими ще фактами - особливої ваги й для справи про

никання мораасько-чеської форми християнства на Україну. При 

тому труднощі виникають і при часовому розмежуванні гіпотетич

них 10-и вікових пов'язань почерез Перемишль і 11-и вікових тзв. 

сазавських,- зокрема nри перенесенні культу чеських свв. Людмили 

й Вячеслава до Києва. а Бориса й Гліба в підпразьку Сазану. 

Не менш загадковою залишається справа підтвердження ні

мецьким цісарем Гайнріхом lV із 1086 р. якоїсь ранішої грамоти 
про східні межі католицької nразької дієцезії: ad orientem has fluvios 
habet rerminos: Bug scilicet Ztir (є спроби кон'єктури-поправки на 
Strii) сuш Сrасо\'Їа civirare.• 7 Такі межі цієї дієцезії були можливі 

•ш 'Ji.l Мстолія •ш ні·шішс n Х n .• але ІJЖС і.ІЖІІіяк не u ХІ 11. Тому 

польські історики чи то іrнорують цю вістку, чи то називають її 

фальсифікатом - зокрема з уваги на Краків, що ще за Болеслава 

Хороброго в 2-ій nол. Х в. був уже в складі польської держави й 

церкви. 

З Моравією непереконливо пробував зв'язати християнізцію пн. 

- російського Новгороду російський мовознавець Ол. Ісаченко. 18 

Він висунув у своїй німецькомовній .,Історії рос. мови І. Від початку 

до кінця XVII в.", Гайдельберr 1980, гіпотезу про походження хри
стиянства в Новгороді ІХ-Х вв. із Моравії, а не шляхом із Царго

раду чи з Болгарії-Києва кінця Х в. Свою гіnотезу спер на таких 

філологічних фактах: 

І) в Новгороді виявилося в шестеро більше слідів глаголичного 

письма круглого типу (що характеризував церковну літературу ки

рило-методііської та наумо-климентіївської македонської Охріди), 

ніж у Києві. отже могла ця глаголиця бути занесеною лише безпо

середньо з Моравії купцями й місіонерами; 

2) серед збережених у східніх слов'ян пам'яток, літературних і 

церквовно-релігійних, - моравських кирнло-методіївських за по

ходженням - виявляється, що вони майже всі із російської півночі, 

а культ чеських свв. Людмили й Вячеслава, як і такі ж іменюr, 

. поширені саме на російській території; 

524 
( 1 З) 



З) давні грецизми (кровать, скамья, парус, известь, фонарь. свёкла 

тощо) збереглися краще на півночі, ніж в Украіні - як стверджує 

й Ю. І.І.1евельов.І9 
Цю моравсько-новгородську гіпотезу відкинув як неправдопо

дібну американський славіст Генрік Бірнбавм.2° Бо ж глаголиця 

виявилася і в графіті (написах) у Софії Київській, Вячеславамн 

христили синів і київські князі, а збереження моравських Житій 

КіМ, як і Вячеслава-Вацлава та Людмили, на російській півночі 

не свідчить, що іх не знали і південні (з України) рукописи. Від 

себе ж додамо, що дотичні грецизми поширені частково і по укра

їнських причорноморських говірках (звесть "вапно", скамня ,.лавка", 

парус "вітрило", фонар .,ліхтарня", свекла "буряк"), а їх історична 

й сучасна лексикологічна й лексикографічна діялектологія, на жаль. 

майже не існує. Докладніше ж вивчення таких наших говіркових 

грецизмів внесе напевно неодну коректуру в наші знання про них. 

Лист папи Івана ХІІІ до чеського короля Болеслава з нагоди 

заснування празького єпископства (973 р.) з церквою свв. Віта й 
Вацлава в Празі як катедральною застерігається - щш наз1шчснні 

коронсuоі ссетри Марії-МладІІ ігуменею tюоозасІЮІШІЮЇ кош·rс•·•щії 

бенедиктинок при церкві св. Юрія, "щоб там не було окремої форми 

слов'янського обряду": .,однак не за обрядом або сектою народу 

Болгарії чи Руси або слов'янського народу, але радше ідучи за 

апостольськими установами, - вибереш до цієї праці клерика, 

вченого найперше в латинському письмі."21 

Воно означало б, що тоді вже (973 р.!) на Русі. - не зІшсмо 

тільки, котру частину цього gentis Ruziae розумів папа - був по

ширений славянський обряд. Можна б здогадуватися, що була це, 

може, сусідня з Пшемислідською державою частина України. 

Згадуване вже обширне Житіє Константина розказує про хо

зарську місію Константима (перед подорожжю у Моравію) 860 р. 
під час його побуту в Херсоні, про "рошські письмена", себто 

письмо, і чоловіка "обрУт"Ь, глаголюща тою бесУдою и бесУдовав"Ь 
CD нимь и силурУчи пріим"Ь, своей бесУдУ прикладая розличи писмена 
гласьная и с"Ьгласьная и К'Ь Богу молитву творя",- а теж Євангеліє 

й Псалтир у цій мові (І1ор. Lehr. с. 31). 
Це загадкове місце викликало цілу низку гіпотез і тлумачень 

-слова "рошськи" (сирійські?, фружські І фряжські - ніби ,.ва

рязькі"), чи інтерпретацію, що йдеться про "кримсько-rотську•• мову, 

а чи що мало б бути "турськи", себто- "мадярськи'', бо під такою 

назвою " 1'oti(JXOt " мадяри були знані грецьким джерелам, а Кон-
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станпш,- поборюючи ,.триязичникін" у диспуті в Rенеції, згадував, 

щu .. сuон кнш·и миють ийри ,.uuupи", muypcu (ніби "мидяри .. '!)22 і 
коза ри (nop. Lehr с. 75), і таки врешті тлумачення, що була це 
.. руська". себто схr-слов'янська мова (Нікольський)23 а чи "укра
їнська" (Огієнко,24 і останньо о. Дмитро Блажейовський у доnовіді 

на мілленніюмовій конференції в УК У в Римі 1985 р.) з дальшою 
інтерnретацією, мовляв, такий уже готовий nереклад Євангелія й 

Псалтиря допоміг згодом Константинові. Тому що жодних слідів 

такого nерекладу не знайдено, самі ж ЖК як і ЖМ - знані із 

nізніх сх.-слов 'янська сnисків, хоч наnисані, мабуть, у Моравії, -
то залишається хіба лише скеnтична інтерnретація, що йдеться 

тут про nізню ,.nатріотичну•• вставку, щоб nідреслити, мовляв, на 

Русі були скоріш власне nисьмо й nереклади Євангелія, як і такої 

важливої старозаnовітньої книги для вечірнево-утренених відnрав, 

як Псалтир. 

Щоб якось nогодити хронологію Храбрового трактату про ви

найдення nисьма Конетинтином (за Храбром: 855 р.) із Житієм 

Константина, де мова і про "руські письмена•• (860 р.) і про винай

дення Кирилом. імовірно, глаголиці (862 р.), Чубатий вдається до 
дуже сумнівної конструкції, мовляв, 855 р. Кирнло винайшов гла
голицю, а руські письмена це була в Тьмутороканському каганаті 

достосована до грецького маюскульного письма "кирилиця•\ -
насnравді запроваджена за болгарського царя Симеона наприкінці 

Х в. (Чуб. І, 93-94). 
Сумнівним арrументом для "руського•• письма залишається і 

кириличний напис горухща (за Чернихом П. Я.: горушна) на від

копаній nосудині в гнєздовському могильнику на Смоленщині з 

І-ої четвертини Х в., бо: І) це міг бути ввізний товар, 2) не відомо, 
що само слово горухща означає: чи те, для чого nризначалася ця 

nосудина {"гірчиця··?, "горюче•• = "олива••?), чи радше nрізвище-знак 
гончара.2s 

Поділені думки і щодо т. зв. слов'янської літургії, nроnаrованої 

солунськими братами на Моравії: чи це був nереклад грецької лі

тургії Івана Золотоустого. а чи радше т. зв. латинської меси-мші 

св. Петра італо-греків на основі грецького перекладу літургії Гри

горія Великого, вживаної по грецьких манастирях Риму й південної 

Італії.26 

Єдиний збережений текст з ІХ-Х вв. - т. зв. Київські глаголичці 

листки, занесені з Морави nочерез Македонію до Синайського ма

настири св. Катерини, а звідти nривезений nочерез Єрусалим та-
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машнім рос. православним духовником архиманд. Антоніном-Ан

Щlієм Кешустіном до Києоа27 й подарований Археологічному т-ву 

при Киівській Духовній Академії, - є перекладом латинської 

меси-мші, достасованої до практики східньої церкви. Тексти т. зв. 

"Секрета", що виголошувані в латинській мші потиху, тут були 

співані голосно, про що свідчили б діякритичні значки (.,невми''); 

брак у КГ Л канона, що, мабуть, мусів бути виголошуваtІиЙ по

латині чи по-грецьки. Був це, отже, компроміс. Слов'яномовний 

латинський обряд зберігся був згодом лише серед північно-даль

матинських rлаf'оляшів-"глаголичників" (по островах: Велья-Крк 

і ін.), названих так за вживаним у їхніх книжках хорватським 

гранчасто-глаголичним письмом (у відрізненні від круглаформної 

моравська-македонської глаголиці). 

Для нас цікава тут, як і в інших текстах моравсько-паннонського 

походження, поява (зокрема у Фрайзінrенських листках:28 в тому 

загальної сповіді та проповіді) виразів, які свідчать про своє ні

мецько-латинське походження, в тому зокрема слова ?"ь,s•рdь-в'Ьсуд'Ь 
"причастя" як пізнє старовисоконім. wizzod ("Geset2., Sakrament, 
Kommunion" "закон, св. тайна, причастя"),29 особливо, як порівняти 

з цим наше карпатська-гуцульське закін ,.причастя''. закdнитиси, 
законуватиси "причащатися" - щось ніби калька-переклад того 

ж ст.-вис.-нім. виразу wizzod у одному його значенні - ,причастя'.3° 
Тоді, як після походу Олега 907 р. на Царгород (в ньому брали 

участь і білі хорвати за ПВЛ, отже належали в якійсь частині до 

Київської держави) в часі укладання І-го писаного договору з гре

ками 911 р. (після оспорюваного деким усного договору з 907 
р. під мурами Царгороду), руські rаранти договору ще погани, -
хоч доПиска "Ивановом'Ь написаніем"З 1 говорила б про писаря з 

християнським іменням Іван, що знав хіба й грецьку мову; за князя 

Ігоря Ольговича (912-945) після його невдалого походу на Царгород 
941 р. і наступного реваншевого з 944 р. у 2-ому писаному договорі 
з греками 944 р. є вже мова про нехрищених і хрищених русинів, 

які присягатимуть у Києві в соборній церкві св. Іллі "над'Ь Руцьєм'Ь" 

(= Ручаєм, Хлєбн. список, -там таки, стовп. 42). 
Немало проблематичного пов'язане з християнством Ігоревої 

вдови-реrентки княгині Ольги, ~'З її християнізаційними заходами, 

як це про неі відоме і з ПВЛ і з чужих грецьких та німецько-ла

тинських джерел. Найбільш суперечними є вістки ПВЛ, де довкруги 

Ольги зібрано низку епічно-мандрівних мотивів, починаючи від її 

"нехристиянськоі" помсти на деревлянах аж по її подорож до Цар-
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городу, де її сватає старенький уже, а до того ще, як відомо, одру

жений цісар Константин Багрянородний, але вона його перехитрює, 

цавши себе охристити патріярхом, при чому цісар, ставши їі хресним 

батьком, не міг її посватати; подібна й горда відповідь грецьким 

nослам у Києві ображеної Ольги трактуванням їі у Царгорді. Про 

Ольжині відвідини Царгороду (але 957 р.!) оповідає докладно цісар 
Константин Багрянородний, не згадуючи однак про жодне іі хри

щення. Але в іі почоті виступає священик Григорій, хіба не лише 

nерекладач, що свідчило б про те, що Ольга приїхала вже бувши 

християнкою. Про її походження із Пскова з батьків поган (мати 

варяжка) розказує переяславський, а з 1074 р. києво-печерський 
чернець Яков Мних з пол. ХІ в., автор Житія Бориса і Гліба та 

Пам'яті й Похвали князеві Володимиру, "как'Ь крестися ... и како 
крестися баба Володимерова Ольга прежде Володимера". Про 

хрищення Ольги в Царгороді (954/955 р.) Яків не говорить, але 
про таке хрищення Ольги в Царгороді говорить єп. Адальберт, 

висвячений 961 р. для (остаточно невдалої) місії на Русі. Історики 

стоять перед загадкою мотивів Ольжиних других відвідин у Цар

городі (957 р.) Прийнявши за певне, що Ольга охриетиласи 955 р. 
nід час nершої подорожі до Царгорду, насувається здогад, що ки

їоськііі княгині, - яка, як християнка, стала, згідно з джерелами, 

силоміць усувати поганський культ, - ішлося 957 р. про уста

новлення власної церковної ієрархії. З цієї другої подорожі княгиня 

була невдоволена (Чуб. І, 180 здогадується, мовляв, невдоволена 
дискримінаційним потрактуванням її духовника - слов'янина 

о. Григорія; інші історики: мовляв, радше неуспіхом у переговорах 

про посвоячувальні зв'язки для сина Святослава чи то про вста

новлення власної церковної організаціі в Києві). За названу останню 

гіпотезу промовляло б вислання Ольгою (959 р.) посольства до 

німецького цісаря Оттона І, засвідчене в хроніці т. зв. Continuator 
Kcginonis, автором даної частини якої був саме єп. Адальберт, а 
від 966 р. в Альзації, де та хроніка написана (Чуб. І, 182), просячи 
присилки єпископа й священиків. Висвячений для того єп. Лібуцій 

помер 961 р., а висланий його наслідник єп. Адальберт (пізніше 

сп. Маrдебурrу для місійної праці серед слов'ян), спершу ігумен 

манастиря в Трієрі, повернувся з Києва 962 р., не змігши нічого 
вдіяти: декотрі ж його товариші подорожі в поворотній дорозі 

були вбиті. Здогадуються, що ті обидві обставини - Ольжині про

пшоганські заходи та прибуття єп. Адальберта до Києва - ви

кликали в Києві поганську реакцію, яка відсунула ре&ентку Ольгу 
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від влади, передаючи цю владу ії синові, 20-илітньому Святославові 

Ігоревичеві, який, хоч сам християнства не поборював, але з уnаги 

на свою варязьку дружину, яка, мовляв, "сміялася б з нього•• (як 

християнина), залишився поганином і повів у такому варязькому 

розумінні політику завойовницько-грабіжницьких походів на сході, 

пд. сході проти хозар враз із приєднанням Тьмуторокані (Чуб. І. 

189) і в Болгарії, допомігши Візантії повалити цю слов'янську від 

сотні років християнізовану державу. Єдиним корисним здобутком 

були хіба привезені звідти полонені християни й духовники (чи. 

як дехто думає, й церковні книги), що придалися його синові Во

лодимирові при християнізації. 

Святославові сини- киівський Ярополк (972-79) та овруцький 
Олег, виховувані, може, під опікою Ольги, -ледве чи стали хри

стиянами бо їхні кості згодом князь Ярослав наказав 1044 р. при 
перенесенні до Десятинної церкви охристити - проти канонів церкви 

(хібащо тлумачити це "охрищення" лише як відправлення хрисТІі

янського похорону, як це робить Чубатий, І, 196). Напевно nога
нином виростав Володимир під опікою Добрині у північному Нов

городі. З дипломатичних заходів Ярополка .відмічена лише 

присутність його nослів на соймі в Кведлінбурзі 973; а 974 р. nрибули 
nосли nапи Бенедикта VII (974-983), може, як якесь tшв'язувашая 
до nоnередніх заходів Ольги, оскільки взаємини з Візантією були 

напружені внаслідок ще раніших болгарсько-грецьких воєн Свято

слава. Перемогу поганина Володимира в Києві зі ставленням nо

ганських кумирів уважають свідоцтвом nереможної поганеької ре

акції і тут. Уї виразом було вбивство поганською товnою варяга
християнина й його сина (що іх, як канонізованих з nочатком ХІІ в. 

мучеників, традиція зве Теодором і Йоаном). Після років nоходів 
Володимира (на Червенські городи 981, на ятвягів 983, на волзьких 
болгар 985, - які певне мали метою сконсолідувати державу, але 

й оплатити здобиччю варязьких наємників) підготовляє він свій 

найважливіший культурно-політичний nочин - християнізацію 

держави. Сам факт, як це сталося, обріс у нашому головному 

джерелі ПВЛ низкою мотивів, перенесених. як довели дослідники. 

- з грецько-болгарських джерел: таким з-поміж них було виnро

бовування "чия віра краща?" Отже 986 р. до Києва nрибувають 
посольства від магометан, волз~их болгар, від хозар-жидів, від 

західніх латинян, від візантійських християн, захвалюючи свої віри. 

у висліді чого Володимир рішився охриститися найперше сам. За 

Яковом Мнихом сталося це в Києві (Чуб. І, 217) nісля того, як 
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Володимир зайняв кримське місто Корсунь та привів звідти свя

щсників і приніс церковний утвар, ікони й мощі св. Климента; аж 

тоді пасидає послів до Царгороду по руку імператоравої сестри 

Анни. За Л ВЛ, сnершу Володимирові посли придивляються до чо

пtрьох різних вір і вибирають грецьку; тоді йде довгий виклад 

грецького "філософа" (мотив узятий із навертання болгарського 

царя Бориса!), після того наступає похід на Корсунь, його облога 

іі здобуття та вимушене подружжя Анни і хрищення в Корсуні з 

заміткою. мовляв. ті, хто не знає. говорять, що Володимир охрис

пtнся в Києві, інші- що в Василеві, ще інші- ще інакше. Дальша 

ж протилатинська поука є, очевидно, пізньою вставкою - другої 

ІІОЛОВ. Xll в. 
Про обставини корсунського nоходу Володимира арабський 

хроніст Яхія Антіохійський розповідає докладніше: що це цісар 

Василь у скрутному положенні супроти бунту своіх анатолійських 

вельмож Барди Скліра й Барди Фоки мусів просити допомоги в 

Володимира. за ціну руки цісаревоі сестри Анни; висланий Воло

дІІмиром варязький загін із б ООО вояків розгромив цісаревих про

пtвшtків (989 р.); коли ж цісар отягався з виданням своєї сестри 
Лшш. Володимир вирушив на Корсунь, обложив його і nісля 2-мі

сячної облоги здобув при допомозі Настасія корсунця, що зрадив 

місце водопроводів до обложеного міста, і тим Володимир загрозив 
кримським посілостям Візантії; тож цісар згодився видати Анну 

1а Володимира. Передумовою стало охришення держави (сам Во

лодимир. мабуть. був уже охрищений). Автором частини ПВЛ про 

Корсунську кампанію й вінчання був, може, Нікон, що двічі побував 

у Тьмуторокані та знав добре топографію Корсуня; він говорить 

рішуче про 989 р. як час охрищення Володимира. За Яковом Мни
хом Володимир охристився 987 р., а 988 р. відпроваджував до 

Дніпрових порогів доnоміжний корnус цісареві, а 989 р. ходив на 
Корсунь та заклав підвалини під Десятинну церкву в Києві. Все те 

стало підставою для різних гіпотез про рік хрищення. 

Не відомим залишається домовлення про узалежненість нової 

неркоаної організаціі - від nатріярха, чи якась форма самостійности. 

Тут розходяться думки дослідників: офіційна nізніша традиція го

ворить про залежність від Царгороду із визначуванням nатріярхом 

митрополитів-греків для Києва. Російський історик М. Прісьолков32 

висунув 1913 р. nідтриману Г. Кохомзз 1938 р. тезу про узалежненість 
nід nатріярхату в Охріді з ролею, яку грав при тому корсунець 

ЛнастасііР4 та митроп. Йоан, ніби із Охріди, -теза сьогодні від-
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кидувана істориками.зs Дальша ж теза Чубатого про узалежненість 

від архиєп. Тьмуторокані (для цього Чубатий- Чуб. І, 96-100-
за Вернадським,з6 особливо підкреслював існування "Руського ка

ганату" ще в 5-8 вв.!). 
Цікаво підкреслити, що на свій лад описали цю історію й візан

тійські літописці Кедренос та Зонарас, згадавши і про військову 

допомогу Володимира цісареві за обіцянку зробити його своїм 

шваГром, але вже не про Корсунський інцидент (але його згадує 

венеціянець Іван Діякон, що тоді був як представник своєї держави 

в Царгороді). 

Додаток до згадуваного житія св. Стефана Сурозького подає 

ще й відомості про чудесне вилікування захворілої Анни по шлюбі 

з Володимиром при повороті з Корсуня через Фулле й Керч над 

річкою Ха рас, ніби Карасу І Карасівкою. Ця подробиця дала підставу 

Вернадському говорити про відвідання Володимиром Тьмуторо

канського каганату, а Чубатому - про догонорення з аєп. Тьму

торокані, як тепер ніби найстаршим владикою Руси. в справі висилки 

духовенства для християнізування Києва й держави. П ВЛ говорить, 

однак, лише про приведення князем до Києва загадкового корсу

нянина Настаса, який став грати важливу ролю при Володимирі і 

згодом, а далі - корсунських духовних, мощів свв. Климента й 

його учня Фіфа та ікон. Чубатий снує за Прісьолковим (Чуб. 1, 
230) гіпотезу про можливу пов'язаність Настаса з болгарсько-ма
кедонською церквою, як і про (болгарсько-слов'янський?) обряд у 

Тьмутороканському архиєпископстві (у що важко повірити!) та 

про дещо інакший "слов'янський тип" - себто ніби мішаний 
римсько-слов'янський - християнства приєднаних Червенських 

городів, звідки Володимир міг був брати теж місіонарів (Чуб. І. 

231) .. Джерела однак про це мовчать; на таку дивну мовчанку про 
справи перемисько-галицької та закарпатської землі в Київських 

джерелах аж до ХІІ в. нарікає Чубатий і деінде. Про гіпотетичне 

перемиське єпископство, а потім теж галицьке, від ІХ-Х вв .• як 
про слов'янсько-обрядове римокатолицьке, Чубатий здогадується 

гіпотетично. Що в Римі числили заснування Перемиського єпис

копства 1086 р., походить, мабуть,. від згаданого підтверджувального 
документу Гайнріха lV з 1086 р. про східні межі Празької дієцезії 
з 973 р. Але ані про заснування римокатолицького слов'янського 
є,пископства в Перемишлі, ані про його пізніший (коли?) перехід 

на візантійсько-слов'янське правосла~'я ніяких вісток нема. Немає 
теж якихось мовних слідів такої прадавньої окремішности Пере-
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мишля й Галича. Польський історик церкви Є. Клочовський37 зга

дував nри нагоді раненського Конrресу лише про ідентичну орга

нізацію парафій ІШ терсні Чехії, Польщі, Мадирщини й західміх 

земель України з ХІІ-ХІІІ вв., себто ще з-nеред завоювання частини 

цих земель nольським королем Казимиром (1340/ І349). Йдеться 
ймовірно про забезnечене десятиною утримування парафій, про 

власностевий nерехід засновуваних ктитором-колятором церков у 

розnоряджування єnископ':і й про організацію мінімального душ

nастирського Забезnечення вірян церквами (одна на десять сіл -
у nромені 10-15 км- так напр. у розnорядженнях угорського короля 

Стефана) та про деякі церковно-канонічні питання, напр. церковної 

nідсудности деяких груn людей і nевного роду сnрав. У якійсь 

мірі це знав і Методіїв переклад Номоканону ("Закону судного 

людем")J8 -а звідти й руські Кормчі.З9 

Найбільше сnорів серед істориків церкви викликала й викликає 

nроблема організації церкви на Русі й її підчинености: nатріярхові 

в Царгороді, який назначував митрополита, як nравило, грека (за 

двома винятками: Іларіона 1051-53- nри невиразнім зформульо
ванні літоnисної згадки й його визнання віри, що був обраний 

єnискоnами та кн. Ярославом і "настолований••, але не сказано 

нічого про стосунок nатріярха до того вибору,- та 1117 р. Клима 
Смолятича - вже зі сnротивом одного єnискоnа грека, що nривело 

згодом до Климового устуnленни; ПНЛ мовчить теж про долю 

митр. Іларіона); 1039 р. митроnолитом є згадуваний уже грек, митр. 
Фсоnемпт, і відтоді ця узалежненість від царгородеького патріярха 

вже не nереривається аж до відnродання її Москві 1685 р. Такий 

ІІогляд з<tстуnають офіційні російські nравославні історики. 

Про дофеоnемnтівський місійно-організаційний nеріод 50-ьох 

років (988-1037) офіційна версія говорить, що були це ієрархи греки 
з духовенством грецьким (чи й болгарським), яке місіонувало перед 

охрищуванням nочерез nерекладачів-греків, які знали болгарську 

чн •. руську•• мову, або таки nочерез духовних болгар і македонців, 
що тікалн на Русь nісля розгрому їх держави Візантією. Літургічні 

ж КНІІПІ болгарського nоходження були, мовляв, nринесені як ,_;~до

бнч" з ПІІ.-сх. Болгарії, а чи то з Царгороду. куди nоnали були як 

1·рецьк<t воєнна здобич. й були nодаровані Володимирові при хри

щенні. З ними nрийшла й .староболгарська мова як літературна 

мова .. руської•• {Київської) церкви й літератури, про яку говориться 
як про т. зв ... І-ший nд.-слов'янський вnлив на літературну, мов)' 
східніх слов'ян··. 
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Є, однак, декілька нерозв 'язаних проблем при тому: 

l) ця староболгарська мова зразу зазнала фонетично-морфоло
гічного достосування до дотичної системи-структури мови східніх 

слов'ян (найстарші пам'ятки маємо аж із ХІ-го в.: Остромирове 

Євангеліє 1056-57, Новгородські Минеі 1096-97, київські Ізборники 
Святослава 1073 й 1076 рр.,- що виявляють вже й наші київські 

мовні риси, подібно й новгородські: пн. - російські мовні прикмети); 

2) юридичні пам'ятки - Руська Правда (зі списку 1263 р., але 
її найстарша, "Володимирова" частина, мабуть, із Х в.!), що - як 

і грамоти, - виявляють сх.-слов'янське фонетичне оформлення 

лексики, - що дало декотрим російським мовознавцям підставу 

говорити про іх новгородське походження- супроти сильнішого 

староболгарського впливу в "чистішій", унормованішій мові ки

ївських текстів; 

З) чомусь староболгарську лігатуру-діграф шт (писану з ш над 

m як наше щ!) стали тут, у ех. слов'ян, вимовляти "по-своєму'' як 
шч (отже: мощі, а не по-болгарськи як мошті); цю загадку пробу

вали розв'язувати то ніби якоюсь занесеною "давньо-македонською 

вимовою" (бо в македонців нині: зрідка тут, як·у болгар: шт, а 

переважно- подібно як у сербів: к') то ніби фонетичним поєднанням 

болгарської в тому типі вимови шт із власною, сх.-слов'янською 

вимовою ч (як у не-міч). 

На нашу думку, якщо прийняти місійну участь якихось духов

ників з моравською фонетичною традицією, де в невній групі слів 

панувало мовно-історично оправдане - так само, як по сх.-сло

в'янських мовах- шч (там, де в болгарщині є шт: напр. шчірьнї 

"щирий" чи у суфіксі - ішче "-ище": город-ище, болг. град-иште). 

то це був би поміст, по якому вимова шч могла була поширюватися 

на всяке іншешт-як його субституція (отже: грядущий -супроти 

o-g;rdq.cьjь з -ц- в моравських Київ. глаголичних листках). Це, 
отже, могло б бути арГументом для гіпотези про моравську хри

стиянізаційну участь кирило-методіївського християнства. 

На боці залишаємо мало ймовірну гіпотезу Чубатого про 

Тьмутороканське архиєпископство як те, звідки йшла і християні

зація Києва та Руси і первісне організаційне оформлення Київської 

церкви перед Феопемптом. Лівобережні степи ж тоді аж до Пере

яслава були контрольовані печенігами, а господарями в Тьмуто

рокані були ще, ймовірно, греки. Роля кримсько-херсонеської діє

цезії, - щонайвище грецько-готської (?), - без, чи то й проти 

волі Візантії- вирішальною бути тут не могла. 
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Свою тьмутороканську гіnотезу про nочаткову, мовляв, залеж

ність Києва від Тьмутороканського архиєnискоnа Чубатий (Чуб. 

І. 259-60) сnирає й на баламутній літоnисній згадці про те, що 
,.nрежде бУ митроnолія в ПереяславУ .. , куди, за Чубатим, ніби доіздив 
тьмутороканський архиєnискоn, мабуть, Леонтій (що nомер бл. 

1004 р.). а його наслідником став аєn. Іван (звідки й названо іх у 
Ніконівському літописі nершими митроnолитами Києва!), що йому 

Чубатий (Чуб. І, 267) каже (з огляду на небажання лівобережного 
кш1зн Метнелава Володимировича, щоб той Іван nостійно nеребував 

у Києві, у його брата князя Ярослава Володимировича)- nосели

тися на nостійно в 1024-36 рр. у Переяславі. Здогад це неймовірний, 
поскільки про якісь чвари між Мстиславом і ЯрослаQом nісля Лис

твшІськоі битви ( 1024 р.) нічого не відомо. 
Після смерти Мстислава ( 1036 р.) nрибув до Києва nерший за

свідчений ПВЛ митроnолит-грек Феоnемnт (1037), що- за тезою 

Чубатого (Чуб. І, 302-03)- було nогребанням ідеі створення авто
кефальної церкви Київської Руси. Феоnемпта nрислали царго

родський nатріярх Олексій Студит ( 1025-43) і цісар Михайло lV 
Пафлагонянин - у висліді якихось nереговорів Ярослава з Царго

ролом (Чуб. І, 305). - nри тому зовсім не обраного місцевими 

єrшскоnами (якщо такі були!) митроnоличої nровінції, згідно з 28-им 

правнлом lV Вселенського собору (якого б nатріярх тоді лиш ви
свячував і затверджував як митроnолита). Для цього митроnолита 

Феоnемпта Ярослав побудував Свято-Софійський собор за старим 

городом, на місці перемоги над nеченігами (1036 р.) -хоч у Києві 
існувала вже Володимирова Десятинна церква. 

Загадкою залишається. отже, й сnрава nереходу (з Феоnемnтом 

як митрополитом) і Київської митрополії в nовну залежність від 

Візантії (себто й від її. Візантії, церковної та nолітичної лінії); вона 

відбилася зразу й на сnраві канонізації місцевих святих, - nочавши 

від варягів-першомучеників і таки самого христителя держави, Во

лодимира. як і його бабусі Ольги, -а кінчаючи на новому nроре

даrовуванні з волі (і в дусі!) митроnолита історіі Руської держави, 

себто -літоnису. 

Лише у висліді наnружених політичних відносин з Візантією 

(нещасний nохід 1043/44 рр.) Ярослав наставляє митроnолитом 
русина Іларіона, обраного єnискоnами 1051 р. (без nротесту, але й 
без виразної аnробати царгородеького nатріярха!). Іларіон, однак, 

зникає 1053 р. (може, устуnивши добровільно, а чи nриневолений 
князем Ярославом?). Гіnотезу Прісьолкова, ніби Іларіон nрийняв 
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схиму і був відомий під іменням Пікона Великого (що жив до 

1084 р.), ченця Печерського манастиря й противника Візантії, від
кинули як Д. Ліхачов у вступі до видання ПВЛ 1950, так і Чубатий 

(Чуб. І, 317). Може, кн. Ярослав справді примусив митр. Іларіона 
уступити - на вимогу Візантії, як передумову для подружжя Все

волода Ярославовича,- згодом батька Володимира Всеволодовича 

Мономаха, - із царгородською княжною. Враз із Всеволодом за

початковано куди тіснішу, ніж досі, пов'язаність Київської Митро

полії з Царгородом. 

У ХІІ в. вже навіть єпископами в окремих випадках настанов

ляються греки (у Новгороді, Ростові-Суздалі, Турові). На останню 

спробу поставити русина Клима Смолятича на київському соборі 
єпископів 1147 р. (Чуб. І, 464) за князя Ізяслава Мстиславовича 
зареаrував Царгород уже куди гостріше, ніж під Ярославом (а наша 

тодішня ієрархія не вміла хоча б покликатися на цей попередній 

прецедент 1051 р. з Іларіоном!). 
За охрідську гіпотезу походження Київської ієрархії висловлю

валися після Прісьолкова: С. Томашівський, (1932)40 Г. Кох (1938), 33 

Т. Коструба, (1938)41 І. Назарко (1954)42 та Г. Лужницький ( 1954)43 

як і низка новіших російських істориків: Е. Шмурло ( 1927),44 

Ю. Федотов (1938),45 П. Ковалевський (1949)46 та А. Карташов 

(1954). 47 Ця гіпотеза nриваблива, nоскільки тлумачила б nроблему 
нашої церковно-літургійної мови (себто й мови nерших у нас мі

сіонарів), як і саму мовчанку джерел про те, хто власне був у Києві 

цілих 50 рр. перед Феопемптом на архиєпископсько-митроnоличому 
престолі. Алеж Охрідська патріярхія тоді політично доживала віку, 

а від Києва була перегороджена Болгарією, вповні опанованою 

візантійцями; Візантія ж скасувала цей Ох рідський патріярхат І О 18 р. 
Македонські книжно-мовні зв'язки (їх наслідком може бути вираз 

нараквиця "поруч у ризах", пор. макед. рака "рука'') могли йти 
хіба почерез Сербію-Семигород-Карпати в Галичину, - nожвавлені 

зокрема від XIV-XV вв. доби т. зв. "2-ого пд.-слов'янського впливу" 
на нашу літ. мову - після татарської руїни й уnадку місцевої, 

давньоукраїнської книжности. 

Оспорюваним залишається й здогад Ф. Дворніка,48 мовляв, на

гляд над церковною організацією Руси перед Феоnемnтом мав 

херсонеський єпископ, - з уваги на літоnисні згадки npo .,кор
сунських попів" та про загадкового корсунянина Настаса. 

Відпадає сьогодні й гіпотеза католицьких західніх дослідників 

(французів Данза,1939,49 Жюжі, 1941,50 як іН. Бавмrартена, 1932,51 
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чи tшшого київського дослідника М. Коробки,s2 1908) про лрисилку 
ієрархії до Києва з Риму. Ця гіпотеза сперта тільки на літолисних 

згадках про папські посольства до Володимира із принесенням 

мощів святих (1аки 988, як і 99Ір., а подібно 1000 р. при нагоді 
привезсиня корони угорському Стефанові й чеському Болеславові), 

-а теж nосольства з Києва до лапи 994 р. (за Ніконівським літо
ІНІСОІ\t} як і затримки німецького місійного єпископа Брунона з 

Квсрфурту у Києві для місії серед печенігів (1007 р.) в товаристві 
одного з синів Володимирових. Такі взаємини - як і зв'язки ло

своячсння з західніми католицькими країнами Володимира й Яро

слава - свідчать радше про приязні політичні взаємини, ніж про 

церковну й ієрархічну залежність від Риму. Слідів її в мові нема. 

До аргументів. що промовляли б за .,моравською" гіпотезою 

uшрсння християнства в нас, можна причислити теж здавна відмі

чунаний мовознавцями й філологами (Ягічем,sз А. Соболевським),S4 

факт (останнім часом і чехами Вечеркою й Марешем), що на при

карпатському пд. Заході Украіни - між Буковиною й Перемиш

лем-Холмом - з'являються рукописні тексти літургійних книг 

(Єваш-слії: Галицько-Крилоське 1144,ss Путнянське 12 в.s6,Холмсь
кс І J в.~ 7 ; Аnостоли: Христинопільський, 12 в.,ss підперемиський 

Б11бсльський XIII-XIV вв.S9). які носять сліди кирило-методіівськоі, 
передсимеоніської (пн.-сх. болгарської) редакції ІХ-Х вв. із Пліс

кн-Прсслава. І це - у відрізненні від таких же текстів київсько

Іювгоrодськнх (Остромирове, Мстиславове, Юріївське Євангелії 

ХІ-ХІІ вв.). що пройшли виразні мовні виправлювання доби бол

гарсІ.кого uаря Симеона. 

Йдеться при тому в основному про лексику - із моравізмами 
- наннонізмами типу година-чась, балиіі-врачь - щоб назвати 

наііістотнішс. Ягіч60 приймав для вияснення того факту втечу (після 

уnадку Методієвої місії на Моравії після 885 р.) частини його (Ме
толісннх) учнів через Словаччину на Закарпаття та в болгарсько

слон'янськиіі тоді пн. Семигород, а звідти прониканни таких текстів 

на nівніч nочерез Карпати. 

Дальшим nодібним аргументом є наявність церковно-канонічних 

чи гагіографічних текстів моравського походження - з уваги на 

т. 1u. лексичні моранізми в них (за ствердженням А. Соболєвського,s4 

.. Uслав. тсксть1 моравского nроисхождения", до яких він зарахо
нуuав і Житія КіМ, Йоана Милостивого, Закон судиьІЙ людем, 
Сказаніс о убієнії св. Вячеслава, Житіє св. Людмили, Бесіди пали 

Григорія Великого, різні молитви тощо - все те збережене в пізні-
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ших XII-XIV вв. в рукописах); він подав і порівняльну аналізу іхньої 
лексики. 

В тому ж напрямі пішли й сьогочасні чеські славісти Р. Вечерка. 

Ф. В. Мареш й інші, серед яких Мареш довів (подібно, як це зробив 

при аналізі літописів Шахматов) походження й окремих частин 

ПВЛ (зокрема - про розселення зах. і пд. слов'янських племен. 

як і Розповіді про виникнення слов'янської грамоти за Кирила й 

Методія), як незасвідчені, але хіба занесені лише з Морави до Києва 

тексти після упадку Великої Морави 906 р. 
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-Bendza, Marian: Prawoslawna Diecezja Przemyska w latach /596-168/. Studiuт historycmo
kanoniczne, Warszawa 1982, с. 23-24, - приймає на підставі фундаційного акту празького 
єпископства (утвореного 973 р.) Буг і Стир кк здогадні східні межі архидієцезіі Методія після 
завоювання віслни-хорватів Великоморавією (про це далі у прим. ч. 17). За усною традицією, 
"першими апостолами околиць Лупкоаа, а отже околиць, що лежать у Снніцькій Землі, ика 

входить ув обшир Перемиської дієцезії, були учні двох греків зі Солуни Кирнла й Методія

Wiznog і Oslaw. Пам'яткою тих часів є назви села Ославицн над потоком Ославою, що 
вливається до Ослави, а далі до Сяну" (радше навпаки: ці Амении придумані від гідронімів 

Ослава А Вислік,- О.Г.).- За кн. Stredowski,J.J.: Sacra Moraviaehistoria sivevitaes. Cyri//u 
et Methodii, Salzburg 1710, р. 231: "Tales sunt Apostoloruт nostrorиm missionarii; Bezrad in 
Р anonia; Wiznog in Sarmacia; J ardan in Dacia; N awrok іп Russia; in Alp~bus V alachicis М oznopa n; 
Oslaw іп veteri Quadia nunc Silesia"- цитую за Бендзою, с. 24; є воно, мабуть, nізньою 
леrендарною вигадкою. 

17 Про це див. Monumenta Poloniae historica, t. І. рр. 145-8, ed. Лug. Bielowski, Warszawa 
1960: "Jnde аа orientem has fluvios habet terminos: Bug scilicet at Ztir сит Cracoua civitatt 
provintiaque і Uag nomen est cum omnibus regionibus ad predictam urbem pertinentibus quae Cracoua 
est. Jnde Ugrorum limitibus additis usque ad montes, quibus nomen tst Tritri, Ji/ata procedit". Див. 
теж Rltode, Gotthold: Die Ostgrenze Polens, politische Entwicklut~g, kulture//e Bedeutut~g ""J 
geistige Auswirkung, Bd. 1: /m Mittelalter bis zum Jahre 1401, Koln-Graz 1952, Boltlat• Verla~. S. 
25-6. - Цей документ, ІІК і вістки П ВЛ про nоходи Володимира 981 (на Червенські городІІ іі 
Перемишль) та 992/3 (на хорватів) та спір про етнічну А nолітичну nриналежність цих nлемен 
(як і бужан чи дулібів) та "городів", викликали низку гіпотезісториків- росіин, nоляків, 

чехів та українців.- Корду ба, Мирон (Західне пограниче Галицької держави між Карnатами 

тадолішнимСяиом, ЗНТШт.І38-40/ 1925,с.159-245; Історія ХоАмщиниі Підляшшя. Краків 

194,1, с. 39 і далі) визначив для XI-XV вв. етнічну А церк.-адмін. межу лінією Коросно-Ришів
Креwів над Сяном (зах. кодон Снніць. землі А Руського воєвідства), Туробин-Жовківка, 

·парчів та зах. межа Берестейської А Дорогичинськоі земель. - Подібно длІІ Холмщини-од. 
Підляшшя в пол. ХІІІ в. Батюwков, П.Н. (ХоАмская Русь. Историческиесудьбw Русского 

Забужья, СПб 1887, с. 7 і далі та подрібна мапа).- Ісаєвич, Ярослав Д. (До питанни про 

західний кордон Київської Русі. В: Історичні джерела та іх використання, в. 6, с. 83-100. 
Киів 1971) зреферовує гіпотези А дискусію довкруги названих nовище вісток П ВЛ (981 та 
992/ 3), при чому "сх.-слов. етнічна приналежність" Волині, Червенських городів та Надсинни 
для нього безсумнівна (с. 91 ). Бл. 875/6 р. впливи Вели комораської держави поwирилиси на 
Краківщину (віслян) і Сандомирщину,- хоч це гіпотетичне. За А. G іеу s z t оr-ом (в: Historia 
Polski, t. І, 1. с. 156-7, Warszawa 1957), поль. лєндзии льокалі1ують на територіі дулібів пор. 
Буг і Стир (чи Стриіі). 3 упадком Великоморавії Київська Русь підчинила собі ех. частину 
морав. володінь (себто віслян) та сандомирських лєндзии (за Багринородним). Арабський 

подорожник Масу ді вказує на безпосереднє межуванни держави Ад-Дір (киів. кн11111 Ди ра) 1 
державою Фраr(себто Празькою). За ПВЛ, дуліби А хорвати взяли участь у поході кн. Олега 
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на Візантію (911 ). У 960-80-нх рр. Краківщнна входила в склад Чеської держави, ВІІлнвн 11кої 
були й на окраїнних земл11х хорватів і дулібів в околнц11х Перемншл11. Белза, Червени. -
Поль. історик К. Buc ze k (в: Malopolskie studia historyczne, z. І, с. 40, 1959) внсуІІув ІІеІІрнйІІиту 
і11шнмн гіпотезу, мовлив. Краківщина вже в 978-80-нх рр. відійшла до ГІІСзІІеІІськоі держави 

Мєшка І. Поль. історик К. Myslinski (в: L'Europe aux ІХ-ХІе siecle, с. 481, Varsovie 1968) 
гадає, що зв'11зкн хорватів-дулібів із Києвом послаблн через деревл11нське протн-ігорівське 

повстанн11, тому наступ ма іх політична пов 'изаність із віслІІнамн-лєндзІІнамн, підпорRДКованнмн 

чехам; зі скріпленн11м Києва прийшов похід 981 р. (ПВЛ). - Чесь. історик 1 .. HavHk (у: 
Slovanskehistorickt studie, sv. 4, с. 73, Praha 1961; і: Се/і а Ро/асі v minulosti, sv. І, с. 42, Pral1a 1964) 
гадає, що подіІІ 981 р. ПВЛ редагована 996 р., де сказано, що Володимир жив дружньо з 
Болеславом л11дськнм (992-1025), Стефаном Угорським (997-1038) та "Олджіхом Чеським" 
( 1012-14), а в Чехії ж володів Болеслав 11 (у ПВЛ тут назваІІнЙ хнб1ю "Олджіхом!"), а 11ро 
Червенські городи тут у ПВЛ додаток із 1031 р. ("іже суть до сего дьие подr. Русью"). -
Поль. історик S. М. К uczyІtsk і (у: Studia z dziejow Europy Wschodniej, с. 32-3, Warszawa 1965) 
корегує вістку ПВЛ981 р. ізІІадсІІнського Перемишли ІІа ,.Перемиль" над горішньою 

Горинню, бо, мовлив, тоді шлих до Перемишли був контрольований печенігамн; за ним, 1:. 
Perso w sk і (Roczпik naukowo-dydaktyczпy WSzPed. w Rzeszowie, r. 2, Rzeszow 1965) твердить, 
мовлив, Ярослав міг зайнитн Перемишль аж післІІ розгрому печенігів 1036 р.- Гільдесгаймські 

Аннали згадують під 992 р. (тоді Володимир, за ПВЛ, ходив на хорватів). що поль. король 
Болеслав І не зміг післати відділів ІІа до11омогу нім. цісареві, бо йому •·рознла війна з Руссю. 

- С. Томашівський (тж. "Нова Зори" Львів 1930, нр. І, ст. "900 літ тому ... ") висунув 
гіпотезу 11ро залежне від чехів до 981 р. політичне об'єднанни Словаччини-Краківщинн

Закарнатти-Надсинни й Верхнього Побужжи ("до Бугу й Стрии"); 1018 р. Перемишль і Белз 
зайнив тодішній союзник ІІоликів, угорський Іштван (Стефан) І, і ик І 030 р. вибухла війна нім. 
цісари Конрада 11 та чесь. короли Бжетіслава проти угорців (а їхнім союзником був тоді 
Мєшко 11), то Ярослав Мудрий у спілці з Конрадом зміг відбити Белз та Перемишль, 

заснувавши тоді над Сином м. Ярослав. - Поль. історик Skrzypek Jozef (Studia nad 
pierwotnym pogranicиm polsko-ruskim w rejonie Wolynia і Grodow Cиrwieriskich, Warszawa 
1962, с. 88 і далі) висуває малоїімовірну гінотезу н_ро засяг Червенських •·ородів від Белза й 

Зах. Bomtнi по Покуття та схильний акцентувати відкюtеІІніі поль. істориками здогад Т. 

Войцеховського (Szkice historyczne ХІ w., Krakow 1904) про якесь лат. єІІнскоІІство в 
Перемишлі з 1070 р. Болеслава Смілнвого (с. 94 іі далі), а називані Bug et Ztir як тодіш11ій 
поль.-укр. кордон (до І 031 р.); середнє ж Надбужжи (Дорогичин, Берести) були в ХІ в. ніби 

зв'язані з мазовецькою кольонізацією (с. 148); імовірною вважає гі11отезу Ф. Бу11ка (у: 

.,Swiatowid", t. 20, Warszawa 1949, і деінде), мовля.в, це звідти вимандрували радимичі й 

в'итичі ПВЛ над Сож і Оку, живши раніше над Бугом і Стиром (ик і над Горнн11ю, Сяном, 

Верешнцею та Гннлою Лн11ою), с. 155, бо, мовляв, деикі тутешні тоІІоІІіми зустрічаються й 
там далеко на сході (с. 151-64); науковими уважає лише найновіші (рос.)сов. і 11оль. досліди, а 
раніша література виходила радше з преміс політичних, а не наукових (с. 52).- Шкода, що 

цей комплекс проблем 11кось не заслужив уваги ні наших істориків, ні організаторів при 

нагоді обидвох мілленніюмовнх конгресів у квітні-травні 1988 у Раве1ші й Мюнхені, де длІІ 
них напевно було б місце (зокрема в Равенні, де в 69 доповід11х було затаркнено дуже спец. 
пнтанн11 від Норвегіі-Даніі-Новгороду-СуздалІІ по Багдад). 

11 lssatschenko, Alexander: Geschichte der rнssischen Sprache Bd. 1.: Von den Anfiingen bis 
zum Ende des 17. jhs., Heidelberg 1980, с. 35-36. 

19 Shevelov, George У.: Die kirchenslavischen Elemente in der russischen Literatursprache 
und die Rolle А. Sachmatovs Ьеі ihrer Erforschung (у: А. Sachmatov- G. У. Shevelov: Die 
kirchensJavischen Elemente in der modemen rнssischen Literatнrsprache, Wiesbaden 1960, с. 74-75). 

20 В 1,. n Ь а u m, Heпrik: When and how was Novgorod Converted to Christiaпity?- равенська 

доповідь 22.1V.I988, с. 23 (в друку в Harvard Ukrainain Stнdies, v. 12//989). 
21 ., Verнmtamen non secundum ritus aut sectam Bнlgariae gentis aut Ruziae, анІ Sclavonicat 

gentis, sed trragis sequens instituta apostolica, unum pociorem tocius ecclesiae ad p/acitum eliges in hoc 
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opus rlericuт, Latinis adpriтe litteris erudituт ... "- Codex dip/oтaticus et epistolaris Regni Воhетіае, 
v. І, nr. 86, р. 127. Prague. 

22 Пор. раненську доповідь із 18. lV. 1988 Gyorffy, Gyorgy "La christianisation de Іа 
Hongrie", с. 3 і далі (в друку в: Harvard Ukrainian Studies, v. 12/1988) враз із дальшою 
літературою нитаИІІА. 

2J Н икольскиА, НиколаА Конст.: К воnросу о русских nисьменах, уnоминаемьtх в 

Житии Константи на Филосо фа, в: И1t1естия Р ЯС, т. І/1928, с. 1-37; там і дальша література. 
-Пор. там таки статтю Ла в ро в, Петр Лавр.: Еваиrелие и Псалтирь "роусьскьtми" (роушкими) 

nисьмеиЬІ 11исанньtе в Житии Константина Философа, с. 38-48. 
2~ Огієнко, Іван: ПоtІстання а16уки іі літературиоі моtІи t1 слов'яи, Жовква 1937, с. 32, 

54-64,- фотонередрук ВіНІtінеr 1976; пор. і останньо неrативttу рец. C:y:ievskyj, Dmytro: К 
otazce о puvodu slovanskel1o plsma, - у: Slovamke studir ... ]. Vajsovi, Praha /948, с. 52-57. 

2' Авдусин, Д., Тихомиров, М.: ДревнейшаА русская над11нсь. В: Вестник АН СССР. 

в. 4, с. 76, Москва 1950; ЧерНЬІХ, п. Я.: Двезаметки по истории русского АЗЬІКа. В: Н"JtІестия 
Отделеиия литературЬІ и юЬІка АН СССР, т. ІХ, в. 5, с. 399, Москва 1950: Ефи мов, А.И.: 
Истори.ч руакого литературного R"JЬІка. К}·рс лекций, Москва 1954, с. 58-9. 

26 V а! і с а, Josef: Slovanska liturgie sv. Petra. В: Byzantinoslavica, t. VIII, с. 1-54, Praha 1 946; 
Чи же вс ки й, ДмитриА: К воnросу о лнтургин св. Петра. В: Slovo, t. 2, ч. 37-41, Zagreb 1953; 
Dvor11fk, Fr.: Byzantine тissions aтong the Slavs. SS. Constantine-Cyri/ and Methodius, New 
Bru11swick/N.j. 1970, -(переклав зі вступом V. Vavf111ek): 8yzantske шіsіе u Slovanu, Pral1a 
1970. 

27 Осташtє видаІІІІА тексту: Нім чу к, Василь Вас.: Київt·ькі глаголичиі листки. Найдавиіша 

11ам 'ятка t·лов 'яиськоі ІІисьметюсті, Киів 1983 (із факсімільною частиною; далі скорочуємо: 
КГ Л); там і раніша література. 

28 Ramov~. l;ra11, М. Kos: Briiinski spoтeniki, Ljublja11a 1938 (там і раніша література). 
29 Va ~і с а, Josef: Origine Cyrillo-Methodien11e du plus ancien code slave dit "Zakon sudnyj 

ljuden1", у: Byzantinoslavica, t. 12, с. 163, Praha 1951; Raumer, Rudolf v.: Die Einwirku11g des 
Christentuтs auf die althochdeutsche Sprache, Stuttgart 1845, с. 313-14. 

·10 Горбач, ОJІскса: Украінська ІІародІІА релігійно-християнська термінологіІІ й лексика. 

У: .Збіриик Мово1иавчої комісії Наук. котресу у /ООО-ліття хрищенІІя Руси-України, т. І, 
HJ УВУ /3, с. 141, Мю~tхен 1988. 

31 ИпаmІІевская лето11ись. Полиое со6раиие русских летописей, т. 11, Москва2 1962, 
СТОВП. 27 (СІlб 1 1908). 

32 Приселков, Михаил Дм.: Очерки по церковно-политической истории Киевс~о:ой 

Руси X-Xll вв. ч. І, У: Записки Историко-Филологического фак-та Импер. С116-ского 

)'ІІиверсшпета. ч. 66, СПб 1913. 
н КосІ1, Ha11s: 8yza11z, Ocl1rid und Kiev 987-1037. У: Kyrios, Bd. 3, с. 253-92, Breslau 1938; 

передрук у: К/еіпе Schriften zur Kirchen- und Geistesgeschichte Osteuropas, Wiesbaden 1962, с. 9-41. 
3~ Зубарь, В.М., Павленко, Ю. В.: Херсонес Тавричес~<.·иіі и распространение христиан

ства ІІа Руси, Киев 1988, с. 180 і далі.- Повторивши відомі раніші христнАнізаціАІІі нама

гання Києва, Іtідкреслюють особливу ролю Херсону й АнастасіІІ в Києві.- Подібно зрештою 

А: Гаnусен ко, Іван Макс.: Боротьба східніх слов'ян 1а вихід до Чорного моря, Кнів 1966; 
так само БраАчевський, МихаАло Юл.: УтtІердження християнства на Русі, Киів 1988. 

н М і..і 11 е r, Ludolf: Zuт РrоЬІет des hierarchischen S tatus und der jurisdiktione//en Abhiingigkeit 
der Russischen KirciJe vor /039, Koln-Braunsfeld 1959, с. 9-12 і далі. 

16 Vernadsky, George:: Kievan Russia, New Haven 1948, с. 67. 
Р Kloczowski, Jerzy: The Christianization of Pola11d,- доповідь 18.1V.1988. 
18 Va~ica, J. (див. наша примітка ч. 29, Byzantinoslavica, t. 12, с. 154-74, 1951): Ганев. 

Венелин: Jоконь С}'дІІЬІіі людьмь. Правни-исторически и правно-аиалитичІІи проучвания, 

София 1959; JакоNС,І'днЬІйлюдем краткойредакции(нзд. М.Н. Тн хомирови Л. В. М илов), 
Москва 1961; 1. с.л. пространной и сводной редакции, Москва 1961; Андреев, Мих.: 1. с.л., 
у: Кирило-Методиевска еициклопедия, т. І, с. 711-17, София 1985. 
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19311; КаІЮНІІJаІІІІИ св. ВладІІмира. В: В.tадимирсІ<иіі сбор11ик, Париж 1938. 
•• Ковалев ск 11 й, П.: JІсторический путь России. Синтез русской истории по новейшим 

даmtЬІ.ІІ ІІаукІІ. Пар11ж~ 1949. 
'' Карташев, А. Н.: Очерки по истории Русской Церкви, т. І-ІІ, Париж 1956. 
•• Q,•o rn ik. І=r.: Les s/а;ю, Byzana et Rоте au І Хе sitcle. Travaux publies par l'Institut des 

Etudes Sla,·es, t. lV. Paris 1926; St. Procopius. The Czech Beпedectines and Christianization of Russia. 
Uнionisti~ Congress. Lisle 1956. 

•• Оа n za s. J.: St. Vladimir et les origines du christianisme en Russie. В: Russie et chretiente, 
193М /39. с. 7-J6. 

•: .Ін.: і с. M.1rtiн: L.c SciJismt b_v7aІІtint. Ареr(ІІt historiq11e et doctrinel, Paris 1941; Les ori~ines 
ютаінсs de l'l~lise russe. 8: ЕсІюs d'Orient, 7-8, Paris 1937. 

" Ва u mga rt en, N.de: Saint Vladimir et la conversion de la Russie. В: Orientalia Christiana, 
ІН. 79, Roma 1932. 

~ 2 Кор о б ка, Н. И .: К воnросу об источнике русского христианства. В: Извесmи11 ОР ЯС 
ХІ. 2, СПб 1906. с. J67-M5. 

'' Я r·11 ч. Н.В.: ЧстЬІре критІІко-палеографические статьи (Отчет о присуждении Ломоно
совекой премии в 18113 г.). Сборник ОРЯС. т. ХХХШ, І/1884, СПб. 

~4 Со б оле вс к 11 й. Александр И.: Церковнославинекие текстЬІ моравского происхождении, 

Р•·сс~о.·иrї фи.ю.шгичес~о.·иіJ вестник. Варшава 43/1900, с. 150-217; МатериалЬІ и исследовании в 
обласпt с.1авинской фІІлолоrІІІІ 11 археологии, Сборник ОР ЯС. m. LXXXVIII, 3, с. 1-203. 

~~ арх11м. Амфилох 11 іі: ЧетвероеваІаелие Га.Іичское І /44 г., сличенноесдревне-словІІн
('Ки.,,и Р.•·~о.·описнw.ІІи еванге.Іи.<І.,Іи XI-XVII вв. и nечатньtм Острожеким 1571 (!) и киевеким 
17МІ! г .. с грсческІІм евангельским текстом, т. 1-3, Москва 1882-83. 

"· К .1! u і 11 ін· k і, Лc:miliз11us: Evat~gelium PuttlaІІиm. МоІ1UІ11СІ1tа li11guac Palaeoslovcнi~ac, І, 
\\'іс11-Tcs.:l1cn 111911. 

,. Голоскевич. Г.К.: Евсеево ееангелие ll8J г. Onwm историко-филологического ис
с.Іедоваии.ч. СПб 1914. 

'' Ка lu і n iack і, Ае.: Act11s epistolaeque apostolorum palaeslovenice ad fidem Codicis Christi
rmpnlit.mi мсс. ХІІ. scripti, Viнdohonac 1896; Маслов, С.И.: Отрwвок ХристиІІоІюльского 
Лнщ:ruтs,нрІІІІіІШІежащstіі ЄіиGJшотске Университета св. ВліІдимира, Известин ОРНС, т. XV, 
4/1910. с. 229-69. 

\• Kopko, Peter: Apostolus Bybliensis, saec. XIV, grammatisch analysiert, Denkschift~n der 
\Vimer Akademie der \Viнensschaften, Philos.-Histor. Кі., ВсІ. LV, 1/1912, с. 1-104. 

•= J agic, Vatrosla,·: Entstehungsgeschicht~ der kirchenslavischen Sprache, Вerlin 1 1913. 
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Olexa Horbatsch, Frankfurt 

HYPOTHESEN ZUR CHRISTIANISIERUNG DER UKRAINE 
AUS DER SICHT DER SPRACHWISSENSCHAFTLICH

PHILOLOGISCHEN KRITIK 

Zusammenfassuпg 

Mit der Christianisierung der Rus' -Ukraine ist eine ganze Reil1e, bis 
heute нпgeloster, Diskussionsfragen verbundeп, die dш·ch uпklaa·e, ІНІГ 
angedeutete ErkHirungen der Chroniknachrichteп sowie spaterer, belegter 
kulturhistorischer und sprachlicher Fakten hervorgerufen wurdeп. 

Bislang sind immer noch folgende Fragen der Kirchen- uпd Staatsge
schichtsschreibung unbeantwortet gebliebeп: 

1) Wann und durch wen empfingen der Fiirst Volodymyr uпd sеіпе 
nahere Umgebung die Taufe; welche Rolle spielte das CЬa·isteпtuш іп 
Kyjiv und dem Kyjiver Staat (vor allem auf dem. Gebiet der l1eutigeп 
Ukraine) vor 988? 

2) Wer waren die ersten Missionare und Geistlichen, woher siпd sie 
gekommen, welcher Hierarchie waren sie untergeordпet? W еш wаа·еп 
die ersten Bischofe Kyjivs vor der offiziellen Einsetzung des griecl1ischeп 
Менороlіtеп Tl1eopeшpt (1037) uпterstellt? 

3) Warum vermochten Volodymyr und Jaroslav kеіпе vош Patria•·
chen von Konstantinopel unabhangige Hierarchie durcl1zusetzeп, ob
wohl eine solche bereits in Bulgarien-Makedonieп, spater іп Serbieп, 
existierte? 

4) Wie verlief die Grenzziehung am San und Buh (Bug) zwiscl1eп dea· 
Kiever Erzdiozese (d. h. den Diozesen von Peremysl', Cl1olш tшd Volo
dyшyr Volynskyj) und der cecl1iscl1en Diozese VOI1 Pa·ag (vgl. die U··
kunde Kaiser Heinrichs IV vom Jahre 1086: ., ... ad orientem has fluvios 
ha~et terminos: Bug scilicet Ztir сит Cracovia civitate ... •• - verшutlich 

.nach der Tradition des Mahrischen Reiches uпd der Metl1odiusшissioп 
des 9. jl1s.) sowie die spate1·e Greпzzielшпg zш· polпiscl1eп Dioz~se 
Krakau? 

5) Gibt es Spuren irgendwelcher Art, die auf die шalla·iscl1-
methodianische Mission, vor allem im siidwestlichea~ Teil der Uka·aiпe 
verweisen? 

Die Liickenhaftigkeit oder tendenziose Darstelluпg, ja sogaa· einc 
mogliche urspri.ingliche Falschung entsprechender Quellennachrichteп 
zu den erwahnten Fragen, haben in der Historiographie, iпsbesoпdere zu 
den Punkten 1-3, einige Theorien entsteheп lasseп: 
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1) cine offiziclle, kircl1lich-orthodoxe Tl1eorie iiber eine von Anbeginn 
bcstcheпde l1ierarchiscЬe Abhangigkeit Kyjivs von Konstantinopel noch 
vor dem j al1re 103 7, die im W esten vor allem vom evangelischen Theologen 
L. Mi.iller vertreten wird; 

2) еіпе vom russischen Forscher М. D. Prisёlkov 1913 aufgestellte 
Tl1eorie i.iber eine urspriingliche Abhangigkeit Kyjivs vom bulgarisch
makedoniscllen Patriarchat von Ochrid. Diese Theorie wurde vom dt. 
evangelischen Theologen Н. Koch sowie vom ukr.katholischen Theologen 
І. Nazarko befi.irwortet und als eine modifizierte "tmutorokanische" 
Version vom ukr. kath. Kirchenhistoriker М. C::ubatyj vertreten; 

3) еіпе vom cechischen Kirchenhistoriker F. Dvorn1k aufgestellte 
шal1riscl1-methodiaпische Theorie (die in schwach motivierter Form 
der ukr. Kircl1enhistoriker І. Nahajevskyj iibernommen und vertreten 
l1at); 

4) die Theorie N. Baumgartens i.iber rom.-katholische ("lateinisch"
deutsclle) MissionsversucЬe zur Zeit der GroBfi.irstin Ol'ha (Olga) vor 
988; 

5) die Theorie i.iber die Existenz einer Ubersetzung des Evangeliums 
1.111d Psalters aus der Zeit vor Kyrill und Method, die laut Zytije des hl. 
Kyrill, dieser auf der Krim, wahrend seiner Reise zu den Chasaren (859) 
ciп~esel1e11 hаЬеп soll (sog. rus'ki pys'mena, die І. Ohijenko als "fri.ihu
kraiпiscll" ЬеzеісЬпеt). 

Die philologiscl1en Forschungen auf dem Gebiet der Sprach-, Literatur
tmd Kulturgescl1iclнe kоппеn zu diesem Fragekomplex folgeпde Ergebпisse 
bcis tенеrп: 

1) Es gibt еіпе Reil1e von kirchlich-kanonischen und hagiograpl1iscl1en 
Тех ten ( die Obersetzung des N omokanon durch Methodius als Zakon 
sudnyj ljudem in Kormcaja "Buch des kanonischen Rechts••, westliche 
kircl1liche Gebete, die Vitae der hl. Vaclav und Ljudmila usw.), die 
belegeп, daB die Verbiпdungen zu Mahren und der Tschechei im Х.-ХІІ. 
jl1. пісІн пur dynastischer Natur zwischen den Rurikiden und Pfemisliden 
wагсп нпd пісІн unbediпgt i.iber Bulgarien erfolgt sein miissen. 

2) I.:inzelпe kiгcheпslavische Handschriftentexte der НІ. Schrift (vor 
allem die Evaпgelieп und der Praxapostolus "d. Lektionar aus der 
Apostelgescl1iclнe und den Sendbriefen Pauli", die am gri.indlichsten 
ca·f01·sclн wогdеп sind uпd vom textologiscЬ-lexikalen Standpunkt 
Moa·avismeп uпd Paпnoпismen aufweiseп) gehen auf die altesten 
Ubca·setzuп~eп \'ОП Kyrill und Method selbst zuri.ick; mit dem Tod 
vоп Metl1odiнs (885) begaben sich seine Schi.iler, diewegen der slavischen 
Lituгgie іп Маl11·еп verfolgt wurden, ins makedonische Ochrid-Gebiet 
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sowie teilweise nach Preslav in den ostbulgarischen Staat des Zaren 
Simeon (893-927). Hier wurde diese alteste Obersetzung umredigiert 
und dem griechisch-byzantinischen Gebrauch sowie der bulgarischen 
Lexik angenahert. 

Aus Kyjiv sind Texte der ,.Simeon"-Redaktion bekannt (das Ostro
mir-Evangelium 1056-57, das Mstyslav-Evangelium um 1120 u. а.), 
doch im siidwestlichen Т eil der Ukraine sind Тех te der ,.ersten Redak tion •• 
erhalten geblieben (das Galizische Evangelium von Krylos 1144, das 
Evangelium von Putna, Mitte des 12. Jhs., der Praxapostolus von Cllry
stynopil' und von Byblo Ьеі Peremy~l' aus dem 13. Jh. usw.). Ihr Eindriпgeп 
in die Siidwestukraine konnte iiber Peremysl' -Mukaciv und Siebenbiirgen 
erfolgt sein, wie iibrigens auch der Kult der Heiligen Kyrill und Methodius 
in der verbreiteten Form ihrer umfangreichen Menaen-Vitae und illrer 
gekiirzten Prologos-Vitae (an der Verherrlichung ihrer slavischen Mission 
konnten die Griechen in Kyjiv kaum interessiert sein). 

3) Die im Zuge der Christianisierung von den Bulgaren und Makedonierп 
mitgebrachte kirchenslavische Schriftsprache1 die ihrem Charakter nach 
siidslavische Merkmale aufwies (Altbulgarisch bzw. Altmakedonisch), in 
der alle alten kirchlich-liturgischen Texte geschriebtш siпdl erful1r Ьеі 
den Ostslaven und somit in der Ukraine von Anbeginn phonetiscl1e 
Veranderungen: 

а) die Nasalvokale r. q (rqka, srdq, }rzykь) wurden auf die hier eigene 
Weise als u, 'а, ja (ruka, sadu, jazykь) ausgesprocl1en; 

Ь) das bulgarische lt, geschrieben als ·~ 1 ЦІ begaпn man in der Ukraiпe 
als ll auszusprechen (altslav. мошти, штирьІИ, ратиште, стоj~штии, d. 
h. molti, Itiryjь, ratilte, sto}rltijь, als: то !Сі, lliryjь, rati!le, stoja!lijь ); еіпе 
solche Aussprache ist bis heute unbefriedigend erklart worden (mal als 
uraltbulgarisch-uraltmakedonisch1 mal als Verbindung des bulgariscl1eп 
It mit dem ostslav. l (vgl. ukr. ne-mil, stojalyj, Ilyryj, ratylle); docl1 
gerade ll in /сіть, -ille kannten das Mahrische und die westslaviscl1eп 
Spraczhen (sonst jedoch тос, altpoln. sto}rcy); lieBe sich nicht das ostslav.-ukr. 
Il in diesen Fallen als eine ,.mahrische" BeeinfluBung erkHiren? 

с) eine Reihe von kirchlich-religiosen Ausdriicken, die vor allem іп 
Transkarpatien und im Karpatenland (im Bojkiscl1eп und Huzulischeп) 
verbreitet sind 1 weisen Parallelen in mahrischen Texten auf, fегпег im 
~echischen 1 Slovakischen wie auch im Polnischen (kmotr "Taufpate", 
km6tra ,.Taufpatin", kryima ,.Taufleinwand", sl'ub "Trauung", malieny 
,.Eheleute" І zakin ,.Kommunion", zak6nytysa "kommunizier·eп", za
konnyk ,.Monch" 1 virnyk ,.Pfarrkind1 Laie" 1 pokuta "ВнВе", pokora 
,.Demut" 1 sluiba b6za ,.Gottesdienst" 1 kol'ada ,.Weihnachtslied", iyvnyj 
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cetvcr "Gri.iпclonпeІ·stag", bila subota "Karsaшstag", veJykden "Ostern", 
rusal'l'a "Pfingsten"). 

Sрш·сп сіпс1· "нkІ·аіпіsсl1еп" Obersetzung des Evangeliuшs und Psalters 
aus dcr Zeit vor Kyrill und Methodius sind nicht zu finden. 

Die Verbindung zwischeп Kyjiv uпd Tmutorokan wurde im 10. 
Jl1. іп dcr Stcppc dш·cl1 die Рссепеgсп sowie іш 9. jl1. vоп den Magyaren 
uпteІ·brocl1eп. Dal1er ist es sehr fraglicЬ, оЬ gerade vоп dort eine Mission 
uпd 11ісІ·аІ·сІ1іsсІ1с V c1·biпdungen kошшеп konnten. 

Die philologischen Fakten sprechen zugunsten der Missionen aus 
Маlи·е11, Ochrid-Solш1 in Makedonien und Preslav in Bulgarien. 

З ,1рукарсько-технічннх причин упрощено передавання літери "ять" у давніх цитатах 

як .. ветtке У" .•. фіпt" як .. велнке Ф", "kci" ях .,курсивне kc", "носового є"як .,jf .. а в латин
ськііі транслітерації (~таро) церковнослов'янських цитат передавано "носове о .. польською 
літерою .. ~". 
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Наукові залиски,Українського Вільного Уні~ерси:е~,ч.ІЗ, 
Філоссфічний Факу,m,тет, Збірник мовознавчо1. Ka.uc1.1. Науко
вого конr'реСу в lс:х:х:>-лі ття Хрищення Руси-України ,Монхен І 

1988, с.29-98. 

Олекса Горба-ч. 

МОВОСТИЛЬ НОВІТНІХ ПЕРЕКЛАдІВ СВ. ПИСЬМА 
НА УКРАІНСЬІ{У НАРОДНІО МОВУ 19·20 ВВ_.) 

Короткий nерелік новочасних nерекладів св. Письма ло лоча
. ток 1920-их рр. називає - без лодрібніших цінувань мовостилю 

- латинська стаття о. Т. Т. Галущинського. 1 Ідеться про такі, 

названі там новітні nереклади: 

1) Шашкевичеві уривки nерекладів Євангелія Матея й увесь 
nереклад Євагелія йоана (1842) ;2 

2) Кулішеві nереклади св. Письма, в тому й зокрема Псалмів 
(1858-98);3 

•) Доповідь була прочитана в коротшій версії на науковій конференції, 
присвяченій 1000-річчю хрищення Украіни-Руси, в Римі в Українському 
Католицькому Університеті дня 8. Х. 1985 р. 

1 На 1 u! ~у ·n s k у j, T.heodosius Titus, OSBM: De Ucrainis S. Scripturae 
versionibus, Боzос.л.овія, р. З, с. 218-25, 309-19, Львів 1925. 

t Шашкевич, Маркіян: З Євангелія Матея, I-V, 1-30; Євангеліє йоава, 
І-ХХІ. Збірких ФіАолоzічкоі Cext,ii НТШ, 14, с. 107-42. Писання М. Шашке
вича, видав М. Возняк, Львів 1912.-Теж Русьха nись~еккість, т. ІІІ, 1: Тво
ри М. Шашкевича і Я. Головацького, вид. 2-re, с. 128-32, Львів 1913 (лиш 
Єв. Мат. V, 1-30, йо. lV, 1-54, правопис і мова внпраопювані). 

3 Ку л і ш Пантепеймон (1819-97), кинувши службу в Варшаві (1868), пе
реїхав до Венеціі, де перекладав із церковноепов'янеької Новий Заповіт і 

запропонував свій nереклад Лондонському Біблійному Товариству, що дало 

його для провірки Ф.l\tlкпьошічеві, але той відкJ.Інув, бо перекладати спід було 
з грецької. Куліш вивчив староrебрейщину, nереїхав до Відня та став пе

рекладати Старий Заповіт: анонімно видав 1869 р. у Львові коштом і заходом 
сПравди• Св. Пись.ао, nерва частика Биб.л.іtt, 11ять хкиz Мусієвих, 4°, с. 172, 
а віршем під псевдонімом Рат а й, Павло: Дві Мусієві nіскі (Львів 1868, 16°) 
1 йов (Львів 1869, 1&<>, с. XV, 96) nк і: Пса.л.nрь або xкuza хва.л.и Божої, пе
ресnів JІ1СРС1ЇКСЬХUй (Львів 1871, 16°, с. 329), що був nередрукований у Творах, 
т. 4, Берлін 1923, БіблІотеки Украінськоrо Слова, ч. 37.- Подібно тоді ж на
дРукував Товитові С.л.овеса (Коломия 1883). Познайомившисл в Відні з абсопь
вентом боrосповіі Іваном Пу л 10 см (1845-1918), переклав на сnілку з ним 

Новий Заповіт Із rрецькоі (1871) і видав спершу анонімно окремі Єванrепіі 
Св. Пись.ао: Євакае.л.іє no Матвєєві. Перехлад 1f1Сраіксьхuй (І nодібно: no Мар
кові, no лиці, no Іоаккові, Відень 1871 1 ЛьвІв 1880, та вже з nрізвищами пе-
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З) Пилиnа Морачевського nереклади Євангелій (1860-62, 1907-
11, 1921);4 

4) Антона Кобилянського переклади Євагелія Луки (1874-77, 
1 неназваний О. Галущипським переклад Євангелія йоана, 1877);5 

рекпадачів: Відень 1887, як видання Біблійного Т-ва, закуплене 1886 Міпяр
дом). 1872 р. Куліш закінчив переклад Старого Заповіту, та його праця зго
ріла при пожежі його хутора Мотронівки; взявся ще раз за цей переклад, 

ane вже не вспів завершити. Рукопис довели до кінця Іван Н е ч у й - Л е -
ви ц ь ки й (переклад книг Паралиnо.иенон 1, 2, Ездри, Неє.иії, Естери, Даниї
ла) та І. Пуn ю й (nереклад Псалтиря) і ціпість видано як Св. Пись.ио Ста

роzо і Новоzо Завіту Біблійне Т-во (Відень 1903, 1912, 825 І 249 с., - без 

девтероканонічних книг,- повторюване згодом: у Берліні 1921 та в Ню йор
ку-Лондоні 1947).- Історію цього перекладу та його мовно-стилістичну оцінку 
подає П. Житецький (див. наша примітка ч. 10, с. 28-41). 

4 Перекладені 1860-62 рр. частини Нового Заповіту чернігівщанином Пи
липом Мор ач е вс ь ким (1806-79) змогли через рос. цензурні заборони 

укр. слова nоявитися аж nісля довгих камісійних митарств І nерерібок аж 

nісля революції 1905 р. з апробатою московського Синоду як окремі Єванге
лія із паралельним синодальним церковнослов. текстом: ГНІХ Святе Єван

zеліє від Матеея славянсь7СОю й українською .иовою (в кирилично-російсь

кому надтексті: на славянско.и-ь и .иалорусско.и-ь язьtках-ь), Москва 1907, 192 
с. (примірник б-ки манастиря оо. Василіян у Римі); І nодібно: від Марка 

(Москва 1907), від Луки (Москва 1908) та від Іоанна (Москва 1911, 126 с.). 

Українські тексти Євангелій nередруковано 10 років пізніше як (ГНІХ) Свя
те Єванzеліє українською Аовою, Львів-Винниця, 1921 (з друкарні НТШ), 

В-во сПодіпля•, ч. 7. 298 с. (nримірник, як і Єв. йоана, - є в б-ці манастиря 
оо. Василіян у Римі). Це видання nослужило nідставою nepepiбort виданого 

кириличними літерами в Варшаві 1939 р. напрестольноrо Св. Єванzелія, nе

редрукованого фототипно 1948 р. св Канаді• (ВінніпеІ') та 1966 р. «В США• 

(Бавнд Брук). - Аналізу мови nодає стаття П. Житецького (див. наша при

мітка ч. 10, с. 37-42) як і тексти Притчі про Блудного сина (Лука, XV, 11-32) 
та про Багатого й Лазаря (Лука, XVI, 19-31) сиз nодлинной -рукописи Мо
рачевского 1860 г.• (Та.АС. таки, с. 57-60). 

5 [Ко би л ян ський, Антін]: Євангеліє Луки, Львбв'Ь [Відень] 1877, с. 86, 
кириличними літерами, без наголосів, покутсько-наддністрян. говіркова база 

мови перекладу, примірник у б-ці манастиря оо. Василіян (Рим, Авен

тин). - Англійський опис друкованих видань св. Письма Darlow, Т. Н. & 
Moule, Н. F. Histoтical catalogиe of the pтinted editions of Holy Sстірtите [ ... ], 
London 1903-11, 2 vols. 1·n 4, - подає друк цього перекладу (с. 1376, нр. 7897) 
як •78 с.•, з імовірним передруком 1876 р., а nід нр. 7896 його друк з 1874 р., 
с. 72 - латинкою; подібно - nід нр. 7898 - nереклад Єв. йоана латинкою 
з 1877 р., с. 66, передрукований 1881 р. (і такий nримірник мас Б-ка Біблійно

го дому Брит. Біблій. Т-ва, раніше в Ло11донІ, від вересня 1985 р. у Сnіндоні/ 
Вілішир). Ле ви цк І й, Иван Ем.: Галицко-руская би6ліоzрафія ХІХ століt

тія, с увзглядненіем руских изданій nоявившихся в Угорщинt. и Буковинt., 
т. І. Хронолоrическій список nубликацій, Львов 1888, фотоnередрук Vaduz 
1963,- знає лиш видання Єв. Луки: латинкою (с. 72) й кирилицею (с. 78), 16°, 
з 1874 р. (с. 211, нр. 1306 і 1307). - Зразок цеї цікавої спроби латинки у формі 

цитати з Єв. Луки, XV, 10 (1874) приносить кн. The Gospel in many tongues. 
Specimens of 826 languages in which British and Foreign Blble Society has 
published or circulated some ·portions of The Word of God, London 19541, 1956t, 

зо 
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5) Ів. Пулюя-Ів. Нечуя Левицького й П. Куліша Біблія в ви

данні Лондонського Біблійного Т-ва (1903); 6 

б) о. Олександра Бачинського переклад Ново-z.о :Заповіту й 

Псал.м.ів (Львів 1903);7 

7) о. Ярослава Левицького переклад Новои Заповіту та Псал

.м.ів (Жовква-Львів 1921-25).8 

Декотрі з-поміж цих текстів (П. Морачевськоrо, 1906-11, о. О. 
Бачинського, 1904) мали й паралельний церковнослов'янський 

текст, - подібно як і не згаданий поширений поясненнями текст 

Псалтиря (Псалтиря Розширена) о. Олександра елюсарчука (Львів 

1904).9 

с. 170, нр. 790 (Ukrainian, Roman characters). - Життєnисні дані про цю ко

льоритну nостать nодає некрологова за~tітка Ре в а ко в 11 ч, Т.: Антін Кобн

лянський, Заnиски НТШ 94/1910, с. 166-73. - А. К-ий (• 1837 Богородчани 
t 8. 11. 1910 Львів), син дяка, до гіІмназії ходив у Станиславові, 2 роки студі
ював теологію у Львові й 2 роки (nравославну) в Чернівцях, де на:.ювив О. 
Ю. Федьковича nисати nо-українськи, відо:.шй свої;о.t вистуnо:-.t nротн ;о.Іоскво

філа (й його язичія) Б. Дідицькоrо Slovo па Slovo do redaktoтa «Slova» як і бро
шурою Holos na «Holos• dla Halycyny (1861). Закінчивши теологію (1860-65) 
став nроnовідником німецької секти Freie deutsche religiose Gemeinde, с;>·n.,ен
тував у реальній школі у Львові, звільненнй за лібертннство, був акторо:-.1 

у театрі Ом. Бачинськоrо в «Бесіді», внїхав до Мі.'Іьвокі (ЗДА) nроповідин

ком згаданої секти, вернувся й 1872 р. склав матуральний ісnит, студіював 

у Відні ф!лософію й медицину, займався винаходами та, одруженІІіІ з ві

денкою, вернувся в 1890-их рр. до Львова, де й nо;о.Іер у старечо:.tу до;о.tі. 

8 Див. наша nримітка ч. З. - З nерекладу НЗавіту 1901 Куліша-Пулюя П. 
Житецький (Див. наша nрим. ч. 10) nриводить Прнтчу про Блудного енна й 
npo Багатого й Лазаря (с. 60-62). Інші ж nерекладн (П'ятнкннжжя, 1869, 
Псалтиря, 1871, Нового Заnовіту, 1880, 1887 та 1893) назнвас яи: наявні nрн

мірники в Бібліотеці Біблій. Дому лондон. Брнт. Бібл. Т-ва книжка Darlo'''• 
Т. Н. & Moule, Н. F. (с. 1316, див. наша nримітка ч. 5). 

7 о. Б ачинський, Олександер: '}'а.'І.тирь в-ь лзьщt. церковно-с.'Іовень

скбм-ь [кирилице1о] с-ь nереводом-ь на язьІк-ь народно-рускііі [:-.tаксІІ:-.ювичів
кою], Львів 1903, с. 285 (nримірник б-кн nарохії св. Варвари в Відні); Новьи1 
Зав"Ьт"Ь ГНІХ в-ь язьщt. церковно-словеньскоJ\І"Ь с-ь переводо!ІІ"Ь на язьІк-ь 

народно-рускій, Львів 1903, с. VIII, 992, - nри чо:.Іу цслов. тексти бра:ш до 

уваги латин. вульrату (св. Єроні:-.ш) та ні.&\t. nереклад і увагн Брентана іІ 

Аліоні, а nри укр. nерекладі брано до уваги замітки Л. Туркевнча, Ів. Бар

тошевського, Іс. Дольницького й Ів. Редкевича, див. «Передне слово10, с. V). 
8 о. Ле ви ц ь ки й, Ярослав: Св. Пнсь.•tо Hooozo Зпвіта, Жовква 1921, с. 

723, 8° (ncpeJ(ЛL\Д nровірюоалн: о. Маю'\р,УШІ<а, о. т. r.-.лущІІІІ('hЮtіі, чсвв. та 
ком.ісія з митроn. Андреем Шсnтнцьюш, О. Барвінсьюш, О. Бачннськнм, 10. 
Дзеровичем, І. Кокорудзом, Ф. Колессою, К. Студинським і В. Щуратом -
див. сrПередне слово•, с. 3); Кхиzа псаль.чів, Львів 1925, ~. 228 (за грецьюш 

і целое. текстом, nереклад nровірювали С. Кархут і В. Б. Садовськнй, днв. 
«Передне СЛОВО», С. 6-7). 

9 о. Слюсар чу к, Олексій: Псалтиря розширена в-ь дусt. христіяньскои 

молитвьr и церковного богослуженя. На основt. вь1кладбв-ь М. Вольтера, Р. 

Белярмина и Р. Райшля, Жовква 1904, с. 526. - На осноВі аnрабат єnn. Ю. 

(ЗВ) 
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Глибший ро'згляд раніших перекладів Нового Заповіту від 16 
в. аж до 19 в., -теж стилістичний (П. Мораченеького та М. Ло

бодовсьІшго), - подає стаття П. Житецького.10 Він же11 присвя
тив був раніше увагу рукописному перекладові т. зв. Пересоп

ницького Євангелія (1556-61), публікуючи з нього частину тексту 
Євангелія Луки (цілість - уже від 20 років - заповідають ви

дати в Києві Нові K'Н.U~U України!). Подібно й І. Огіснко, 12 r. Пав
луцький13 та О. Грузинський.14 Іншим Євангеліям та Апостолам 
присвяТ'Или розвідки: Волинському (чи Житомирському) 1571 р.
Н. Трипольський15 та І. Оrієнко, 111 Літкінському 16 в. О. Грузин
ський,17 Євангелію Вал. Неrалевськоrо 1581 р. - О. Назаревський18 

Пепеша (з 1889 р.) та А. Шеnтицького (з 1900 р.) можна nриймати так:і ранішІ 
її виданння. Кн. Darlow, Т. Н. & Moule, Н. F. (с. 1316, див. наша nримітка ч. 5) 
називає теж видання 1899 і 1903 рр.- До кириличного цспов. тексту додано 

nоширений nоясненнями укр. nарапельний текст •максимовичівкою•, nоді

лений на катизми з доданими троnарями й молитвами й •Коротким nерегля

дом nоодиноких спужеб церковних ... •, nрокімнами, антифонами й величан
нями. Перекладач був nарохом у Радівцях та згодом у Рунtурах (1838-1912), 
див. ЕУ 2, с. 2913. 

10 ~Ките цк и й, Павел И.: О nереводах евангепия на мапорусский nзьrк, 
Известия ОРЯС, Х. 4, с. 1-65, СПб 1905. 

11 Ж и тец ки й, П.: О Пересоnницкой рукоnиси. Трудьt III-ezo Археоло
zи'Ческоzо с-ьезда в России, бьtвшеzо в Киеве в авzусте 1874 z. Киев 1878, т. ІІ, 
с. 221-30, Приложение: Текст Евангепия Луки из Пересоnницкой рукоnиси, 
с. 43-111; Описание Пересопкицкой рукоnиси, XVI в. с nриложение.- текста 

Евакzелия от Луки, вЬtдержек из дpyzux евакzелистов u 4-х стран.иц ски.Аt
ков, Киев 1876, с. 79. 

12 Огієнко, Іван: Українська Перееоnкицька Єван.zелія 1556 р. Тарнів 
1921, с. 36. 

13 Па в л уц ки й, Г.: Орнамент Пересоnницкого евангепия, Искусство, 

1911, кн. ІІ, с. 83-92, Киев. 
14 Гр у з ин ск и й, Апександр С.: Пересоnницкое Евангеn11е, как nамят

ник искусства :юохи Возрождения в Южной России в XVI в., Искусство, 

Киев 1911, нр. 1, с. 1-48. 
15 Тр и n о л ь с ки й, Н.: ВоnьІНское рукоnисное Евангепие XVI веtса, Во

льtнский Историко-Археолоzи'Ческий сборник, в. 2, с. 1-114, Житомир 1900. 
to Огієнко, Іван: Українська Жито.Аtирська Єван.zеліn. Оnис nам'ятки, 

аналіз мови і словник. Нарис з історії культурного життя старої Волині, 

Тарнів 1922, с. 72 (nри чому Огієюсо сперся на надрукованім тексті Н. Три
nольського, див. наша nрим. ч. 15). 

ti) Гр у зи нск и й, А. С.: Из истории nеревода Еванzелия в Южной Рос

сии в IG в. Л"Ьтковское Еосшzелие. (ОписаІІие, состав Ева11гепия, язьtк, ана
лиз, вставки. Приложения и нариантьr). Киео 1912; Л·hткооское ео<:~нrепие. 

Краткий бибпиографический очерк, Чтениn в Истори'Ческо.- обществе Несто

ра Летоnисца, т. 22, в. І-ІІ, с. 42-79, в. ІІІ, с. 80-124, Киев 1912 (далі скоро
чуємо ЧтИОНЛ). 

ts Назаре вс ки й, Апександр А.: Язьrк Евангепия 1581 г. в переводе 

В. Негапевского, Киевские УкиверситетСJСие Известия, Киев 1911, нр. 8, с. 1-40, 
нр. 11, с. 41-78, нр. 12, с. 79-139. 
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та І. Огієнко, 10 Крехівському Апостолові - В. Лев2" та І. Оrісн
ко.2І Загально ж nерелік раніших рукописних текстів nодають: 
П. Владіміров,22 В. Шимановський,23 Г. БугославсьЮ1й,2~ Г. Кри
жановський,25 Є. Карський,20 О. Калужнлцький,2; О. Требін,28 О. 
Соболєвський,29 І. Огієнко30 й ін. 

Досі не дочекалися -nісля статті о. Т. Т. Галущинськоrо -
реферувально-ог лядових nерекладів дальші друковані переклади 

св. Письма, а саме: 

1) о. Мих. Кравчука - чотириєвангелія (Львів 1937) та К-.ш1а 
Псал.м.ів (Рим 1966),31 

2) о. Теодосія Т. Галущинського, ЧСВВ - Св. Єваu1елія (Рим 
1946),32 

19 О ri є нко, Іван: Новий Завіт в nepeКJtaдi ма укр . . чову Валентина Не
zалевськоzо 1581 р. Нарис з історіі культурного життя старої Вопнні, Тарнів 

1921, с. 32. 
2о L е w, Bazyli: Apostol Krechowski, Prace Filologiczne, t. XIV, с. 16-33. 

Warszawa 1929. 
21 О r і є нко, Іван: Українська літературна .чова XVI-zo ст. і україиськнt1 

Крехівський Аnостол., т. І-ІІ, с. 520, 192 (т. 2: Сповник укр. піт. мовн 16 в. з 

Крехів. Аnостола. Додатки: Лист ап. Павпа до Гапатів і до Тита), Варшава 

1930, серія: Студії до укр. zра.чатикu, т. VII, VIII. 
22 Вnадимир о в, Петр В.: Обзор южно-русских и заnадно-русскнх nа

мятников письменности от ХІ до XVII ст., ЧтИОНЛ 1890, с. 101-39. (Прило
жение, с. 140-42). 

23 Ш им ан о вс ки й, В.: Очеркtt no исторuи русских маречий. Чертьt 

южн.о-русскоzо маречия в 16-17 вв., Варшава 1893. 
24 Б у r о сn авс ки й, Г. К.: ВоnьІНские рукошtсньtе евангелня н anocтo

nьr, Трудь' IX-zo Археол.оzическоzо С"Ьезда в Внльне 1893 z., т. ІІ, с. 27і-307. 

25 Кр ьr жан о вс ки й, Гриrорий: Рукописн.ьtе еван.zе.шя кневскнх кн.н
zохрамил.ищ. Исследование язьrка и сравнительная характернстнка текста, 

Киев 1889, с. LXXIII, 393, ІІІ. 
20 Карс ки й, Евфимий Ф.: Заnаднорусские переводьt Пса.tтьrрн в XV

XVII вв., Варшава 1896, с. 444. 
27 Ка nу ж ня цк и й, Емипиан И.: Обзор славяно-русскнх nамятинко в 

язьrка и nисьма, находящихся в бнблиотеках и архнвах Львовсюtх, Трудьr 

III-zo Археолоzическоzо с"Ьезда в России, т. ІІ, с. 213-321, Кнев 1878. 
28 Тр е б і н, О.: Матеріяли до історіі української мови з ру коnне ів XV в. 

Київських бібліотек, Заnttски Укр. Наук. Т-ва в Києві, т. 7, с. 1-16, Кнїв 1910. 
20 Со б оn е вс ки й, Александр И.: Очерки из исторнн русского лзьtюз, 

Киевские Умив. Известия, 1883, кн. 10-12; 1884, кн. 1, 2, 6, 12; 1885, кн. 1, 2. -
Окремо: ч. 1, Киев 1884, с. 152. 

зо О r і снк о, Іn:ш: Мооа українська була оже ..човою чсркви, Т~рнів 1921; 
(Ogijenko, І.) J<:zyk ccrkiewno-slowiariski na Lit\vie і \V Polsce \V \V\\'. XV
XVIII, Prace Filologiczne, t. XIV, с. 525-43, Warsza\va 1929. 

ЗІ о. Кр а вчу к, Михайпо: Св. Єванzелія ГНІХ. Переклад на осJюві грець. 

тексту з nояснешшми, Львів 1937, с. 450; Кюна nсал..чів. Внд::шнл Укр. Катол. 
Ун-ту 1м. св. Кпиментіл паnи, Рим 1966, с. 240. 

32 о. Гаn у щ ин ський, Теодосій, ЧСВВ: Св. Євакzелія ГНІХ, Рим 1946, 
с. 511, 8°. - Передмова згадує про завваги оо. Лаз. Березовського й Петра 
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3) о. Володимира Дзьоби - окремих книг Старого Заповіту33 

Кн. Пре.м..удрости (Рим 1945), Три книги Рут, Товит, Пісня nі
сень (Мюнхен 1957), Кн. Юдити (Мюнхен 1958), Псал.м..и або св. 

1.и.м.ни (Мюнхен 1961) Проnовідник [Ко?.елет-Еклезіяст} (Мюнхен 
1962), Кн. Йова (Мюнхен 1964), 

4) напрестольне Св. Єван1.еліє (кирилицею), (Варшава 1939, 
фототипно передруковане в Канаді а-єп. Мстиславом 1948, а в 

Бавнд Бруку (ЗСА) 1966, 
5) Івана Огієнка- Новий Заnовіт,. Пса.ятир (Люнд 1942, 1949)34 

як і Біблія (Лондон 1962),35 

6) огляд nерекладацько-виправлювальних праць варшавсько
го Укр. Наук. Інституту, а теж окремих комісій для перекладу 

св. Письма- Луцької й Крем'янецької,36 як і такі ж огляди пе
рекладацьких праць у Києві в 1920-их рр., відомі всього зі спо
гадів (теж і таких заходів по таборах ДП в Німеччині від 1945 р.), 

7) о. Івана Хоменка - Св. Пись.м.о Ст. та Нов. Завіту (Рим 

1963)37 з передруком частини (Новий Завіт і Псал.м.и, Рим 1979)38 

Качура. О. nроф. Ів. Музичка в дискусії над доnовіддю nідкреслив участь 

о. П. Качура як мовного •сnівредактора• nерекладу. 

33 о. Дзьоб а, Володимир: Св. Письмо (Ст. Завіт). Кк. Пре.чудрости, Рим 

1945, с. 64 (за LXX, ed. А. Rahlfs); Tptt ккиzи: Рут, Товит, Піскя nісекь, з 

поясненнями, [Мюнхен] 1957, с. 69; Кк. Юдити, Рим-Манчестер-Торонто

[Мюнхен 1958], 1945-57, - с. 49 (з грецької, з nоясненнями); Псаль.чи або св. 

zи.чки. Переспів, Рим-Манчестер 1944-61 [Мюнхен 1961], с. 216; Проnовідник 
(Коzелет-Е'ІС.ІІ.езіяст), Рим-Манчестер 1944-62 [Мюнхен 1962], с. 46; К'Н. . .йова, 
Поnулярний nереспів, Рим-Ковентрі 1944-64 [Мюнхен 1964], с. 103. - За да

ними листа від о. проф. І. Музички, о. Володимир Дзьоба (• 24. ХІІ. 1913 в 
с. Переволоки, пов. Бучач t 1979 в Англії), селянського роду, до гімназії хо
див у Станиславові; як студента богословії його вислав єп. Г. Хомишин до 

Риму, де в Атенею 'Урбаніянум студіював від ХІ. 1934 р., наnисав дисерта

цію «Про любов ближнього у Ст. Завіті• (1941), пр~святився біблістиці, вив
чаючи грецьку й гебрейську мови в Папськім Біблійнім Інституті, закінчив

ши Гі стуnенем маrістра. В Римі й почав від 1940 р. nерекладати Псалтир та 
поетичні книги Ст. Завіту (Пісню nісень, кн. Товит, Естери й кн. Премудро

сти), що їх згодом видавав. 12. V. 1947 пішов душпастирювати в таборі nо
лонених 1-ої 'УД 'УНА в Ріміні та з цими кол. дивізійникамн виїхав до Англії, 

де й передчасно помер, піддавшися слабовільному •національному• налогові. 

34 О г.і є нко, Іван: Новий Заnовіт. Псалтир, Люнд 1942, с. 376, 97 (з грець

кої; з давньоєврейської),- передрукований 1949 -і (зменшено) фототипом б. р. 

і м. в 1980-их рр. 

35 [О г і є нко, І.:] Біблія або К'Н.иzи св. Письма Староzо й Новоzо Заnовіту, 

Лондон 1962, с. 1529 (з давньоєвр. і грець. - nеревірочна комісія: Л. Жабко

Потапович, В. Кузів, В. й. Бреднок), - зменшені фотопередруки з 1980-их рр. 
36 Влас о вс ь ки й, Іван: Нарис історії Української Православ'Н.ої Цер

кви, т. lV (ХХ ст.), ч. 2, Ню йорк-Бавнд Брук 1966, с. 114-34. 
37 о. Хоменко, Іван: Св. Пись..«о Староzо та Новоzо Завіту, Рим 1963, с. 

ХХІ, 1070, 352 {за ориr. єврей., арамій. та грець. текстами). Опрацювання nе
рекладу: Біблійна комісія ЧСВВ (Й. Мартинець, А. Великий, Т. Олійник, І. 
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та зі змінами Св. Єван~еліс ГНІХ, переклад о. І. Хо;-.1снко-Плюти, 

вид. 2-ге, nоправлене (Рим 1980).39 

Так само відсутнє досі хоча б текстове nорівняння богослуж

бових частин св. Письма з названими nовище цілісними nерекла

дами: само собою, вони ні в давніх цслов. текстах ні в nерекла

дених нових українських ніраз не були тотожніми. 

По церковних, нині nравославних, а до 1946 р. грекокатолиць
ких, громадах Галичини церковне nравління Рос. ПЦ наказує чи

тати Євангелію й Апостола nри чинослужіннях по-церковносло

в'янськи, а nо-українськи доnускає всього лиш дослівно nереnо

вісти-nерекласти читану Євангелію,. не додаючи ніякої науюt від 

себе. За прочитання о. nарохом Мироном Сас-Жураківським Єван

гелії nо-українськи в церкві в Коломиї 1985 р. висловив йому 

уловнаважнений у сnравах церкви на Іванофранківщину гостре 

nоnередження, кажучи: «Краще, як Христос, Ви його науки ви

словити й так не можете». Таке зарядження nідтвердив у жовmі 

1987 -р. і о. Василь Романюк, сотрудник у Косові. Отак .'ШШ на

nрикінці 16 в. Іван Вишенський заборонив «в.иворочати Єванге

лію простим язиком». 

Томущо nри декотрих апробованих nерекладах (напр. П. 1\Іо

рачевського) церковна влада вимагала триматися прийнятого Пра

вославною Церквою церковного «синодального» тексту, то ж на 

місці буде згадати коротко, коли й як виникав і він. З другої 

сторони Лондонське Брит. і Закордонне Біблійне Т-во вимагало 

в с.воїх виданнях виключення девтероканонічних книг св. Пись

ма й перекладання з ориrінальних мов (зі старогебрейщинн д.'Ія 

Ст. Заnовіту, а з грецької для Нового), староцерковнослов'янсьюtй 
же текст спирався на грецьку «Септуаrінту». 

Патрило, С. Фединяк, Р. Головацький, М. і В. Ваврик, О. Купранець), мовна 

редакція, Іг. Костецью1й, Вас. Барка, Мих. Орест-Зеров. - Перекладач, о. І. 
Хоменко (1892-1981), родом з Вінниці, студіював від 1913 р. на Іст.-Філол. 

фак-ті Київ. ун-ту, у роки Базвольних з:о.tагань працював у Мін-ві закор,:t. 
справ, продовжував студії в Відні, а з 1921 р. богословські в Рнмі, ві.:t 1940 р. 
священик у PJtМi й Анакапрі, де став перекладати св. Пнсьмо упродовж ба
гатьох років, а що його друк перейнялн оо. Василіяни й до мовно-стилістич

ного перегляду притягли Іг. Костецького, Мнх. Ореста-Зерова й Вас. Барку 

(що зокрема 'переспіnав' Псалтнр). Як це зазначено в некрологовііІ нотатці 

•От. Ів. Хоменко• (Боzословія, Рим, т. 45/1981, с. 192-94), перекладач переріб
кою задоволений не був і збирався зладІІТІІ 2-ге, виправ.1ене вндання. 

38 Новий Завіт і Псал.м.и, (Рим) 1979, с. 441 з рnдови;о.ш Єв-я;о.щ 1~1 Ап-а:-.111 
цілого року, місяцесловом, читаннями на вечірні і часах й бібл.-боrослов. 
показникам тощо, с. 415-41), фотопередрук з видання 1963 р. (днв. наша прнм. 
ч. 37). 

зв Хоменко-Пл юта, Іван: Євакzеліє ГНІХ, в11д. 2-е, поправ.nене, В-во 
УКУ, Рим 1980, с. 471, 16°, (Примітки Петра Качура, с. 447-71). 

(Ц.2) 
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Історія nостання цслов. перекладу св. Письма й його апробо

ваного Церквою тексту доволі складна. Його «стовпові• дати -
загально відомі: 

1) перше .повне рукописне зібрання всіх книг Біблії новгород
ським аєп. Геннадієм 1499 р., 

2) nерша Церквою апробована друкована - в великій мірі 

сперта на ·копію з Геннадіїнеького рукопису 1499 р.- Острозька 

Біблія (1580/81), з nравописними водностайненнями й виправлен
нлми (супроти «тирновсько-є.втіміївських» написань кінця 14 в. 

в Остр. Біблії) за Граматикою М. Смотрицького (1619/1648) -
nередрукована в Москві (1663),40 у сторіччя nісля якої настуnило 

остаточно за цариці Єлисавети 1751 р. текстове виправлення за 

грецькою «Септуаrінтою» й аnробоване Синодом Рос. Православ

ної Церкви видання т. зв. «Єлисаветинська» Біблія,41 передруко

вувана згодом і в Росії і nоза Росією - в тому і в нас як т. зв. 

«Почаївська Біблія» (1798 р.,42 а кількадесят років раніше- 1743 

40 Правописно-мовні зміни •первопечатноі» московської Біблії 1663 р. су
проти Острозької (1580/81) подає nодрібно кн. Б улич, Сергей К.: Церковно
сJІ.авянские :ме.АtентьL в совре.Аtеиио.АС. JІ.итературно.Аt и иародио.Аt русско.Аt язьL

ке, ч. 1, с. 130-401, Записки Ист.-Филол. фак. СПб. Ун-та, ч. 32, СПб 1893. -
Фотопередрук П. Кости в Specimina Philologiae Slavicae, Bd. 65, Miinchen 1986 
(далі скорочуємо SPhS). - Острозьку Біблію nеревидано фотодруком за при

мірником Лондон. Бібл. Т-ва в ВінніпеІ'у: Острізька БібJІ.ія. The Ostтoh Bible 
1581. Reproduced in commemoгat.ion of the Bap.tism of Ukraine in the holy 
orthodox faith 988-1988. St. Andrews College in Winnipeg with The University 
of Manitoba, Winnipeg 1983. Facsimile BFBS London, рр. 8+276+180+30+56+ 
72. 

41 Бїблїя сирt.чь книги священнаго Писанїя Ветхаго и Новаго Зав'hта, 2 
тт., Москва 1751, - nовтарена 1756, 1759, 1762; рос.-w~овні синодальні пере

клади появилися аж 1876 р., а nідновлений аж 1956 р. -Див. Чисто вич, 
Илларион Ал.: Исправление текста славянекой Библии перед изданием 1751 г., 
ПравосJІ.авное обозрение, Москва 1860, т. 4, с. 479-510, т. 5, с. 41-72; Е вс ее в, 
И. Е.: Геннадиевская Библии 1499 г., ТрудьL XV-zo АрхеоJІ.оzическоzо с-ьезда 
в Новzороде 1911 t., т. 2, с. 1-12, Москва 1916; Очерки по истории славянекого 
перевода Библии. Чертьr бьrтовой истории славянекой Библии с конца XV до 
XVIII в., Христианское чтение, СПб. 1912, с. 1261-85, 1913, с. 472-93, 350-73; 
Рижский, Михаил Иос.: История nеревадов БибJІ.ии в России, Новосибирск 

1978. 
42 Біблія сирt.ч'Ь книги священнаго Писанїя ... , Почаїв 1798, в 5 тт., збере

жена в Бібліотеці-Музею Чарториських у Кракові, див. Е s t r е і с h е r, Ka
rol: Bibliogтafia polska, cz. ІІІ, t. 2 (0g6lnego zbioru t. 13), Krak6w 1894, с. 37-
38; Ту 1 а w s k у j, І.: Monastero di Po~aiv - la sua tipografia е le sue edizioni, 
Analecta Oтdinis S. Basilii Magni, series 11, sectio ІІ, vol. lV (Х), fasc. 1-2, Ro
mae 1963, с. 286. 
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р. в Сулраслі),43 а з якої 60 рр. nізніше надруковано в Перемишлі 
т. зв. «Перемиську Біблію» (1858-65).44 

Видана 1804 р. в Будапешті (Будимі) з благословенням мука

чівського єп. Андрія Бачинського (1732-1804) заходами Григорія 
Тарковича (1754-1841, першого пряшівського спископа від 1816 р.) 
Библїя була, за словами Алєксєя Л. Петрова (Материальt для исто

рии У~орской Руси, т. IV, с. 24, СПб.), поетореними Франтішком 
Тіхим (Vyvoj sou~asncho spisovneho jazyka na Podkarpatske Rusi, Praha 
1938, с. 22), - «передруком з котрогось російського видання кін

ця 18 в.». Частини Н. Завіту з неї передрукував Євм. Сабов у 

Христо.м.аті-ї церковно-славянских у~ро-русских ли тературних па

..м.ятников с прибавление..м. у~ро-русских народн.ьtх сказок на 
подлинньtх наріsчиях, Унгвар 1898, с. V-VIII, 17-48 ( визичення 
тексту завдячую д-рові Мик. Мушинці). Побіжне порівняння Сабо
вового ·передруку (уривки 4-х Єв. та Послання до Євр.) із Почаїв

ською Біблісю вилвллс, що різниці зводяться в основному до: 1) 
підтитлових написань 1798 та їх розв'язань у Сабова (1804), 2) 
делких наголасових та правописно-фонетичних розходжень (Лу 

8в С: оушьt, Поч.: оуши; Йо 1141 С: лежЯ, Поч.: лежа; Євр 111 С: 
обветшают-ь, Поч.: обетшают-ь). Це промовляло б за тим, що в 

Будимі передруковано Почаївську Біблію; але це можна остаточ

но вияснити, аж nорівня·вши ориtінальний текст стародруку uiлoro. 

З Сабова Біблія 1804 р. була знана о. Олександрові Баранові (Єп. 
Бачинський і церковне відродження на Закарпатті, Йорктон 1963, 
с. 54-5) та Полеві Робертові Маtочісві (The shapim~ of а natioнal 
identity. Subkarpatian Rus', 1848-1948, Cambridge/Mass. 1978, с. 31, 305, 
-з дещо неясними зформульованнями ролі А. Бачинського: ''Fi
nally, in 1804, he published а translation of the Bible into Chшch-SlaYo
nic" та з іще плутанішим у статті ''The lan~uage qllestion among thc 
Subcarpatian Rusyn", у: Yale Russian and East East European Publication. 
Aspects of the Slavic lani!uages question, vol. //: East Slavic, New Haven 
1984, с. 69: '' ... in 1804 B-yj published the compete Bible in Church Sla
vonic, thc only translation of this influential tcxt to originate in Sub
carpathia".) 

Виниклий у висліді ?ОО-річного розвитку від часів моравської 
місії свв. Кирила й Методія текст, засвідчений Острозькою Біб-

43 Біблія сирt.ч-ь книги священнаrо Пнсанїя ... , С:упрасль 1743. - Днв. 
Е s t r е·і с h е r, Karol: Bibliografia polska, cz. ІІІ, tom 2 (0g61nego zbioru t. 13), 
Krakбw 1894, с. 39, - як nередрук Острозької Біблії. 

44 Біблія сирt.ч-ь книrи священнаго Писанїя Ветхаго и Новаго Заві;та ... , 
Перемишль 1858-65, в 7-ох чч.; див. Го л о в а цк н й, Яков: Дополиенне к 
очерку славяно-русской библиоrрафsш В. М. Ундольскоrо ... , Сборюос Отде
леиия русскоzо язьtка u еловесиости И.м.п. АН, т. ХІ, нр. 5; СПб. 1874, с. 74, 
85, 88, 96, нр. 594, 646, 676, 759. - Є в бібліотеці Колеrіі св. йосафата в Римі. 

(44) 
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лією, виявляє Низку мовноредакційних нашарувань - різних ув 
окремих частинах св. Письма. Почавши від «батька слявістики» 

й. Добровського, rенерації філологів, мовознавців і богословів по
трудилися над вияснюванням генези тих нашарувань на Моравії 

й у Панонії, серед македонців, болгар, сербів, хорватів-rлаrолл

шів і таки в нас, у білорусинів та росіян. Найбільше уваги nри

свячено видаваним найстаршим текстам євангелій (апракосів-лек

ціонарів та тетраєвангелій-чотироєвангелій) почавши В. Яrічем,4G 

Г. А. Воскресєнським,48 І. Є. Євсєєвим,47 В. Щепкіном,48 Г. Ільїн

ським,49 С. М. Кульбакіном,50 й. Вайсом,61 В. Мошиним.52 Остан
німи десятиріччями бага'І'о нового внесли праці К. Горалєка,53 й. 

45 J а g 1 с, V.: Entstehungsgeschichte dет kiтchenslavischen Sprache, Berlin 
19132; Quattuoт evangeliorum code:r glagoliticus olim Zogтaphensis nunc Petтo
politanus, Berlin 1879 (NDr. Graz); Q. е. versionis Palaeoslovi?Тlicne code:r Ma
тianus glagoliticus, Berlin-SPb. 1883 (NDr. Graz); Evangelium Dobromiri. Ein 
altmacedonisches Denkmal dет kirchenslavischen Sprache des 12. Jhs., 1-11, 
Sitzungsberichte dет Philosophisch-Historischen Klasse der Kaiserl. Akademie 
dет Wissenschaften in Wien (далі скорочуємо: SBPhHKL), Bd. 140/1898; Ein 
Beitrag zuт Erforschung der altkiтchenslavischen Evangelientexte (Evangelium 
Bucovinense) SBPhHKl 180/1916. 

48 В о скрес е нск и й, Г. А.: К воnросу о славянском nереводе Еванrе
пия. Критическая заметка, Сб ОРНС 40, 4/1886, с. 1-41; Характеристические 
чертьL 4-:r редакций славяпско2о nеревода Еваn2елия от Марка no 112 руко
nися.а евак2елия XI-XIV вв., Москва 1896 (рец. М. Сnеранский: Отчет о 39. 
nрисуждекии наzрад zp. Уварова, СПб. 1899); в·і н же: К истории спавянеко
го nеревода еванrепия, Русский филоло2ический весткик (далі скорочуємо: 

РФВ), Варшава, т. 41/1899, с. 198-219, т. 42/1900, с. 9-28; Еванzелие от Марка 
no осковньL.а сnиска.а 4-:r редакций, Серrиев Посад 1894. 

47 Е все е в, И. Е.: Заметки no древне-спавянскому nереводу свщ. Пи
сання, I-VII, Известия АН VIII, 5, с. 329-44, 1898, Х, 411899, Изв ОРНС VII, 
3/1902, с. 356-66. 

48 Щеnки н, Вячеслав Н.: Саввина ккиzа, СПб. 1903; Рассуждение о язьІ
ке Саввиной книги, Изв ОРНС 111/1898, с. 157-227, 374-471, 1180-1268, IV/1899, 
с. 305-48 (і окремо, СПб. 1899); Horalek К.: Vyznam Savvi·ny •knigy .. , Praha 1948. 

49 Иn ь ин ский, Г.: Sreckovicevo jevandjelje, Starine JAZU 29/1898 (Za
greb); Т'Ьрновско еванrепие, Starine 20. 

50 Куль б а ки н, С.М.: Paleografska і jezi~ka ispitivanja о Miroslavljevom 
jevandjelju. Sremske Karlovci 1925. 

51 Vajs, J.: Evangeliarium Assemani, t. І, Praha 1929, (t. 11: K·urz, J.: 
Evangeliaт Assemantlv. Kode:r Vatikansky З. slovansky, d. ІІ. Uvod. text v pi'e
pise cyrilskem ... , Praha 1955); Evangelium sv. Marka а jeho pomer k i'ecke pi'ed
loze, Praha 1927; К charakteristice nejstar§ich evang. rukopisu starosJovenskych, 
Byzantino-Slavica (далі скорочуємо ByzSl), Praha 5/1933-34, с. 113-19; Kladn~ 
а zaporne vysledky kriltickeho badan( v staroslovanskem evangeJ.nim otext.u, 
ByzSL 7/1937-38, с. 149-57. 

52 Мо шин, В.: Македо-кска евакzелие ua non Jована, Skopje 1954. 
53 Но ·r а 1 е k, Karel: Evangeliare а ~tveroevangelia. Pтispevky k te:rtovfi 

kritice а k dl!jindm staroslovmskeho pтekladu evanoelia, Prahu 1959. 
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Врани54 й Л. Мошинського.55 При видаванні ж і дослщ1 східньо

слов. текстів заслужилися: архим. Амфілохій (Сєрrієвський),58 Є. 

Ф. Карський,57 Ом. Калужняцький,58 Г. Голоскевич,.5 !1 Ів. Паньке

вичао та ін. Огляд укр. та білор. рукописних текстів подав П. В. 

Владіміров22 як і працю проФ. Скорину й його переклад Біблії.а 1 

Подібно тексти Апостола досліджували: Ф. Мікльошіч,62 Г. А. 

Воскресєнський,63 І. Полівка,64 с. Кульбакін,115 r. Ільїнський,66 о. 

54 V r а nа, Jozef: О tipovima, redakcijama і medjusobnom odnosu staroslo
vjenskih evandjelja, Slavia (Praha), 26/1957, с. 321-36; ОЬеr das vergleichende 
Sprach- und Textstudium altkirchenslavischer Evangelien, Welt dет Slat•en 
(далі скорочуємо: WdSl), 5/1960, с. 418-28; Vukanot•o et,andjelje, Beograd 1967. 

55 Мо s z у n s k і, Leszek: Staro-cerkiewnoslovianski aprakos, Studia z filo
logii polskiej і slowtanskiej (дап! скорочуємо: StFPSl), Warszawa, 2/1957, с. 375-
95. 

56 архим. А м филохи й: Описание Юрьевскоzо еванzелtІЯ 1118-28 н., 

Моекоа 1877; Четвероеванzелие Галичекає 1144 z., еличенное с древне-сла
вя?tски..чи рукописиьt..чи еванzелия..чи XI-XVII вв. и nе1tатньt.ч Острожски.ч 

1571 [=1581!] u киевски..ч 1788 2., с zречески..ч еванzельскtt.Іt тексто.ч, З тт., 

Москва 1882-83. 
57 Карс ки й, Е. Ф.: Особеннос111 nисьма и язика Мстиславова еванrелия, 

РФВ 34/1895, с. 169-93. 
58 Ка f u z n іас k і, Aemilianus: Evangelium Putnanum, Monwne.nta linguae 

Palaeoslovenicae, І., Wien-Teschen 1898. 
59 Го л оси: еви ч, Г. К.: Евсеево еванzелие 1283 2. Опьtт исторttко-фttло

лоzическоzо исследования, СПб 1914. 
GO Пан ь ке вич, Іван: Про відношення nам'ятmtків староукраінськоі 

мови до nолудневослов'янських nід лексикальним оглядом, ЗНТШ 127/1918, 
с. 141-60. 

61 В л ади м и ро в, П. В.: Обзор южно-русских н заnадно-русскнх памят

ников письменности от ХІ до XVII ст., Чтения. в Исторкческо.ч обществе Не
стора-Летописца (ЧтИОНЛ), Киев 1890, с. 101-39, Приложенне 140-42; Доктор 
Франциск Скорина, его nереводьr, печатньrе издания н язьrк, Па.чятннкtt 

Древней Пись..чен'Ности, 90, СПб 1888. 
62 Мі k 1 о s і с h, Fг.: Apostolиs е codice monasteтii SiSatovac Palaeo-Slo

VC?71ice, Vindobonae 1853. 
аз В о скрес е нск и й, Г. А.: Древнеславя.нский Апостол. и ezo судьбьt до 

XV в., Москва 1879. 
о.а Ро 1 f v k а, G.: Palaogгaphische, grammatische und kritische Eigenti.im-

1ichkeiten in dem Makedonischen Praxapostolus, Aтchiv fіі.т slavisc/1e Philologie 
(далі скорочуємо: AslPh), Berlin, 10/1887, с. 106-32, 417-83. 

Іі5 Ку л ь б а к и н, С.: Охридская рукопись Апостола конца ХІІ в., Б-ьлzар

ски старини, София 3/1907. 
ое Ильин ский, Г. А.: Слеnченский апостол ХІІ в., Москва 1912. 
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КалужняцьК'ий,87 С. І. Маслов,08 П. Коnко,00 В. Яrіч,70 Ф. Пехуш

ка71 й ін. 

Перекладові Аnокаліпси nрисвячені nраці В. Облака,і2 Д. Да

нічіча,73 архим. Амфілохія (Сєрrієвського),74 В. Перетца75 й ін. 

Серед книг Ст. Завіту найпопулярнішим був Псалтир; його 

тексти :видавали й мову досліджували: архим. Амфілохій (Сєрrі

євський),78 В. Срезнєвський,77 С. Сєвєрянов,78 В. Яrіч,79 В. А. По

rорєлов,80 й. Вайс,81 й. Лавренчік,82 Ж. Лепіс'є"3 й ін. 

07 Ка l u z n 1 ас k f, AemiИanus: Actus epistolaeque apostolorum palaeoslo
venice ad fidem Codicis Christinopolitani saec. ХІІ. scripti, VindoЬonae 1896. 

68 Мас по в, С. И.: ОтрьІВок Христинопопьского Апостопа, принадпежа

щий бибпиотеке Университета св. Впадимира, Изв ОРЯС XV, 4/1910, с. 229-69. 
69 Кор k о, Peter: Apostolus Bybliensis, saec. XIV, gramma•tisch analysiert, 

Denkschriften dет Wtener Akademie der Wissenschaften, Philos.-Histor. Kl. 
(дапі скорочуємо: DAW PhHKl), LV, 1/1912, с. 1-104. 

10 J а g.i с, V.: Zwn altkirchenslavischen Apostolus, 1-3, SB PhHKl, 191-193, 
197/1919-21. 

;1 Ре с h u! k .а, Frant.: йесkа predloha staroslovanskeho textu Skutku apo
§tolзkych, Slavisttcke studie ... J. Va;sovi, Praha 1948, с. 60-65. 

72 О Ь І а k, V.: Die kirchenslavische 'Obersetzung der Apok·alypse, AslPh ІЗІ 
1891, с. 321-61. 

73 D а n і~ f ~. Dj.: Hvalov rupopis, Starine JAZU 3/1871, с. 1-146; A•pokalip
sa iz Hvalova rukopfsa, iЬtd. 4/1872, с. 86-109. 

74 архим. А м ф ип охи й: Аnокалиnсис XIV в., Москва 1886. 
75 Пере т ц, Впадимнр: Дреннейший список спавянекого Топкового Апо

капипсиса, Slavia 2/1923-24, с. 641-44. 
78 архим. А м ф ип о :х и й: Древне-славnнская Псалтьtрь Си.А<оновская до 

1280 2., сличеннная с рукоnисньt.А<и ПсалтьtрRJtи XI-XIV в. и староnечатньtJtu 
XV u XVI в., с zре"ЧескиJt текстоJt Х в., сли"ЧенньtJt с Псалтьtрю в Синпйской 
Библии, Псалтьtрю 862 z., Псалтьtрю Х в. Норовскоzо, Псалтьtрю Х-ХІ в., 4 
тт., Москва 1880-812. 

77 Ср е з не вс ки й, В. И.: Древнєславянский nеревод Псалтьtрtt. СПб 1877. 
78 Север ь ян о в, Сергей: Синайская Псалтьtрь, zлаzолический nаJtятник 

ХІ в., Пгд. 1922 (NDr. Graz 1954); А r n 1m, В. v.: Studien zum altbttlgarischen 
Psalterium Sinaiticum, Leipzi~ 1930 (NDr. 1966); А 1 t Ь а u е r, Moshe rect.l: 
Psalterium Sinaiticum. An 11th century GlagoШic Ms. fгom St. Catherine's 
monastery Mt. Sinai, Skopje 1961. 

7& J а g і с, V.: Psalteтium Bononiense, Berlin-Wien-SPbg. 1907. 
80 По r оре по в, В. А.: Псаптьrри. Предсповие: О редакцилх спавянекого 

переnода Псаптьrри, Библиотека Московской Синодаль1юй тunozpaфuu, в. ІІІ, 
Москва 1902. 

81 V а j s, Jozef: Zaltaf Fran§~ituv, Slavia 1/1922-23, с. 269-84, 2/1923-24, с. 
304-09. 

82 L.a u r е n ~ ( k, Jozef: NelukianovSІka ~ten( v Sinajskem Zaltari, Slav. stu
die ... J. Va;sovi, Praha 1948, с. 66-83. 

83 L ер і ss і е r, J.: La traduction vjeux-slave du Psautier, Revue des Etude:: 
Slaves (дапі скорочуємо: RESl) Paris, 43/1964, с. 59-72. 
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З-nоміж текстів Ст. З~віту, ймовірно, кирило-методіївської 
доби сягає вибір лі1'урrі ~ Иіоі х читань т. зв. Паремійник; його до
сліджували Р. Ф. Брандт".а та А. В. Міхайлов.85 

Подібно - й інші книги Ст. Завіту: 1) Буття - А. В. Міхай
лов,110 2) •кн. Ісуса Навина- В. Лсбсдєв,117 З) кн. Рут- й. Вайс,88 

4) кн. йова - П. А. Юнrеров,80 5) кн. Ісаїї - І. В. Євссєв,90 як і 
кн. Даниїла,111 6) кн. «малих» nророків - Н. А. Туніцький92 та ін. 

Ролю митр. Киnріяна .в пізнішій болгаризації мови теж цер

ковних текстів насвітЛІовав Л. А. Дмітрісв,11 :J а nитаннями rеннадіє
вої рукоnисної Біблії 1499 р. займався, - крім уже згадуваних 

І. А. Чістовича41 та І. Є. Євссєва,·Н - r. Фрайдrоф.9-І Подібно -

8.& Бр ан д т, Р. Ф.: Григоровичен Парнмейюш в стtчеюш с друrн:шІ nа

рm.tейниками, Чтехия в Историческо..ч обществє ucтoput~ t~ древностей рос
сийсюtх nри Москоаском Университете (далі скорочуємо: ЧтИОИДР), т. 1/1893, 
2/1894, З/1901. 

115 Мих а й л о в, А. В.: Греческие и древне-славянюrе nарнмейюtюІ (Кво

nросу о их составе и происхождении), РФВ 58/1907, с. 265-306. 
ІІО В Ін же: Опьtт изучении текста кн. Бьtтии nророка Мойсея в древне

славинско..ч переводе, 'Ч. 1. Пари..чейньtt't текст, Варшава 1912. 
117 Ле бе де в, В.: Славинекий nеревод киuщ Iucyca На вина, СПб 1890. 
88 V а j s, J.: Kniha Rut' v pfekladl staтoslovenskem. Kтiticke studie staтo

slovcnskeho textu ЬiMickeho, 11, Praha 1926. 
ІІD Ю н r ер о в, П. А.: Книzа Иова в русском переводе Бнб.ttш, Казань 1914. 
по Е в с ее в, И. Е.: Книга nророка Исанн в древнєславянском nереводе, 

Хрнстианское чтеиие, СПб 1897 за 11, 1898, за VI; Лукнановская рецензня 
LXX в славянском nереводе, іЬіd. 1894 за ІІІ. 

111 В ін же: Книzа nророка Даниила в древиеславинско.Іt переводе. Введе

ние u текстьt, Москва 1905; Толкование на кн. nророка Дан11ила е nре!Знесла
вянской и старинноА русской nисьменности, Древности, Трудьt Славянекой 

Ко.мнссии Московскоzо Археолоzическоzо общества, т. З, Москва 1902. 
92 Туни цк и й, Н. А.: Книzи 12 .мальtх пророков с толковаини.чн в древ

неславинско..ч переводе, в. 1. Книzи Ocuu, Иоили, А.моса, Авдuи u ИоньІ, Сер
rиев Посад 1918 {рец. И. Е. Евсеев, Изв ОРЯС ХХІІІ, 2/1921, с. 268-88). 

ІІЗ Дмитри е в, Л. А.: Роль Киприана в древнєрусской литературе, Тру
дьt Отделеиии Древ1tерусской Литературьt (далі скорочуємо: ТрОДРЛ), Мос
ква 1964/ХХ, с. 180-213. 

04 F r е t d h о f, Gerd: Veтgleic1tende spтac1tliche Studien zит Ge?tnadius ВіЬеІ 
(1499) und Ostтogeт ВіЬеl (1580181). Die Вііс1tет Paтalipomenon, Еsта, ТоЬіаs, 
Judith, Sapientia und Makkabiier, Fran){funt/1\t. 1972: Аш:zнg ;шs der Genn:t
dius-Bibel (1499), Nr. 1. Psalter, Faksimile, SP1tS 5, Frankfunrt/M.19i4; Nr. 2. 
Dle Briefe an die Romer, Korinther, Galater und Epheser, Kombinierter Teil
nachdruck der Ausgabe Dтevneslavjansktj Apostol, 1-5, (ed. G. Voskтesenskij), 
Sergiev Posad 1892, 1906, 1918, SPhS 21, Frankfunt/M. 1979; S с h \V е і е r, 
Ulrich: Zum Flexionsakzent in der gro/Зruss. Literatursprache des 16. und 17. 
Jhs. Beschreibung und ·vergleichende Einordnung der Akzentsysteme der Ost
roger Bibel (Neues Testament) von 1580-1581 und der Moskauer Bibel \'On 1663, 
SPhS S22, Mtinchen 1987. 
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сnравою Скорининого nерекладу Біблії, крім уже згадуваного П. 

В. Владімірова,01 ще А. В. Флоровський.95 

В історії цслов. (кирило-методіївського) nерекладу св. Письма 

слід розрізнити декілька етаnів, - що їх філологія зреи:онстру

йовує на nідставі переданих джерелами фактів чи вісток, і- що 

головніше - на 111ідставі мовної аналізи різночасових і різнозльо

калізованих шарів у збережених текстах частин св. Письма, -
головно Євангелій (лекціонарів-апракосів і четвероєвангелій-те

траєвангелій), Праксапостола (читань із Ап. діянь та Послань) і, 
в меншій мірі, зі Ст.-Завітніх паремійних читань (у навечір'я ве

ликих рокових свят) та Псалтиря. 

З Житія св. Костянтина-Кирила відомо, що почав він пере

клад Євангелія (від Великоднього Йоанового) ще перед вирушен
ням у свою моравську місію 863-4 рр. Здогадно були це сnершу 
всього Євангелії-лерікопи-літургійні читання недільні й велико

святкові, а мова їх була македонсько-солунською говіркою (себто 
з рисами тамошньоrо діялектного варіянту сцслов' янщини, до 
яких належали з одної сторони грецизми - катаnетас.м.а занаві
са, nарасксв~і.я. п'ятниця, а з другої- словотвірні кальки з грець

І<ого о~ньно єзеро 1/-ньtй ров'Ь геєнна, шеол). Прибувши на свій 
місійний терен - чесько-словацьку Моравію, чи йдучи згодом 

почерез словінську Паноніюдо Риму, де по дорозі місіонував там 

з св. Методієм над оз. Валятон у кн. Коцела, - Кирило цей пер

вісний апракос-лекціонар поширив і на навечірньо-великосвят

кові й суботні читання, чи то й доповнив проміжки поміж апра

косними читаннями Євангелій і тим склав - враз із Методієм -
повні четвероєвангелії, а в сцслов'янщину він - чи й його учні

помічники - запровадив лексичні моравізми (наnр. ~одипа, 

братр-ь, nост-ь, nек-ьло - замість: час-ь, брат-ь, ~ов'Ьниє, ~еєнна) та 
словїнські панонізми (р'Ьснота правьда/истина, ~р.я.ду-grЕ:dЧ іду). 

Діялектне розрізнювання тих виразів філологія визначує на 

підставі їх нинішнього поширення, а чи здогадно!'о культур

но-історичного й географічного льокалізування (напр. rерманізJІ.Ш 

могли були входити в сцслов'яНІЦИну найперше в сусідстві нім.

франконського християнізаційного терену, себто на Мораві й у 
Панонії, а грецизми чи балканські латинізми - напр. клевр'Ьт-ь 
'друг' (collibertus 'співвизволений') - як і хазаро-тюркізми (ка
nиште 'поганська святиня') десь на південному Балкані). 

Якесь отже таке Євангеліє (апракосне чи тетраєвангеліє) і 
було, згідно з Житіє.м.. Константина-Кирила, покладене nапою на 

95 Ф л о р о в с к и й, А. В.: Чешская Бибпия в истории русской ку пьтурьІ 

и письменности (Фр. СкорьІНа и продопжатепи его депа), SЬoтnik Filologt
ckil, ХІІ, CAVU, Praha 1940-46, с. 153-259. 
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npecтoJii о тодішній базиліці в Римі. Щодо лравленої літургії тоді 

ж- годі си:азати з nевністю, чи був це слов'янський nере-клад з 

візант.-грецької Літургії Золотоустого, а чи з латинської меси

мші св. Пе1·ра, n1c це її мораосько-сцслоо'лнськиіі текст з 10 ст. 

збережений у т. зв. Київських глаголичних листках. 

Про св. Методія розловідає його Житіс, що він як аєл. Пано

нії перед смертю, ;в 884-5 рр. диктуючи своїм 2 «лаnам-борзо
nисцям», nереклав усі 60 книг св. Письма (без 1'.1:акавейських, 

Юдити, Товита, Премудрости Соломона тощо), як і деякі інші не

обхідні для церк.-організаційного життя тексти.96 Такшu1 однак 
ловний текст св. Письма не зберігся (моравізми в ньому мусіли б 

були nроявитися ще виразніше!). Його навіть зреконструювати 
важче: nісля Методієвої смерти його учні, nереслідувані в Мо

равії, частково nодалися в хорватську Дальматію, де донині збе

реглися (на острові Крк) як лат.-обрядові «І'лаrоляші» (названі 

так з уваги на уживане ними nисьмо - глаголицю) з давніми 

цсл. текстовими уривками зі св. Письма в богослужемнях і бре

віярах; в основній же частині Методієві учні nодалися у маке
донську Охріду, де nродовжували розnочате, а в мову nерепису

ваних текстів, nевне, знову вносили - (західні) македоніз:ми. 

З-nоміж цих Методієвих учнів набрав болгарський цар Си~tеон 

(893-927) до пн.-сх. болгарського Преслава-Переяслава собі слів
робітників, які nоnерелисували й лоnерекладали дуже багато тек

стів з грецьІсаї мови, вносячи лн.-сх. болгарсьr{і риси в nереклад 

св. Письма, - серед того: в лексиці болгаризr.пt або інші грециз

ми лк і тюркізми (тут лоширеніші з мови, споріднених з хазара

ми, nротоболгар: напр. ковче~-ь 'скинія', чр-ьто~-ь 'nалата', сок-ь

чий 'кухар, магир'). До того ці симеонівські переклади Євангелії 

взяли за nідставу грецьку Гезихієву версію Олександрійської 

церкви, а не Лукіянову Константиноnоля, лка послужила лідста

вою перекладам Кирила й Методія. Ішлося Симеонові, мабуїь, 

про церковно .... лолітичне відштовхнення від сусідського царгорад
еького зразка і впливу. 

86 L е h r- S 'РІ а w і n s k і, Tadeusz: .Zywoty Konstantyнa і Metode[Jo (ob
szeтne). Pтzek/ad polski z dodatkiem тekonstтuou:anych tekstou: staro-cerkieш
no-slowianskich, Poznan 1959: XV. " ... оtь ucenikь svoi:rь posa.:dІ:J dьt•a рора 
skoтopisьca zllo, ртёlоzі vь Ьтьzе vьs~ kьnigy isplьnь razvё MakaPei, оtь 
QTbCЬ~ka j~zyka V'Ь slovenьskь !estьj9 mes~Cb, nасьnь Otb marta mes~ca do 
dьvoju desetu і §estьju dьпь оkьtеЬтьjа meseca ... Psaltyrь Ьо Ье tьkьmo і 
jevangelьjє sь apostolomь і іzЬьтапьпуmі sluzьbami стьkоvьпуmі sь filosofomь 
pтelozilь ртьvеjє. t-ьgda ze і nomokanonь rekьse zakoпu pravilo і otьcьskyj~ 
kьnigy pтllozi." - З-поміж тих книг насправді збереrлІІсл лнш деякі ча
стини, при тому з пізнішими мовними нашаруваннлмн граматичНІІ:\tІІ й лек
сичними. 
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З християнізацією прийшли на Україну в основному саме nн.

сх. болгарські сцс. текс-rи. Цікавою є однак і nоява моравсько

методіївсьК'их текстів, в основному в nд.-зах. Україні. Іх - враз 
із іншими ще nознаками методіїнеького християнства, - може, 

бодай у Перемишлі, -звідки, можливо, й ширено і в Києві (nо

через династичні зв'язки Рюриковичів з Чехією). Тимто важли

вою nроблемою для нас і далі залишається інтенсивніше виучу

вання якраз слідів методіїнеької сцслов'янщини та дотичних тек

стів. 

На сцс. мові, вимові і nравописі літургічних текстів і рукоnи

сів с.в. Письма наліг шар архаїзаційно-болгарських і грекізацій

них намагань середньо-болгарської доби (14-15 вв.} болгарського 

nатр. Євтимія й його школи (цю тенденцію проnаr'ували в нас 

були митр. Киnріян як і Цамблак). Змодифіковани:й і сnетрифі
кований в 17 в. філологічно-архаїзаційними зусиллями грамати

ків тилу М. Смотрицького і лексикографів тиnу Є. Слави:нецького 

визначив цей тиn і нашу церковнослов'янщину nосьогодні. Тоді 

лк євтіміївсько-киnріянівський правоnис цслов'янщини відобра

жений в Острозькій Біблії (а грекізувальні кальки -в літургій

них текстах Філатеєвої редакції),908 то nраволисні правила Смо
трицького заnанували .від 1-ої друкованої 1663 р. в Москві Біблії, 
власне nередруку Острозької, зі змінами текстовими ж у т. зв. 

Єлисаветинській Біблії 1751 р., на якій сnерті передруки в Поча

єві 1798 р. та в Перемишлі 1858-65 рр. 
Незалежно від цслов. nерекладної традиції стоїть празька

виленський nереклад Біблії 22 ·книг Фр. Скорини 1517-22 рр. з 
рисами білорусьн:ої книжної мови, сnертий на зразок і переклад 

чеської Біблії 1506 р. 
Повний текст св. Письма був новгородс.ькому .aen. Геннадієві 

nотрібний для nолемічної боротьби з юдаїзантами ( «Жидовству
ючими»), які, r.швши свій nереклад Ст. Завіту з гебрейщини, 

інакше інтерnретували в ньому пророцькі місця, що стосуnалися 

і nресв. Тройці і Месії-Помазаника-Христа. Пошуrкуючи за цслов. 
nерекладом, Геннадієві не nощастило знайти такого nерекладу 

в с і х книг: більшість текстів він знайшов у рукоnисах болгар
ського nоходження, та лиш окремі частини складеної з його до

ручення рукописної Біблії (1499) сягають методіївського тексту. 
Відсутнє доnерекладено з латинської Вульrати (в основному лат. 

nерекладу книг Ст. Завіту св. Єронімом з гебрейщини 4 n., а не 

з грецької Сеnтуаrінти з 2-1 вв. nеред Хр.) з доnомогою до·міні-

О6а Гор б а ч, О.: Староцерковнослов'янська t.юва і церковнослов'янський 

переклад св. Письма, Християхсьхий zолос (Мюнхен), 1972, чч. 8, 10, 12, 17, 20, 
21, 24-28, і окр. відбитка, с. 7. 
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канця Венямина, що nрибув із Пскова з нім. nосольством і за
тримався в Новгороді, а був за nоходженням хорват, мабуть, rла

rоляш; його рідна хорватська мова і rлаrоляшський цслов. пе

реклад як і латин. ориr'інали відбилися на тій доповнювальній ча
стині Біблії. Є це книги: 2 Параліпоменон, З кн. Ездри, кн. Неємії, 
Юдита, Премудрість Соломона (і деякі доповнення до кн. Естер, 

Єремії й Єзекіїла). 

Острозька Біблія сперлася в основному на Геннадієву руко

nисну, але використала ·В дальшому - крім друкованих грець

ких, латинських, nольських і чеських друкованих Біблій (nри 

провірці й редаrуванні): 

1) ще якісь рукописні nереклади сцслов. методіїаського типу, 
звірюючи їх з грець. ориrіналом (зокрема в кн. Буття й Ісуса На

вина), 2) nереклад Біблії Скорини, З) додавши ще З-тю Макавей
ську книгу, мабуть, за чеською друкованою Біблією 1506 р. 

Єлисаветинська Біблія 1751 р. взяла за підставу грецьку Сеп
туаrінту й відnовідно nоусувала незгідмощі з Сеnтуаrінтою в 

Острозькій Біблії, відкинувши й неканонічму З-тю кн. Макавей

ську. 

Є основні різниці в проблематиці народно-мовних перекладів 
св. Письма поміж : а) давнішими 16-17 вв., б) поміж новочасни

ми - 19 :в. геть аж до 1917 р., і тими, що nоявлялися після 1-ої 

св. війни, а теж і nісля 2-ої св. ·війни. 

Перші рукоnисні nереклади 16-17 вв. були індивідуальними 

намаганнями удостуnнити зрозуміння тексту найближчому гур

тові людей (найближчому - себто з засягу власного манастиря), 

або якомусь меценатові чи меценатці, а в дальшому - парафія
нам власного деканату чи єnархії. Тому останньому служили на

швидкоруч складені переклади євангельських недільних і вели

косвяткових читань (чи їхніх частин) - перед доданиІ\ш в даль

шому катихитичними гомілетичними поукаl\ш-викладаl\ІИ. 

Це зокрема можна сказати в основному про т. зв. «Учительні 

євангелії», найчастіш рукописні - головно з Закарnаття-Пря

шівщини (їх рештки збереглися досьоrодні, а вони ще навіть не 

охоплені nовністю та становлять вдячне nоле для досліду фі."Іо
логам-мовознавцлм і палеографам). 

Вони nовні діялектних форм: вдячний матеріял для історич
ної діллектології україш.цини. Деякі - були й друковані (напр. 
Заблудівське Учительне Євангеліє 1578 р. - москвином Ів. Фе
доровим, який укр. мови не знав, і тому й nобоявся «виворочати 

священну церковнослов'янщину», щоб де не впасти. в єресь); що

лиш ·nізніші київські перевидання за П. Могили майже вповні 
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стали укр.-мовними. Очевидно, були й інші ще такі Учительні 
євангелії в 1-шій nод. 17 в. В усіх них треба б сnершу аж окремо 
виділити - при досліді їх мови - їх гомілетичну частину, окре
мо від самих євангелійних читань, - повторюємо: при досліджен

нях, яких досі вповні бракує. В загальному можна сказати: пе

рекладацькі труднощі термінологічні переборювана так, що в 

переклад запазичувано термінологізми й фразеологізми церков

нослов'янські, nольські або латинські (на Закарпатті й мадяр

ські). 

Крім внутрішніх стимулів у творців отих перекладів - на

ближувати слово Боже в зрозумілій формі свому найближчому 

довкіллю, - .важливими були й зовнішні спобудники: зразки 

чеських і польських перекладів св. Письма, нерідко іновірчі (гу

ситські, nротестантські, антитринітарсько-социніянські) із дода

ваними данонапрямковими коментарами, яким саме життя вима

гало було протиставити власний - тоді: укр. православний -
текст. Церковнослов'яшцина була вже мовою доволі віддаленою 

від зрозумілости меншеосвіченому загалові. 

Цей процес не nроходив гладко, без скрипотів: відома ж по

става нашого спізненого аскета Івана Вишенського- проти «ВИ

ворочання слов'янської мови на просту» в церкві. Вишенський 

був тут лиш предста·вником слов'янського «Всеправославного» 

напрямку: найяскравішим виявом того напрямку була праця гур

та редакторів ОБіблії 1580/81 рр. Україна й українці дали схід
ньоцерковному слов'янству textus receptus ев. Письма, але еамі 
прогавили тоді на1юду: підняти мову власного населення на п'єде

стал літературної, - як це тоді ж зробили чехи й поляки, - і 

11им спізнилися на тому відтинку серед інших слов'ян на ці

лих три сторіччя. Нашому освіченому духовенству воно, правда, 

уможливило стати «перелетними птахами• в Росії 17-18 вв., себ
то робити там високу церковну карієру. Але й коштували ці ка

рієри в 1917-20-их рр. нашій православній церкві дорого, коли не 

знайшлося на Україні владик .висвятити власну ієрархію (з ли

цемірними закидами У АПцеркві від «синодальників» у «само

святстві• !), а якоюсь мірою - коштує дорого ще й досі. 

Переклади св. Письма, що виникли в 19 в. аж до 1-ої світо

вої війни - були відображенням даноетапного розвитку місце

вих варіянтів нашої літ. мови: nід аспектом перспектив її обслу

гувального територіяльного засягу - Галичини-Буковини, а чи 

- Поділля, Чернігівщини-Київщини-Волині-Харківщини. 

Кожен з-поміж таких ідеалістів-перекладачів св. Письма 

(ішлося спершу головно про Євангелії) вносив густіше чи рідше, 

стилізовані риси свого індивідуального діялекту, ніраз не раху-
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ючис.я з тим, чи вони будуть зрозумілі й сприйннтливі на всій реш
ті укр. мовної території, для .якої переклад бував проєкційно по
думаний. Бо й про мовні риси тієї території уявлення були всьо

го мрпковинні. 

Це можна б головно сказати про уривки перекладу М. Шаш
кевича (1842), про переклад А. Кобилянського (1874-77), а з не
друкованих --- ·про рукописний Михайла Лободовеького 1903 р. 
(про нього відомо лиш із неrативної оцінки П. Житецькоrо, що, 

зрештою, галицькі переклади свідомо збув мовчанкою). 

Шашкевич, уродженець пд.-волинської галицької Брідщннн, 

добре відчу.вав діялектну вузькість декотрих власно-говіркових 

фанетичких і морфологічних форм і оминав їх у свому перекладі, 
хоч у його родинній говірці вони с: напр. перехід 'а в'е (дитя, тоє 

ка.м:вня/1 рьLда'Н:ье, .як і зрідка щоб nожєдау єt) чи закінчення 
оруди. одн. на -ов/-ев (дороию, з .м.ат'Врю). Зате вже поширені
ті розрізнювання м' .яких і твердих закінчень в дав.-:"-tісц. одюtни 

жін. роду, в :м:ісц. однини чол.-сер. р. (душн., в тtни, в кораблн., 

в сердци) енклітичні форми дав.-знах. однини особово-вказів

них займенників (~о, .му, ю, ти, тя), закінчення дав. однини чол.

сер. іменників -ови/еви, тверде закінчення -т коньюrації (.човит, 
назвут, идtт), відокремлювання від дієслова постфіксу -ся (що ся 

уродило), давні форми nерфекту з допоміжним: дієс.тювом бути 

(зізвау-є.м., щобьL-сь не вдариу, не .м.енша-сь, бо-сь.м.о видtли, 
чули-сте), активні дієприкметники тепер. часу (идущн.х до не~о, 

илос из неба .м.овящій) як і відповідні· дієприслівники в цслов. 

оформленні (не хотяще, проповtдующе - як вплав церковно

слов' янщини) в перекладі виступають. 

Нк частий архаїзм чи поетизм у Шашкевича внетупають 

довгі форми прикметпика (правая рука, око правоє, ~осподпюю, 

убо~іи). У синтаІ~сі ж nід цслов. впливом трапляються нерідко па

сивні звороти типу: була висиnана і nотоnтана од людей, ре-чен

ноу через nророка. 

Народно-пісенну пестливість відчуваємо в таких висловах, як 

напр. дtточки єще .маленька буду з ва.м.и, Ой, Господи, ти знаєш, 

же тя люблю; nоказав ї.м. руцt u нозt (тут уже ніраз не первісна 
двоїна, але відгомін лірницького канту, і ·відчуване як дитячо

мовне: руця, нозя «рука, нога»). 

В лексиці перекладу різких вузьких діялектизмів небагато: 

син nервенок, звідуватися в ко~о «допитуватися», весьюtй «Вся

кий», нtт «нема, ні», же «ЩО», шарань-ча «Сарана», tу.м.но «Тік», 

nодоба «Слід, треба», ели «ЯКЩО», бачь «ОСЬ», но «але», хижина 

«хатина», неу.м <<божевільний», ськати «шукати», ~а.чорити/.чур

котати .межи собою «ремствувати, негодувати», дакатрий «декот-
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рий», nрохати на ко~о «Оскаржувати», надибати «зустріТИ>>, nра

вити «говорити», украйки «повивачі», відаі} «мабуть», nро~нати 

(ратю.цем) «проколоти», .м.етати, .м.е-ч.у «кидати», свита «риза», 

отеребити «очистити -стебло», з~ориути в єдно «зібрати». 

Не цурався Шашкевич церковнослов'янізмів, польонізмів чи 

й чехізмів (куситель, рьLбар-8, n1Jтель зaniJi}, nекельний, -ч.ужело

жити, ·живот «Ж'ИТТЯ», nередати «зрадити», nохідня «смолоскип», 

хуть «бажання», вів-ч.инець «кошара»). 

Текст nерекладу Євангелій А. Кобилянського об'ємистіший 

(Євангелія Луки й Йоана), його свідома настанова на діялектність 
виразніша, обраний же діялект (порівняно з Шашкевичевим) -
серед інших rщ.-західних говірок - відокремленіll.П1й, то й від

повідних рис у нього більше. 

Єв. Луки А. Кобидянський видав у двох версіях: а) етимоло

гічно-кириличним nравописом та б) фонетичною латиницею чесь

ко-хорватсько-польсЬІКо-румунського типу (с, z, s, f, sie «Se», -~t. 

rado~t «радість»). 

Кириличний правопис А. Кобилянського це змодифікований 

етимологічний: о = і, e/iJ = і, -"Ь вьL- = ві-, u = і, -нье = -н'е (вьL
nущенье, -au- = аї-: краиніJJ.9Об 

Можливо, що його латинський фонетичний правопис був по

думаний для укр. вірян на Буковині та еміrрантів звідти в ЗСА

Канаді, а чи й для пряшівщан ( «Карпаторосів» ), які користували
ся в своїх заокеанських друках мадярською латинкою. 

Цікаве, що ця спроба Кобилянського досі не відм і чен а наши

ми істориками правопису. 

Покутсько-наддністрянсько-гуцульська говірка перекладу Ко

билянського найчіткіше виступає в фонетиці й морфології. Де 

йому не вистачало діялектної лексики й фразеології, Кобилян

сь·кий удавався до польонізмів, крім що до знаних у народі 

церковнослов'янізмі в. 

У фонетиці можна назвати: 1) •nерехід 'а в 'е (и.м.нье, за
льє~, дtв-ч.ье встань!), 2) відсутність вставного ль після губних пе
ред йотованими голосними,- хоч не скрізь консеквентно (славю, 

уздоровяти), З) обниження і в еІи nеред р (постійно: .м.атьер «ма
тір»), 4) -ч., ж, ш, щ постійно м'які (лежя-ч.у, щя.сливі), 5) префікс 
ви- звучить як ві- (писане вЬLхова-н.ьLй), а nрефікси об-, о- як в-Іу
(вnов'Вв, -і подібно: вна, вни «вона, вони»); 

ооб З друк.-техн. причин передаємо м'яке l як 1' (воно в Кобилянського 
позначуване на хорват. лад як 1 із підлітерним •седІлем• !), а написання 

вь' = ві як в~-. u = і як u (вони в Кобилянського позначувані сфранц. цІр'
кумфпексом• ). 
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в морф о л о г і ї: 1) у деклінаца Іменників закінчення: а) в 

дав. оди. чолов. і середніх іменників -овиІ-еви (до.м.ови, ка.ченеви, 
.м.tстови - зрідка в серед. роді), б) в оруди. оди. жіночих -ов/-ев 
(за .м.нов, вашев, руков, з радостев), в) в місц. чолов. і середніх та 
в дав.-місц. жіночих -и в м'яких типах (на .м.і;сяци, на .м.-бсци, на 
зе.м.ли, на nостели), г) у множині закінчення -и, -е .. ч, -ех у мі
шаній жін. і сер. відміні (рі;чи, рtче.м., в р-дчех, в яслех), r) вплив 
11вердого типу на м'який у формах: и.м.ньо.м., волосьо.ч, душо!, 2) 
збереження й розбудова енклітичних форм у оказівних і особо
вих займенниках (~о, .м.у, .м.и, тье, - nольонізм ніцІничо «ніщо»}, 
а зредулліко~ані форми у вказівних (сеся, сесю, сесе, сесі, тота, 

тот.у, тото, тотu) та поява стягнених і м'яких закінчень у nрисвій
них займенників (наше~о, наше.м.у, .м.еи, твеи, свеи, .м.о.м.у, тво.чу), 
3) в коньюrації: тверде -тв закінченнях (даст, с.чо1.ут, чині;т), від
ділений від дієслова постфікс -ся (зтинає ся), pyxo~ti закінчення 

- nервісно форми доnоміжного дієслова в складеному nерфекті 
(найшов-є.Аt, nрійшов-єс, шукали-с.м.о, що сте виді;ли) та в умов

ному способі (коАtу бьLАt хотtв, щобьtс більше вьLложив, жебьtс.чо 
nойшли, абЬLСТе знали), ЯК і давні форми закінчень інфінітиву В 
дієслові з коренем на гортанний чи губний (nо.м.о~чи, стере1.чи, 
утечи, nо~ребсти). 

В синтак ·сі нерідкі ІЛасивні конструкції (по1.аньбленьttї. од 
не~о), nри чому широко nід цслов. і nоль. впливом уживаються 

аІКтинні дієnрикметники теnер. і минул. часу (вьtходячи.ч хрести

тися од не~о, оставшихся). 

Багато особливостей трапляється зокрема в лек с н ці (rазда 
'госnодар', цюлювати, кобіта 'жінка', кьерва 'кров', дотулюєся 
йо~о 'дотикається', обжирца 'n'яниця', обез~оловити 'відрубати 

голову', от де 'отут', nлекати 'кормити груддю дитину', пу1.арь 

'чаша', ладно сказав-єс, роз1.нtтити о1.ень 'розкласти вогонь', вар

водити 'ремствувати', лоси 'жеребок', збьtткуватuся 'знущатися', 
npиniAtнu собі; .чене 'згадай', заnіє ко~ут 'заспіває півень', опу
стив дух 'віддав душу'. 

Кольористо nо-народньому звучать окремі ф р а з е о л о г і з
ми: ба й обідравши 'і оrрабивши', не жура тобі;, же сестра .м.оя. 
Аtене са.м.у лишила; ой кажу ва.м.; .м.ай .чене за вьt.човленоzо 'ви

nравданим', ану ба що хлопчина той буде; тай aдttвu ан1.ел Госпо

день; розду.м.ували, ци би він не був Христос; щезни nоза .чене, 
Сатано; от бо нарід; ба хто би то був). 

На nідставі nорівнянь nерекладу Євангелій- Куліша 1871/81-
86, Н. Завіту 1901, - рукоnисного М. Лободовеького (1903) й П. 
Мораченеького (1860-62, 1906-11) П. Житецький стверджує, що 
найближчим духові укр. мови є переклад Морачевського, а най-
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критичніше оцінює переклад М. Лободовського. Зрештою ж ло

дає паралельні зразки притчі про Блудного сина й про Багача та 
Лазаря (Лк 15, 11-32; Лк 16, 19-31) зі згаданих трьох перекладів, 

як зрештою й і~ дальших рукописних і друкованих- теж Учи

тельних- Євангелій від 16 в. почавши: Пересолницького 1556-61, 
Волинсько-Житомирського 1571, рЮІ. Учит. Єв. Почаївської Лав
ри в Київ. дух. Академії нр. 101 (16 в.), Учит. Єв. 1604 Киево
Михайлівського манастиря 1643 р., Учит. Єв. 1637 (надруковано
го П. Могилою) та ркл. Учит. Єв. 1670 р. Киево-Софійського <:о
бору ч. 297. 

Кулішевому перекладові Житецький закидає надто велику 

дослівність (певно зумовлену вимогами Лондонського Бібл. Т-ва, 

лк і деякі вперто повторювані церковнослов'янізми (рече, ~ла~о

лючи, ~рядущий, убозі 'убогі'). 

Лободовського97 перекладові Житецький закинув, що надто 
ча·сто й невільничо тримався рос. і цслов. синодальних текстів, 

хоч напевно знав і Кулішів nереклад. В дальшому витикав йому: 

1) :вкраплювання «галицьких» (насправді і сх.-лодільських!) форм 
минулого часу тиnу: бачUJІ.и-сь.АС.о, ви чули-сте (хоч для Лободов

ського це пд.-сх. подільські форми), як і лд.-східніх форм теле

ріш. часу тилу: не зн.аходю, відnустю, 2) вживання активних діє
прикметників теперішньоrо часу на -щий, -чий (nросящо.АС.у у 

тебе, застане роблящи.АС. отак), З) вживання вульrаризмів (цицьки 

'грудь', курвайства 'розпуста') й :кованих слів (зновожиття 'паки

битіє', брехнесвідкувати 'свідчити фальшиво', nоіна'Ч.ати 'змінити

ся', nостувати 'постити', обвинуватар 'оскаржувач', жителище 

'оселя') як і маловідомих діяпектизмів (своящина 'рідна сторона', 

від~етькати 'відректися', nаперека 'nоясниця, бедра', орудувати 

'адмініструвати') і церковнослов'янізмів. 

У Мораченеького Житецький nідкреслював сміливе орудуван

ня ,леріфразами, де ориrінал бував би тяжкуватий для укр. ви
слову: ~ості весільні 'сини весілля'; nоки nравда йо~о не візь.м.е 

верху; а на.АС. що? ее твоє діло; тинявся я на чужині, і ви дали 

.АС.ені nритулок; всі з лишку сво~о К.Іlали, а [.вдова] вона з злид-

D7 Чикаленко, Євген: Cnozaдu (1861-1907), Нью-йорк 1955, ес. 120, 124, 
- згадує про Михайла Лободовеького (Лободу) як про члена харківської Гро

мади: в 1860-их рр. закінчив духовну семінарію, не висвячувався, але nішов 

учителювати в селі, став за волосного nисаря, збирав етнографічний мате

ріял, що увійшов у Словник Б. Грінченка, еміtрував за кордон, де в Женеві 

nрацював у друкарні Драгоманова, у 1880-их рр. вернувся й оселився «В сво

єму ріднаму Харкові•, де служив у банку, .nерекладав на укр. мову св. Пись

мо, на таку саму 'круту' мову, як 1 його Тарас Бульба• [nереклад 1873 р.], а 

1906 р. видавав у Харкові газету Порада.- Доля його рукописного nерекла

ду св. Письма невідома. 
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нів своїх усе, що .м.ала тільки, кинула, увесь кусок свій хліба: 

(К у л і ш: всі з достатку сво~о клали, ся ж з недостатку сво'l.о; 

все, що .м.ала, кинула, увесь nрожиток свій). 

Характеристичне, що Житецький пропонував за:ІИшати задо

машнені богослужбовим вжитком церковнослов'янізми, а теж не 

україmцити навіть задомашнених уживанням власних імен -
все воно засади, що прийнялися в дальшому у nравославних пе

рекладах св. Письма. 

Подібне можна сказати й про розраховані лиш на галицько

католицького користувача друковані переклади О. Бачинського 

(НЗавіт, Псалтир, 1903) чи О. елюсарчука («Розширена Псалтир», 
1899-1904). Цей ·Підхід зрештою nрозирає і в широкознанім укр. 

nерекладі Куліша-Нечуя-Пулюя (1877-1903), виданім Лондонсь
ким Біблійним Т-вом, - неодностайнім щодо своїх окремих ча

стин - відповідно до автури. Відображує - головно цей пере

клад- ·nородові болі соборної укр. літ. мови. 

Історію цього nерекладу nереnовідає о. Т. Т. Галущинський в 
уже згадуваній статті. Віч-на-віч уnертій nоставі Синоду Росій

ської ПЦ - (недоnустити друку nерекладу П. Морачевського, 

1860-62 рр.) всупереч якнайпозитивнішим оцінкам теологів і фі

лологів (аж до 1906-11 рр.), - автор же nомер був уже 1878 р. 

- удався чернігівець родом П. Куліш при своїх nолітично-мін

ливих мандрах до Відня й тут запроnонував свій переклад св. 

Письма Лондонському Біблійному Т-ву, але - з церковнослов. 

мови. елявіст Ф. Мікльошіч не зміг поручити Кулішевого пере

кладу, бо той не відповідав вимогам Лондонського Т-ва: перекла

ди НЗавіту мусять бути з грецького, а Ст. Завіту з гебрейського 
ориtіналу. То ж Куліш свій nереклад уривками друкував уЛьво
ві й Коломиї. 

Вивчивши ж у міжчасі гебрейщину, став nерекладати з неї 

Ст. ЗЗІВіт; для грецької знайшов сnівробітника в кол. студентові 
теології й відомому фізикові галичанинові Ів. Пулюєві. Як же ж 

nожежа Кулішевого хутора Мотронівки зю~r."Іа його да.,ьші nе

реклади Ст. Завіту і все nрийшлося відреконструйовувати від

нова, Куліш уже не .велів зробити всього: матеріял і працю nе
рейняв на себе київщанин Ів. Нечуй-Левицький, що й викінчив 

усе, видане згодом Лондонським Т-вом: Біблія 1903, nеревндана 
більшекратна no 1947 р., поки цього видання в Лондонському 
Т-ві не замінив новий nереклад Біблії київщанином Ів. Огієнком 
1962 р. 

Першим же найновочаснішим nерекладом Євангелій став пе
реклад П. Морачевського, директора Ніженського Ліцею, а що 

його nеревіряли на початку 1900-.их рр. nредставниюt богословії 
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й україністики, родом з різних земель. Цей ·nереклад Євангелій, 
спершу друкований з nаралельним цслов. синодальним текстом 

у Москві (1906-11), був у своїй укр. частині передрукований у 
Львові (Вінниці) 1921 р. і вплинув тимсамим на найближчі ча
сово укр. переклади Я. Левицького (НЗавіт 1921, Псалми 1925) й 
М. Кравчука (1937), а теж на такі ж nерекладаць·кі праці варшав
ського Укр. Наукового І-ту (1939 р. наnрестольне кирилицею Св. 
Єван~еліє), луцької консисторії й крем'янецької Духовної семі
нарії, а 1:1 .яких брали участь і декотрі з виnравлювачів 1900-их рр. 

Це варшавське Св. Єван~еліє вnлинуло й на nізнішу версію 
nерекладу Ів. Огієнка Біблії (1962 р.), яка усувала деякі зокрема 
«евфонічні» (милозвучні) написання Огієнкового перекладу Н. 
Завіту-Псалмів (Люнд 1942 р.). 

Є питанням, вартим досліду, наскільки глибо~им був ·вплив 

перекладу Морачевського на переклад Т. Т. Галущинського (Рим 
1946) як і Ів. Хоменка-Плюти Св. Пись.м.о (Рим 1963), очевидно,
в частині перекладу Євангелій. 

Варті окремого досліду- текстологічного й мовного - nере

клади кн. Псал.м.ів М. Кравчука (1966), кн. Псал.АС.ів у Св. Пись.АС.і 
(1963) та В. Дзьоби, - який nішов, як виглядає найдалі в на

прямку «.переспіву» - на лад Кулішевого, Барчиного, - в тому 

й їх «модернізації». Того роду «Переспівю~, очевидно, для бого

службового вжитку не надаються. 

Подібно стоїть питання текстології й мови nерекладів частин 
Ст. Завіту й Н. Завіту :в богослужбових текстах: nравославних 

(І. Огієнка - від 1920-1Их рр.; київських 1920-,их рр., відновлених 

у 1941-43-ому рр., волинських 1920-30-их рр., еміrраційних ной

ульмсько-карльсруеських 1946-60-их рр., канадських митр. Іла

ріона-І. Огієнка, бавндбруцьких митр. Мстислава), - nодібно як і 

укр. католицьких (римсьюих 1970-их рр.). Вони бо ні теnер ні ра

ніш як цслов. тексти-ніраз не ідентичні з дотичними частина

ми nерекладу nовних текстів св. Письма, кожночасно рахуючисл 

з традиційними задомашненими текстами, зміни яких викликали 

і викликають куди гострішу реакцію і сnротив, ніж .суцільні -
призначені для читання- nереклади св. Письма. Все воно сnер

шу - текстологічні, а в другу чергу - мовно-стилістичні nро

блеми перекладу. 

Почавши вже від перекладу Шашкевича, Кобилянського, Ло
бодовського, а ще більше від Куліша-Пулюя, Бачинського, і таки 

найвиразніше від Морачевського, Я. Левицького, М. Кравчука і 

всіх сх.-укр. перекладів - основна проблематика nерекладача 

пересувається з ділянки вибору діялектної бази nерекладу - на 

ділянку nідшукування стилістичних відnовідників і, що головне, 
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- реалІИної вірности перекладу (отже nередачі українською мо

вою палестинської ботаніки й зоології та гебрейсько-левантинсь

ко-грецько-римського побуту), а чи то - на «гуманістично-рене

сансовий» (чи й «Травестійний») лад- їх «українщення>>. 

Ще найнаглядніше воно впадає в очі навіть не-фахівцеві при nе

редачі ймень (Іоан-Йоан-Іван; Іисус-Ісус; Бетлегем-Віфлесм-Виф
леєм тОІЦо). Відомо ж із історії російської ПЦ, що там такі роз

ходження: служили арrументами розколу. На нашому вужчому 

укр.-катоJІИцькому й укр.-православному відтинку такі розхо

дження: '(я:к от: aJtu.л.yя чи а.л.і.л.уя, Гол~офа: Гол~ота: Го.л.~офта) 
стають підставою придушуваних емоційних квасів, які ще мо

жуть вилитися: в відвертіші анімозії, .як от питання термінів пра

вовірний чи nравославний нині вже в катакомбній Католицькій 

церкві Галичини-Закарпаття стає підставою роздарів і сварок. 

Для: чужинців вони ж так само майже невияненні, я:к були й є в 
рос. розкольництві написання: «Исус» чи «Іисус» тощо. Не замов

чузальне затушковування:, але сміливе науково-історичне висвіт

лювання тут завжди в стані запобігти гіршо"Іу. 

Для: всіх новочасних (20-вікових) перекладів св. Письма -
зрештою й я:к і для: модерної укр. літ. мови --основними питан
нями стали - вже не вибір дія:лектної бази (вона вспіла вигла

дитися: в основному, увібравши істотне з культурно-політично

активних говіркових масивів: від Чернігівщини-Полтавщини-Ки

ївщини ·по Галичину), але- ·стилістика, в тому: 

1) вживанння: архаїзмів - головно цслов'янсьF"нх походжен

ням, менше фонетичних (~лава: ~олова, .чладекеt~ь: дитя.Іхлоn'я.), 
та вже не народного Пан.-Бі~, але: Госnодь Боz. чи то морфоло

гічних (ходив єси «ти ходив», повен.: 11.овн.ий; ан.z.ел Господен.ь: 
Господній), але радше словотвірних (зшестя.: зійдекн.я., вос~ресек
ня: -сеніє; nри.снодіва: вседіва) і синтаксичних наnисаний від rrро

порока: пророко.м.; постфікс -ся виражувати пасивний стан: nр о

к .л. е нет ес ь свої.чи сина.м.t' «ваші сини вас nрокленуїь»; про

повідував, х о д и в ш и 11 х о д я 'Чи по Галн.леї; постпоз1щія прик
метника-атрибуту супроти свого іменника: От'Че наш: наш батьку, 

я:к і загалом інверсивний словолад - з присудко~t на кінці ре
чення:: По Галилеї Ісус ходи в, замість нев-rральноrо: Ісус ходнв 

по Га.л.илеї), та лексичних (nро-рік, про-рекла «сказав, -ала», со

віт «рада», С'J..Іnружество «nодружжя:», хра.чина «хижина», днесь 
«сьогодні», всепіта «Всеоспівувана», 

2) вживання поетизмів (у Псалмах, Пісні пісень тошо), що є 
чи то загально-укр. народно-пісенними формами чи то поширені 

з котроїсь дія:лектної системи - у висліді її ролі в нашому мов

но-соціологічному розвитку, я:к напр. Черкащини-Полтавшини з 
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їх багатим думоnо-історично-пісенним козацьким фольклором (це 
проблема не досліджена ще навіть на загально-літ.-мовному на

шому розвитку): 

а) фонетично-словотвірних (народ: нарід, nоход: nохід; nита
тись: nитатися, nитавсь: nитався - виштовхнемо за те з різних 

причин подібні інші, nервісно-дія:лектні: nитать: nитати, - бо 

вони нагадують російські, - а nита: nитає, - .як надто вузькі 
південно-східні), 

б) морфологічних (довгі чи стягнені форми прикметника в де

котрих родах і відмінках: святая, -тую, -теє, -тії «свята -ту, -те, 

-ті»; ід і те «ідіть»; впровадження: закінчення: давального однини в 

місцевий однини чол. й серед. роду: в добро.м.у синові/слові ((в до
брім сині/слові»- розвиток під впливом жіночих тотожніх закін
чень у жін. роді в давальному й місцевому: добрій жінці/в добрій 
жінці, - розвиток зайшлий з ·вол.инсько-поліських говірок, а ·ви

гідний тим, що усуває паля:талізаційну зміну приголосних зубних 

перед -і-.м.: в золот-і.м./ чи в золот' -і.м., пк воно є на півд. сході, 
почерез Покуття: аж до Бойківщини, .як і проблему поліських тут 

дифтонгів: -уо.м., 

в) словотвірних (напр. nестливо-здрібнінневих суфіксів: ди

тиюсо, діточки, .м.аленький), 

г) синтаксичних (що напр. при інверсивному словоладі йдеть

ся про вИІЦезгадуваний архаїзм); оминання об'єкту/предмету в ро
довому після заперечного присудка: не читає/не хоче читати/не 
буде читати книжку - замість ранішого: "' книжки, -
яв.ище, що шириться з пограни~их з неслов'янськими мовами го

вірок Буковини-Поділля: й Закарпаття, а. ще таки найбільше під 
впливом рос. мови мовців-неродовитих росіян як «дуже ·вигідна 

форма)); поляки охриетили її були в своїх консервативних ендець
ких ((народово-демокраційних)> авторів з Поділля .як «accusativus 
tгomtadraticus» (за їхнім гура-патріотичним шовінізмом звали 

їх противники t го m t а d га с j а naгodowa замість demokracja 
n-wa); в нас його вже годі було б сьогодні викорінити. 

r) лексичних (отець: батько, донька: дочка; ~олубий: блакит
ний: синій; добрий: хороший; красивий: ~арний; держати: три.м.а
ти; хоч- хоч: або- або), 

З) ·вживання: неологізмів, що теж нерідко бувають новочасо
вими позичення:ми-кальками (віяння/веяния: наnря.м.киІnря.м.уван
ня) чи утвореннями, відштовхувальними від російщини. 

Окреме nитання: це справа передавання: форм біблійних імень 
та географічних назв. Про послідовність при тому не можна го
ворити ні в Куліша, Пулюя, Нечуя:-Левицького, Огієнка чи Хо-
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мснка, - зокрема там, де йдеться про більш чи менш задомаш

пені традицією ймення й тоnоніми. При задомашнених- стосова

но з·сичайно церковнослов'янське традиційне передавання (при 
тому разходження існують nоміж галицько-буковинсько-закар

латськими J{атолицькими формами - згідно з українськи.м роз

витком давніх голосних і, t та грець. {) в tt, і, фт, як напр. Виф
леє.м., алилуя, Гол~офта - і такими ж задо!\tашненими в право

славному вжитку, на який, без сумніву, впливала останніх 200 
років офіційна церковна російсько-мовна передача, як налр. Віф

леє.t.t, алі.11.уя, Галілея, Гол~офа чи розмовне nев'Чі «сnіваки, хори

сти»). 

Розходження nри передачі гебрейських як і грецьких біблій
них імень і назв виникають ще чи не найбільше з того, що цс.тюв. 

традиція тримається грецького перекладу «70-тьох» («Септуаrін

ти») 2-1-го .ст. до Хр. з усіма дальшими консеквенцію.ш: 1) пе

редачі гебр. са.чех, цаде, шін, с'ін як сі~.м.и, гебр. каф як кanntt іі 

хі, гебр. тав як тав і т~ети, гебр. ne як ni і фі, 2) nередачі ляр~tнrа.'ІЬ
них гебр. алеф як «легкого», а гебр. аїн як «гострого» приднху, 

гебр. хет як хі, а гебр. ~е як «гострого» придиху. Різнилася й 
грецька передача олександрійською «Сеmуаrінтою» rебрейських 

голосних від пізнішої з 8-10 вв. рабінсько-мазоретської, а що на 
її ранішій версії в основному спертий латинський nереклад св. 
Єроніма (342-420), відомий nід назвою «Вульrапt». Не вдає:-.юся 
тут у подробиці nередачі голосних гебр. літерами алеф, вав, ~е 

- nеред приголосними ані такого ж позначування гебрейських 

голосних nід nриголосними у :мазоретській пунктуації 8-10 вв. 
Куліш, хоч був зобов'язаний Лондонсь}{""Ю;f Біблійним Това

риством триматися при перекладанні Старого Завіту гебрейсько

го, а 'В Новому- грецького ориrіналу, -насnравді послідовюt:о.t у 
nередачі назв не був: nоруч форм Абель, Буття IV, 2, Нояz Б:у-т. 
VI, 8, Із.м.аел.ь Бут. XVI, 11 є й: Аскеназ Бут. Х, З, Авраа.ч Бут. 
XVII, 5, Моав Бут. ХІХ, 37; йдеться тоді про грецько-церковно
слов'янську традицію. 

Церковнослов'янський бо nереклад книг Біблії - nочавши: від 
еля. Кирила й Методія (9 в.) до Острозької Біблії (1580/81) -спи
ра·вся на грецьку «Септуаrінту», враховуючи заїсиувалі в між

часі грецькі фонетичні зміни: бета стала вимовлятнся як в, пета 
---- як ф, придихи зникли, дифтонnt ай, ой, ей, етzа іі іnсілон. -
як і (з чого згодом •в українщипі стало u), а різющі між корот
ким о.м.ікрон та довгим о.м.е'l.а (як і між довгими: й короткими го
лосними а й і) заникли. 

Цслов. традиція ще nослідовніше проглядає nрн вживаніших 
назвах в nерекладі І. Огієнка: (ті самі ймення) Авель, Ной, Із.чаїл, 
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Авраа.4С., Моав, але: Ашкеназ. Подібно й у перекладі І. Хоменка: 

Авель, Ной, Із.м.аїл, Aвpaa..tt, Моав, але: Ашканаз. 
Непослідовний - при передачі рідких назв - І. Нечуй-Ле

вицький: 

1 Хр Х, 1 фUJІ.истії .. на ropi Гебуї; 1 Хр Х, 2 •. вбили Аби"адаба 
та М елrисуя.; 

Огієнко: фUJІ.исти.емя.ни на горі (ілбоа; Авінадава і Малкі-Шуя.; 
Хоменко: філісти.кляни на горі Гілбоа; Авінадава та Малкішуа; 

2 Хр XVIII, 28 : Н.-Левицький: Ра.аот Галаадський, 

Огієнко: (ілеадський Ра.Аtот, 
Хоменко: Ра.Аtот Гілеадський. 
Вихід 1,2 : (Куліш) Рубен, Си.кеон, Левій, lОда, 1,3 : Іссахар, Зебу

лом та Беня..Аtu..к, 1,4 : Дак та Нефталій, Гад та Ассер; 

(Огієнко) Рувй.Аt, Си.чеон, Левій, Юда, Іссахар, Завуло" і Ве1І.ія..Аtи", 
Дан і Нефталі.Аt, (ад і Асйр; 

(Хоменко) Рувu..к, Сu..кеон, Леві, Юда, Дак і Нефталі, Гад та Ашер. 
Мат. 11,8 : (Куліш) Витлеє.«, (Огієнко) Віфлеє.«, (Хоменко) Вифлеє.АІ.. 

'Українських патронімічних утворень морфемами -енко (для 

синів) та -івна (для дочок) уживають Куліш та Н.-Левицький, 

відназвових присвійних nрикметників уживає Огієнко, але лиш 
родового відмінка - Хоменко (чи то його «мовники»!): 

Бут. ХІ, 29: (Куліш) Милка Гаранів"а, (Огієнко, Хоменко) Мілка, 
до-чха Гарана; Бут. XIV, 13 : (Куліш) Ма.арія. А.«орієнка, (Огієнко) а.ао

рея.нина Ма.аре, (Хоменко) у діброві Ма.«ре, а.«орія.; 

Аггей, 1,1 : (Куліш) Зоробабеля. СалnтіЄ?tка, Ісуса Йоседекенка, (Огі
єнко) до Зоровавеля., Шеалтіїловоzо си"а, до Ісуса, Єzосадаковоzо сина, 
(Хоменко) Зоровавелові, синові Шалтієла, Ісусооі синові йоцадака; 

1 Хр XXVII 1о: (Н.-Левицький) Сафатія. Маахіє"ко, (Огієнко, Хо
менко) Шефатія., син Маахи; 

2 Хр ХХІХ, 12 : (Н.-Левицький) Махат А.«асаснко, (Огієнко) Махат, 

син А.«асаів, (Хоменко) Махат, син А.«асая.; ХХХІІ, 20: (Н.-Левиць

кий) Ісаїя. А.«осенко, (Огієнко) Ісая., си" АJІ.осів, (Хоменко) Ісая., син 
А.«оса. 

Куліш, Н.-Левицький і зокрема Хоменко- люблять подавати 
постпозитивно nрикладку при назвах річок і місцевин на лад на

родномовної форми Дунай-рі-чка: 
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Бут. XIV, R: (Куп.) на Сидди.к-долині, (Ог.) у долині Сідді.«, (Хам.) 
Сідді.«-долина; 

Іс. Нав. ХІІІ, 2 : (Куп.) увесь Гессур, (Ог.) ввесь (ешурей, (Хом.) 
Гешур-край; ХІІІ, 11 : (Куп.) Ар"он-рі-чка, nоділлє Медева, (Ог.) ар
нонськоzо nотоку, .«едевська рівнина, (Хом.) Арнон-nотоку, Медва
nоділля.; ХІІІ, 2о: (Куп.) Фасzа, (Ог.) узбі-ч-чя. Пізtі, (Хом.) Пізzа-узzір'я.; 
ХІІІ, н: (Куп.) nоколі"ню Левііно.«у, (Ог.) Левієво.«у nле.«ені, (Хом.) 
Л еві-колінові; 

Авд. 1,:.н: (Куп.) Сио"-zору, zopy Єзавову, (Ог.) zopy Сіон, zopJi 
Ісава, (Хом.) Сіон-zору, Ісав-zору; 
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Зах. ІХ, 1 : (Куп.) .міста Гадрах, (Or.) зе.млю Хадрах, (Хом.) Хадрах
краtl.; 

2 Хр ХХІХ, 16: (Н.-Лев.) 'д Кедрон-nотокові, (Or.) до долинtL Кед
рон, (Хом.) до Кедрон-nотоку. 

Ділянку біблійної ономастики в наших перекладах (і то від 
Острозької Біблії й Бериидиного Лексикону nочавши!) ми тут 

усього загальникаво накреслили: вона повинна б стати вдячною 

темою наших семіталогів і ономасrів. 

Проблемі nередачі біблійних імень І. Огієнко присвятив був 

окрему ·статтю «Вимова біблійних імен», Рідна ..чова, 1938, стовnці 
337-46, 385-92, - (в дальшому .скорочуватимемо: РМ), де скрити

кував зокрема грецький переклад Псалтиря в Сеnтуаrінті як <<най

більше невдалий• (як і укр. переклад Псалтиря варшавського 

Укр. Наук. Ін-ту за благословенням митр. Діонісія Валедннського, 

бо перекладачі трималися грецького, а не старогебрейського тек

сту). При тому обговорив передачу гебреJ':'tських імень Сеnтуаrін

тою, а за рабінською традицією - їх передачу св. Єроні:мом у ла

тинський Вульrаті як і за грецькою Септуаrінтою (із зміненою ви

мовою) в церковнослов'янщині, і звідти в українській мові. Огієн
ко назвав і власні засади при перекладанні св. Письма: 1) коли 
біблійне ймення загальнознане, а ще й уживане в Н. Заповіті, або 
коли воно в нас живе у грецькій формі, тоді він уживає тради

ційної грецької форми: Ісак (Іцхак), Із..чаїл (Ішмаель), Ізраїль 
(Jшраель), Йордан (Яр'дон), 2) як же воно мало ЗІ-Ш~е, а в Н. За
nовіті його нема, тоді він уживає старогебрейської форми. - Це 

теоретично; таких засад тримаються й інші новіші nерекладачі. 

Вистане однак приглянутися географічним мапкам Палестини при 

перекладах св. Письма (Огієнка ж, Хоменка тощо), щоб переко

натися, що там майже хаотична різноголоенця nрп передачі тнх 

же самих топонімів, що (в іншій формі!) трапляються в тексті. 

Виглядає, що номенклятори тих маnок зазирали найперше до 

рос. видань св. Письма. Зовсім за засадою того <<практичного мов

ника», що на мій придискусійний запит, а як він шrсати:.Іе отой-то 

етранжизм, не заїкнувшися відnовів: «А поглянемо, як це пи

шеться по-російсь·кому ... » 
Це зокрема елідне в канадському перекладі сванrе.rпщького 

автора Генрі Г. Геллея (НаІІеу Н. Hcnry) Біблійний довідник. Ко
коткий біблійний ко.м.ентар, вид. Всесвітньої християнської місії, 
Торонто 1985, с. 857 (перекладач пастор М. Фесенко, коректор З. 
Прусаченко, редактор М. Зубович), де місцями і в тексті росій

щипа ше жива «дриrає» під укр. фонетичною nлівкою, то знову 

деінде в незугарній українщипі nізнати англійські фразеологізми 
й вислови. 

(6Ц.) 
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Окреме питання (йому хочемо nрисвятити nодрібну статтю) 

це nалестинсько-єгиnетська зоологічна й ботанічна номенкляту

ра, як це її дуже різно nередають наші nереклади, що йшли тут 

то за іншомовними nерекладами, то за коментаторами, а чи таки 

«українізували» дотичні реалії на ренесансово-гуманістичний лад 

(а що, доречі, зовсім недоnущенне для нинішніх теоретиків nере

кладу!). 

Отак гебр. sapan. nередаване «СеnтуаІ'іНТОЮ» в кн. Левіт ХІ, 6 

як гр. dasypus - за О. Келлером98 1,209 як Hyrax Syriacus, - а де
інде (Прем. Сол. ХХХ, 20, Второзак. XIV, 1, Псал. CIV, 1) як 

choirogryllios (за О. Келлером, І, 209 «Klippschliefer, Klippdachs» ), за 
Лютеровим перекладом «Kaninnchen» (себто «кролик»), nерекла
дають у нас: 

Лев. ХІ, 5 : (Остр. Б.) жїроzрйля, (Куп.) крілика, (Or.) тушканчшс, 
(Хом.) борсука, 

Второз. XIV, 7 : (Остр. Б.) жtроzрйлля, (Куп.) крілика, (Or.) тушкан
чих, (Хом.) борсуха, 

Пс. CIV, 18: (Остр. Б.) елеНЄА'Ь, заяцє.м, (Куп.) лисиця..tt, (Or.) схель
ни.Аt звіринІl.А(, (Хом.) борсуків, (Дзьоба, СНІ, 18) борсуків ч и лисиць, 

Прем. Con. ХХХ, 26 : (Остр. Б.) хироzрйлли, (Куп.) .миші, (Or.) бор
суки (Хом.) борсуки. 

Гебр. Behemoth «тварини» (множ. Пс. VIII, в, Йов XL, І;;, Іса. 
ХХХ, u), а що за О. Келлером (1,406) Hippopotamos - олексан
рійські жиди в «Сеnтуаrінті» фальшиво зінтерnретували як mo
nokeros. rhinokeros «Einhorn», звідки Лютерове «Nashorп» (носоріг), 
вnлинуло nри nерекладі гебр. re'em. гр. hadros «товстий, сильний» 
(Іса. XXXIV, 1) та гебр. rem. гр. mon6keros «однорогий»: 

Чис. ХХІІІ, 22 : (Остр. Б.) сйла едінороz·а, (Куп.) - однороzа, (Or.) 
однорожця, (Хом.) ях буйвіл сильний; XXIV, 8 : (Остр. Б.) славу едїно
роzа, (Куп.) силу одноро:ж:у, (Or.) однорожця, (Хом.) ях буйвіл -; 

Второз. ХХХІІІ, 17 : (Остр. Б.) роzь икор6zа, (Куп., Ог., Хом.) poz!t 
в буйвола; 

йов ХХХІХ, 11 : (Остр. Б.) ійньроzь, (Куп.) однороzа, (Or.) одио
рожця, (Хом.) буйвол, (Дзьоба) тур-одноріz(!); 

Пс. ХХІІ, 2?: (Остр. Б.) от роzь едінорождь, (Куп.) бийволові роzи, 

(Or.) від роzів буйволів, (Хом.) від роzів буйволових, (Дз.) від poza ко
сорожців; ХХІХ, n: (Остр. Б.) сьtкь едіноро:ж:дь, (Куп.) ..ttолоді буй
воли, (Or.) ..ttолоду актилоnу, (Хом.) буйволятко, (Дз.) буйволятко; 

ХСІІ, 11: (Остр. Б.) инор6zа роzь, (Куп.) в однорожця, (Or.) одкорож
ця, (Хом.) буйволовоzо poza, (Дз.) poza в однорожця; 

Іса. XXXIV, 7 : (Остр. Б.) 6вки Юкцьt, (Куп., Ог., Хом.) буйволи. 

98 Ке 11 е г, Otto: Die antike Tieтwelt, 1-11, 1900-13, NDr.; при ідентифі
куванні біблійної номенкпятури зоологічної й ботанічної rебрейської й грець
кої ми спиралися на чеську конкорданцію В і l:':, Milo§, S о u ё е k, J. В.: Bibli
cka konkoтdance, Praha 1/1961, 2/1963, 3/1967. 
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Ще заллутаніша сnрава в ділянці nерекладацької ссфітотеоло
гії».09 Тоді як цслов. nереклад (Остр. Б.) або зберігав зіслов'лнще

ний грецький термін або вдавався до загальників, - всі наші но
вітні nереклади намагаються - чи то на лідставі фахових комеfі~ 
рів, а ч:и й nерекладів російською або західноевроnейськими мо

вами - лодати можливо вірне визначення дотичної рослини, а 

чи її «зукраїнізувати», не заглиблюючисл в ли1·аннл, чи дана 

наша рослина докладно відnовідатиме лалестинсько-єrJmетській. 

Тим і тут тлумачиться лоя·ва найрозбіжніших nерекладів дотич

ного місця в св. Письмі: 

rебр. dtlddim, rp. mela mandragorй, Бут. ХХХ, н: (Остр. Б.) яб.1око 
.Аtа'Кдраzова, (Куп.) любовні яблука, (Or.) .Аtандраzорові яблучка, (Xo:-.t.) 
любовні яблука але в Піс. rric. VII, 14 : (Куп., Хом.) .мандраzори, (Or.) 
zра"Катові яблуні; 

rебр. т6'!, rp. xole, rебр. la'and, rp. pikria, Второзак. ХХІХ, 11-!: (Остр. 
Б.) желчь и z6ресть, (Куп.) nоли'К, (Or.) nолин, (Хом.) отруту і nолин; 

rебр. qdnё, rp. kalamos, rебр. stlp, rp. papyros, Іса. ХІХ, 8 : (Остр. Б.) 
по луз"ІJ тростиіJ.Аt"Ь и сuт"К'Ь.ч-ь, (Куп.) очерет-роzіз, (Or.) ко.•щш та 

очерет, (Хом.) осет й очерет; 

zебр. 'erez: kedros; rебр. §Щd: pyksos, Іса. XLI, 19 : (Остр. Б.) с'мрt.чіе 

и зеле"Кичіе и .Atttpт-ь и киnарис-ь и тополь, (Куп.) кедро.ч, сосною, О!Ш

вою й .Аtирто.Аt, яворо.Аt, буко.Аt та киnарисо..ч, (Ol.) кедра, акацію, .Аtирта й 
.Аtаслину, киnариса, явора й бука, (Хом.) кедро.Аt акацію афиною та о.шв

кою, киnариса, явора та сосну, (у Лютера: Zedern, Akazien, Myrten иnd 
Kiefern, Tanшm, Buchen иnd Buchsbaum; рос. кедр, ситти.ч, и .чирту и 
.Аtаслину, Kttnapиc, явор и бук); 

гебр. Ь'т6§: rp. kyparissos, rебр. tfdhdr: rp. peuke, rебр. te'assйr: rp. 
kedтos, Іса. LX, 13: (Остр. Б.) 'КttnapйcO.It"Ь и nевzо.ч-ь 1t хедрО.ІІ"Ь, (Куп.) 

киnарис і кедри та сосна, (Or.) киnарис, сосна й бу1~, (Xo:-.t.) кunарнс, 
явір із сосною (у Лютера: Tannen, Buchen иnd Buchsbaum; рос. юта
рис и neвz и .. кедр); 

rебр. gome': rp. papyros; rебр. 'd~й: rp. bйtomon, йов VIII, 11: (Остр. 
Б.) р6zоз-ь сuт"Кик-ь, (Куп.) сіТ"Кик, роzозина, (Or.) nапірус, очерет, (Хом.) 
тростина, очерет, (Дз.) очерет, тростина (у Лютера: Rohт, Schilf, рос. 

тростник, ка.Аtьtш); ХХХ, ., : 

(Остр. Б.) бьtліе 6стро оzлажающе, й.ч же оутр6бное брсішно бьtліе, 
(Кул.) щиnлють лободу nопід куща.Аtи, яzода ялівt~ю хліб іх, 

(Or.) рвали во'Ки лободу 'Ка кущах, ялівцеве ж коріння було іхні.Аt 
хлібо.Аt, 

(Хом.) .Аtальвію й лttстя 'Ка кущах збttрали, коріння з дроку - це 

хл.іб іх"Кій, 

(Дз.) вищиnували траву й корі'Кня дерев, а хліб їхній - коріння 
ялівцю 

(у Лютера: Nesseln ausraиfen ит die Bilsche, Ginsterwurzel ist ihrt> 
Speise; рос. щиnлют зеле'Кь кустов и яzодь~ .АtОжжевельника- хлеб их); 

uo Мо 1 d е n k е, Н. N. & А. L.: Plants of the Bible, \Valtham/Mass. (US.) 1952; 
Loew, I.:Aramiiische Pflanzennamen, 1881; Die Floтa der Juden, 1-3, 1924-28. 
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rебр. QHJ.a]on 'Ricinuspflanze' rp. koloktinthё 'Flascl1enkiiтbis', йона 
IV, 6 : (Остр. Б.) тЬ..квіJ, (Куп.) рости~у. (Or.) рицй~овоzо куща, (Хом.) 
тикву (у Лютера: Rtcinus, рос. растекие). 

Докладніша аналіза мовностилістичних рис усіх перекладів 

Біблії чи її частин у 20. ст. вимагала б окремих монографій. Тому 
тут обмежимося до огляду найхарактерніших особливостей, nо

рівнюючи по змозі nереклади тих самих частин св. Письма в 

різних nерекладачів. Крім Нового Завіту, найчастіше переклздано 

хіба Псалтир, починаючи від Ратая-Куліша (1868}. 
Кулішеві (Ратаєві} nереспі,ви Пса.п..м.ів вимагали б теж окремої 

аналізи. Порівняно з ориrіналом ішлося в різних псалмах то про 

поширеніший текст то про сконденсованіше ·вбгання nсалмових си

нонімних фразових пар-паралелізмів у 2- чи 4-рядкову римова

ну строфу. Сам текст пересnіву настільки лажливий, що його 

виразами чи таки фразами nокористувався Пулюй при -свойому 

перекладі псалмів (1898}, залишаючи подекуди Кулішеві церков
нослов'янізми чи новотвори. Безпоредньо чи посередньо (почерез 

Пулюїв текст) Кулішів переклад вnливав і на переклади О. Ба

чинського (1903), елюсарчука (1904}, Я. Левицького (1925), Огієн
ка (1939-41/1962), Хоменка (1963}, В. Дзьоби (1944-61), М. Кравчу
ка (1966) та ·євангелицького саскатунсЬ'кого (1971). 

Томущо подрібне порівняння ІВсіх nсалмів забрало б надто ба

гато місця, обмежимося кожночасно до nерших 50-тьох. 

У Ратаєвому пересnіві впадає зразу в очі поява численних 

церковнослов'янізмів: 

60 

1) як фразованих •цитат•: ре-че Госnодь 2 (позначуємо лиш числr 
псалмів), яко рече 33, ~а творящих злая 34, да С.Аtttриться 33, воздають 
злая за .Аtоя блаzая 38, воздали злая за б·лаzая 35, да заціnить 31, да 
nоб'є 35, nаче влас zлави .Аtоєі 40, узрять .Аt~озі 40, возрадуйтесь дщері 
48, во всіх язиціх 46, взиде Боz, 47, услиште сія всі язиці 49, 

2) як прийменииків і префіксів: во (во вік віка 21), воз- (возвіщайте 

9, возхвалю 22, возвеселився 21, вознесись 21, воззаву 23. Rо1д;.ну руки 

28, возсідає 29, возрадуюся 31, zлас возzрU.Аtів 29, возсів 18, возвелич
ся 35, воздихание 38, возnлещіте 47, возzлаzолють, возсияв 50), із
(ізnові.Аtся 9, ізбавитель 18, ізбави 25, ізціли 41), npe-/nptt- (nризри 25, 
npe.Atyдpo 24, nревоз~осивсь 37). со- (совершаю 26, сокруULає 29, сохра
нить 31, саздалось 33). 

З) як форм із -щ-, -жд- (.Atozyщozo 33, nросвіщає 19, насищаєш ту
КО.Аt 36; труждався 18, в ~ужді 22) та неповноголасими -ла-, -ра-, -ре
(блаzоліn'є 26, блаzость ЗО, од zласу 18, v zлавиз~і 40, од владики 45, 
zлаву 21; оzрада 31, во zраді 48, во xpaJLi 29, хра~ить 34; древо 1), з 

є- (сди~ий 22) з наростком -uє (блаzословенис 24, nо.Аtuшлекиє 33), 

4) як вирази й фрази (безсловес~U.Аt 46, боzобояз~их 33, боzобоязли
вих 34, бра~ь 46, ветхе 35, взал.чуть 58, вй~у 34, возnлещіте 47, воі~

ство 33, вселек~ая 24, всесожжеииє 50, zлazoлu 19, zлаzоле 50, zряде 45, 
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дpyztmi 45, дщері 48, жезл 2З, жизни 21, здаліють 18, зело З7, кроткнх 
ЗЗ, ликувати 9, ликуванне ЗО, ложе 6, .Аtужайтесь З1, .At'ятe.Atocn З9, нед
вижи.еtу З1, нечестttвий 9, низриновенні З, одесную 16, окаяюшх 28, 
осияю З2, не подвиzнусь 16, по.чазанця.Аt 2, потребляться З7, в 1tреіспод
ню 49, nрестолу ЗЗ, притчи 49, nропитає ЗЗ, рекли 50, рци З5, рикаю 

З8, розтерзаю 50, свидітелі 27, сіни с.чертtt 44, скинею 19, скорби З4, не 
сокрушаться З4, стезю З2, стужали З5, суєта З9, тельці 29, требуєш 16, 
уповає.Аt З7, утроба З1, царствує 22, чає ЗЗ, чудеса 9, усі язики 22; по
збиваю zорді роzи 18, piz спасения 18, став на nрю 9). 

Чернігівська основа Кулішевоі мови зрідка nроявляється: 

1) в nояві о в закритому складі nід наголосом і без наго.'tосу .•ш

лость, .Аtи.яостю 9, невиюtостю 26, zость.•щ 45, nо.Аtошннк (теж: позна
ють 14) як і е (нарекають 49 - ·із і;), 2) в виnаданні о- nісля nоnеред
нього елововизвучного голосного (не 'дцураtl.ся 44), З) в суфіксі -иня 

(Де в украінщині вистуnає -ина: zлибинею З5), 4) в частій nояві м'я

кости nрикметників із морфемою -и- (весільніх 45, вічня. 16) як і в 

накорімних наголосах nриюметинків із морфемою -к- а чи в nівн.

укр. (як tf бІлор.} наголосах тиnу: високости 7, .чолод6щів 43, 4) в ча
стому заrсінченні імnеративу в 2-ій ос. мн. -іте (тре.ІС.тіте 4, дзвоніте 33) 
та в м'якості шелесних у З-ій ос. мн. теnер. часу (личять 33, стрів6-
жяться 14), 5) в низці виразів вужчого обширового засягу (zорілля 

сзrар, nопіл• 12, z6род, дуки, западня сяма•, оболоккє 18, nоясиut~я 
«nоперек• 38, pd.At'я «лахміття• ЗО, стінник «щільник• 19 тощо). 

Є й низка дальших особливостей у морфології: а) в відміні 

іменників: 

в назив. одн. середніх: -енне (сnасеннє 27/f-ниє 3), в род. одн. чолов. 
(Z1tiвa 18, copo.Ata 34, nутя 37: божий nуть 18), жін. (їжtt 50, душІt З5, 

жизни 27), сер. (задля і.ч'я), в дав. одн. чолов. (брату 7, вороzу 35, чо
ловіку 18, nраведнику 37/ j.Аtирові З5), сер. (сонцю 19), в оруди. о;:tн. жін. 
(nяддю 39, .Аtилостю 9), сер. (блаzословеннє.Аt 311-иtt-є.At 5, оружжє.ІС. 5, 
noлo.At'Є.At 11//-.At'я.At 39), в місц. одн. чол. (в ладу 34, в до.Аtу 23, в страсі 
5), жін. (в напасти: рима до nропасти 4), клнчна форма чол. застуn
ииче 40), в наз. ~rнож. чол. (nутіє 25, братті 22), в род. ми. (людей 9), 
в зиах. ми. (люде судить 7, в уші), в оруд. ми. (з браттЯ.Аtи 22, zроши
.Аtа 15, криллЯ.Аtи 36, уши.ча 44), 

б) в відміні nрикметників часті в наз.-знах. чолов. роду корот
кі форми, що їх з уваги на лексику можна вважати nодекуди й 
церковнослов'янізми (став без~ласек 39, блажек 33, "' .м.уж 40, 
велик 48, Господекь 19, ·жив 18, лож кінь 33, буде незлабен 37, 
неnорочек 19, прав 25, яко славен., яко страшен 47, хвален. 48), 
зрідка в род. оди. жін. -ей (души· .м.оєй шукає 35), в :місц. оди. 
чол.-сер. і давнє закінчення -і.м. (в добрі.м. ладу 34), nоруч звичай
ного -о.м.у; народньо-пісенними чи то ·nн.-укр. можна вважати 
форми кародкяя 3, святую 7, 

в) в З-ій ос. особових займенників відмітимо nісляприймении
кові форми без nротетичного к- (ка й6~о 7, до й6zа 18); 
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г) в дієслів у З-ій ос. одн. зрідка стягнене -а 1з -сіє (вповсі ua 
йо~о З4, зривсі 29 // ие.чає 49), в 1-ій ос. ми. не лід наголосом 
-.мJ-.чо (вслави.ч 21, в~аия.є.м. З9, втопи.ч 12, зроGи.ч 12//оберне.чось 
20), в мин. часі в 2-ій ос. оди. часто додаване архаїчне єси (втво
рив єси 8, казав єси 27, наnисав єси 40), в наказ. елособі частка 
иай (иай одnо'Чиuу 16, З2, З9) .як і згадуване nн.-укр.-іте в 2-ій ос. 
мн. (одстуnіте ~еть 6), в інфінітиві зрідка -ть (ue знать де З7, су
дить буде 7), скорочування nостфіксу -ся в -сь (ue злякаюсь З, 

оберие.чось 20, кохатись 4, обіцявшись 15; не одвертайсь од .чене 
27, надіявсь 26, озвавсь 2, о'Чистивсь 39, уто.чивсь я 6). 

У синтаксі відмітимо: 1) знахідний nредмету (не родовий) nісля 
заnеречного присудка (зле ue за.м.ишляє 15, не славить nравду ЗО), 
2) знахідний множ. від назв осіб ще рівний називн. мн., не род. 
мн. (оддав вівці, воли і звірята 8, єднає князі 47), З) рівночасність 
дії дієлрисл. звороту з дією лрисудка висловлюється дієприслів

ником минул. часу від недаконаного дієслова, і не -теnер. часу 

(сказав був, су.м.увавши 31), 4) nасив висловлюється дієсловом з 
nостфіксом -ся (nроститься беззакомиє 32), 5) nролускається дейк
тичний сліввідносник у головному реченні, 'Від якого узалежнено 
лобічне (щоб втеряли, що надрали 10, nоні.м.іють, що клепали 12), 
6)ллеонастично ловторюється лрийменник або частка при відді

лених постnозитивних атрибутивних nрикметииках ('Чи no nравді 
'Чи no щирій 7, за nравду за нехибну 7), 7) вживання «ніби-ана
форно-темового» вказівного займеннника той (на той .чісяць, на 

ті зорі 8, що таке той 'Чоловік 8), 8) nрийменник no керує ще да
тином (по сліда.м. 35, no nутя.м. 25). 
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У словотворі частих неологізмів відмічуємо: 

1) суфікси: а) іменникові: снупьовий• (од доzаку 49, перестуn 32), 
-а (заnони ВОд, ОЩада 42, зanO.AtOZa 7, ЗЛОріКа 1; -ка: од задуАОК 5), 
-екь (бйстрекь 39), -ета (ворожкета 35), -еча (zолодкеча), -є (nривиддє 
38, звірр.Я.), -ик (зав\tдкик 34, ка..-ащенику 20, каnаскик 32, кекавид
кик 34, обідчик 35), -иво (ссідиво 32), -ило (реяікніі в'язйла 2), -ина 

(шерстина, сиротина 9, зай..чакщина 16), -ощі (zордоща..-и 29), -ище 
(втечище 32, nосяішище 44, сяіховище 22), -ук (лев.чук 17), б) дієспів
ні: -ити (ослобонися 34, розnросторив 8, телйти лащ 29, тяzчити 32, уnо
тужкити 37, -кuлись 18, ясити/ясувати 40), -іти (ваzоніти •вагітніти• 7, 
розоnсіли 14), -окути (сяzокути 36), -увати (кі.Аtувати), 2) словоскладен
ня (nалитруnоя 20, те..-нолуzих 16) та приросткування (дієслівні: за

zаятися 38, одуяатись 2; nоnоїсти снаїстисл• 22). 

У лексиці й фразеології відмічуємо: 

1) історизми й архаїзми (башти 18, за nоличкия 15, твержа 18, у 
текета nопала 9, тятиву 7), 2) вупьtаризми (возс..ttерділи рани 38, жер
Лtt до зке..-оzи 17, клеnати сrоворити• 12, nелька •nаща• 22), 3) народ
но-мовні фразеологізми (бійтесь Боzа, боє..- бити 48, бурхає nолоя'я 18, 
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zvжa тяzти 32, дає nорnдок 46, дати zopy Jtaд вороzа.•tи 20, заціnttти 
уста 12, кубок сnавияти 23, ие.Аtас nуття 4!), обzорнули злидні 40, з nе
рел10бЦе.Аt накладаєш 50, n~tлина в 110лі· 3, nptt лихій zодині 9, nрило
житься до дитини 49, nрихиливши yxo.At 17, сnівайте здорові 33, сnлі
тати речі 41, в стеnу 37, стелеться дороzа 9, сустави nерелічити 22, 
тоnтати ряст 41, уста захрясли 14, цуратися зради 34, церква 22, в чи
сті.- nолі 39). 

У стилі появляються: 

1) народно-nісенні еnітети (вітроА буйиUА 48), nорівняння (як zо

лубки линуть), вигук ой з nовтором 1мnеративу (ой рятуй, рятуй), 2) 
кобзарсько-думові: т.автопогічно-nпеонастичні предметн до однако

кореневого nрисудка (nай nаює 11, раду радувати 21), тавтологічні атри
бути (в тісній тісноті 4), синонімио-парні nрисудки (.rвалttть-nрослав
л.яє 22, nрийду-явлюся 42) як і такі ж обставини (байракаАи-яра.Аtи 23, 
в шатаз:-златоzлава.r 45, заревоА-nожароА 18, nишио-zучно 42). 

Дотичні Кулішеві nрийоми повторюються й у наступних nе

рекладах. Вони ·вимагають окремої розвідки. Повище ж накресле

но всього загальникові спостереження, ніраз не претендуючи на 

повноту. 

Не знаємо обставин nостання Пулюєвого nерекладу Псалтиря, 

головно ж щодо його відношення до якогось Ку."Іішевоrо тексту. 

Однак уже одне лобіжне nорівняння надрукованих його перших 

5О..:тьох псалмів із Ратаєвими виявляє велику nодібність, чи й то

тожність якщо мова про фразеологізми, лексику, ба й про гра
матичні форми. ВишІдає воно місцями лиш так, що або Пулюй 

поправляв був Кулішів текст, - або навпаки. Є, само собою, й 

різниці: 

1) число церковнослов'янізмів дуже зменшено (да звеличиться 
40, рече 107), 2) поруч форм од/од- запроваджено й від, зменше
но число випадків із збереженням о в типі радостю, як і число 

форм із воз-, со-, хрань та коротких форм прикметників, З) змен

шено число народно-пісенних форм типу ой, пропала 9, довгих 
форм прикметників (одинокую 35, бра..чи високії 24), 4) зменшено 
число форм минулого часу із єси (дав єси 20), скорочувань nісля
приголосного постфіксу -ся в -сь (державсь 19, прислухайсь ~о
лосу 5), 5) усунено стягнення морфем -ає в -а та скорочування 
інфінітивного -ти в -ть, дуже обмежено імперативне -іте (втихо

.м.ирітесь 4) як і закінчення -у в дав. одн. чол. роду (начальнику 

4, завіту 44), усунено форми без протетичного н- (1.ро неlо 8), впро
ваджено пн.-укр. твой..чу 93, свой..чу 111, 6) дуже зросло число 
активних дієприкметників тепер. часу на -чий/-щю1 (боящи:rся 
тебе 31, ділаю-чі беззаконня 6), а зрідка й минул. часу (по.чершоlо 
31, пробудившийся 73), хоч є й заміни їх відносним реченням (що 
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то ~оворять 12); теж із -котрий, я-кий 31,7,2, 7) nоявилися форми 
«індивідуалізованого nредмета» в формі род. одн. (~острить .м.е-ч.а 7, 
заnа.п.юю,щ світильни-ка 19), nомилкові утворення і форми,- якщо 
це не nомилки в друку (nрин.изуєш о-чі 18, дозживої Х.АС.ари 18, 
шу.АС.Ять 147, вели-чия 145//--ч.-ч.є 143, nіддобрую-чись 19), 8) лексика 
в основному «кулішівська» (дуки 45, -кобза 45, ne.n.ьxa 10, пере
стуnи 50з, не заzайся 39нt, лев-чу-к 1612, zолодне-ча 32•:z), але появля
ються й русизми шаzи .АС.ої 17, розвратились 14, Ш.ІІ.яються 59, за
щита 61) західно-укр. вирази (жщо 233, нахавстати уздою 31u, з 

відzухо.м. 32з, ли'Чить сnівати 32І, nо.АС.ислити 32н, 'Че-кає 32:zоІІдожи
дай 36з.а - хоч усунено най 5, звичне ло галицьких говірках); за
проваджено суфікс -исько: nос.АС.іховисьхо.АС. 3012, як і -тель: zоните
лів 7, .АС.стите.п.я 44, новотвір в.п.астенець «власник• 37 на чесь. лад 
з ін. значенням. 

Свідоме оминання церковнослов'янізмів було, мабуть, зумов

лене ще й nолітичною ситуацією в Галичині, де в літ. мові вони 

характеризували «язичіє» москвофілів-консерватистів. 

Якщо серед виразних намагань згладжувати мову Ратаєвого 

nерекладу траnляються неnослідовності, то це виглядає на «лере

очення» в не до кінця проведеній «Коректі». З того можна б за

ключувати, що Пулюй був лиш «мововиrладжувачем» Ратаєввого 

тексту. 

Свій, :лояснювальними вставками побільшений, nаралельний 

до церковнослов. богослужбового тексту переклад Пса.п.тирі роз

ширеної Ол. Слюсарчук, ·парох у Рунr'урах і в Радівцях, nередру

кавунав декількома наноротами (1899 у Відні та 1900 й 1904 у 
Жовкві, і цим останнім ми ,користувалися). Укр. текст друкований 

ще налів-етимологічним праволисом граl'rfатики Оrоновського, а 

nояснювальні додатки відмічені лівтовстим друком. На самому nе

рекладі nозначився текст Куліша-Пулюя, зокрема слідний у лек

сиці 
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(вівці на noжup 43 12, - на заріз 43211 , волосяницю 292, дочко 44н, дру
~ині 44 15, защитник 277, левчук 1612, з nерелюбнико.А( 49.,., nоясниці 37н, 
в са~айдаці 102, товаришів 44~:~, хосен 29 111, шерстяницю 34Jз), зрідка 

в формах (заnовідав єси 77, вnравлятись 3428, складати .A(JjTb 5021//буде 
nровадити 240), бо там рішали норми Огоновеького nо.А(азанникови 1751 , 

на .А(ісци 222, на ложи 404, no кули зе.Ашій 3211 , як і діялект.из.\'Іи (дашь 
5010, вnравляєсь 12). Часті тут активні дієприюметники (владаючи.А( 50н, 

боячихся 338, воск таючій 21 15, живуЧО.А(JJ 912, наnастующих .А(ене 32, 
ссучих 83, утискаючих .А(Є'Ке 32, хоч є й: ті, що докучають .А(еНі 120). 

Трапляється низка власних виразів (не зволікай 39 111, завонілись 370, 

наколи 1814, nозаяк 31 3, nолу.А(інь 287, Ж.А(ароло.А(ів вали филі 41R, хов
заниця 340,- в тому й польоні:wи: уздою челюсти nовстя~неш 314, nе
реходень и чужинець 3813). Церковнослов'янізми рідкі (щоб возвістив 

я, красоту 258, най же ие nовстидаюся 301). 
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Персклад Псалтиря. ОJІ. Бачинськоrо (1903) 1011 відображує на 
П1равописно-граматичному відтинку всі особлнвості галицького 

історичного правопису («максимовичівки», -її в цитатах усучас

нюємо!) з-перед nеремоги «Желехівюt» й Гра:-.tатики С. С~tаль

Стоцького, nри чому перекладач вnровадив навіть вузько-діялект

ні наддністрянські форми 

(журуся ЗО, я сс.мь, ТЬL ссь 40, дась 50, що суть 9, -кай станес.я. 40, .чор
tают 34, npiu...tiт до ушей 48, бо-.м зzрішttв 40, щобьt-.ч -ке завстьtдавс.я. 
24, хоть бьt.м ходив 21, -ке буде .мовчав 49, буде жнла 21, .чtt.1осердіс 24, 
стоz-ка-кє.м 6, душо! 41, Jшстє, з"Ьл.я. З6, вселеной 18, до уте•щ 20, отцьt 
4З, уши ЗЗ, .мис.11.и З2, злос ЗЗ) та внразн воробеt~ 10, nо.1о.чікь 28, по
tоворки ЗО, noквanu.Attc.я. 15, в жо.11.удку 21, но 1, -ке всеzда 9, тozдtt 2, 
nо-кеже 31, верету 30, твар слице•, - в тому й яскраві nольонізмн: 

зіАtала 26, до кранців зе.м.ІІ.u 45, 11ереходне.ч ЗВ, переворотхнх 1, робак 
21, тоnиіючій віск 21, стрі.ІІ.u. уzр.я.з.ІІ.u 37). Часті тут активні дієnрию.sет
ники (ссучих 8, збір ді.ІІ.аючих ЗАО 25, су.муючііt 41), суфікен -тель (во
.ІІ.одітеАі зe.AtAu 46), -ttcкo (притуАовнско 9, nрнстанооttска ЗО - nоруч 

цслов. жttАища, прuбіжище ЗО); не бракує й Ратаєвнх виразів (по.~tа
за-кика 19, .11.евчук 16, в саzайдаку 10, товаришів 44) як і церковносло

в'янізмів (жизнь 7, друzині 44, зукраїнщене: стоzнаня «Зідхання» 11). 

Перекладач тримався nаралельного цслов. тексту й йоrо ін

терпретація не завжди вірна (чоzо .м.ені недостає: цсл. что лиша

юся аз ЗВ), а лідбір виразу не скрізь щасливий (лев в норі 14, бо ж 
нора пов'язується звичайно з мишами, лисамн чн борсука:-.ш!). Цей 

переклад був на той час із мовного погляду уже перестарілим. 

Я. Левицький nерекладав Псалтир (1925) «З грецького з узгляд
ненням церковнослов'янського». З граматичного погляду текст 

відображує стан розвитку літ. мови в Галнчнні, .як його подавали 

граматики С. Смаль-Стоцького та В. Сімовича. В деклінації закін

чення м'якого типу іменників ще не прирівняні до твердого 

(-ка стільчи 1, бажане 1, життс 7, nонttженс 9, у хевtmност~t 25, в тай
иі.АL .чісци 26, в notttбeлtt 9//ма постеАі медуш 40, -касліддс 27, -ддс.ч 46; 
по.мазак-кикови 17, в саzайдаці 10, май.чнлійше 15, але вже: від -кьоzо 2). 

Зрештою якось особливо переклад не відбігає від тодішніх нор~t 

галицького варіянту літ. мови 

(zоло.му 2, обвимувачуй 6, заtрязли nozaxи 9, nрок.11.ону 9, слухай, доню 
44 1 1). Церковнослов'янізми вже дуже обмежені до інтеrрованшс (в а ді 
6, вітці 43:!, вAaдtt•tu.ч 50 1 ~. сдtтородну 21~ 1 • жезло.ч зе.1ізнн.ч 2!J, 1Ірсд
виджує З61:~. соб.11.аmь 49211 , уповас 2011, утробtt 2010). Є й с.'1ідІt Ратаєвої 
лексики (Аевчук 1612, nо.мазакхuк 197, спадщина 36! 9• хосек 2910). 

100 Стах і в, Матвій: Нарнен з історії національно-суспільного руху в 

Галичині 1772-1890 (з узглядненням Збаражчшш), Збаражч~tна, зб. сnо.чанів, 
статтей і .матеріяАів, У Арх. НТШ 17/1968, Торонто, с. 159, rоворнть npo нього 
як ректора дух. семінарії із святоюрської консервативної nротинародовець
кої rpynи. 
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Траnллються nольонізми-кальки (зілtали 174r., оудила.А(.и стлt
ни 'Челюсти 31). Лк nравило, оминав активних дієприкметників, і 

замісні ·відносні речення nочинав слівцем що (що йоzо роз.А(.ітає 

вітер 14, Госnодь, що живе ... 9а2). Вузькі nровінціялізми траnля

ються в фонетиці (филі 41s), кон'юrації (даш 50au) й словотворі 
(nолу.А(.ін.ь 281). Небезnеку небажаних асоцінцій усував описуван
ням (рани: затухли й зіzнили 37о). Інтерпретація окремих місць чи 

то надто дослівна (скільки медостає .А(.е'Н.і [до смерти] 385) чи то 
надто достасована до уявлень його читача (у ЛЯ.А(.івки золоті одіта 

4414, .м.еду й nатохи 1811). 
Недостуnному для нас Псалтиреві варшавського Укр. Наук. 

Ін-ту з 1936 р. І. Огієнко (ст. «Неnорозуміння в перекладах св. 

Письма», РМ 1938, ст. 353-62, 431-34) закинув низку невірних пе
рекладань, де nерекладачі йшли то за цслов'янським то за грець

ким текстом, і не старогебрейським ориrіналом (подібно й Яр. Ле

вицького Книзі nсал.А(.ів, 1925): 

1) давно розnізнану цслов. nомилку у Пс. 1а на совtт"Ь- Лев. 

на збір, УНІ на раду (замість nоnравного: за (nо)радою!), 

2) Пс. Во: мало меншим від Боtа (так у гебр. тексті), і не: мало 

чим від анzелів (як це має грець. Сеnтуаrінта!), 

З) Пс. 20ао: Госnоди, сnаси царя й вислухай нас у день, коли 

nризве...чо Тебе - тоді як гебр. текст тут: Госnоди, сnаси! Хай 

озветься па...ч Цар у день пашоtо кликання (так Ог. 1942 й 1962, 
як у Куліша 1947 та євангел. Сакатун. перекладі: "'! Царю, ви
слухай пас у день nоклику пашои! - Але в Хоменка ще: Дай, 

Госnоди, цареві nepe.A(.oty; вислухай нас, коли взивати.ме.А(.о до 
Тебе). 

Перестерігав Огієнко nеред рос. синодальним nерекладом, де в 

nосланиевих текстах Н. Заnовіту пофальшовано рос.-цслов. nере

клад в дусі відnовідного соц.-nоліт.ичного -сnрямування, як напр.: 

Євр. 61 О. 1942/1962: земля .. родить рослини, добрі для тих, що 
їх і обробляють; (1962: .. хто їх і вирощує); Саск. 1971: .. потрібні 
для тих, що їх обробляють; К 1947 .. билину nотрібну ти.м., хто її 

садить; Х 1963: зілля добре для тих, що її обробляють; але рос. 
синод. текст: .. злак, nолезньLй те.А(., д л я к о т о р bL х и воздельt
ва ет ся; 

1 Петр. 2tз О. 1942/1962: .. коріться кожному людсько...чу з а;. 
ряд же н ню (1962: тв ор ін ню) ради Господа чм то цареві як 
найвюцому; Саск. 1971: .. кожній людськійвлад і .. ; К 1947: ... вся
кому 'Чолові'Чо.м.у на"' а ль ст в у ради Господа чи то цареві яко 
зnа'Чnо...чу ... ; Х 1963: .. кожній людській уст ан о в і .. ; цслов.: .. вся
кому 'Человt"'у с о з д а н ї ю .. як і грець. LXX: .. раsё anthrop{nё 
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kt{sci .. , але рос. синод.: И так будьте покорньІ всякому 'Ч.Є.ІІ.оое'Ч.е
скоАС.у на 'Ч. а ль ст в у, для Господа: царю ли, как верховной вла

сти .. Таку інтерпретацію відкрив Огієнко ще лиш у болгарсьt<о.му 
перекладі; з того він заключував, що Куліш (а за ним і сванге

лицький переклад Саск. 1971!) спирався на рос. синодальний 

текст. Подібне трапилося й при Аnокаліnсі 18:z-to, де В ави л он, 
як назва міста, за грецькою граматикою жіночого роду (Babylon 
hё megalё), і звідти за грекою і цслов. текст говорить про «Неї'' (не 
про «Н ь о гО»!), а синодальний переклад додав тому тут «Вави

лон, велика я б л у дни ц а», і це повторив Куліш ( .. упав В-н, 
в ел и ·к а (б л у дни ця) .. ), а за ним Хоменко (В-н, б л у д н и ця 
в е л и к а) й євангелиць. Саск. переклад (В-н, р о з п у с н 11 ц я 

велика); лиш О. 1942/19'2 nередає грецьке без додатку «блуд
ниця» (уnав в ел и к и й Вавилон), і далі - мова про н ь о г о (не 

про н е ї !) в чолові чому роді. 
Огієнків nереклад Кии~и nсал.м.ів («з давньоєврейської на укра

їнську .. наново .. ») існує в двох неоднакових варіянтах: 1942 р. (там 
враз із Н. ЗаnовітоАС.) та 1962 р. в Біблії. Окремі правописно-грама
тичні форми й лексика характеризують теж інші тексти цих обид
вох видань. Якими засадами керувався перекладач при змінах 1962 
р., можна всього здогадуватися на підставі порівняння, бо про якісь 

Огієнкові дотичні виясненння нам ближче не відомо, а його архів 

(згідно з листовною інформацією проф. І. rерус-Тарнавецької з 
1985 р.) був закритий. Опрацювання мови й його перекладів за

слуговує на окрему працю. 

Псалми Огією<а старався -перекладати ніби ритмізованою мо

вою. Ефект ритмічности ·він тут осягає низкою «поетиз11.ювих» від
хилень від «нормального» мовостилю, а саме: 

1) плеонастичним вставлюванням, - на нашу ду11.tку, зайвим 

- особового займенника я, ти, він., вон.а, вон.о, ..чи, ви, вон.и nри 

дієслівних формах тепер. часу й вольового способу та11.І, де вка

зання на дотичну особу вже раз виражені дієслівними закінчен

невими морфемами: 

nідій.Ащ ж Ти над ка.АС.и, о Господи, світло обличчя Своzо 4;; почус 
Госnодь, як я 1СЛикати буду до Ньоzо 4~; позривай.АС.о .чи їхкі кайдакt( 

2;~; жертви .• вt( nрикосьте 46 ; хай веркутьсn й будуть вони nocopo.ttлeкi 

зараз 61 1; Блаженкий той .чуж, що за радою кесправедлt(вuх ке хо

дить, й ке стоїть ка дорозі вік zрішких .. 11• 

Такий ллеонастичний вжиток особового займенника при діє

слівних формах (де не йдеться про особливе підкреслення підме
ту!) характеристичний лиш для рос. мови, а під її впливо::'>t і наші 
східньоукраїнські білінrвісти впроваджують його. й до україн..: 
щини, за-rра'І'ИВши відчуття значень дієслівних закінченневих 
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морфем. В російщині вихідним тут пунктом були форми складе

ного минул. часу («перфекту»), в яких заникло доnоміжне дієсло
во бути/бьtти (діллеІtТні «галицькі» рухомі морфеми: -є.м., -єсь, 

-сь.Аю, -сьте). 

2) плеонастично-архаїчне повторювання в ·відносних реченнях 
особових (і вказівних) займенників вік, вона, воно, вони, той, та, ті: 

нехай nосороАLляться ті, що на Тебе вони nостають кадаре.мко 25:1; 
ласун nроклинає, ображає вік Госnода 102 ; жто чинить оце, ніколи той 
не захитається 155. 

3) інверсивний словолад із постпозитивним атрибутом, накін-
цевореченневим nідметом чи дієсловом: 

?Lаn'яв лука АLідякоzо 1835 ; nонищу ненавидників я Своїх 1841 ; уставів 
йоzо 182:~; бо сильніші від АLеке вони 1818 ; Боz, що nо.АLсти для .мене 
дає, й що кароди nід .мене Він nоnідбивав 1848• 

4) плеонастично-nісенне стосування анафорио-темового вказів
ного займенника той, та, те, ті: 

Ти для J&еке та слава .моя 34 ; як лев той у nорості 108• 

5) додаване при вокативі вигукове о! 
стоїш Ти, о Госnоди 101; о вороzу .мій 97 ; й.А&енкя Твоє, о Найвищий 93• 

6) народньо-пісенні довгі форми nрикметників чи й nрикмет
никових займенників: 

на тu.ry1o воду 232 ; іrкяя 97 ; облудкії 2612• 

7) скорочувана до -ть інфінітивна морфема: дай nізиать 254,
як і таке ж скорочування до -сь дієслівного постфіксу: тішитись 

будуть 5t2, nонесись ua .м.оїх воро-z.ів 77,- не скрізь дотримуючисл 

такого пильного зберігання т. зв. <<милозвучностю> nри виборі 

форм з/із, в/у (з звоє.м. 39в, .м.оїх в щоку Зв; сnіткнувсь печестивий 
9t7, висnівувать й.м.еиия Зз). ' 

Михотіть названі nід 1-6 стильові засоби створюють вражен
ня деякої «балакучости», nослаблюють ядерність вислову (як і 

здрібнілі зрідка форми тиnу: язик ... роблять -z.ладеньки.м. 5to). 
І вже 20 років згодом Огієнко - nевно, підо вnливом прибу

лих східньо-укр. стилістів - позмінював багато чого в версії 1962 
р., згладжуючи свої «поетизмові» nрийоми, устуnаючи місця за

домашненим церковнослов'янізмам, але змінюючи неодне й у гра

матичних формах, як от: 
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zpixy- zpixa 312, о душо!- душе 41 12, і.АІ.'Я іх- їrкє 90, удилоА, уздеч
кою - вудило.м, вуздечкою 31 0, замінювання давньоминупого часу 
минулим, усуванння довгих форм прикметників (облудкії - -дні 2612) 

та інфітионого -ть (nриборхать - -хати 328), як і інверсивного спово

ладу (вітро.м с.rідкі.~t - с.rідкі.м вітро.м 4711 , ке.мов nосуд zакчарський 
nотовчеш - nотовчеш як nосуд z-ий 2g), конструкцій з no (no лукав
ству - за лухавство.м 1727) тощо. 
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Найбільше ж змінена 

сика: 

майже в кожному версеті - лек-

хе бери душі - хе zуби д. 25g, бідуваюtюt - .муки 24t 7• не відхиляй 
- хе відкинь 269, воли - буzаі 21 13, всево.11tошехкя, телят - цідопа

лехкя, тельців 5021 , всесвіту - вселекної 185, цілий світ - вселенна 
231, вчиню, що nобачить - йо.му nокажу 4923, з zрішки.•ш - з кече
стиви.ми кровожера.А(и 259, до zробу - в .мошлу 292, zyбrt - уста 501;, 
деревина- дерево 12, живе- nробувас 2~, заду.м, ду.,.,ки- раду, .Іtttc.ti 

3210, заnалися в я.ttY- nопадали в я.му 910, хе запалюйся -не роз- 36~. 
духо..ч зичливи.м - злаzідни.к духо.м, 50 1 ~. зідхання - стоzкакнn 5~. 

у зідхакхt - в с.мутку квилінні 3011 , зло - лукаве 500, зруйнує -
no- 275, ласки - .м.UАости 325, ліжко, nостел.ю - nостелю, ложе 6;, 
від лоня - з утроби 21 11 , 1tаказав - заповів 7;, з своzо какрнття -
з-nід с. 6албахину 180, сховає в пакритті на.чету свого- заховає в скн

хіі nотає.Ашо 265, насліддя- сnадщину 2R, сnадок 32 12, нехаt1- xait 30 1, 

овець ка з'їдіххя - 1ta nоїд овечок 43 12, океани - воду .чорську 32;, 
осілий - ..~tахдрівхик 3813, сік oчepeтttкtt t(укровоі - с. щільниковий 

18 11 , очерхяють - обчорнюють 3721 , в 11алатах - у :rpa.•ш:r 47t. з nе
релюба..~tи - з -бника.А(и 49tR• nідвалttюt - осковtt li 11;, nідноснт1f -
величати 292, nовоза.А(и - колескицn.ми l9q, nожаданюt - насолода 12, 

стріли nовстро.млялися - с. nроtuили 37:~, nокірні - слухняні 33 1, 

надію nо'ІСЛав - х . .А(ає 20R, nо..~tешкання - оселю 25f:, nо.чішав - nо
бентежив 17t 5, nороззявляли nащі -розкрнли n. 21н. у nорості - у 

зарості 9:~0 , nотрощив зуби - з. крушиш ЗR, nраокеан той велнкші -
безодня велика 35;, nриnовідки - nриказки 48;;, nриськає слово.м -
оnовіщує слово 18:1, nроклонів - nрокляття 9 2 ~. рабів - слуt 3321 , ричу 
-ридаю 37!1, залізною різкою- з. жезло.А( 21, розzріши іссоnо.ч - оч1f

сти і. 50!1, розказувать буде - звіщати.ме 34 211 , розказували - оповіда:ш 
432, розтяzхи - nродовж 3511 , рятівник - сnаснтель 17:~. снлач - zе

рой 81, ха сnеречку - ка су- 34-~:t· cnpoбul1 - вtтробуй 25~. тн:r що 
ссуть - не.мовлят 63, з сталого .місt~я саднба- з .чісця oce.ti своєї 32 1 ~. 
стола -траnезу 225, страшило..~t - страхіття..Іt 30 11,, танцюватrt - ска

кати 280, терnіюся - страждахня 914 , труб - cype..~t 29;, хвороба -
"Н.едуzа 37tllo хваліть - славте 29!), ховають текета - розставляють т. 
347 , хребта..~tи - nлечи.ма 2011 , через вороzів - paдtt в. 26 1n. на шнро
кі..Іt - ка розлоzі..Іt ЗО", иtукає вчинків кривавих - карає вчш<ка к. 913. 

В низці виnадків це nоворот від «nеріфраз» до більшої дослів

ности ориrіналу (розzріши іссопо..ч - oчttcтtt і.) а чи то nерехід 

до іншої діялектної лексеми-форми (волинсько-nоліське овеч~а: 

nодільсько-карnатське вівця.) або й оминання небажаних асоцінцій 

(ри"Чу, телята, -z.yбu). Майже скрізь-інде це nоворот до архаїчно
го, давнішого, нерідко «Кулішевого». Від свого nервісного «народ

ньо-стильного» вислову Огієнко відстуnив, - nевно і nід вnливо:-.t 

критики nрибулих із nідсовєтської України церковних кол, звик

лих до церковнослов'янського тексту. Якщо такі зміни не вшїшли 

від самого Огієнка, що вважав був себе наче арбітро:-.t у справах 
мови, то було воно не легка сnрава для його критнків, бо мав він 
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бути й упертого характеру, як засвідчують ті, хто його знав осо
бисто.111 

В. Дзьоба над «переспівом» Псал:ь.АС.-ів або свят-их ~и.м.н-ів 

1944-61) ритмі:~овааною мовою почав буа процtовати, як це подоно 
ним же в н1дзаrоловку,- • Рим11844 р., а докінчив у Манчестері 
в Англії 1961 р. Дотоді розпоряджав - крім церковнослов. пе

рекладів та грецького тексту, який, імовірно, брав за підставу 

(хоч бувши біблістом знав і старогебрейщину), лиш Кулішевим

Пулюєвим, Бачинського й Левицького та Огієнковим (1942 р.) пе
рекладами. «Переспівуючюо вільно, не був особливо зв'язаний 

дослівністю передачі ориr'іналу, а обширними відсилачевими 

поясненнями доповнював виражене в nереспіві. Не дивує теж, 

що перейняв низку стилістичних особливостей своїх nопередни

ків, зокрема Кулішевих, а своїми додатками пробував «актуалі

зувати» зміст. Осягає він те нерідкими nаралельно-синонімними 

парами ·слів у стилі народних дум. Є це переважно пари іменни

ків (їх у Псалтирі понад 180), менше - дієслівні (їх у нього під 

11 О) та ще рідше - прикметників-nрислівників (їх несповна два 
десятки). Декотрі повторюються ·по 3-4 рази, отже насиченістL 
тексту такими парами доволі висока. 

Можуть це бу'І1И: 1) синоніми зі сприросткованою повтореною 
кореневою морфемою (зокрема в дієсловах): біжу-nрибі~аю 10, 
ситі-nереситі 1612; 

2) іншакоренево-морфемні синонімні різнодіялектні утворен
ня: з ба~на-болота 39з, літа-роки 89в, час-~одина 36tз, жди-очікуй 

2614; 

З) з членами синонімних пар, за походженням церковносло

в'янськими, архаїчними Ч!И іншомовними: 'nритчі-nоуки 48;;, раб
слуzа 14212, дива-чудеса 257, дракона-вужа 90ta, лицар-титан 32to, 
в аді-шеолі 6е; 

4) інколи член такої синімної nари це авторів новотвір: nиша
сться-бутас 92з. 

Різна буває й сnолученість таких пар: переважно прикладок

рядів того самого або й різного граматичного числа й роду (nлач

ридання 29о, скоро-скоренько 87to~, страшні-nрестрашенні 45u), два 
фразеологізми (nодає слово- шле вість 18:t), деколи з єднальним 
сполучником (.муку та суту~у 9зs, воро~а й суnостата 8з, кріnіться 

і бодріться 30:!5) або з повтором прийменника (на заріз на убій 432:1). 
Як не враховувати й недбалої друкарсь·кої коректи (г.е оче

видні помилки міняють глузд: освідчуватиму = -іч- 76to, розвив 

ІОІ Кедрин, Іван: Життя. Подіі. Люди. Сnо..-ини і КО.Аtент(tрі, Ню йорк 
1976, с. 411. 
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=-бив на.м.ета 18s), слід nідкреслити, що книжці недаставало мов
ного достасування до nраволису й норм літературної українщи

ни. Бо тоді б вигладжено такі наnисання як: nож-е-рають 52, взя
ту з О1·ієнка nороді-лл-ю 47,, на si-,,a.r (очах) 56, а чи такі фор~ш 
.як- часте гіnеристичне- занесене з місцевого оди. закінчення 
в давальному на -і (nоколінні 78о), сnо.почить 87tt, скотові їхній 
(= його) кор.м. 14og, ти даш 9313, весе.пи.тись.м.е 349, тисяч.ча 1431з, з 
.м.уж.м.и 25z. 

В автора багато nровінціялізмів: 

лаб 21 21 , ne.Ata що дошукуватись 353, nчоли 11812, поворозtL 11961 , прtL

казапь 11921 , отухи 50, nриntАни 1367, духвав 51, nошпотуються 262. 

Він утворює й низку неологізмів: 

баzнути 41 2, боzозневаzа 58, zордій 35 12/zордун 85 14, запакітtL 3720, певір
пароди, недоnлід-виливень 579, пащаддя 2011 , по.Іtерщика 3013, 7tриї.4щ
ще 58, скот-nі.Аtина 7222· 

Серед nрикметників і пасивних дієnрикметників траnляються 

короткі форми: 

блажен 395, блаz і nраведен 248, всяк 217, звісен 474, па.ч'ятек 104t~, повен 

225, подібеп 4921 , nраведен 63 11 , nрославен 3417, справедлив 10;. 

Серед дієслівних форм зустрічаються «nоетиз~юві» зі скоро

чуваними закінченневими морфемами: 

1) -сь: nрокипьсь 50, вдуАуватисьАу 11948 , торzувавсь 43 13, 11авідавсь 

би 663, чванивсь 48 19, народивсь 507, 

2) інфінітивним -ть: nобачить 4923, розказать 47 14 , стать 1265, 

3) -а із -ає: бува 4922, кида 14717• 

Зрідка трапляються активні дієnрикметники на -чий: 

віруючий 9la 3, вірючі 1351, zолодуючиА 145;, а теж паснвні на -11.ч11і1: 

славиАий 1443• 

Перекладач не rербує й архаїчним -іте: 

блаzословіте 952, возкосіте 985, любіте 3024 , обіt'tдіте, nо.'1ічіте 4і 13, ска

жіте 65з, сурАіте 97 0, хваліте 322. 

Чимало в нього церковнослов'янізмів: 

во zраді 472, храАу 47а 0 , блаzість 3020, zлаzо.ш 18.", zлаzо.нtш 893, z.1авні 
врата 235, облакоА 146н, nревознесеться 17н; возложать 5021 , возпро
славлю 292, воздух 1193 а; соzрішив 500, создав пебеса 95;,, сокрушекнн й 
50 11 , сотворив 115; ізбавляс 33:!:~. сціляс 102~. слесА 44"; боzоху.шти 74 111 • 

впавати 242, .АttІсль 637, лож 1439, в аді 301fl, воїнства 148:!, ідо.t 96;. 1-Ш
вот 14;, nуть 17о, рикати 734, тук 626, узи 1293, утроба 7221 , торжеструй

тє 32 •. 
(78) 

71 



При декотрИх можна теж підозріnnти їх росшське походжен
ня: защитник 58, зділати 135, оnриділити 104н, оnять 42r., nособи
ти 434, nослі 40tз, узнати «Пізнати» 45н, чаклун 57 о, чуть-чуть 37 Ін, 
ша~и 165. 

Не обійшлося без рем1юсценц1и 1з Шевченка (во вре.м.я. люте 

36to), Тичини (золото.м.-nоколото..w. 67t4), Рильського (неозорий 28з) 
і таки з підсовєтської репортерської реторики (оnлески бурхливі 

462). 
Загалом же в автора стилістичних зламів чимало - у висліді 

стосування прозаїзмів і канцеляризмів: 

а сd.м.е 389, взаzалі 3711, і.м.енно 385, будь ласха сnаси 692, всі взаzалі сnра

ведливі 1810, взаzалі радіє 63 11 , вnрост ней.Аtовір"е 10522, зрештою .м.ожеш 
Госnоди nерехонатись 252, nринай.м.енше 18 14, розбери .АLОЮ сnраву 25 1, 

наzляд"и.м. бо є 48 11 , пація.м.и 66r,, сnрава зо .м.ною .м.асться навnахи 51, 

страшенно величавиіt 433, щодо nо.м.илох 18,3, ях теж ехотини 3511, ях 

nісхових-солончах 10634 • 

Ще більше в нього кольоквіялізмів: 

схільхи таА ще днів .м.оїх 385, та ба! 7817, вірно! 8853, з радости аж nід

ехохують 9611, nідставив .м.ені ноzу 40 10, над ти..ч «zерос..ч» 51, давай за
сnіваю 56, не сиди тихо 1081, винце.м. душу захроnлюють 68 1 :-~. ходіть-но 

3З,n, вихлеnтати 74 .• , ях zрязюху 1743· доїхали кінця .«ені 119н7о заби
райтеся від .«ene 13810, .«удраzєлі 119611, nанхи 119;!3, з чоzо Аи зліnлені 
10214• 

Не менше тут і вульr'аризмів: 

верзячи 7010, дрюхо.«-бухаАи 88.,,, був нічоzо іншщо ях дурах 72.,11 , zор
лорізи 54, холи хіль-чився я 13816, nузо 724, ,nустив боввана.« ЗО;, nо

слід 5711, тароnатів 322n, трястя 9010, яхесь таА стерво 55, якийсь таА чо
лові-чи-ка 55, в nельхах 572• 

Годі вважати вдатними й такі фразеологізми чи порівняння, 

як напр. 

діти ях росада 143, 2, судна веретають 103211, .м.ур що наставився nадати 
6l4, окроnи хроnило.м.-іссоnо.м. 50.,, nодубіли хоні 75;, сnрий.чіть до ух 
48.,, долини шу.«лять-хвилюють 64 14 , нісся па херуви.м.і 1711 , хорита .м.о

рів 17н;. ятрениА жезло.м. 17n, творить хра.Аtоли 100;, або такий кпяси
цизм• як: .м.оя ти Аузо 56, 1073 . 

Є в Дзьоби й намагання «українщити» реалійними назвами 
льокалізацію: 
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па бандурі 150:~, духи 119, на дуді 1564, zаїлха.Аtи 149:1• зарінха.Аtи 83;, 
залізпий хо.Аtут 10418, хлуні 14313, в ліnлянхах 785н, на npиcnax 681:1,, 
тре.«біти 976, па станицях 1495, на царинах-виzонах 64 1 а. 
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Наслідуванням народно-пісенного стилю сJІід уважати в нього: 

1) здрібнlпо-nестливі форми: батечка 44 11 , воріженькtt 55, tороб•шк 
834, tніздечко 834, доню 44 11 , кісто•tка 3321 , ненька 70(j, pyt~i 87tn • .rвн
лuночкu 2611 , близенько 33н1 , .малеJtьке 130:!, nростеньки.r 115(j, nовкіська 
32:;, скоренько 8714 , усеньки.А( 11914, цілесенька 29о; 

2) суфікснІ морфеми тиnу: давнезні 7611 , nретоестезкі 72~ як і «еТІf

мопоrічно-фіtурні» утворення: ть.мu-ть.ченні 67н~. днеа-давенні 105:!2 та 
nовтори: далеко-далеко 54, днів а днів 607, .чttлttй-юt.'tut1. 146t або вн
rук ой, бач 1204. 

Характеристичний і пропуск у 136-ому псалмі 9-го стиха. 

В цілому Дзьобиного nерекладу Псалтиря, не зважаючи на 

місцями ориrінальний актуалізаційний підхід, - вдатним уважа

ти годі. 

Хоменків nереклад Псал.м.ів у книзі Св. Пись.ко (1963) викори
стовує доспгненнп попередників, головно Огієнка й Куліша-Пу

люя, вдало вигладжуючи їхні нерівності (а чи й переймаючи їх 

непорозуміння, до яких зараховуємо Огієнкову з 1962 р. породіл
лю, що ще 1942 р. була паправно породілею!). Хоч норми літера

турної українщини вже устабілізов:Іні й у брусилівцп родо:о.t Огі

єнка, то нові «мовники» змінили тут неодне - чи то nідганяючи 

текст під сучасні київські чи просто тікаючи в <<інакше». До та

ких характеристичних змін належать: 

1) усування давньоминулого часу (Х. після. тоz.о як був він. з 

Ветсавісю, О. як Давид увійшов був до Вірсавії, 512; Х. цтікав: 
О. утікав був Зt), бо, як відомо, рос. мова плюсква.чперфекту не 

має, - але Хоменко як подолян ин родом його напевно знав; 

2) nоширення форм минулого часу архаїзувальниr.r ccu. (Х. са.ч 
єси призн.ач.ив: О. ти заповів ?1; Х. уч.ин.ив єси: О. уч.ш-шв тtt 8з; 
Х. що сотворив єси: О. ти встановив 84); 

З) подібно повернено до морфеми імперативу -іте, за:\tіненої 

вже в Огієнка на -іть (Х. ходіте: О. ідіть 46п; Х. слухіте: О. с.1у

жіть З11) як і до коротких форм прикметпика в чолов. роді (Х., О. 

блажен. чоловік, - .м.уж lt) та «поетизмового» скорочування пост
фіксу -ся (Х. не лякайсь: О. 1962 не лякайся 49t;); 

4) перейдено до знахідного в прямому предметі nісля запере
ченого присудка, як він нині шириться в російщнні, а зві,.1ти і в 

українщині (Х. щоб не вхопив .м.ою душу: О. щоб вороz. .чоєі душі 
не розшарпав 7а, - пор. і керування при шукати Х. шукаєте не
правду: О. будете шукати неправди 4з); 

5) вражає зумисне оминання присвіJїного заJutменннка свіІ'І., 

коли йдеться про посесивне відношення до речениевого підмету, 
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наслідок, .можна гадати, впливу неслов'янських мов (Х. від 

стщнанкя. .мо1.о, ... сльоза.м.и обливаю .мою nocтi.ttь: О. від сто'l.нан
ня своtо ... сльоза.м.и свої.м.и окроnлюю ложе своє 6;); таку стилі
стично-граматичну -помилку можна б іще виба~ти Хоменкові., 

що 40 років жив поза слов'янською мовною стихією, але не «мов
НИІ<:ам», чиє nеребування поза Україною не сягло ні половини 

того часу; 

6) змінено на рос. лад (російщина присвшю вщ1менникові 

прикметники замінила родовим іменника!) посесивні прикметни

ки- на род. оди. (Х. nсало.м. Давида: О. nсало.м. Давидів Зt). 

Огієнкові упароднювальні форми -слів замінено архаїчнішими: 

Х. дівиці, друzи'Кі: О. дівчата, nодруzи 45111 ; Х. духо.м блаzородхи.Аt: 

О. злаzідхи.Аt духоА (1962), д. зичливи.Аt (1942) 5014 • 

Інколи це гнучкіша форма вислову в Хоменка: 

хе.мов у бурдюк збирає .морські води, до зборищ кладе водякі безодні: 
О. воду .м6рсьху збирає вік .мов би до .міху, безодні схладає в хо.морах 
33/32;; Х. буру'Ки й хвилі: О. вали 41 8 ; Х. ке забарися: О. ке сnізкяйся 
39tв; Х. злидні без кінця: О. нещастя без ліку 39 1 :~; Х. кеnкують з .мене: 
О. лають .меке 41 11 ; Х. князі народів: О. владики 'Н.ародів 46 10 ; Х. 

схиzлю: О. ричав 370• 

Архаїзаційну тенденцію найкраще ілюструють наступні -спів
ставлення (в дужках подано Огієнків вираз): 

блаzа (добро) 47, вилікуй (уздоров) 6:~, візь.Аtе ка nриціл (каставить лу

ха) 713, возкіс славу .. вище неба (слава твоя nонад кебеса.Аtи) 82, воро

хоблять (бунтують) 511 , уzа.Аtувати вороzа й бУ'Jі.таря (щоб зчищити nро

тивника й .мескttха) 83, zлаzоли (.мову) 52, zокителів (наnасників) 7 ~. 
за.мислів (за.Аtіри) 511 , збір (zро.мада) 73, і.м'я (й.Аtехкя) 82, ложе (по

стелю 67), 'Н.ечестивих (безбожких) 710, нечестиві (zультяї) 5н, лиходії 

(беззаконники) 69, nельха (zорло) 510, nравих (чистих) 711 , nрибіzаю 

(вдаюся) 7:!, nуть (дороzу) 511, суnостатів (вороzів) 611, твір .. створив єси 
(діло .. ти встановив) 84, на ті..tt'я (на .кахівху) 717, утроби (нирки) 910, 

чоловік (людина) 8:;. 

Подібне можна спостерігати й у співставлених фразеологіз

мах: 
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не тах безбоЖ'Н.ихи (ке тах ті бе.1божні) 14, t все йо.Аtу вдається (і все 
щаститься йо.Аtу) 1:1, 7ta засіданкі блюзнірів 1te засідає (не сидить ка 
сидішtі злоріків) 11, с.міється Госnодь, zлузус (nос.кіється Владика, 

вис.міє) 2t, zоворить .. в обуренні, бентежить (.мовить .. настрашить .. 11 
nересерді) 25, живе ка кебі (ка небесах nробvвас) 24, за.Аtилування (на

солода) 12, нині зрозу.мійте (теnер nо.мудрійте) 210, схинь.мо хор.миzу 

(nосхидай.Аtо nута) 2:~, що лист йоzо не в'яне (що листя ке в'яне йоzо) 

13, .метушаться народи (nле.мена бунтують) 21, адже то я настановив 

.Atozo царя пад Сіоко.м (я ж nо.Аtазав своzо царя ка Сіон) 211, оnовіщу ... 
син. .кій єси ти (хочу звістити ... ти .кій син.) 27, на суді не остояться 
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(не стоять 1ta суді) 1:;, що nлід свій дає у свою пору (Що родить свій 
nлід свосчас?&О) 1;1, nо.чазапика (nОА&азанця) 22, за nорадою (за радою) 1,, 
11орві.мо їхпt кайдани (nорозривайАtо .чtt їхні кайдакtt) 23, на nуть 
tрішкиків не стуnає (не стоіть ка дорозі tpituмux) 11, бо про nуть nра
вед·Іщків Господь дбає (дороtу бо nраведних змас Господь) lr,, npoctt 
в А&еке, і я даА& тобі пароди в спадщину, і кінці зеАLлі тобі в nосілість 
(жадай ти від Jteкe - і даАL я "Народи тобі як сnадщину твою, володік
ня ж твоє - аж по кінці зеАлі) 211 , день і кіч розважас (вдень та вночі 

вік розду.4Lує) 12, ти розторощиш їх жезлоАL залізкtt.~t кеАLов nосуд zак
чаря, розіб'єш іх (ти їх nовбиваєш залізnUАt жезлоА&, nотовчеш іх як 

nосуд zапчарський) 29, служіте .. радуйтесь (служіть .. радійте) 2 11 , сха
А&еніться ви, що nравите зеА&лею (навчіться вtt, судді зе.ІtЛі) 210• 

Порівняно з Огієнковим nереклад Хоменків ядерніший, вислів 

з.вичніший, без навотворів, без :м:ногослів'я. 

М. Кравчук Кни~у nсал.м.ів (1966) nерекладав за «Сеnтуаrін
тою» й додав до nерекладу обширні nримітки. Не то наслідуючи 

ліричний стиль гебрейського тексту, старався укладати nереклад 

ритмізованою мовою («верлібром»), nодекуди й з 1'tшмохітними ри

мами (nереважно «граматичними»: дієслівними). Цю «неn розо

вість» чи святковість nовинні створювати: 

1) переважно оінверсивний словолад (акі ка zрішкиків дороzу ке сту
nає, ні теж па зборищі nоzудкиків не засідає 11; відкрий zуби А&оі 50 1;), 

2) т. зв. смилозвучностеві» голосні типу: що ісходять до tробу 27 1, 

ізвеличу 292, не ізкеславлює 143, ізА&ttлуйся Госnоди, над .чмою (!) 30 10• 

красно і nокликайте 32t; 
3) довгі форми прикметпика (похвалькую nісню 25;, як zлибочекпеє 

А&оре 357); 

4) дієслівні морфеми: -іте (nрuкосіте яzкят 28:), постфікс -сь (ме 

заnалюйсь 36~, набратись copoALy 30 1 1/заnалося око 30 10), морфема єси 
в минулому, ба й теперішньому часі (па nосttдеи.ьках злословив єси 
4920 ; суА&ка єси, душе АLОЯ 41~, даєш єси радість 48); . 

5) плеонастичне інтерполяційне народно-пісенне та t't ~---Qytltv 
та й осиротили 3412, як сполучник: ка zope та 1'1 Ауку 93;;); загалом-же 
цю пд.-зах. народну форму сполучника та й автор аж до переситу 
часто стосує (та й тебе дожидаю 54, та й у всьоА&у 13, та й кечестtLві 
ке встоять 55). 

Назагал слід nризнати nерекладачеві, що його лексика й фра

зеологія витримані в дусі сучасної літературної українщини. Цер
ковнослов'янізмів як і nровінціялізмів він оминає, 'Вдатно вжІmас 
синонімів (Христа 2t, nомазанця 197) та nараморфем (нехай. буде, 
хай буде 40t4). Зрідка траnляються народно-мовні здрібнілі фор::ю1 
(nораненьку 54, на nосиденьках 492о) й короткі прикметники (ві
рен 32.,, nраведен 32r.) як і церковнослов'янізми (болящий на .. ложі 
404, тельців 502t, бла~овоління.м 5t:~); nаралельно вжJmає суфікс 
-ище й -исько (страховище.м. 30t2, веретище 29t2, nос.чіховище.м 30t21 
nос.м.іховисько 217). · 
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Про євангелицький саскатунський переклад Псалтиря 1971 р. 

(позначуємо: С) можна сказати, що він (як і Н. Заповіт там же) 
при модернізуванні Куліша (у виданні 1947 р. відмічено, що це 
переклад Пулю(в) використовуєвнеменшій мірі nереклади Огієн

ка з 1942 й 1962 рр. як і переклад Хоменків 1963 р., напр.: 
Пс 1• С: блажен чоловік, ... який за радою безбожних, і ке сту

пає ка дороzу zрішкиків акі засідає ка сидінні злоріків; 

К: блаженкий чоловік, ... який на раду безбожних, і не стуnає 
слідо.м. за zрішкика.м.и ані засідає на зборах злоріків; 

О 1942: блаженкий той .м.уж, ... що за радою несправедливих, й 
не стоїть на дорозі вік zрішних й не сидить на сидінні злоріків; 

О 1962: блажен чоловік, що за радою несправедливих, і ке стоїть 
на дорозі zрішких і не сидить ка сидінні злоріків; 

Х 1963: блажен чоловік, ... що за nорадою безбожників, і на nуть 
zрішників не стуnає і на засіданні блюзнірів не засідає. 

В nереклад вставлено низку додаткових nояснювально-інтер

претаційних ·слів, сполучників та часток, які мали б винснювати 

скупо-ляконічний текст. І відношення цього ·перекладу до nопе

редників як і біблійного тексту заслуговувало б на обширну nра

цю. 

Ще частіше як Псалтир перекладана в 19-20 вв. Новий завіт, 
в тому зокрема Єванzелії. Такі nереклади- часткові чи повні

маємо: 1) М. Шашкевича (1842: Мат. 1-5, Йо 1-21, опубл. повністю 
1912 р.), 2) А. Кобилянського (Лу. 1874 латинкою й 1874 та 1877 
киоилицею, Йо 1877 латинкою й 1881 кирилицею). 3) П. Куліша й 
І. Пулюя (НЗав. 1871, а 1886 Євангелії й 1887 як Біблію, передру
ковувану 1903, 1912, 1921 та 1947: цим остан11ім випанням ми ко
ристуємося тут), 4) О. Бачинського (НЗавіт 1903), 5) М. Лободовеь
кого (1903 рукопис Єван., цитований П. Житецькv..м), 6) П. Мооа
чевського (1907-11 Єванzелії, nередоук. 1921, а в перерібці 1939 р., 
передрук. 1948 р. в ВінніпеІ'у й 1966 р. в Бавнд-Бруи:у), 7) Я. Ле
вицького (НЗав. J 921, СЗав. 1933), 8) М. Кравчvv.~ (Єваю.елії 

1937), 9) І. Огієнка (НЗав. 1937-39, НЗав. і Псал.лtи 1942, nередоук. 
1949 та в 1980-их :r>D .. а в Біблії 1962 р.), 10) Т. Галушинського 
(Єванzелії 1946), 11) І. Хоменка (в Св. Пись.м.і 1963 р .. з передр. 
НЗав. і Псал.м.а.ми 1979 р.) та його (І. Хоменка-Плюти) «2-ге rrо

правлене вид.» в 'УК'У 1980 р. Єванzелія ГНІХ, а 1983 о. (без nріз
виша nерекладача) НЗавіт (Рим, 'УК'У), 12) Н. Заnовіт і Книzа 

nсал.мів, Саскатун 1971. 
Огієнко (ст. «Не маємо каменя наріжного!» РМ (1934, ст. 131 .. 

38) говорячи про nерешкоди укр. перекладові Н. Заповіту П. Мо
рачевського, ширше згадує і про nравопис та моnу Кулішевого 
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nерекладу, який став був nерекладати 1868 р., а друкувати від 

1869 р. (Лондонське Бібл. Т-во - від 1885 р.): Новий Завіт надр. 

1887 та 1903 рр. Кулішів nравопис коротко розглядає на nідставі 
Н. Завіту «мовою русько-українською», надр. 1933 в Гельсінrфорсі 
(Гельсінках), з наnисаннями: без ї (скрізь і!), и- (Исус, Ирод, ttдe, 
u, и.м.я), іо- (iozo, іо.м.у), -ё- (сёzодні, остан.нёzо, дван.адця.тёх) 

е (Мар8а, Ви8лием, 8амари); про мову ж Кулішевого nерекладу 

каже О гіснко - дещо «nозаісторично»: «nовно такого, чого теnер 

сам Куліш ніколи не вжив би, наnр. ucтttнa, zлаzолю ва.w., рече, 
z6род, «місто», .м.ноzих «багатьох», первий «nерший» і т. ін.» А зга

давши nри тому «Не 'Всеукраїнські» nереклади Ол. Бачинського 

та Яр. Левицького, стверджує лесимістичну істину: «Кожний nе

рекладач св. Письма робить своє в ім'я nринципу: Хоч гірше, аби 

інше, не оглядаючись на nрацю своїх nоnередників» (ст. 136). 
Ствердження слушне й у Бідношенні до nерекладів самого І. Огі

єнка, що і в РМ (де друкував урИ'ВКИ своїх nерекладів Н. Заповіту 

й кн. Буття 1936-38 рр.) й у Львові 1937 р. nробний nереклад Н. За
nовіту, 1942 р. (з Псалтирем) уже змінений Н. Заповіт, а 1962 р. 
іще раз змінену Біблію. 

Про свій nереклад Євангелії Огієнко вмістив замітку «Новий 

nереклад Євангелії на укр. мову» (РМ 1936, ст. 375-6), nодаючи, 
що сnирається на критичному виданні Ебергардта Нестле й ста

рається «найдокладніше nередати грецький оригінал», зробити 

його «милозвучною мовою, з наголосами та вnерше з заголовками, 

три nерші Євангелії закінчені, а видасть їх БрJп. Бібл. Т-во». 

В РМ 1936, ст. 505-8 він же nодав: «Передаю Євангелію ~ювою 
ритмічною, головно т. зв. анапестом, цебто З-складовими стоnамн 

з наголосом на кінці хх'х. Власне цей метричний розмір надає Єван

гелії величавої, а разом з тим мелодійної фор~ш. Наголоси став

лю згідно з цим метричним розміром, чому він часом припадає на 

односкладове -слово, або двоскладове лишається без зазначення 

наголосу. Ритмічна одиниця nочинається :від кожної павзи, цебто 

від знака роздільного. Уважаю, що про культуру євангельського 
слова nерекладчик мусить дбати якнайбільш ... » 

Щолиш це перекладачеве вияснення тлумачить дивовижну 

місцями мішанину інверсивного словоладу, то довгих прик~tетнико

вих форм, то місцями «Коротких» дієслівних (питать, пttта). Му
сіла б аж якась, ще не наnисана, монографія про Оrіснкове вір
шування вияснити, наскільки отака nримхливщина була при nе

рекладі дотримана. Ії на всякий виnадок не зресnектували сван
гелицькі консультанти перекладово-nеревірочної Комісії 1936 р. 

для видання з 1962 р. (Василь Кузів, Іларіон Шебець, Микола 

Жураківський, Володимир Марцінковський, Мартин Гофман, Лев-
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ко Жабко-Потаnович) враз із Пантелеймоном Ковалевим (від 1949 
р.). 1937 р. надруковано у Львові як слробні - 4 Євангелії, а 

1938-39 рр. увесь Н. Заnовіт - як сnробний ув обмеженій кілько

сті примірників. (див. вкладка «Нова українська Біблія» до nе

рекладу Біблія., Лондон 1962). 
Про nереклади М. Шашкевича й А. Кобилянського мова вже 

була як і про обговорення П. Житецьким •nерекладів П. Морачев

ського, М. Лободовеького й П. Куліша-І. Пулюя. Мораченський 

тримався цслов. тексту, а можна гада11и, що Куліш знав nере

клад Мораченеького й нерідко на ньому сnирався при nерекладі 

Євангелії. Подібно, мабуть, Кобилянський користався якимсь ле

кладом Куліша, як зрештою й О. Бачинський, що однак дотри
мувався й цслов. тексту (nаралельного). Я. Левицький помітно 

використовував nереклад Морачевського; в іще більшій мірі це 

стосується nерекладу М. Кравчука, з якого користав Т. Галущин

ський, йдучи nодекуди за Огієнком (1942 р.). Огієнко використо

вував переклад Морачевського, але скрізь давав свої такі харак

теристичні архаїзаційні й народно-мовні особливості, як інверсив

ний словолад, nлеонастичні nовторювання лідмету в формі осо

бового займенника в залежному відносному реченні, ·від чого його 

nереклад 1942 р. набирає nодекуди враження зайвої «балакуча

СТИ». Подібно лід народну nісню лодава.в, мабуть, «для милозвуч

ности• двояку інфінітивну nараморфему -ть/-ти як і довгі фор
ми прикметника. У Біблії 1962 р. він їх і тут здебільша лоусував. 

Переклад І. Хоменка (1963 р.) викликує враження далекосяжної 

ляконічности чи й «скулости слова» (nорівняно з Огієнком!) -
мабуть, вислід і втручання «мовників>>, від яких, nевно, походить 

і неодин кольоквіялізм 

(був батькоА, той Іва-н., nоріддя, заходився велеАовити Мр l45 , виві

давши Лу 1;1, щоб ти з-н.ав стійкість науки, безnлід-н.а, були в літах 
nохилі Лу 17, мастуnить nісля Аене йо 1:!;, зізнався 120, світ -н.иА виник 
1111 , дало nраво 112, увійти в святuлище і nокадити Лу 111 , які страха

ються йоzо, уzледівши йо 130). 

Здогадуємося, що були це втручання мовників, бо оці названі 

місця були в 2-гому виданні (1980 р.) за авторизацією І. Хоменка
Плюти змінені 

(nородив, кодло, став zоворити у zолос, розвідавшися, щоб ти Аав то'Ч
-н.е зма1шя науки, неnлідна, обоє були nохилі вікоА, увійти в храА і 

кадити, що йоzо бояться, світ nостав 'Через nьozo, дало зАоzу, nризна

тися, ві-н. той що йде nісля Ае"е, nоба'Чивши). . 

Для ілюстрації nроведених змін винотонуємо різниці в Єваи-

1Єлії від Йоаиа (з останнього 21-го розділу) та з Аnостольських. 
діянь (з 1-oro розділу): 
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1) майже скрізь замінювано відносний зай.-..1енник який фор
мами що вік (учень, що йо-z.о .п.юбив: якоtо л. Йо 7; що від ньоlО: 
від ЯКО'Z.О Ді 22), 

2) неслушно замість свій поставлено твій (руки свої простяt
неш: nростя'Z.неш твої руки Йо 17), 

З) неслушно усунено відіменні лосесивні прикметники: Заве

деєві: Заведея Йо 212, слушно: відходячо'Z.о на: ко.п.и відходив Ді lн, 

4) замінено недоконаний дієприслівник минул. часу на д-к те
пер. часу (вистуnив Йоан, христивши та nроnовідувавши: "", хрt'
стячи та nроnовідуючи Мр 14), 

5) змінено нерідко й словолад (тоді nрибув Ісус: тоді Ісус nра
був Мт Зtз; теща ж Си.Аtонова: Си..конова теща 1зо; втретє вже з'я

вивсь: вже втретє явився Йо 14; Боже царство: царство Боже Ді 4; 
Св. Духо.м.: Духо.м. Св. Ді 5), 

6) часто пододанано зайво особовий займенник nри дієслові 
(каже .. що люб.п.ю: .. що я .п.юб.п.ю Йо 17), 

7) замінено елолучники (та й: і Йо 8) та пропускана частюr ж, 
то, но (а nринесіть: nринесіть Йо 10; якою то с..кертю: якою с..кер
тю Йо 19; то ж nобачивши: nобачивши 21; ходіть ко: ходіть Йо 12), 
а що міняє розловідну розмовну тонацію на скуnі, ніби nорубані 

частини розnовіді; замінено й окремі форми імень та назв (Йоан.: 
Іван, Тиверіядсько.Аtу: Тиверійсько.м.у Йо 1), 

8) змінено цілу низку виразів 

(бажав: хотівйо 17; були в маші.ч товаристві: сходt~лись з ма.•ш ді 21; 
відвічає: відповідає йо 16; відрікає: відnовів йо 15, каже йо 22; tо
ворю: кажу йо 17; друщй: і-кший Ді 20; залічений: зачислений ді 17; 
залишився: лишився йо 21; що з'істtt: чоzо nерекусити йо 5; з.ІІістнв 
би: в..чістив би йо 25; зробився: став ді 16; знайдете: пій.11аєте 11о 6; 
хто ..чешкає: що живуть Ді 19; .4tовить: каже йо 15; маловtиш: пій.ІІа.ш 
йо 10; неподалеку: медалеко йо В; меспро..чожмі були: ме ..чоz.щ йо 6; 
оtорожа йоzо: йоzо оселя Ді 20; перебували: nробувалtt йо 13, були 
йо 14; (сіті) перервалися: прорвалися. йо 11; підnерезав: иаюtиув йо 7; 
про..човив: ..човив ді 15; роздяzмеиюі: маzнй й о 7; розновсюдt(лась 
чутка серед братів: розійшлось це слово .чіж брата.•ш йо 23; с.tухіх
-к.я.: служба Ді 17; сподіяв: зробив йо 25; споживав хліб-сіль: був ра
зо..ч за столо..ч Ді 4; стільки: як баzато йо 11; яке тобі до тоzо ді.Іtо: що 
тобі до тоzо йо 23; якби оте все поодинці записати: якби оохо було 
записаме кож-ке зокре..ча йо 25; .я.ких 120: б.Іtизько ста 20-ти Ді 15). 

В низці випадків ці зміни пішли по лінії то наближування до 

розмовної українщини, то втечі від неї (ходіть но снідати Йо 2112) 
то інакшої інтерnретації грецького слова (Дії 14), але й таки дуже 
часто можна б тут сказати за нашою nриказкою: «Як києм, так 
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nатиком» і можна знову чудуватися то авторові nерекладу то його 

виnравлювачам. 

Переклад Н. Завіту О. Бачниеького (1903) «На язик народно

руский)) це nаралельний текст до цслов. версії («nрийнятої св. 

катол. Церквою») і своїм етимологічним nравоnисом та нормами 

тодішньої галицької архаїзованої українщики не різниться від 
такого ж його перекладу Кк. nсал..чів. Для nрикладу винотовуємо 

декілька його граматично-лексичних особливостей з ·nерших 20 
стихів 1-го й 2-го розділу Єв. від Матея (усучаснивши лиш його 

«максимовичівку»: 

хниzа родоводу 11, no обручи1~ах 118, о-казало ся. в утробі 118, знесла
вити єі 110, но холи о тіА ду.Аtав 120, вибавит людей 1;,~ 1 , nостуnив 

сзробив• l;~.a, nриняв жену свою l 24, анzел Госnодень l24, волхви з 
всходу 21, zде єсть той царь жидівс-кий 22, допитовався. від них 24, 

дохладно випитовав іх о часі 27, жадною .Аtірою не єсь 28, вивідайте ся. 

о дитині 28, урадовали ся. 210, у Хра.Аtину, узріли 211 , отри.~tали уnі.Аtне

нє щоби ие вертали 212, уті-кай до Єzиnту 213, с-казане Господе.Аt через 
nроро-ка 215, тоzди я.х cnocтepiz ся., що вол.rви єzо звели 218, ntслав 
nозабивати всі діти 210. 

Приведені nриклади наглядно nоказують діялектну базу в гра

матиці та церковнослов'янізми й кальJm з nольщики в лексиці 

вже в такому ІПорівняно .короткому уривку. 

Цікаві зокрема мовно-стилістичні зміни в Огієнковому nере
кладі Єван~елій nоміж версіями 1942 й 1962 рр., nодібні зрештою 
як і в Кн. nсал.м.ів, - на nрикладі хоча б nерших 4-ьох розділів 

Єв. від Матея (Матвія); в ділянці граматики це: 

!)усування надто частих скорочень постфіксу -ся в -сь (сталось 

lts, оселивсь 22з), як і інфінітивної морфеІ\Jи -ти в -ть (ославить 

lt9) та nримагідної архаїчно-«nоетизмової» морфеми -іте замість 
-іть (сnовістіте 2s), 

2) nодекуди усування форм давкьоминулого часу (nрийшов був 
221, виходив був Зs), 

3) nринагідне усування довгих форм прикметника й займен
ника та nасивного дієnрикметника (за-ч.атеє 12о, убо~ії 5з, цеє Лк 12о), 

4) nроnускання займенника 2-ої ос. біля форми імnеративу 

(nоду.м.айте ви 52t, будьте ви 54s), як і ·nодекуди займенникового 
nлеонастичного підмету в відносному реченні (хрестились від 

ньо~о вони Зо), 

5) зміна словоладу інверсивного з nредметом nеред дієсловом 
на nіслядієслівний (обув'я nон.ести: nонести взуття Зн), 

6) зміна сnіввідносного займенника :в відносному реченні nри 
назвах осіб (той/ті, що: той/ті, хто lto}, 
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7) зміна приростків у дієсловах та іменниках (породить: на- 12з, 
nробував: пере- Мр 14s, виселення: пере- Мт 1н) як і зміна керу

вання (до о~ню буде вкинене: в о~онь б. в. Зtо), 

8) заміна низки виразів іншими 

(батька: ОТЦА з.,; будучоzо: .майбутньоzо З;; жона 120• жінка 5з2: дру
жина; казати: zоворити З11 ; ласка: .милість Лк lsв; локє: утроба Лк lз1; 
навчив: надоу.АІ.ив З;; невід: сіті 420; оставили: залишнли 422; nереслі
дувать: zнати 511 ; nовстане володар: з'явиться вождь 26 ; nрttложена: 
nрикладена 310 ; сильніший: nотужніший 311 ; слуzа: раба Лк l.н1 ; спа

ралізованих: розслаблених 424 ; хвороба: недуzа 423 ; чщати: шукатtt 2:!0; 
у хаті: в до.мt 514 ; неzідний: недостойний 311). 

Цю лісту змін можна б nродовжувати до вподоби. Інколи l\ІОЖ

на подумати: як уже такий самопевний мовний арбітер (як ним: 

був Огієнко у своїх висловлюваннях 1920-ЗОих рр.!) не був «лев

ним» у такому часово короткому проміжку, то що має тут сказати 

бідолашна «пересічна інтеліrентна людина-автор»? Бо ж такі змі

нові «скоки» загалом nідривають довір'я до стилістів і «мовюrків». 

В загальному враження таке, що Огієнко відходив від свого ра

нішого індивідуаJІьного архаїзовано-народномовного стилю в син

таксі до святковішого традиційнішого, а nри доборі лексиюr - до 

згідної з богослужбовим вжитком. 

До речі, Огієнків увесь переклад Біблії наголошуваний. У наго

лосах множини жіночих іменників він іде за півн.-сх. укр. системою 

(тут збіжною з рос.), напр . .м.олuтви, .м.олuтва.м.и, в .колuтвах. Пд. 
захід України провів і тут морфологізацію слівного наголосу (за 

зразком кнuжки: кни.жкu, -ксі.к, -ксі.м.и): оди . . чолй.тви: множ . . ча
литви, -твсі.м., -твсі.м.и. Огієнкова система наголошування заслуговує 
на окремий дослід - тимбільше, що його наголоси й не скрізь по

слідовні. 

Для синоптичного nроілюстрування ориrінальностей і взаємо

залежностей перекладів Євангелій від Матея й йоана приведемо 
декілька співставлень лексичних, почавши від Шашкевича (Ш), 

Куліша (К), Кобилянського (Кб), Морачевського (М), Бачинськоrо 

(Б), Левицького (Л), Кравчука (Кр), Огієнка 1942 (О 1) і 1962 (О 2), 
Галущинського (Г), Хоменка 1963 (Х) й 1980-83 (ХП). 

Мт ltв: 
Ш обрученна була 1осифови, К заручено йосифові, М заручека з 

1-.At, Б по обручинах с 1-.At, Л була заручека з Н-.~. Кр б.з. із .Й-.1(, 
Ot О2 заручено з й-nо.м, Г була заручена з й-фоJА., Х ХП бу.1а зару
чена з Й-АІ., 
Ш nерше ніІ.АІ. св зійшли, 1tайшлася АІ.ающав в ЖttвотіJ, К nерш кіж 

вони зійUL.Іtи ся, nостережеко, що вона АІ.ала в утробі, :М то nерше кіж 

сочетатися ЇАІ., виявилося, що вома АІ.ала в утробі, Б перше кtхь оми 
зойшли ся, оказала ся, що ока АІ.ала в'Ь утробіJ, Л заки ще зійш.ш ся, 
показало ся, що .АІ.ас в утробі, Кр то nерше ніж воки разо~ зійшлися, 
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nоказа.ІLось, що воча noчa.n.a в Аочі, 0 10 2 то nерш чіж зійШАися вони, 
виявиАося, що воча .-ас в утробі, Г то nерше 1tіж вочи зійШАися, nо
каза.ІLось, що вона .Atac в Аочt, Х ХП аАе nеред ти.-, як вочи зійшАися, 
виявиАося, що воча буАа ваzітиа. 

Мт 21- 2 : 
Ш тоzда воАхви от всхід сонця nрійшАи до Є-.АІ.а, .-овАячи: де єсть 

царь Ю-кій, що ся иародиіі? бось.АІ.о вид1ми зв'Ьзду єzо ча востокахь 
и nрійш.ІLиСЬ.АІ.О nОКАОНиТиСЯ Є.АІ.у. 

К nрийшАи .АІ.удрцї зі сходу в Є-.АІ., zоворячи: Де чараждечий цар 
Жидівський? бачUАи бо .-и зорю йоzо ча сході й nрийшАи nоК.ІLоии

тись йо.АІ.у. 

М то npuйtuAи в Іє-.АІ. во.ІLХви від схід-сочця та й кажуть: де иа
рождеиий Царь Іу-ський? бо .АІ.и бачUАи звізду йоzо ча сході t nри
йшАи nОКАОНитися Йо.АІ.у, 
Б ото nрійшАи до Є-у вохвьt зь всходу и сказаАи: Где єсть царь 

жидбвскій, що иародивь ся? Jtьt бо вид'ЬАи зв'Ьзду єzо ка всход'Ь и 
nрійшАи, ЩОбЬt Є.АІ.у nОКАОИити СЯ. 
Л то .-удрці зі сходу nрийШАи в Є-А кажучи: Де є цар жидівський, 

що кародив ся, бо .-и бачиАи йоzо звізду ча сході і nрийшАи йо.АІ.у 
nОКАОИиТи СЯ. 

Кр то в Є-.- nрийШАи .АІ.удрці від с.rід-соиця й nита.п.ися: Де ча
роджений жидівський цар? Бо .АІ.и бaчUJLu йоzо звізду, як сходи.ІLа, 11 
nрийшАи nОКАО'Н.иТиСЬ ЙО.АІ.у. 

0 1 то ось .-удреці nрибуАи до Є-.АІ.у зо Сходу 11 nита.ІLи: Де народже
чий Цар Ю-й? Бо ча сході .АІ.и бачUАи зорю йоzо й nрибуАи nокАо
читись ЙО.АІ.у. 

0 2 .. зо сходу і nитаАи: .. і nрибуАи .. 
Г то в Є-.АІ. nрийШАи .-удрці від схід-сонця й nuтaAttcя: Де народже

чий ж-ський цар? Бо .АІ.и бачUАи йоzо звізду ча сході й npuйшAu nо
К.ІLоиитись йо.АІ.у. 

Х .-удреці nрийШАи в Є-.АІ. зо Сходу і сnитаАи: Де цар ю-й, що оце 

народився? Бо .АІ.и бачиАи йоzо зорю ча сході 11 nрийШАи йо.АІ.у nокАо
иитись. 

ХП .. зі сходу.. що народився?.. і nри11ШАи nок.ІLоиитttсь 11о.-у. 
ЙО l1: І 

Ш з иачатку, К у nочині, Кб ча nочатку, М сnококвіку, Б ка nочатку, 

Л ча nочатку, Кр ісnокоивіку, 0 1 вnочатку, 0 2 сnоконвіку, Г сnокон.
віку, Х ХП сnоконвіку. 
йо 13 : 

Ш всьо через иеzо вчичu.ІLось, К все Ни.АІ. стало ся, Кб всячина через" 
кеzо стаАо ся, М усе через Ньоzо ста.ІLось, Б всё стало ся черезь 1tezo, 
Л Все кu.At ста.ІLо ся, Кр від Ньоzо все nовстало, 0 10 2 усе через иьоzо 
nовстаАо, Г усе через 1tьozo noвcraAo, Х ХП Ни.АІ. nocraAo все. 

З-поміж книг Ст. Завіту в Кулішевому перекладі появилися: 

П'ятикнижжя Мойсея, кн. Суддів, 2 кн. Самуїлові, 2 кн. Царів, кн. 
Йова, кн. Приповісток Соломонових, кн. Екклезіяста/Когелета, 
Пісня пісень та кн. Пророків (крім Даниїла); в Огієнковому й Хо

менковому (враз із девтероканонічними книгами: Сираха, Товит, 

Юдита, 2 кн. Макавеїв, Барух, Лист Єремії, - а що ниключуються 
в виданнях Лондонського Бібл. Т-ва, то ж нема їх у Куліша й Ori-
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єнка!), а кн. Рут (1957), йов (1944-64), Премудрість Соломона (1945), 
Екклезіяст (1944-62) як і Товит (1957), Юдита (1945-47) є ще й у nе
рекладі В. Дзьоби. 1-2 кн. Параліnоменон, кн. Ездри, Неемії, Есте
ри й Даниїла nереклав І. Нечуй-Левиць·кий у виданні Біблії Лон

лон. Бібл. Т-ва. 

Мовно-стилістичні особливості nерекладачів вистуnають і тут: 

архаїзми в Куліша, народно-мовний розповідний стиль у Нечуя, 

святковий в Огієнка й -сучасна літературна українщина в Хоменка. 

Тоді як у П'ятиккижжі, Навикі, Суддях, Са.м.уїлі як і Пророках 

Хоменко йде звичайно за Кулішем, оминаючи його архаїзмн й 

церковнослов'янізми та «зиркаючи» й на Огієнків переклад, то в 

Приnовідках він доволі усамостійнюється. Тоді як з Куліша він 

(чи й його вилравлювачі) подекуди черпав беззастережно, то інко

ли годі позбутися враження, ніби він свідомо тікав від Огієнко

вого перекладу, - навіть там, де Огієнків nереклад вловні вільний 

від спецілльних «огієнківських» стилістичних особливостей. 

Обмежимося до слівзведення лиш лексично-текстових різниць 

в уривках із окремих книг Ст. Завіту: 

Бут. 11: 

К у nочатку: ОХ ка nочатку; КХ сотворив: О створив; 12 : К пустош

-кя: ОХ nорож-кя; 12 : К nонад вода.чи: Х -кад -: О -кад nоверхнею води; 
13 : К рече: Настань, світе! О сказав Хай станеться світло! Х сказав: 

-кехай буде світло! 14 : К розлучив: ОХ відділив; 15 : К назве: ОХ на
звав; 17: К сотворив Боz твердь: О і Б. твердь учинив: Х і зробttв Б. 

твердь; 111 : К nроростить бttллє травне, дерево nлодовите: О вродttть 

траву, д-о овочеве: Х зростить рослшш, nлодові дерева; 116 : К сотво
рив: О вчи-кив: Х зробив; 117 : К nоставив: О у.•tістнв: Х nрtІ.чіст!(в; 

121 : К чудовища великі, душу nовзючу, що заzрала HtІ.чtt вода, nтаство 
nер-кате: О риби великі, душу nлазуючу, що її вода вироїла, nташину 

крилату: Х великих .чорських nотвор, живі створінн.я, що nовзають 

та кишать у воді, nтаство крилате; 122 : К і zлаzоле: Плодїтеся. і .чнох

теся: О кажучи: Плодіться й роз.чножуйтеся.: Х к-и: Будьте nлід"і і 
.ч-кожтесn; 125 : КХ скоти-ку: О худобу. 

Лублікуючи свій nереклад двох розділів із кн. Бу'ГТя «З nер

волочинів світу» (РМ 1936, ст. 111-20), Огієнко висловлюється іі 

про Кулішів nереІслад П'ятикнижжя та про таюtіі же, на:-.1 недо

стуnний nереклад Яр. Левицького Св. Пн.сь.м.о Староzо Завіту 
(Львів 1933): 

«перек.nад [П'ятикнижжя] Ку.nіша надто да.nеко відбігає від rврейсь

коrо оригіна.nу, дуже часто зовсім невірний, бо не зроб.nеннй із першо
джере.nа, a.ne вже писаний д.nя свого часу дуже доброю .nіт. мовою .. 
(ст. 112) «Новий перек.nад Мойсесвих кннr о. Яр. Левнцького зроб
.nеннй не з оригіна.nу, і навіть не з грецького перек.1а;1у, а вже аж із 

Ву.nьrати - це всупереч традиціям укр. народу ... Дуж.е невірний, а до 
того писаний місцевою не пітературною мовою• (ст. 113). 
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Перепадає при тому й православним ·перекладачам: 

«Недавно nоявився nереклад Пса..ятиря варшавського Наукового Ін-ту, 

зроблений за старою московською ортодоІtсійною традицією: кращі 
ієрархи та в•tені російські десятки піт боролися за nереклад Ст. Заnо

віту з його npaopиr.iнany єврейського, а не грецького - як відомо -
дУЖе невірного nерекладу. І добилися того, що теnер мають рос. nе

реклад головно з мови єврейської. Варшавський Наук. Ін-т вернувся 
до старих московських традицій і дав nереклад (часто дуже невідnо

відний), мови грецької. Ніби виключну канонічність грець. тексту в 

Росії nідримував сипою тjпьки царський уряд .. • с .. р. 1858 навіть мос
ковський митр. Фипарет наnисав таке: Всепенская Церковь ни на ка

ком соборе, ни через кого из св. Отцев не изрекпа такого nравила, 

чтобьr в из'Ьяснении свщ. Писания держаться исключительно текста 

70-ти топковников, с устранением текста еврейского• (ст. 113). 

В дальшому Огієнко порівню~ переклад Куліша й Левицького, 

подаючи і свій - окремих місць із перших розділів кн. Буття: 
К: світ «світло», «настань, світе!» - Лев. «невідповідно» «Нехай 

буде світло!», К: роз.яучив «Відділив», к.яиккув «назва·в», а Ле

вицькому ·витикає пропущення слова Бо~ у дальших реченнях, а 

в кн. Буття 24 «значну помилку (може, й єресь)» у nерекладенні 
«коли вони [небо і земля] ст а л ІИ с Я», «бо небо й земля ст в о -
рені (Богом)». Мовляв, Куліш і Левицький неправильно пере

клали «Госnодь Бог вчини в небо й землю» (але сам 1962 р. пе
реклав: «Создав небо та землю»!). У ·пропонованім у РМ (1938, 
ст. 118) власнім nерекладі дотичних розділів Еде.м. nерекладає не 
рай (як у 1962 р.), але садок, не створив .яюдику (1962), але вфор
.м.ував на чо.яовіка, Єву зве чо.яовіковою (ніби на лад «n-i доктора
вої»?) Так і 1962 р., а в примітці утворює дивовижне для філолога 
чоловічиця- жікка, бо це відповідало б гебрейщині! (Це так, як

що б в укр. мові не було nервісних назв коза, вівця, корова, ко
била, сука і хтось узявся утворювати «допарК!И» лексичні: *цаnи

ця, •=·баракиця, ::·бичиця, *кокиця, *nсиця, - зовсім не в гумори
стичному пляні). Ще гірше ,воно вийшло в первісному Огієнково

му ~перекладі кн. Буття 52 із стилістично «неможливими» терміна
ми із зоології: Са.м.це.м. і са.м.ицею їх Він сторив (1962: чоловіко.м. 
і жінкою Він їх створив) як і Буття 222 І розбудував Г. Б. те ребро 
(1962: слушно виправлене на: . .і nеретворив .. ). І все те супроти 
того, що Левицькому закинув як «недоладний» грецизм Септуаrін
ти, Бут. 211 «Смертю помреш», бо - «А чим же можна померти, 
крім смерти?» (сам nерекладає 1962: «Напевно помреш»). -
Подібні критичні уваги до nерекладу Л. Левицьким окремих тер
мінів Аnокаліnси у ст. «Непорозуміння в перекладах св. Письма» 
(РМ 1938, ст. 431-34). 

Вих. 17 : 

К розроста..яись: О роз..сиожува..яись: Х розрослися; 118 : К як бабу-

84 (91) 



вати.кете: О як будете бабувати: Х як nо.каzати.кете; 

JІев. І1: 
К nохликав, рече: О кликнув, nро.ковив: Х nохликавши, сказав; Із: 

КХ всеnалеиия з товару: О цілоnалеиия з худоби; 

Чис. 11: 

К в соборио.ку иа.кеті: О в скииії заnовіту: Х в на.кеті зборів; 12 : 

К no лічбі: О число.к: Х рахуючи; 
Втзак. 5о: 
КХ з до.-у неволі: О з до.Аtу рабства; 59 : К не будеш бити nоклоюt 

nеред иu.ки: О ие вклоняйся і.-: Х ие nадати.кеш ниць nеред иt<.чи; 
514 : КХ рабиня, nри:rоден.ь, у воротях: О невільниця, nриходько, в 
бpa.Ata:r; 518 : КО ие чииь: (0 чини) nерелюбу: Х ие чужолож; 521 : К не 
зе~баzай жінки: О ие бажай жоии: Х не nожадаt'\ жіики; 

ІсНав. І2: 
К рушай: О уставай: Х устань; 14 : К від стеnу: ОХ від nустині; 

Суд. Із: 
К зай.Аtище: О жеребок: Х частку; 18 : КХ вдарили, опанували: О во

ювали, здобули; К zород nустили иа nожежу: О .Аtісто nустили з оzне.к: 
Х .к-о сnалили; 

І Сам. 2t: 
К звеселиться дух, вороzів .коі:r; О з-ся серце, .чоі:r ворогів; Х серце 

радіє, .коі:r суnостатів; 24: КО ие.кічні, силою; Х слабосилі, .кіццю; 25: 

К роджає, nлідна яловіє; О nородила, .Аt'Ноzодіт'На з"Несиліла; Х ро

дить, .Аt-иа в'яне; 20 : КХ .кертвить, зводить у zлибінь (Х:,.., до шеолу); 

О добиває, до шеолу З'Нижає; 

2 Сам. І4: 
К баzацько військових поля.zло; О баzато з 'Народу попадало й пов.чи

рало; Х б-то з війська nоляzло; 

Прип. CoJI. lt: 
К nриnовісті, науку; О n-сті, карність; Х nриnовідки, 'Навчаи'Ня; 15 : К 

розу.киий щоб знайшов .кудрі ради; О р-й здобуде xati .чудрах ду
АІ.ок; Х р-й nридбав здорові засади; 50 : К второпати nр!(повість і за
АІ.оrаиу АІ.ову; О пізиати n-ть та заzадкове zоворен.ия; Х зрозу.чів nри

nовідки та nрижоване зиачеиия; 18 : К иауки; О напучення.; Х наста

хови; 1to: К ледачі; О zрішники; Х zрішнt; 111 : К заляже.чо; О зася

де.ко; Х nричай.Аtося; 112 : К nроковrнеАІ.о; О поковтай.~tо; Х nоzлинь.чо; 
Іса. lt: 
КХ видиво; О видіння; 12 : К дав зріст, зворожобилttсь; О вttкожав, 

зияли бунт; Х виростив, збунтувались; 14 : К о zope 'Народе, роде лtt
жодіів; О о люду, ти лиходійське насіння; Х ot't люде, кубло лижодіів; 
ls: К кожие серце хворе; О все серце боляще; Х к-е е-е ослабло; 18 : 

К синяки; О tудзі; Х синці; 

Єрем. Із: 
К до зай..у в nолоиь; О до виходу иа виzнання; Х до виселення; l.a: К 

зложив тебе в утробі, ще .колодий; О вфор.кував в утробі, ще юнак; 
Х уклав тебе в утробі, я дитина; 111 : К жезло АІ.икдалевоzо дерева; О 
.киzдалеву zалузку; Х вітку А-ву; 

ПJІач Єр. lt: 
К столиця Аиоzолюдиа, nлатить нині дань; О велелюдне ..чісто, стало 

дан-кицею; Х А-о що було nовне люду, ось данину nлатttть; 
Єзек. 11 : 

К Аіж nолоияиа..чи, отверзлись -кебеса; О серед полон.еюt:r, відкрt<.tося 
небо; Х Аіж виzнаиЦJUtи, відчи-нились небеса; 14: К c:ronttвcя завірю-
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хою вітер; О ось бурхливий вітер 11асував; Х с-вся хуртовиною вітер; 

Амос 11: 
К скотарів; О вівчаря.АІ.и; Х nастухів; 12 : К nроАовив, луzи в 1Іабанів; 

О nроказав, nасовища nастуші; Х nроАовив, nасовиська чабанів; 1:~: К 
залі:тu..и воза.А(и Аолотільнu..и; О t~ina..и залі:mиАи; Х заліз"u..и 
сань .. и; 111 : К coKpJJШy, скиnтро; О зла.чаю, берло; Х розіб'ю, берло; 

Авдій 1t: 
К звістка, вист]JПU.А(О s nохід; О вістку, стань.А(о до бою; Х вість, nі

де .. о війною: 
йона 11: 
К ледарства; О зло; Х злоба; 13: К одnлисти; ОХ відnлисти; l4: К 

лижа Х1Jртовина; О велика буря; Х страшна хуртовина; 1о: К керАа
нич корабельний; О керівник корабля; Х zоловний над Аоряка.чи; 

Михей 14: 
К zори розтануться; О тоnляться zори; Х zори розтануть; 

Наум 12 : _ 

К ревнивий, Аститься на вороzах; О Астивий, .А(СТивий до тих, хто йоzо 
ненавидить; Х .. есник, суnротивни'ІССА воздає; 
Аввак. 1з: 
К рабуиок, nідій..ається незzода; О zрабіж, носиться сварка; Х zра

бувания, здій..ається незzода; 

Софон. 1з: 
К nтаство nід небо .. , sиzублю; О n-во небесне, витну; Х nтаха s -кебі, 

викоріпю; 1.): К па кришах; О па дажа:r; Х на nокрівля:r; 
Осія 12: 
К жену-блудницю; О жінку блудливу; Х жінку-блудницю; 1:1: К за

ваzоніла; О зачала; Х заваzітніла; 14 : К навідаю я карою, зроблю кі

нець; О nокараю, вчиню к-ць; Х я відоАщу, nокладу край; 

Мапах. Зtо: 
К не nовідчиняю отвори небесні; О небесних отворів не відчtшю; Х 

не відчиню заzат небесних; 311 : К відверну всяку nрожер; О насварю 
все те, що жере; Х nozpoжy сарані-некажері; · 
Йоіл 11 : 

К осадники сієї зе.А(Лі; О .А(ЄШКанці зе .. лі; Х .1(-Ці краю; 13 : К nере-

кажіте; О оnовідайте; Х nерекажіть; ' 
Arreй 15 : 

К zоворить; О nро..~tовляє; Х каже; 10 : Ка хто ходить на заробітки в 

дірявий Аішок; О а той, хто заробляє для дірявоzо zа.чанця; Х t за
робітчанин в zа.чанець дірявий; 210 : К до nолукіnка; О до коnиці; Х 

до куnи; 217 : К іржеєю, жовтяко.ч і zрядоА; О nосухою й зелекячкою 
та zрадоА; Х іржею, жоsтякоА і zрадо.-; 

Захар. 101: 
К блиспе блискавицею, дасть ливень; О чинить блискавки, зливний 

дощ nосилає; Х блискавиці творить, дасть зливу; 102 : К видять 1tе
nравду, оnовідають сни nусті, блукають .. як вівці; О бачать лжу, роз
казують спи неnравдиві, бродять.. неАов отара; Х бачили неnравду, 
сповиддя nусті оnовідають, блукають.. не..~tов вівці; 104 : К вуzловий 
ка .. tнь, nриколок, всі zеть.-ани народу; О наріжияк, кілок, керАаничt 
разоА усі; Х наріжний ка.чінь, nрикілок, всі старшини разоА. 

Декотрі книги С. Завіту (у виданні Лондон. Бібл. Т-ва), що не 
збереглися в перекладі Куліша nісля пожежі його хутора, допе.:. 

реклав І. Н е ч у й-Левицький (він подав тут своє nрізвище І. С. 
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ЛевіцьІ<ий; для відрізнювання від Я. Левицького скорочуємо Н.). 

Це були: 1-2 кн. Параліnоменон («Хроніки»), кн. Рут, Ездри, Не
емії, Естери й npop. Даниїла. Всі вони є і в nерекладі І. Огієнка 
(1962) та І. Хоменка (тут ІВ раз із «девтероканоні чними»: То вата, 

ІОдити, 1-2 Макавеїв, Мудрости, Сираха, npop. Баруха, Листо:.у 

Єремії); кн. Рут, Товита, Естери, Йова, Когелета-Екклезіяста-Про
nовідника та Пісню пісень nерекладав ще JЇ В. Д з ь о б а. Декотрі 

розходження nоміж перекладами траnилися тут у наслідку того, 

чи брано лиш старогебрейський (включно з Кумранськими допов

неннями) чи грецький «сеnтуаrінтовий» як і церковнослов. nере

клади як nідставу. 

Переклад Н е ч у я має свій стиль й особливості, що місцями 

nохожі на Кулішеві. З його граматичних особливостей згадаємо: 

Ізраїльо.м. 1 Хр 101, скорочування -ся в -сь (nо'Ч.алuсь 1 Хр 10:! зля
кавсь 1 Хр 104), в йо~о 1 Хр 10зІІв ньо~о Дан 22:!, збілшалась 1 Хр 
10з, царь 2 Хр 18І, пійшов 2 Хр 182s, кріз, та й 2 Хр 18зз, що дїєсь 
Неєм 1z, сі слова Неєм 14, сон твій, ~олови твоєї Дан 2211. Особлива 

ж і лексика й фразеологія Нечуя порівняно з Огієнком і Хомен

ком (а ·в Руті й з Дзьобаю): 

Рут l1: 
Н nравува.11.и, жити: О судUJІ.и, Аешкати: Х nравшш, жити: Дз ряди

JІ.и, nосе.11.итися; 

2;.!: Н на й.Аtек7tЯ, nрибуJІ.u, зіста.11.ись: О на і.ч'я, npttt1Ш.!tt(, залt(ШН.tt(

ся; Х на іА'я, nрибули, зостались: Дз nоселилися; 

13 : Н Х, Дз чоловік: О Ауж; 

14: НХ одружи.11.ись: О взялtt за жінок: Дз nоженt(Лttсь; НХ Ж1(ЛU 

трохи не 10 р.: О сидіJІ.и бл. 10 р.: Дз ЖUJІ.t( ок. 10 р.; 

1 Хр l01: 
Н втікали, пада.11.и nобиті: О nобіzли, nадали трупо.м.: Х втеКJІ.и, впа

JІ.и nобиті; 

10:!: Н nоzнались: О zналися: Х наляzлн; 
10~: Н заколи Аене, з.11.якавсь: О nробий Аене, боявся: Х зако.ш Аене, 
наполохав ся; 

2 Хр !8211: 
Н nереодяzнусь, в битву: О nереберуся, на бій: Х nеревдяzнуся, до 

бою; 

18:10 : Н дав nриказ начаJІ.ьникаА: О наказав зверхннка.м.: Х дав наказ 
начальника..tt; 

18:11 : Н як отаАани колесющь уzледіли: О як зверхники к-ць поба

чиJІ.и: Х скоро начальники колісющь nобачили; 

18:12 : Н відхи.11.ив іх: О звабив їх; Х відверкув їх; 

18:J:І: Н виnадкоА, кріз щілини пакциря: О зке:rотя, .чіж підв'яза~~я.Іt 
nояса та ..ttiж naнцepe..tt: Х виnадково, .м.іж пов'язя.чи та панцере.~<; 

18:14: Н битва збільшувалась: О збільшався бій: Х битва кипіла; 
Езд. 621 : 

Н народів: О зе.м.лі: Х краю; 622 : Н звеселив, навернув, до будован

ня: О nотішив, обернув, nри npat~i; Х звесе.шв, nрнхшшв, для відбу-

дови; (gц) 
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70 : Н nись.меккик тя.мущий в законі: О учитель знавець закону: Х 

книжник вnрав1~ий у законі; 

Неєм. lt: 
Н в Сузах: О в за.мку Шушак: Х v Сузі-за.м.ку; 12 : Н сnаслись: О 

врятувалися (Х -сь); 13 : Н nробуваючи в біді й nри1tижек1~і: О живуть 
у біді та в zаньбі: Х nеребувають у злиднях і nрющжекні; 

Ест. 12: 
Н беккет ккязя.м, служащи.м, zоловки.м начальни7Са.К: О zости-н.у для 

князів та для слуz, старших та nравительств: Х беккет князя.м і nрид

ворця.м, ота.Аtак~. бояраА та каАіскикаА; 

Дан. 22о: 
Н СОН ЩО АеНі скився, nроти 'ЧОZО вік: 0 СОН ЯКОZО Я бачив, йоzо 

розв'язку: Х сон, що снився Аекf, npo йоzо зкачЄ'Ккя; 
227 : Н чарівники, віщуни, ворожбити: О заклиначі, чарівники, віщу

-н.и: Х чародії, віщуни, звіздозкавці; 

2:н: К Аав видиво, здоровЄ'Ккий бовван, nрездоровий б-к, страшна nо

доба: О бачив, великий б-к, величезний б., виzляд страшний: Х ди

вився, великий б-к, вельАи великий б., страхіт лив а nодоба; 

2:~2 : Н черево, бедра: О хутро, стеzко: Х живіт, стеzка; 

233 : Н nочасті: О частинно: Х часnсово. 

Вже з повищого видно, що Хоменко йде за Нечуєм, чий nе

реклад сmлізований на народно-мовну розповідь, і лиш виправляє 

його під сучасну літературну українщину. Огієнко відхилюється 
й тут - ві.4 Нечуя, як ув інших книгах - від Куліша. 

Труднощі з перекладом біблійного тексту Пісні nісень усклад

нюються зокрема nри nередачі ніжмощів цеї тонкої любовної лі

рики як і старопалестинських реалій. Куліш потрактував текст 

місцями в дусі любовної лірики, три ж наступні перекладачі -
як духовні особи - в алегорійно-богословському розумінні. Дзьо

ба, як поминути його декотрі діялектизми,, а теж тенденцію укра
їнізувати реалjйні терміни (зелень-барвінок, колиби, коралі тощо), 

сперся в основному на Кулішевім перекладі. Хоменко, що зреш

тою писав і вс'І'уП до Дзьобиного nерекладу та, ймовірно, й згла
джував його -стилістику, зчаста йшов за «Дзьобиним» текстом. В 

Огієнка проскакує його нахил до народно-nісенних здрібнілих 

форм (с.м.у~лявенька, шийка, щічки). Цікаве було б прослідити, 

наскільки впливав на останніх трьох перекладачів тут Кра:вцевів 

переспів, що його бодай Огієнко міг був знати. Ось текстово

лексичні співзведення кількох місць у 4-ьох перекладачів Пісні 

nісень. 
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1t: 
К nоцілукко.Аt, ласкавість: О цілункаяи, кохання: ХДз nоцілукка.Аtи, 

любов; l2: К люби.ми nахощаАи, Аиро розл1tте, дівиці тебе улюбили: 
О заnах оливи (заnашний), олива розлита, дівt( кохають тебе: Х заnах 

nахощів кайзаnашкіший, розлитий олійок, дівчата тебе люблять: Дз 
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nахощів заnах nречудкий, розлитий олійок, дів"Чата уподобали colii 
тебе; 

Із: 
К притя.zки .кете д'собі, запровадttть в палати, буде.чо зажвачуватись: 

О nотяzки ти .меке за собою, впровадив в палати, .мtt радіти та тіши
тись буде.tt: Х тя.zки .tteкe вслід за тобою, увів в з:оро.чи, .Attt буде.чо 
радіти й веселитися.: Дз nотя.zки .tteнe за собою, у-в в ж-и, б-.tto p-тtt 

й втішатись; 

І .а: 
К дочки, с.муzлява, nалати, ка.ttети: О д-ки, 'Чорна, к-и, занавіси: Х 

д-и, ч-ка, шатра, ка.АС.ети: Дз nодружечки, ч-ка, ш-ра, к-тtt; 

Is: 
К ке дивітесь, с.муzля.ва, сокце ос.чалило: О ке д-ться., с-це ona.ш.to: 

Х ке д-теся., зас.АС.аzла, ос.АС.алило с-це: Дз ке зzлядайтеся, 'ЧОрка, c-t~e 

сnалило; 

І о: 
К з'ясуй же, отар товаришів, 'ЧОА блукатuсь .чекі: О скажи ж, стад 

друзів, nощо я буду ке.АС.ов та nричикка: Х скажи, отар друзів, щоб я 

безцtлько ке блукала: Дз nовідж, стад д-ів, чо.Аt блукати .чекі; 

І7: 
К .АС.іж жекщика.АС.и, nаси уз шатер, що nacтyЖtt собі понаnинали: О 

nосеред жікок, виnасуй nри шатраж nастуших: Х .чіж жікка.АС.и, nаси 

коло шатер nастуших: Дз nо.АС.іж жекщика.АС.и, nопасай nовз колиб nа

стуших; 

Ів: 
К кобилtщя в колескиці: О до лошиці в возах: Х лошtщя. в коліскtt

цях: Дз л-ця у ридваку; 

Ig: 
К щоки в лакцюжкаж, шия у коралях: О щі"Чкtt по.чіж шхура.чи пе

рел, шийка .АС.ЇЖ разка.АС.и Ка..АС.иста: Х щоки у сережках, шия. в на.чи
сті: Д:J личко в ланцюжках, Шttя. у коралях; 

Ito: 
К ланцюжки золоті, з срібни.АС.u кроnка.ttи: О л-и з-t, tз с-.чи куль

ка.АС.и: Х з-тіі сережки, зо с-.АС.и кpaпкa.tttt: Дз з-тіі с-ки, зо с-.ч1t бри
лочка.АС.и; 

It:!: 
К китиця .АС.ирри: О к-я .м-а: Х Дз торбuкка .АС.ірри; 

ltз: 

К в викоzрадкиках: О в садах-вttкоzрадах: Х у в-ках: Дз у садах
викоzрадах; 

lto: 
К крівля до.АС.ів, криша: О бруси д-ів, силі: Х тря.Іщ, бахтшш: Дз 

круzо.АС. кас зелсть-барвікок, .АС.ов тря.АС.и тере.чу. 

Свій переклад кн. Йова (1944-64) В. Дзьоба окреслив лк «ПО
пулярний переспів»; і це елідне з розповідно-казкового пmmy 
вже таки перших речень: 

lt: 
К Був чоловік у зе.АС.лі Уз на і.м'я йов, Щttрий, сnраведливий і1 боzо

боязливий, що цуравсь усьоzо лихоzо: 
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О б. ч. у країні Уц, і.Аt'я йояу й., невинний та с-вий і він Бо~а бояв

ся, а від злих втікав: 
Х б. ч. у зеялі Уц, на ія'я Іов, щирий і nраведний, боzобоязливий і 

цурався зла: 

Дз був собі в країні Гус ч-к на йяення йов, (людина) без закиду, 
чесна і боzобоязна, далека від всякоzо зла; 

12: 
К статку було в йоzо, овець, ярея волів, ослиць і ба~ацько челяди: 
О яаєток йоzо був, худоби дрібної, nap худоби великої, ослиці та 

дуже баzато рабів: 

Х статку було в ньо~о. овець, ярея волів, ослиць, і nреба~ато челяді: 
Дз сnочатку [= статку!] б. в н., о., nap волів, ослиць, а челяді ве

Л1tка сила. 

ЯІ{ ·видно, Хоменко (як остаточно й Дзьоба) йде часто за Кулі

шем, а подібно й Огієнко, усучаснюючи всього мову. 
Характеристичні й різниці поміж nереклсft.Іи кн. Екклезіяста

Проnовідпика-Коzелета в Куліша, в Огієнка, в Дзьоби (1944-62) 
та в Хоменка. Поміж лексикою й -стилістикою Кулішевою й Огієн
ковою є низка різниць, як це можна бачити на прикладах хоча б 

nерших стихів 1-ого розділу: 
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1: К речник: О nроnовідник: ХДз коzелет; 

2: К яарна яарнота, яарнота над яарнотаяи, zоворить: О 1tай..4tарні
ша яарнота, н. я., сказав: Х яарнота яарнот, я. я., каже: Дз яар

ність над яарностяяи, я. н. я., каже; 

З: К хосен чоловікові з усієї nраці йоzо, що він nрацює: О користь 

людині в усія її труді, який вона робить: Х користь людині з усіх 

її трудів, які вона завдає собі: Дз к. л. зі всіх т-в її, що в-а собі 
їх завдає; 

4: К рід nроходить, вовіки: О nоколін-н.я відходить, віковічно: Х рід 
відходить, nовіки: Дз nокоління в-ть, nовік; · 

5: К сон1~е. кваnить, де яає сходити: О сонечко, nосnішає, де сходить 
воно: Х сонце, n-є, де яає сходити: Дз сонце, сnішить, де сходило; 

6: К nо.r..уднє, та й вертається туди звідки взявся: О nівдень, і на 

круz свій вертається: Х n-нь, та й знов nовертається до свої.'t круzо

біzів: Дз n-нь, й вертається знов до своїх круzосфер; 

7: К ріки те'Чуть у яоре, не nереnовнюєсь: О nотоки до яоря nли
вуть, воно не наnовнюється: Х р. т-ть у я., 'Ке на-ся: Дз р. т-ть у я., 

ніколи не nов'Ке; 

8: К ОКО, дивля'ЧиСЬ, УХО СЛуХаЮ'Чи: 0 ба'Че'КНЯ.Аt ОКО, СЛуХаЮLЯ.Аt ухо: 
Х око бачения, вухо слухания: Дз око zляді'Княя, ухо слуха'К'Кяя; 

9: К що діялось, те й діяти яеться: О що робилося, буде робитись 
воно: Х що зробилось є те саяе, що зробиться: Дз що сталось колись, 
те діятияеться знов же; 

10: К станеться 'Часоя де-що, кажуть: Ось новина: О буває таке, що 
zоворять «Дивись - це нове•: Х як є щось, кажуть «Глянь ось нове!•: 

Дз станеться дещо 'Кераз, кажуть «Глянь новина!• 
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Дзьоба йде часто за Кулішем, Хоменко ж- теж за Огієнком, 

вигладжуючи лиш його особливосrі стилю (інверсивний СJ1ово
лад!) та лексичні відхилення, стає згущенішим; Дзьобин стиль -
розмовної мови. 

Книги Товита й Юдити є лиш у nерекладах Дзьоби й Хоl'.tен
ка: вони різняться текстом і таки формою імень та тоnонімів. 
Дзьоба сnирався на грецькім тексті кодексів Ватиканського й 

Олександрійського, Хоменко ж на грецькім Синайськім, доnов

нюючи nрогалини з Ватиканського й Олександрійського та вико

ристовуючи знайдені 1952 р. старогебрейські Куі\tранські рукоnи
си. Порівмювання треба б вести одночасно й текстових ориr'іналів 
обох nерекладів (що залишимо нашим біблістам!). Укр. текст у 
кн. Товита здебільшого nодібний. 

Тов. lt: 
Дз дієnис, з nоколі-н.ккя: Х ккиzа дієпису, з коліно; 

lt: 
Дз взяли йоzо в кеволю: Х що йоzо забрано в н-ю; 

Із: 

Дз дороzа.Аtи віркости і .Аtилосердя, чи.ttало .Аtилостинь я вчинив своіі( 
братії, що nішли вкуnі за .Аtною: 

Х д-.Аtи nравди й сnраведливостt.t, чинив баzато .Аtилостині .AtOЇ.At бра
та.Аt, що були забракі разо.Аt зо .Аtкою; 

1.: 
Дз в сторонах своіх, ще за .АtОлодости .Аtоєі, покинуло Єрусали.~tську 

святикю, вибрану, хоч тут була nосвячена святння на побут Всевнш

кьо.Аtу, ка всі роди віків: 

Х у .Atoi.At краю, а був я тоді .Atoлoдtt.At хлопце.ч, відстуnttло від до.чу 

Давида й від Єрусали..чу, .Аtіста внбраноzо, щоб nраносити та.ч жертви, 
та.Аt був збудований xpa.At житло ВсевииLкьо.чу, ка всі poдtt nовіки; 
ls: 
Дз ялівці: Х бичкові; 

Юдит. 11: 

Дз царства, в Ніківі в .Аtісті велико.Аtу, кад .чеда.чи: 

Х царюваннкя, в Нікевіі в великі.Аt .Аtісті, над .Аtідяна.Аtu; 

12: 
Дз укріпив довкруzи .At1JPO.At з ка.Аtенів тесаних, у tut(poтy, в довzоту, 

nідкіс JtYP до висоти, шнрину: 

Х обвів какруzt& .Atypa.Atи з тесаного ка.чіння, завширtики, завдовжки, 
.Atyp збудував, заввишки, завширшкt&; 
l:t: 
Дз настроїв, ширику: Х nоставив, підвалt&Нt&; 

14: 
Дз в висоту, для xopoбptfX дружин йоzо, лави-ряди nіхотинців йоzо: 
Х що здій.Аtались yzopy, йоzо .Аtоzутнє військо, йоzо nіхотинці; 

ls: 
Дз тоzо часу, nішов війкою, nроти t~аря, в обшарах Раzовських: 
Х катоді, pyutuв війною, ка царя, в краю Раzав. 

(98) 

91 



Хоменків nереклад вигладжений, мова nоnравна, він викори

стовує укр. синонімні засоби (завдовжки: Дз в дов~оту). В Дзьоби 

траnляються ще й русизми (настроїв) та 1Проскакус його тенден

ція двоїти розnовідь nарами-синонімами (лави-ряди). 

Переклад дев'І'ероканонічних кни~ Макавеїв включує лиш Св. 

Пись.м.о І. Хоменка. Перекладаючи історію тих війн, Хоменко не 

зміг утриматися nеред ·стилізацією місцями реалій на лад якогось 

козацького літопису; с 'І'ут: ко.м.онні 1 Мк 154t, кочовики 1 Мк 12н, 
сердюки 1 Мк 134о, соnілка 1 Мк 34s,- як і креденець 1 Мк 15з2, 
з тирса.м.и 2 Мк 107. 

· Із замилуванням nерекла,l\а ч nодає тоnо- й гідроніми на лад 

народнього Дунай-ріка, при тому навіть і без риски: Ефрат-ріку 

1 Мк Зза, Сіон-~ору 1 Мк 7з2 - як ~ Давид~ород 1 Мк 7:t2, в Давид
~ороді 1 Мк 14зе (тимбільше не на місці, що с ж на Поліссі: Давид
~ородок!). 

Народно-розnовідний -стиль характеризують: 1) лексика (~уто
рили 1 Мк 14о, -н.у.м. лишень 1 Мк llo), 2) «етичний датив» собі як і 
здрібнілі форми (жив собі ~арненько 2 Мк 142s, nройде.м. собі та й 
~оді 1 Мк 54в, та й nішов собі ~еть 2 Мк 14з4). Довгі форми nрик
метників тут траnляються вийнятково (тую .м.ову 1 Мк 15зо). У лек
сиці не бракус діяпектизмів (відтак 2 Мк 10ta, ко~обудь 1 Мк 824, 
в ритві «В ямі» 2 Мк 10з7, на nоділлю «на рівнині>> 1 Мк 12зR), ру
сизмів (кріnость 1 Мк 62о, хоч с й твердиня 2 Мк 10з2,- надя~нув 
броню 1 Мк Зз, nривіт! - як встуnна формулка листів 2 Мк l122, 
21,з4) 'І'а польонізмів (знищили дощенту 1 Мк 84, хоч с свое «галиць
ке» слово до тла; поступків 2 Мк 42t) як і церковнослов'янізмів 
(рикає на здобич 1 Мк 3:~). 

З-nоміж позаєвангелійних книг Н. Завіту~ по дві версії Огієн
ка (1942: 1962) та Хоменка-Плюти (1963: 1983), а що варті хоч ко
роткої побіжної уваги. 

Як і в nерекладі Євангелій, переклад інших книг Н. Завіту 
1962 р. nорівняно з перекладом 1942 р. відnовідно в тому ж дусі 
Огієнко змінив. Подаємо тут nриклади головно лексичних змін: 
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Ді Із: 
являвсь: з'являвся; 113 Xo.tf.a: Фo.tf.a; 114 з жінка .... и: із жінка.tf.и; 116 nо

казав був: nоказав; тих, що схоnили: ті, хто схоnив; 2 1 н nророкувать: 
-вати; 23о nлода: -ду; 237 .tf.aє.tf.: -.tf.o; 227 в аді: в аду; 

Рм l4 
по духу: за дужо.tf.; 

Апк 13 
бережуть: додержує; 

Рм 111 
у блаzовіствуваюtі: 11 звіщанні Єванzеліі; 

Апк 22 
tвалтовна: раnтова; 
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:Ам 2,. 
доброта: -рість; 

Рм 114 
довжtщк: боржник; 

Рм 2з3 
держати: три..чати; 

Рм 117 
доля: жереб; 

Рм 213 
з нас.кішкою: zлузуючи; 

Рм 1зо 
неnослушні: неслухняні; 

Апк 227 
nалицею: жезло.к; 

Апк 1s 
nервороджений: nервенець; 

Апк 222 
nостіль: ложе; 

Апк 22з 
nрицвяжували: розn'яли; 

Апк 2о~о 
nрибавляв (до церкви): додавав; 

Апк 22з 
радою: волею; 

Апк 2.а6 
в святині: в жра.кі; 

Апк 218 
ка слуzи, 'Ка служкицt: ка рабів, 'Ка рабикь; 

Рм 17 
сnокій, ласка: .кttp, блаzодать; 

Апк 27 
чудувались: nобектежилt(СЯ. 

Вже отих декілька прикладів унагляднює, що Огієнкові ішло

ся про архаїзування та наближування до виразів, уживаних у лі

тургійних текстах. 

Подібно й 2-ra •версія Аnостола-Аnокаліnси Хоменка-Плюти 
включає низку змін супроти видання 1963 р.: 

Рм 18 
'Каса.кnеред: nерш усьоzо; 

1 Кр le 
до сnількости: до сnіву-части; 

Єф 5о~ 
безсоро.ккість, балачки безzлузді, nорожні жарти: безсоро.ІІлuвість, 

безzлузда балаканина, .каскі жарти; 
Коп 22t 
куштуй, рухай: їж, дотикайся; 

2 еоп 38 
утруднювати: бути тяzаре.к; 

2 'Гм 2t 
втручається: вєтряває; 

(1 ОО) 
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Тт 32 
nОСТJІn.ливі: JІСТJІ1І.Ли&і; 

Тт 3з 
беЗZЛJІЗді: без рОЗJІ.АІ.JІ; 

Євр 212 
zлядіть же: zлядіте; 

Флп 22 
завершіте: сnовиіте. 

В Діяннях 1s змінено тлумачення сnоживав хліб-сіль із ни.м.и 
на - був разо.м. з пи.м.и за столо.м. (що зв'язане з різною - пер

вісною чи переноеною-інтерпретацією rрець. слова synaHzo, лор. 
лат. convescor «співспоживаю• ). Подібно змінено nодекуди слово
лад (Св. Духом на ДухоАL Св., Боже царство на царство Боже) чи 

пропущено собі (яких собі вибрав). 

Позаєвангельські книги Н. Завіту появилися в nерекладах 

Куліша-Пулюя (користуємося nередруком 1947 р.), О. Бачинсько
rо (1903), Я. Левицького (1921), Огієнка (1942/1962) й Хоменка
Плюти (1963/1983 -тут уже без йоrо прізвища). Власне nідста
вою для всіх ІПослужив переклад Куліша-Пулюя, бо на ньому 

сперся О. БачинсьЮІй як і Я. Левицький; цікаве, що Огієнків пе

реклад Аnостола місцями схоЖ!Ий теж із текстом Бачинсь·кого 

(може, й з уваги на його ориrінал - цслов. переклад), при чому 

усунено йоrо архаїзми й діялектизми, - nодібно як і nереклад 

Левицького, до якоrо тут і там нав'язує змінений 1983 р. переклад 
Хоменка-Плюти. Ось декілька nрикладів: 
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Ді 11: 
К nерве оnовідаииє иаnисав я, о Теофіле, npo все, що lCJІC робив 

і иав"'ав: 
Б nершJІ nовіІсть JІЛоживь я, о Теофі.л.ю, о sсіt.мь, що ІиСJІС"Ь nо"'авь 

творити и JІ"'ити: 

Л nерше оnовідаииє -каnисав я, о Теофіле, npo все, що nо"'ав lcJІC 

ділати і иав"'ати: 
О (1962) nершJІ кииzJІ я бJІв наnисав, о Теофіле, npo все те, що lcJІC 

від nочаТ'КJІ чинив та иав"'ав: 
Х (1963) nершJІ 'К'КиZJІ я -каnисав, Теофіле, npo все, що lCJІC робив 

та що нав"'аs від nо"'аТ'КJІ; 
12-4: 
К аж до д'КЯ, котроzо вознісся, заnовідавши "'ерез дJІха Св. аnосто

ла.м, котрих вибрав, nеред котр1LА&и являвся він живий nісля .АІ.JІ'Ки 

своєї J1 .мнozu.r озиаках; і ба"'или йоzо 40 днів і zлаzолав npo царство 
Боже; t, зібравши іх, заnовів і.м, з ЄрJІсаЛ1LА&JІ -ке виходити, а дожида
тись обітJІваииня Отця, що npo Hezo "'JІли від .мене: 
Б ажь до тоzо дня, вь котро.мь возн"Ьсь ся, давши святьL.АІ."Ь дJІХО.АІ."Ь 

заnовіІди аnостола.мь, котрьLхь онь вьLбравь, nередь котрьL.ми такожь 

по своєй .АІ.JІЦ"Ь nоставивь са.моzо себе живоzо C'1J .мноz1LА&и nравдивьL.ми 
доказа.ми, являю"'и ся и.мь черезь 40 дн'Ьвь и zоворя"'и о царствіt· 
Божо.АLь, сь котрьL.АLи такожь 1tsь, u n.риказавь 1LА&'Ь не 6тходити зь 

( 101) 



Єрусали.АІ.у, но оч·Ьковати об·Ьтнич-t бтц·Ьвскutt, о котрай вьt чули оть 

.АІ.ене: 

Л аж до дн.п, коли вознісся, наставляючи св. Духо.Аf. апостолів, пе

ред котрtt.Аf.и й являвся жнвtt.ч після своїх страждань у .АІ.ноzих озна
ках, через 40 днів показуючись Ї.Аf. і zоворячи про царство Боже, з 

хотри.АІ.и й їв та приказав i.Af. з Є-.АІ.У не виходити, а ожидати обітниці 
Вітця, «ЩО ви її чули від .АІ.ене: 
О аж до дня, холи через Духа Св. подав він -накази аІtостола.АІ., що 

їх вибрав, і вознісся. А по .Аf.УЦі Своїй Вік ставав перед нн.tщ живий 
із засвідчешtя.Аf.и баzать.АІ.а, і 40 декь ї.ч з'являвся та про Божеє Царство 
казав. А зібравшися з -нили, Він. звелів, щоб вощt -не відходили з Є., 
а чехали обітниці Отчої, «ЩО про н.еї - казав - вtt чули від Мене: 
Х аж до дн.я, холи возн.ісся, давшtt Св. Духо.ч кахази anocтo.ta.l(, 

яких собі вибрав. Ві'Н показував Ї.Аf. себе також у численннх доказах 

живU.АІ. nісля своєї .АІ.уки, з'являючись 40 день Ї.Аf. і розповідаючи про 

Боже Царство. Тоді ж са.АІ.е, як споживав хліб-сіль із Htt.Af.и, він ка

казав і.а Є-у 'Не кидати, але чекати обітнtщі Отця, що П вtt від .чене 
чули; 

FN l1: 
К Павел, слуzа, ?ta блаzовістуван.н.є: 
Б П. с., до єван.zелія: 

Л Павло, с., н.а блаzовість: 

О П., раб, для звіщан.н.я Єван.zеліі: 
Х П., слуzа, для Єван.zеліі; 

14 : К обявлен.оzо: Б обявивь ся: Л призначеноzо: О і об'явився: Х 
устан.овлен.оzо; 15 : К nрийн.яли .Af.U блаzодать, на впокорекнє: Б .l(bt 
отри.АІ.али ласку, до nослушекьства: Л приІІ.ІtJtи .чн блаzодать, на nо

слух: О nрийн.яли .АІ.и блаzодать, на nослух: Х .чи одержа.1щ ласку, на 

nослух; 17 : К що есте: Б що суть: Л що є: О хто знаходиться: Х що 

(в Ри.АІ.і); 18 : К nерш ycezo, проповідусть ся: Б передь вс"Ь.чь, буває 

опов"Ьдана: Л н.аперед, zолоситься: О н.аса.чперед, звіщається: Х н-д, 

славиться; 

1 Кр lo: 
К свідчен.'Нє: БЛОХ свідоцтво; 17 : К дожидаючttсь одкриття: Б ожи

даєте обявлен.я: Л дожидаєте обявлення: ОХ що очікуєте з'явлення; 

18 : КОБЛ утвердить: Х укріпить; 19 : К в общение: Б до спольности: 
ЛХ до спільн.ости: О до спільн.оти: 110 : К в одній .чuc.ti: Б вь однбіt 

zадц"Ь: Л в тій са.чій ду.АІ.ці: О в ду.чці одкій: Х у одніt1 ду.чці; 

2 Кр 101: 

К лаzідн.остю і тихостю, ввічі с.киренннй: Б лаzодкостію tt .tаска

востію, .чежи ва.АІ.и с.АІ.uркьtй: Л лаzідностю і тttхостю, в очі с.чttрнtн1: 
О лаzідн.істю й ласкавістю, холи присуntій - слухняний .чіж ваюt: 
Х л-ю і л-ю, х. п . .А&іж ва.ми - nокірн.ий; 

Гап 41: 

К zлаzолю ж, 1tаслідн.их .малоліток: Б а zоворю, насл-tдникь сеть дtt

тиною: Л zоворю х, наслідкtІ'К є дttтиною: О тож кажу я, спадкоє.мсць 

дитина: Х кажу бо, с-ць .АІ.алоліток; 4;~: К первотина.ми сьвіта: Б пер
вотин.-ь свіJта: Л живла.АІ. світа: О стихіЯ.АІ.u світу: Х первня.ч світу; 

44: К від жени: Б з-ь нев"Ьстьt: Л з н.евісти: О від жонн: Х від жінки; 
Єф 53 : 

КО зажерливість: Б лакб.чство: Л лакі.~tство: Х захланність; 5~ К 

безсоро.АІ.7tі дурні слова, жарти і неподобttє, лучче: Б безвстьtдабсть u 
nуста nаnлян.и'На, nycтti. жартьt ва.ttь н.е лtщюют-ь, paдtue: Л безстид-
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ність, nустоЯельство, nусті жарти, є 1~еzодяще, радше: О zидота і .А(Іtр
нословство або жарти, що неnристойні ва.А(, краще: Х безсоро.А(ність 

•tи балачки безzлузді й nорожні жарти - воно бо неnристойне, радше; 
55 : К блудник: Б розnусткикь: Л -ст-к: ОХ р-к; 

Флn 23 : 

К nерекоро.А(: Б зь сварливости: Л зі сварливости: О nідстуnо.А(: Х 

nідо вnлиоо.А( суперечки; 28 : К хижацтво.А(: Б рабунко.А(ь: Л nосяzанє.А(: 

О захват: Х здобич; 

Кол 221: 
К вкуси, доторкуйся: Б 'Кушай, рухай: Л 'Коштуй, рухай: О іж, ру

хай: Х 'Куштуй, рухай (196З: їж, дотимйся!); 

2 Соп Зо: 
К браrтє: БО братя: ЛХ брати; з8 : К отяzчити: Б бути тяzароАь: Л 

б. т-роА: О б. т-реА: Х утруднювати; 

1 Тм 19 : 

КЛХ непокірних: Б кеnослушкьLхь: О кеслухкякиж; 110 : К бреху
нів: Б "ІСЛеветки"ІСбвь: л лzуків: о- 'Неnравдо.А(овців: х забріханцtв; 

2 Тм 24: 
К .А(ішаєть ся: Б ЗQ.А(ОТІ/Є ся: Л оАотує ся: О в'яжеться: Х втруча

ється; 

Тит З2 : 

КО тихі: Б тихи...и: Л устуnчивt: Х nостІfnливt; З3 : КБЛ 'НерозуАкі: 

О керозсІfдкі: Х безм11зді; 
Євр З12: 

К остереzайтесь: Б уважайте: ЛХ zлядіть: О стережіться; З15 : К 

zлаzолеть ся: Б zоворить ся: ЛОХ zовориться; 

Соб Як 51: 
КЛХ кад злидКЯJLи: Б надь лютьLАь zоре.А(ь: О над лихо.А(; 

1 Соб Пт Зs: 
К вповали: Б nо"ІСЛадаючи кадіJю: Л 11поваючи: О "!СЛали надію: Х 

надіялися; 
2 Соб Пт 21 : 

К лжеnророки, відцуравшись: Б лживй nророки, вьtречуть ся: Л 

ложкі nророки, виречуть ся: О неnравдиві nророки, відречуться: Х 

n-и не-і, відрікшися; 

1 Соб йо 41: 
К любі, віруйте: Б возлюбленй, віJруйте: ЛО улюблені, вірте: Х 

любі, вірте; 44: КХ діточки: Б діJточки: Л дітоньки: О дітки; 
Аnк 11- 3 : 

К одкриттє І. Х., котре дав йо.А(у Боz, nоказати слуzа.А( своіА, щ6 
.А(ає скоро бути, і nоказав, nіславши через анzела своzо, слузі своє.А(у 

Йоанові, котрий засьвідкував про слово Боже, і сьвідченнє І. Х., і 
що видів. Блаженний, хто читає, і хто слухає слова nророцтва, і хоро
нить, що наnисано в ньо.А(у, бо час близький; 

Б обявленє Іи. Х., котре давь Є.А(у Боzь, щобьL nоказати слуzа.А("Ь 
своU.А(ь, що .А(ає кезадовzо настуnити. И 6кь n6славь своzо Акzела и 
nоказавь своАу слузіJ Іоаку; котрьLй давь свіJдоцтво слову Божо.А(у, 

и о Іи-сіJ X-iJ всё nосвіJдчив, що видіJвь. ЩасливьLй, "ІСТО читає и 
слухає слова cezo nророцтва, и заховує що вь кіJ.А("Ь наnисано; бо чась 
близко: 

Л обявленє І. Х., котре дав йоАу Боz, щоб оzолосив своіА cлyzQ.A(, що 
.А(ає в коротці статись; і вік оzолосив, nіславши своіА анzелоА свО.А(ІІ слуз' 
йоанови, котрий свідчив npo слово Боже, і свідоцтво І. Х;. що бачив. 
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Блпжеюшй, хто читає і ті, що слухають слів сьоzо nророцтва, за-

ховує ее, що в nu 'Каnисаке; бо час близький: 
О об'явле-кия І. Х., яке дав йо.Аtу Боz, щоб показати Своі.АС. раба.АС., щ6 

кезабаро.АС. статися .Аtає. І Він. 1tоказав, і послав Свої.ч Акzоло.ч рабові 
Своє.АС.у Іванові, який свідчив про Слово Боже, і npo свідчеккR І. Х., 
і про все, щ6 віп бачив. Блажеккий, хто Чttтає, і ті, хто слухає слова 

пророцтва та додержує каnисаке в кьо.чу, - час бо близькю"t: 

Х одкровек'КЯ І. Х., що дав t"to.чy Бог - nоказати c.:tyza.ч свої.ч: чо.чу 

шzлежить статися кезабаро.АС.; і він. nоказав, nославши через своzо 

акzела, слузі свос.АС.у йоан.ові, який засвідчив слово Боже і свідчеюtR 
І. Х., і все, що вік бачив. Блажен., хто чttтає, і ті, котрі слухають 

слів цього nророцтва й додержують кanttcaкozo в кьо.чу, бо час -
близько. 

Нашого побіжиого розгляду мовостилю nерекладів ніяк не 

можна уважати достатнім:: на такий nотрібно бу.по б mtсатн І\10-

нографії про кожний зокрема nереклад - в тому й кожної частн

ни Біблії окремо. Ми хотіли всього вказати на основні особлнвості 
їхньої мови, на проблематику перекладів, яка nовинна бодай на 

майбутнє (якщо прогавила таке зробити наша філологія досі в 
минулому- за дрібними вийняткамИ!) зацікавити наших, чомусь 
байдужих до тих справ мовознавців, стилістів і - таки не в 

останній мірі - біблістів семітологів112 • З того nогляду вважаємо 
функцію нашої доnовіді виконаною. 

К о р е к т у р н и й до д ат о к. - Згідно з заподапням Олекен 

Коваленка (альманах Українська Муза, nоетична антологія од nо

чатку до наших днів, т. І, Київ 1908, фотоnередрук І. Качуровсь
кого, Буенос Айрес 1973, с. 158), Володи~шр С. Александров (1825-
93) nерекладав із -св. Письма «Кн. Витія, !сход, Іова, Товита. Щоб 
ліnше і 'Вірніше nерекласти Біблію на українську мову, учився 
аж три роки староєврейської мови. У 1883 р. в Харкові кошто:;.r 

д. Лободовеького були надруковані nереклади св. Пись:о.tа («Тихо
мовні сnіви на святі мотиви»)». (Пор. і нашу nримітку ч. 97). -
Це видання нам недоступне. Надрукована ж у названо~tу альма
наху «Притча Христова про -сіяча» В. С. Александрова це всьоrо 

віршований nереспів євангельської притчі. Подібно як таким же 
nере-сnівом є й Степана Руданського «Псалом 137». 

102 Питання впливу староrебрейщини на цслов. переклад Біблії (почерез 
грецьку сСептуаrінту» !) заторкує стаття І. Огієнка - Metr. Dr. І І а r і о п 
(lvaп Ohijenko): Die Hebraismen in der altkirchenslavischen biblischen Sprache, 
Miinchener Beitriige zиr S[avenkиnde, Bd. 4: Festgabe filr Paul Diels, Mi.inchen 
1953, с. 163-78. 
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Olexa HORBATSCH: Der Sprachstil der ukrainischen Bibelйbersetzungen 
des 19.-20. jhs. 

Der Beitrag gibt eine Obersicht der ukr. Oberset7,ungen verschiedener Bti
cher .der НІ. Schrift: von Saskevyc (1842: Mth. 1-V, Joh. І-ХХІ), von Kobyfan
skyj (1874: Luk., 1877: Joh.), von Р. Rataj-Kuli§ (1868-71: Psalter; 1871-87: Evan
gelien; 1-5 Moses; 1869: Н.іоЬ; 1893: Tobias; von Р. Kulis zusammen mit І. P.ufuj 
(1887: Evangelien) sowie mit І. Neeuj-Levyckyj (1903: Bibel); von І. Ohijenko 
(1942: NT, Psalter; 1962: Bibel); die Ausgaben 1887, 1903 (mirt Nachdruoken bis 
1947) sind gemaO den Forderungen und im Auftrag der Londoner В. F. Bible 
Society verfaOt. Die Evangelien in der Obersetz.ung von Р. Moгacevskyj (1907-
11/1921) entsprachen den Richtlinien der Moskauer Synode; d.ie Obersetzung von 
М. Lobodovskyj (1903) ist ungedruckt gebliebcn. Der Psalter ("mИ erkШrcndcn 
Erweioterungen") ·von О. srusarcuk (1899-1904), von О. Baёynskyj (1903) sowie 
von Ja. Levyckyj (1925), von V. Dzoba (1944-61) und von М. Kravcuk (1966) 
hiel:t sich an den griech. und kirchenslav. Text; die Evangelien tibersetzten М. 
Kravcuk (1937) und т. HaluЗcynskyj (1946), das NT - Baёynskyj (1903), Ja. Le
vyckyj (1921), die НІ. Schrift (1963 - mit den deuterokanonischen Btichern des 
АТ; der sprachlich korrigierte Text der Evangelien 1980 und dcs NT 1983) І. 

Chomenko-Pfuta; die einz.elnen Bticher des АТ ilbersetz.te noch V. Dzoba (1945: 
Sa·pientia; 1957: Ruth, Das Hohelied, ТоЬіаs; 1945-47: Judith; 1944-62: Der Pre
diger/Ekklesiast; 1944-64: НіоЬ). 

D~e Stilkorrek!turen der zwei Obersetz:.ungen von І. Ohijcnko (1942: 1962) und 
von І. Chomenko-Pfuta (1963: 1980/1983) werden einer Analyse unterzogen sowie 
Ьеі den einzelnen Autoren ein Vergleich der jeweiligen Stilunterschiede in den 
verschiedenen Obersetzungen derselben Textvorlagen durchgeftihrt. Die fest
gestellten Unterschiede betreffen die Dialektbasis der Sprache der Obersetzer 
(М. Saskcvyё, А. Kobyfanskyj, М. Lobodovskyj, О. Baёynskyj, О. Sfusarёuk, 
Ja. Levy6kyj, z.T. V. Dzoba), eine Nachahmung archaistischer Stilelemente (omit 
Hilfe von Kircl1cnslavismcn) bzw. des volksШmlichcn Erztihl- und Volksliedcr
stils. Веі den OberseLz.ungen des 19. Jh. tretcn Versuche auf, dic biblischc Ono
mastik und Realien den ukrainischen anz.unahern. Das betrifft insbesondere 
die Wiedergabe der biblischen botanischen und zoologischen Nomenklatur, was 
durch einige Beispiele illustriert wird. 

Da sich manche Obersetzungen auch an dem kirchcnslav. textus тeceptus 
orientierten, wird dessen Entstehung skiz.ziert, angefangen mH dcr kyrillo
methodianischen Obersetzungsleistung tiber die Ostrih-Bibcl (1580/81) bis zur 
Moskauer "Elisabethinischen" Bibel (1751) und zu dercn Nachdrucken in Su
prasr (1743), PoCajiv (1798), Budapest (1804) und Peremysr (1858-65). 
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#arvard Ukrainian Studies 

Proceedings of the Intemational Congress 
Commemorating the Millennium of Christi· 

anity in Rus'-Ukraine Volume ХІІІХІІІ 
1988/1989, рр. 625-42. 

Die ~ahostHche Ьotanische und zoologische Tenninolooie 
ш den neueren ukrainischen BiЬeliiЬersetzungen о 

OLEXA HORВATSCH 

Modeme ukrainische BiЬeltiЬersetzungen konnten wegen Behinderungen 
durch die russische Zensur erst Ende des 19. und im 20. Jh. im Ausland 
(Wien, London, Rom) erscheinen. Es sind drei komplette BiЬelausgaЬen: 

1) die von Pan'ko Kulii (aus dem Cemihiv-Gebiet geburtig) 1887/1903, 
zusammen mit Ivan Puljuj und Ivan Netuj-Levyc'kyj, welche die von 
einem FeuerЬrand vemichteten ТеіІе der Kulii-UЬersetzung erganzten; 
diese AusgaЬe stiltzte sich im wesentlichen auf die »Septuaginta« 
(=»LXX«), die kirchenslavische »synodale« ВіЬеІ sowie auf russische 
(1876), polnische und deutsche Oьersetzungen, wоЬеі fUr das Alte Testa
ment auch der hebraische Text zu Rate gezogen wurde. 

2) die von lvan Ohijenko, der aus dem Kiev-Gebiet stam~te und an 
seiner Oьersetzung (London 1962) seit den 1930er Jahren arЬeitete. 

3) die von Ivan Xomenko-Pljuta, einem gebtirtigen Ostpodolier, der 
eЬenfalls seit den 1940er Jahren an der UЬersetzung arЬeitete und sie 1963 
in Rom herausgab. Diese UЬersetzung wurde vor der Drucklegung noch 
von drei ukrainischen Schriftstellem-Vasyl' Bark.a, Myxajlo Orest-Zerov 
und vor allem Ihor Kostec'kyj-sprachlich-stilistisch durchgesehen. 

Die Oьersetzungen von Ohijenko und Xomenko griffen im Falle des 
Alten Testaments viel ofter als Kulii auf das hebraische Original zurtick. 

Eine sprachstilistische Analyse dieser UЬersetzungen sowie weiterer 
Teile des АТ und NТ bietet unser Beitrag (Horbatsch 1988). 

Die Nomenklatur der levantinisch-agyptischen Tier-und Pflanzenwelt ist 
im hebraischen und griechischen Teil der ВіЬеl (im Alten und Neuen Testa
ment) sehr reichhaltig vertreten. So insЬesondere die Ьotanische Termino
logie (um 110 identifizierЬare von са. 230 Pflanzennamen)-im Buch 
Isaias, die Nutzpflanzennamen im Pentateuch, ahnlich wie der Blumen
Ьereich im Hohelied Salomos. 

Die Ьotanische Nomenklatur der ВіЬеl identifizieren die amerikanischen 
Botaniker Harold N. und Alma L. Moldenke: Plants of the ВіЬІе, (Wal
tham, Mass., 1952). 

Die nahostliche Tierwelt wird insЬesondere im Leviticus und Deutero
nomium (anla8lich der Einteilung der Tiere in rituell reine heziehungsweise 
unreine) sowie im Buch НіоЬ Ьenannt. 
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626 OLEXA НОRВАТSСН 

Die franzбsische AusgaЬe Dictionnaire encyclopidique de la Bible 
(Paris 1960), Spalten 641-47, des hoШindischen Werkes identifiziert rund 
160 ~ttestamentliche Tiemamen (tiЬer 75 Saugetiere, са. 40 Vogelarten 
und je са. 20 Reptilien und lnsekten). Wenn man Ьedenkt, dаВ unter diesen 
Tiemamen differenzierte Bezeichnungen ftir verschiedenaltrige V arianten 
wie Mutter-, Jung- und mannliche Tiere (hauptsachlich unter den domes
tizierten) vorkommen, wird es nicht verwundem, dаВ die tatsachliche 
Anzahl der biblischen Tierarten (ohne die Insekten) im Biblisch
historischen Handworterbuch. Landeskunde, Geschichte, Religion, Kultur, 
Literatur, herausgegeЬen von Во Reiche und Leonhard Rost (Gottingen, 
1966), Artikel » Tier«, Bd. ІІІ, Sp. 1984-88, auf rund 50 reduziert wird. 

Einzelne biblische Tiemamen der griechischen Septuaginta-UЬersetzung 
Ьehandelt nеЬеnЬеі auch das Werk von Otto Keller Die antike Tierwelt, 
Bde. І-ІІ (1900-13, Nachdruck; zitiert weiterhin О. Keller). 

Die hebraischen und griechischen Pflanzen- und Tiemamen werden auch 
in der tschechischen BiЬel.konkordanz identifiziert: М. Bif und J. В. 

Soucek, Biblickd konkordance, І-ІІІ (Praha, 1961-67). 
Von den vielen hebraisch-aramaischen Synonyma Ьеі Tieщamen (in 

einem geringeren МаВ Ьеі Ьotanischen Namen) hatte Ьereits die griechische 
Septuaginta-UЬersetzung (»LXX« des 2.-1. Jhs. vor Chr.) mehreres nur 
mit einer Bezeichnung wiedergegeЬen und manches falsch interpretiert, wie 
z.B. das hebr. behemoth: gr. 811р\а »gro6e Tiere«, НіоЬ XL, 15 (16-19), 
spater als »Einhom«, woraus Ьеі Luther »Nashom«, jedoch laut О. Keller 
(Bd. І, S. 406) »Nilpferd«, Hippopotamos hei6en mtiBte; diese Verwirrung 
hat einen Niederschlag auch in ukr. Oьersetzungen gefunden: 

НіоЬ XL, 15 (16-19): 
LXX: е..,р\а ... xop'tOV і'аа liO"Uaiv Єa8\o'UcnY 
L: Behemoth er friBt Gras wie ein Ochse 
ее.: slon travu ji jako vfll 
ru.: бегемот он есть траву,ж.аж. вол 

К: бегемот, значить сж.отииа, а тут означає мабуть слоИJІ 

0: бегемот, це вільсьпsй ж.рож.оДИJІ,-траву, JІІ. худоба вeJUU.a, він 

Ість 

Х: бегемот ... він Ість траву, яж. віл. 

Aьnliches geschah mit dem hebr. qiqdjon »Rizinuspflanze«, Jonas lV, 
6-7, was die ))LXX« mit коЛоК"Uv811 ))Flaschenktirbis«, Vulgata mit 
hedera »Efeu« wiedergab und entsprechendes Durcheinander auch Ьеі .den 
slavischen UЬersetzem hervorrief; die Vorsichtigeren zogen hier-wie in 
anderen Zweifelsfallen-eine verallgemeinerte Bezeichnung »Pflanze« 
(растевие-ростиву) vor: 
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Jonas IV, 6-7: 
LXX: коА.окUv8т) 

V.: hedera 
L: Rizinus 
en.: gourd 
fr.: ricin 
ро.: Ьаnі~ 

ro.: растевие 

0/Р.: тWпі--ву 

к:· ростиву 

0: рвціиовоrожуща 

Х: тиву. 

Die hebliischen Textvarianten, verglichen mit der griechischen 
»LXX«-Oьersetzung, sind ат Beispiel des Tobiasbuches, 11, 10, ersicht
lich, wo das hebr. zipp6r »ldeiner Vogel, Sperling« als das griech. 
cnpou8iov in der Ostrih-BiЬel als vrabij und Ьеі Xomenko als horobet 
»Sperling« wiedergegeЬen wurde. Die Vulgata (und Luther) zogen jedoch 
vor, hier eine »SchwalЬe«, »hirundO« zu sehen. Weder Ьеі Kuli§ noch Ьеі 
Ohijenko ist hier ein Vergleich moglich, da dieses deuterokanonische Buch 
ihre BiЬelUЬersetzungen nicht enthalten. ln den popularen ukr. kirchlichen 
Tobiasnacherzahlungen spricht man,-wie in der Vulgata und Ьеі 

Luther,-von einem »SchwalЬennest«, was den ukr. Realien Ьesser 

entsprach. 

Tobias П, 10: 
LXX: cтtpou8ia ... cicp<OOєuoav ta otpou8ia 8єр~оv ... єіс; oq>8~oUc; 

~ou ... 
V. 11: (et oЬdormisset) ех nido hirund.inum dormienti illi calida stercora 

insiderent super oculos ejus ... 
L. 11: ... schmeiВte eine SchwalЬe aus ihrem Nest das fiel ihm hei6 in 

die Augen ... 
08/Р.ІО: ... ве відіrь по врібІJІ ва стіні суть ... испустИша врабІJJ 

т6ПJІоо ва очос:& моЯ. 

Х. 10: ... горобцІ ва мурі,-і Ь:Вє лайво, ще теПJІе, впало мені ва очі ... 

Die kirchenslavische BiЬeltiЬersetzung von Ostrih 1580/81 sttitzte sich 
auf die handschriftliche Gennadius-BiЬel 1499, Ьeriicksichtigte аЬеr die 
vorigen Oьersetzungsleistungen: die fechischen 1488/1508 (welche 
Ьesonders fi1r die Prager wei.Вrossischen Oьersetzungen von Francysk Ska
ryna, 1517-1519, von Bedeutung war), die polnischen (von denen fiir die 
spateren ukr. Oьersetzungen Ьesonders die von Jakub Wujek 1599 wichtig 
war) sowie die Vulgata, deren (spater korrigierte) lateinische OЬersetzung 
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dcs hl. Hieronymus aus dem 4. Jh. dic · damaligc rabbinischc .Biblia 
· Hebraica bildete. 

Die Ostrih-BiЬel (ОБ) wurde,-was dic Rechtschreibung anЬetrifft,
cmendicn in 1663 in Moskau nachgedruckt und in der weiter ausgeЬesser
Іen Fassung dcr s.g. ElisaЬethinischen ВіЬеІ in 1751 als der ostkirchliche 
(•synodale•) т~xrus receprus annerkant und auch in der Ukraine (in Pocajiv 
1798 und in Pcrcmysl' 1858-65) sowie in Budapest 1804 neuaufgclegt. 

Dicser Text wurdc in 1876 (mit gewissen Korrekturen nach der hebr. 
Vorlage im АТ und der gricch. Vorlage im NТ) ins Russische i.iЬcrsctzt. · 

Dic kirchcnslav. Ostrih-BiЬcl hat Ьеі exotischen Namen die gricchischcn 
Lchnwortcr Ьclasscn: 

(мvrали, хамелеон"Ь, халавотиС'Ь, Lev. ХІ, ЗО; мvрснна, · Is. XLI, 19; 
теревІ.u8"Ь, ls. VI, ІЗ; єродій, стру8"Ь, порфvров-ь. пелехав-ь, Lev. ХІ, 
14-19; иард1., смvрна, алой, Cant. IV; 4); andcres wurde unrichtig mit den 
in dcr Ukraine und in Osteuropa heimischen Pflazcnnamen wiedergegeЬen 
(сосна, Is. XLIV, 14). Веі manchcn Pflanzcnnamen konnte Ьereits die 
griech. WiedergaЬe der hebr. Bezeichnung (so ga/gal-'tpoxoc;,, Ps. 82/8З, 
14) miBverstandcn worden sein. 

Ps. LXXXII (83), 14: 
LXX: "tpox6v. KaAaJ.1f1V 
V: pulvis montium, turЬo 
L:" WirЬcl, Stoppeln 
cn.: whccl. stubblc 
fr.: tourbillon, chaume 
ро.: kolo, idiblo 
ru.: nЬJль, солома 

OD/P: холо, трость 

К: порох, термІттє 

0: порох. солома 

Х: пере.котнполе. соломина. 

Всі dcn spatcren Emc~dar.ionen der Ostrih-BiЬel wurden »Synonyma« 
(Ьezw. andcre Lcs:utcn!) an entsprechenden Stellen ат Rande veлnerkt, 
dic weitcrhin in den Text cingcfLihrt wurden und das ursprilnglichc Wort 
ersetzten. 

Als ein Beispicl Піr dic sp5tcrc kirchens1av. N~mcnklaturkorrcktur im 
Judices-Buch VIII. 7, sci das Ersetzcn dcs unverst.andlichcn роЬу/' (hebr. 
ЬarJ:lnim) »Heckc• der ОВ durch vollec »Art Diste1« in der Pcremy~l'
BiЬelausg:~Ьc anzufuhrcn (was auf dic Korrcktur dcr ElisaЬcthinischen 
DіЬе1 zurilckgcht): 
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Judic. VIII, 7: 

LXX: Єv 'tai'~ ciкavOaL~ Пі~ Єр'І\~оu ка\ Єv 'ta\~ Рс1РІС11VЇ~ 
V: cum spinis tribulisque deserti 
L: Domen aus der Wiiste und mit Hecken 
en.: thoms of the wildemess, briers 
fr.: epines du desert, chardons 
ро.: ciemiem z tej puszczy і ostem 
ru.: ТерВОВИJ:.ОМ ПfСТИВИЬІМ В МОЛОТВJІЬІІ.ЬІМІІЗfбЧаТЬІМІІ ДОСJ:.аМИ 

ОВІ Р: тервІеиь n пустwви и пo6ІJJ1JJO 
(Р): тервІеиь пустЬІ.В.В.ЬІМD в ВОJІrщІWІІ 

К: ДІІJ:.ою терв.ииою та боровою 

0: пусТJUІІІІІМІІ тервJІМВ та J:.олюuамв 

Х: глодами, що в пустиві, ще й будпамв. 

Die Namen der exotischen Blumen und Gewurze der »LXX«, wie sie im 
Hohelied Salomos aufgezahlt werden, sind in den neuen ukr. 
BiЬeliiЬersetzungen von Kuli§, Ohijenko und Xomenko (wie auch in der 
Ostrih-BiЬel) Ьelassen worden. Die Unterschiede Ьеі Gewiirzenamen 
zwischen Kulii/ Xomenko und Ohijenko wie etwa Ьеі cynamon-korycja 
»Zimt« sind durch die Orientierung der ukr. Schriftsprache jm 19. Jh. in 
der Ostukraine auf die AbstoBЬewegung »Weg vom Russischencc! und seit 
den 1930er Jahre in Kiew auf eine ahnliche AbstoBЬewegung »Weg vom 
Polnischencc! und auf eine erzwungene oder freiwillige Angleichung an den 
russischen Wortgebrauch zu erklaren. 

Cant. lV, 14: 
LXX: vap&>~. кроко~. ксіЛ.а~о~. ІCUvvЩLm~ov ~'ta пav'tmv ~uA.шv 'tou 

ЛLjiOvou, a~upva сіЛ.іо8 ~'ta пav'tmv пp<irtmv ~upmv 
V: nardus, crocus, fistula. cinnamomum cum universis lignis Libani 

murra, aloe cum onmibus unguentis 
L: Narde, Safran, Kalmus, Zimt mit allerlei Baumen des Weihrauchs, 

Myrrhen und Aloe mit allen Ьesten Wurzen 
en.: spikenard, saffron, calamus, cinnamon, with all trees of frankin-

cense, myrrh, aloes with all the chief spices 
fr.: nard, safran, canne odorante, cinnamome, avec toutes sortes 

d'arbres d'encens, myrrhe, aloes avec tous les plus excellente aro
mates 

ОВ/Р: нард', шафрав'Ь, траст', ШІвамоn С'Ь всіми древ&ми 

лlв&всuми, смvрва, алой С'Ь всіми первwми мvрами 

ru.: нард, шафран, авр, J:.орица со вспими блаrовоииwми деревами, 

мирра, алой со вспими лучшими ароматами 

ро.: szpikanardu, szafranu, kasyi, cynamonu ze wszystkiemi drzewami 
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kadzidlo przynosцcemi! myrry, aloesu, ze wszystkiemi osobliwemi 
rzeczami wonnemi 

К: _ з шафраном там нард, цинамовтам із нардом; мирра там і алой з 

усіма пахощами 

0: нард і шафран, пахуча тростина і корвш з усіма деревамv 

ладану, мирра й алое зо всіма вайзапашнішими пахощами 

Х: нард і шафран, пахуча троща й дІІНамон, усі дерева хадильиі. 

Мірра, алое й усі бальзами щонайліпші. 

Der Unterschied zwischen »Rohr<< und »Schilf<<, den Ьesonders die pon

tische Stidukraine gut kennt, wurde Ьеі dem Podolier Xomenko nicht genau 
eingehalten und er ersetzte calamus »Rohr« durch die einem podolischen 

Bauem viel gelaufigere »Distel« oset: 

ls. ХІХ, 6: 

LXX: каМ..,.оu к. xa1t'Upou 
V: calamus et iuncus 
L: Rohr u. Schilf 
en.: reeds and ftags 
fr.: roseaux et joncs 
ро.: trzcina і sitowie 
ru.: жамЬІш и трость 

ОВІ Р: во всіutом-ь л)rзt трбстнtм-ь и сИ:тнtм-ь 

К: очерет-рогіз 

0: комиш та очерет 

Х: осет й очерет. 

Der Weinbau und seine Terminologie ist erst in den letzten Jahrzehnten 
dem stidlichen Streifen der Ukraine Ьesser Ьekannt. 1m 19./20. Jh. wurde er 
in einem viel engeren Umfang (au.6er der Кrim und dem stidlichen Trans
karpatien) ЬetrieЬen. Daher sind die entsprechenden Termini labruscae 
»Herlinge« nur als dyki jahody »wilde Beeren« Ьezw. kysli hrona »sauere 

TrauЬen<< Ьеі allen drei UЬersetzem sehr allgemein wiedergegeЬen: 

Is. V, 2-4: 
LXX: а..,_хєЛоv, otaq~uЛ.i)v----<iкav8a~ 

V: uvas, labruscas 
L: edle ReЬen, TrauЬen-Herlinge 
en.: choicest vine, grapes-wild grapes 
fr.: des ceps exquis, raisins-grappes sauvages 
ро.: macicami wyЬomemi, grona-plonne wino 
ru.: отборнЬІе виноrрадвЬІе лозЬІ, rрозДЬІ-дихие ягоДЬІ 

ОВ/Р: лозу избранну, rрбздІе-тернІе 

К: добірну виноградню лозу, rрони-двкі модв 

( 11 О) 
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0: винограДом добірвим, вивоrрад-дп/ JirOДll 

Х: лозу добірну, rрова-жвс.Іlі грона. 

Oьersetzungsschwierigkeiten Ьereiteten den ukr. Oьersetzem die Namen 
fiir nahostliche Waldbaume und Strliuche; die zahlreichen Dombuscharten 
wшden durch das allgemeine ternyna (in der kslav. 08-noch ternie, 
dratie) ersetzt, oder man hielt sich (in Isajah LV, 13) an die Vulgata (und 
die russ. WiedergaЬe) mit ihrer urtica/kropiva: 

Is. LV, 13: 
LXX: avtl. Піс; Ot01/}1ic; К'UJtclp\OOOc;, avtl. оє Піс; 1COVU~11c; ~upmvч 
V: pro saliunca abies, pro urtica myrtus 
L: Tannen fiir Hecken, Myrten fiir Domen 
en.: thom, fir tree, brier myrtle tree 
fr.: au lieu du buisson cypres, au lieu de l'~pine-le myne 
ро.: miasto ciemia jedlina, miasto pokrzywy mirt 
ru.: вместо тервовпа пшарвс, вместо кропввw мирт 

ОВІ Р: вмtсто др& чІJІ купарfс-ь, вмtсто кроп.Ввw мvрсfва 

К: замість тервввв-uпарвс, замість кропив-мирт 

0: ва місце тервввв пшарис, замість кропиви мирт 

Х: замість тервивв ... пшарвс, замість кропив-мирт.· 

Ein weitgehend »freiescc Ersetzen der Namen fi.ir exotische Waldbaume 
kommt an einigen Stellen im Isajah-Buch, XLIV, 14, vor: 

LXX: 
V: 
L: 

Is. XLIV, 14: 
EKO\jfЄ l;uЛ.Ou Єк tOU OpUJ.LOU .•• каі. uєtoc; EJ.LftК'UVЄV 
cedros, ilicem, quercum-pinum 
unter den Baumen im Walde, Zedem, Buchen, Eichen-eine 

Zeder 
en.: cedars, cypress, oak--trees of the forest; ash 
fr.: cedres, rouvre, chene--arbres de la foret, trene 
08/Р: древо В'Ь дубравt, сосну в доць возрости 

ru.: кедрw, сосну, дуб-между деревьJІМВ в лесу-ясень 

ро.: cedr6w, cyprys, cЩЬ-mi~dzy drzewem leSпem-jawor 
К: кедри, дуба, сосву-в дуброві--ясевя 

0: кедри, граба й дуба ... між лісвимв деревами, Rсен 
Х: кедр, uпарис, дуб ... між деревами в лісі ... сосну. 

1) Ohijenko ftihrt darin hrab »die WeiВbuchecc anstelle einer »Zypressecc 
ein; 

2) Xomenko zieht anstelle der Esche (jasenljasen »fraxinuscc Ьеі Kuli~ 
und Ohijenko) entsprechend der Vulgata sosna »Kiefercc ріпш vor. 
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Mutwillige Anderungen der Baumarten findet man an einer anderen 

Stelle des Isajah-Buches, XLI, 19: anstelle des lateinischen ulmus »Ulme« 
und·buxus »Buchsbaum« treten Ьеі den ukr. OЬersetzem die heimischen 

javir »Bergahom, Fraxinus campestris« und buk »Buche, fagus« auf. 

Xomenko geht dаЬеі noch weiter, indem er lat. myrtus »Myrte« durch 
afyna »HeidelЬeere« ersetzt, wоЬеі diese ukr. Bezeichnung nur in den Kar

patenmundarten Ьekannt ist (anderswo hei6t sie fornjc' а/ borfvka!). 
Moglicherweise sollte dadurch eine ukr. »Exotikum«-Entsprechung 

geЬoten werden. 

ls. XLI, 19: 

LXX: кЄБроv к. п'\J~ov к. jl.UpaUVТ)V к. IC'UJtap\CJCJOV к. Лє'ІJКТ)v 
V: cedrum et spinam et myrtum et lignum olivae ... abietem, ulmum et 

buxum 
L: Zedem, A.kazien, Myrten u. Кiefem ... Tannen, Buchen u. Buchs-

baum 
en.: shittahtree, myrtlc, oil tree ... fir tree, pine, Ьох tree 
fr.: le cedre, l'acacia, le myrte, l'olivier .. .le cypres, l'onne, le buis 
ОВІ Р: а:едр"Ь и смерчіе, и мvрсіву и а:vпаріс-ь и топОлю 

ru.: а:едр, ситтим, мирту, маслину ... а:ипарис, явори б уа: 
ро.: cedr6w, wyЬomych cedr6w, sosien і oliwnych drzew ... jedlinё}, 

wiё}zem і bukszpanem 
К: ~:едром, сосною, оливою й миртом, ... явором, буа:ом та пша-

рисом 

0: жедра, а~:ацію, мирта, маслину, ... жипариса, нвора, бужа. 

Х: а:едром, аа:ацією, а.фllВою та олива:ою. . . . ж.и.париса, нвора та 

сосну. 

Im Falle der landwirtschaftlichen Nutzpfianzen hat Xomenko wiederum 
auf eine willk.tirliche Art die Hirse, milium, proso des »LXX«-und 

Vulgata-Textes (so auch Ьеі Kuli~ und Ohijenko) durch eine andere,-in 

der Ukraine zwar allgemein Ьekannte,-Kulturpfianze hrefka 
»Bucl1weizen« ersetzt, was jedoch kaum den nahostlichen Realien ent

sprechen wtirde: 

Is. XXVIII, 25: 

LXX: lllкpov llєA.O.v6\ov іі к'\Jil\vov .... пupov к. кpl6i)v к. кirxpov, к. 
~Єаv 

V: gith et cymimum, triticum, hordeum, milium, viciam 

L: Wicken, Ki.immel, Weizen, Gerste, Spelt 

en.: fitches, cummin, principal wheat, barley, rye 

fr.: l'anet, le cumin, froment, l'orge, l'epeautre 

ро.: wyki, krninu, pszenicy wyЬomej, j~czmienia przedniego, orkiszu 
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ru.: червуху, тмин, пшевицу рядами, .вчмевь, поnбу 

ОВІ Р: червУхи в жvмfma, пшевfІцу в JІЧМ6вь, пр6со 

К: чорнуху, n.um, пшевицю, .вчміиь,просо 
0: чорнуху, :nшв, пшевицю,просой ячмінь, жито 

Х: чорнуху, n.um, пшевицю, .вчмівь, rpeuy. 

Einer Ukrainisierung der BiЬelrealien Ьegegnet man in der ЇJЬersetzung 
des Hiob-Buches, ХХХ, 4, wo von Hungemden gesagt wird, da6 sie Gras 
und Baumrinde sowie Wacholderwwzeln verzehrten: 

НіоЬХХХ,4: 

LXX: й.М~а ~v autmv ta mta ... ої каі рі~а<; ~uA.шv i~aoooovto uno 
A.1.~ou JJ.ЄYaA.ou 

V: et mandebant herbas et arЬorum cortices et radix iuniperorum erat 
cibus eorum 

L: Nesseln ausraufen um die BUsche, Ginsterwurzel ist ihre Speise 
en.: who cut up mallows Ьу the bushes and juniper roots for their meat 
fr.: ils cueillent l'herЬe sauvage pres des buissons, et la racine des 

genets est leur nourriture 
ОВІ Р: бwлІе 6стро оrлажІ.юще, Им же оутрОбвое брашво бwлІе 

ru.: щиплют зелень подле жустов, и .вrодЬІ можжевельиижа.:...._хлеб их 

ро.: kt6rzy sobie rwali chwasty ро chr6stach, а korzonki jalowcowe 
ЬуІу pokarmem ich 

К: щиплють лободу потд корrамв, ягоди JІЛівцю--хліб Іх 

0: рвали вони лободj ва хущи, JІЛівцеве ж Іоріии.в було Іхнім 

хлібом 

Х: мапьвію й листя ва Іущах збирали, жоріивJІ з дроку--це хліб 

Іхвій 

Dz: вищипували траву й жоріив.в дерев, а хліб Іхвій-жоріии.в ялівцю. 

In der Ukraine galt die Melde/loboda als Nahrungsmittel in Hunger
jahren sowie die »semmelihnliche« Malvenfrucht (kalalyky tibrigens auch 
regionaler Name ftir mtH'va »Malve«!) fiir die Kinder als Leckerei (vgl. 
ukr. Volkslied: Іосіть хлопці, лободу/ забувайте за біду, і.е., ))Mahet, 
Burschen, Melde,/ VergeBt die Not«, Romaniv Ьеі L'viv). 

Dementsprechend findet man Ьеі Kuli~ »sie pfltickten Melde unter den 
Strauchem« (Ьеі Ohijenko sinnwidrig »von den Strauchem«!) und Ьеі 

Xomenko »sie pfliickten Malven und Laub von den Strauchem«. 
Die nicht gerade gltickliche Tendenz zur Ukrainisierung des biblischen 

Textes griff Ьеі Kuli~ (und N&uj-Levyc'kyj) auch auf andere Gebiete 
tiЬer-vor allem auf das der Onomastik: 

( 11 З) 
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1) so Ьеі der Einftihrung der ukr. Patronymi.ka (lsajija Amosenko, 
Levyc'kyj-Jsajija, syn Amosiv, Ohijenko, /., syn Amosa, Xomenko, 
2. ~hron. ХІХ, 20; МуІІш HaranivШІ, Kulil, МіІІш, dollш НаrаШІ, Ohi
jenko, Xomenko, Genesis ХІ, 29); 

2) Ьеі dem postpositven Gebrauch der Bestimmungsapposition Ьеі einem 
geographischen Namen (vom Тур Syon-horu, Kulil, Xomenko, аЬеr: horu 
Sion, Ohijenko, Haggai І, 21; Arnon-rillш, Kulil, Arnon-potolш, Xomenko, 
arnoпSkoho potoku, Ohijenko, Jehoschua ХШ, 9); 

3) Ьеі der WiedergaЬe der milita.rischen Terminologie in den 
Makkabaer-Btichem mit Ausdriicken der Kosakenchroni.ken des 17.-18. 
Jhs. (in der UЬersetzung von Xomenko: kom6nni »Reiterei«, 1. Mak. XV, 
11, serdjukj »Art Gardetruppe«, 1. Mak. ХІІІ, 40). 

Alle drei angeftihrten WiedergaЬemuster (ausgenommen die Posses
sivadjektive) werden in der modemen literarischen Stilistik als unzulassig 
abgelehnt. 

Eine analoge Problemati.k weist auch die Oьersetzung der zoologischen 
Nomenk.latur auf: grt>6ere Tiere und Vбgel, soweit deren Vorkommen 
heimisch war, werden mit ge1aufigen ukr. Bezeichnungen wiedergegeЬen, 
vgl. Levit. ХІ, 4-30. 

Lev. ХІ: 
LXX: 4. кaJ.L'f\AoV, 5. ~acruno&x, 6. xo\poypuAA\ov, 7. uv, 13. ciє'tov, 

ypuna, сіЛ.\а\єtоv, 14. ')'\)па, iciva, 15. mpou86v, уА.аuка, A.apov, 
16. корака, \ірака, 17. VUК't\Kopaкa, кatappcl'IC't'Т\V, ip\v, 
18. 7t0p(j)up\oova, пєА.єкііvа, кUкvov, 19. Єр~\ОV, xapa~p\OV, 

Ёnona, vuкtєpi~. 22. ppouxov, cittQК'f\V, Oqi\OJ.Laxтtv. акрі~. 

29. уаА.і1. J.Luc;, кроко&\Лос; о хЄрааіос;. 
V: 4. camelus, 5. chyrogryllius, 6. lepus, 7. sus, 13. aquilam, grypem, 

alietum, 14. milvum, vulturem, 15. corvini generis, 16. strutionem, 
noctuam, larum, accipitrem, 17. buЬonem, mergulum, ibin, 18. cyc
num, onocrotalum, porphirionem, 19. erodionem, charadrionem, opu
pam, vespertilionem, 22. brucus: attacus, ophiomachus, lucusta, 
29. mustela, mus, crocodillus. 

L: 4. Kamel, 5. Kaninchen, 6. Hase, 7. Schwein, 13. Adler, Habicht, 
Fischaar, 14, Geier, Weih, 15. RaЬen, 16. StrauB, Nachteule, 
Kuckuck, SperЬer, 17. Kauzlein, Schwan, Uhu, 18. Fledermaus, 
Rohrdommel, 19. Storch, Reiher, Haher, Wiedehopf, SchwalЬe, 

22. Heuschrecken: АrЬе, Solam, Hargol, Hagab, 29. Wiesel, Maus, 
Кrote. 

en.: 4. camel, 5. coney, 6. hare, 7. swine, 13. eagle, ossifrage, ospray, 
14. vulture, kite, 15. raven, 16. owl, nighthawk, cuckoo, hawk, 17. lit
tle owl, cormorant, great owl, 18. swan, pelican, gier-eagle, 19. stork, 

( 11 Ц.) 
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heron, lapwing, bat, 22. locust, bald locust, Ьeetle, grasshopper, 
29. weasel, mouse, tortoise, ЗО. feпet, chameleon, lizard, snail, mole. 

fr.: 4. chameau, 5. lapin, 6. lievre, 7. porc, 1З. aigle, orfraie, vautour, 
14. milan, faucon, 15. corЬeau, 16. autruche, coucou, mouette, 
~pervier, 17. chouette, plongeon, hiЬou, 18. cygne, ~lican, cormoran, 
19. cigogne, h~ron, huppe, chauvesouris, 22. sauterelle, solam, har
gol, hagab, 29. taupe, souris, l~zard, ЗО. musaraigne, grenouille, tor
tue, limace, cam~l~on. 

ро.: 4. wielЬI;ad, 5. kr6li.k, 6. zaj;ac, 7. ~winia, 1З. orla, gryfa, morskiego 
orla, 14. s~pa, kani, 15. kruka, 16. strusia, sowy, wodnej kani, 
jas~bia, 17. puchacza, norka, lelki, 18. la~dzia, b;aka, Ьосіаnа, 

19. czapli, sojki, dudka, nietoperza, 22. szarancц, koniki, skoczki, 
chrцszcze, 29. lasica, mysz, :іаЬа, ЗО. jez, jaszcz6rka, tch6rz, 
~limak, kret. 

ru.: 4. вербmода, 5. тушuнчпа, 6. заІца, 7. свииьи, 1З. орла, грифа, 
морс~:.оrо орла, 14. J:.оршува, coJ:.OJJa, 15. в6рова, 16. страуса, совw, 
чайu, ястроба, 17. фІШИВа, рwболова, ибиса, 18. лебедя, пеппаиа, 
сипа, 19. цаппи, зуя, удода, ветопwря, 22. саранчу, солам, харгол, 
хагаб, 29. ~:рот, мwшь, ящерица, ЗО. аваu, хамелеон, летаа, хамет, 
тившемет. 

К: 4. верблюда, 5. І:.рілиJ:.а, 6. зайця, 7. свивю, 13. орел, J:.opwaJ:., 
морсьuй орел, 14. пугач, со:J:.іл, 15. ворон, 16. стровус, чайJ:.а, 

яструб, 17.сова,рибаnха,ібис, 18.лебедь,пелиuн,сич, 19. бузьо~ 
чапля, вудвод, нетопир, 22. сарану, ~:овищ сJ:.аJ:.уни, хрущі, 

29. J:.ріт, миш, ящірJ:.а. 
0: 4. вербmода, 5. туш~:.аичи.u, 6. зайця, 7. свині, 1З. орла, грифа, 

морсь~:.оrо орла, 14. J:.opшaJ:.a, со~:.ола, 15. J:.pyJ:.a, 16. струся, сови, 
яструба, 17. пугача, рибалu, ібіса, 18. лебедя, пепі~:.ана, сича, 

19.бусла,чаппі,одуда,ветопира,22.сараву,сол'ам,харrол,хаrав, 

29. 1:.ріт, миша, ящірu. 
Х: 4. вербmода, 5. борсу~:.а, 6. зайця, 7. свиві, 13. орел, wyniJ:.a, 

морсьuй орел, 14. J:.ібець, со:J:.іл, 15. ворони, 16. струсь, пугач, 

морсь1:.а чана, яструб, 17. сова, баuав, рибапа, 18. сич, пеліжан, 
єrипетсьuй стерв'п, 19. чорногуз, чапля, одуд, ~:ажан, 22. сарану, 
цвірJ:.увів, стрибунців, сJ:.аJ:.увів, 29. ласиця, щур, ящіроJ:.. 

ОВ/Р: 4. вел'бпЮда, 5. хІрогрvnя, 6. з&JШа, 7. свивіИ, 1З. орла, грvфа, 
морс~:.аrо орла, 14. веіІсwти, іJ:.тіва, 15. стру8а, совЬІ, сухолапля, 
16. вр&ва, іІстреба, 17. вріва нощваго, лfшиJ:.а, fвіиа, 18. порфvріоиа, 
пеле~:.ава, лебедя, 19. єродіа, хара8рі6ва, вдода, нощнаго нетопwрЯ, 
22. вруха, аттаJ:.а, офІом&ха,аJ:.ріду, 29. nасица, ~пrь. J:.роJ:.одИль 

земвЬІй. 
( 115) 
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Den hebr. Idphdn, griech. der »LXX« :xotpoyp\>Utov, Vulg. chyrogryl
lius, Ьеі Luther »Kaninchen« (laut О. Keller, ор. cit. І, 209: Hyrax 
Syri&cus, anderswo: Sap. ХХХ, 26, Deut. XIV, 7, Ps. CIV, 18, бaou1touc; 
»Klippschliefer, -dachs«), was die Ostrih-BiЬel vorsichtshalЬer mit dem 
Grazismus хІроrрvль wiedergibt, hat Ohijenko (wie auch die russische 
OЬersetzung) mit tuikdnlyk »kleiner Steppenhase«, Xomenko mit borsuk 
»Dachs« und Kuli~ mit kr(lyk »Kaninchencc wiedergegeЬen (ХІ, 5-6). 

Веі der Aufzahlung der rituell reinen/eBbaren Heuschreckenarten (Levit. 
ХІ, 22), wo die alttestamentlichen Realien abstoВend auf einen 
osteupaischen Leser wirken konnten, hat Ohijenko (wie die Ostrih-BiЬel 
und die russ. synodale OЬersetzung) Hebraismen Ьelassen, Kuli~ аЬеr und 
Xomenko hatten hier--entsprechend der poln. BiЬel-Synonyma ftir 
Heuschrecken, Grashilpfer, Maikafer und Grille eingeftihrt (Kuli~: saran4, 
konyky, skakunj, xruJli, Xomenko: saran4, cvirkunj, strybunc' {, skakunj). 

Lev. ХІ, 22: 
LXX: ~po'i):xov, citta'ICI'\V, o<p\OJ.La:xТІv, акрі оа 
V: brucus: attacus, ophiomachus, lucusta 
L: Heuschrecken: Arbe, Solam, Hargol, Hagab 
ОВІ Р: вр уха., а.ІТиа., оф/ома.ха., иріду 

К: сарану, коІІПJІ, скиуц zрущі 

0: сарану, сол 'а.м, za.proa, za.ra.в 
Х: сарану, цвіркувhl, стрн6унШв, скиунЬJ 

ru.: саран'Іу, сола.м, za.proл, za.ra.6 
ро.: szaranczq, koniki, skoczki, chrzqszcze 
en.: Jocust, bald Jocust, beetle, grasshopper 
fr.: sauterelle, solam, hargol, hagab. 

Ahnlich steht es Ьеі rituell unreinen Eidechsenarten: 

Lev. ХІ, ЗО: 

LXX: J.LuyaA.ii, :xaJ.LatAioov, кaA.ai3<Jm1c;, oaupa, cio1t~ 
V: mygale, cameleon, stelio, Jacerta, talpa 
L: Jgel, Molch, Eidechse, Blindschleiche, Maulwurf 
en.: ferret, chameleon, Jizard, snail, mole 
fr.: musaraigne, grenouШe, tortue, Jimace, cameJeon 
ОВ: мvrа.лн, zа.миеоІВ, zа.ла.вотнс-ь, JІЩер-ь 

ро.: jez,jaszczorka, tchorz, slimak, kret 
ru.: а.виа., zа.миеон, лета.а, zомет, тнвшемет 

К: а.виа., коа.х, аета.х, zомет, zа.мион 

0: zoвpaz, щур, СJІнми, Іжи, тzір 

Х: а.виа., zoa.z, аета.а., zомет, тівша.мет 

--entsprechend den hebr. Namen: 'anдqah, qoah, Jeta' ah, ~met, tin.fiime!. 
( 116) 
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Dort, wo die ·osttih-BiЬel Ьеі exotischen Vogelarten (Lev. ХІ, 13-15, 
17-18) Griizismen der »LXX« Ьehilt, werden sie in den ukr. 
Oьersetzungen (nach der Art Luthers, der poln. und russ. ВіЬеl) z.T. mit 
heimischen Vogelarten identifiziert. Die unterschiedlichen Namen (buiok/ 
busel/ tornohuz »Storch«, korldk/ Iulika/ kibet »SperЬer«, vUdvod/ odud 
»Wiedehopf«, netopjr/ kafdn »Fledermaus«) Ьeruhen auf der 
Durchftihrung der standartisierten Nomenklatur Ьеі Xomenko und auf 
dialektalen Bezeichnungen Ьеі Kulis und Ohijenko. 

An manchen Stellen geht der Unterschied in den UЬersetzungen auf die 
verschiedenen Textvarianten zuriick; so z. В. in Місhаа І, 8, wo die »LXX« 
von »Sirenentбchtem«, die Vulgata аЬеr (wie Luther) von »StrauВen« 
(struthiones) spricht. Die Ostrih-BiЬel halt sich dаЬеі an die »LXX«, die 
drei ukr. Oьersetzer аЬеr an den Vulgata-Text: 

LXX: 
V: 
L: 
en.: 
fr.: 
ро.: 

ru.: 
ОВ/Р: 

К: 

0: 
Х: 

Місh. І. 8: 
копє'tоv ОО<; opaкov'twv, піv8ос; ОО<; 8uya'tipwv oє\pf)vwv 
planctum velut draconum et luctum quasi struthionum 
Кlagen wie die Schakale, ttauem wie die Straufte 
wailing like the dragons, mouming as the owls 
lamentation comme les chacals, cri de deuil comme les- autruches 
lament jako smoki, narzekanie jako mlode sttusi~ta 
вwтьжажша~.плажатьжажстраусw 

плачь uв змІєn, рwд&вІе au дщереі/ cipJi.вcDІD 
вити п шпал, п струсі пищати 

заводити буду иемов ті шаuпи, і буду ту•ити п струсі 

иемов IПU&JDІ, буду вити і СПІІ'ЛИТИ. иеиа че струсі. 

Zum Teil ahnlich sieht es im HioЬ-Buch (ХХХІХ, 13) aus, wo die 
Urtexte auseinandergehen und wo einerseits vom »Pfau« und »Strau6«, 
andererseits vom »Storch« die Rede ist: 

НіоЬ ХХХІХ, 13: 
LXX: аоіба к. viooa 
V: sttutionum, herodii, accipitris 
L: Sttau8es, Storch 
en.: peacocks, ostrich 
fr: auttuche, cigogne 
ро.: pawiowi, Ьocianowi і strusiowi 
ru.: павливу, страусу 

К: 

0: 
Х: 

виові, струсеві 

струсеве, JieJIШ 

струс•. 
( 117) 
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Die exotischen Reptilien-Skorpione und mythische »feurige 
Schlangen« (so Ьеі Luther}-Deut. VIII, 15-Ьereiteten unseren 
UЬcrsetzem Schwierigkeiten vor: serpens flatu adurens der Vulgata (Lu
thers »feurige Schlangen«) wurde als die »Hollenschlange Saraf« von 
Kulis, als »Schlange« (vuf) und »Saraf« von Ohijenko Ьezw. als »Natter« 
(had'uka) und »Giftschlange« Uidovjtyj vuf) von Xomenko wiedergege
Ьen: 

Deut. VIII, 15: 
LXX: о<р1.~ &iкv(l)v, акорmо~ 

V: serpens jlatu adurens, scorpio 
L: feurige Schlangen, Skorpione 
en.: fiery serpents, scorpions 
fr.: serpents brйlants, scorpions 
ро.: w~i.e jadowite, niediwiadki 
ru.: змеи вас:илис:u, с:х.орпиовw 

О ВІР: sмІи оуrрw:WощЬІJІ, с:х.орпіи 

К: пекельні rадJОКІІ-сарафв, шх.орпіови 

0: вуж, сараф, с:х.орпіов 

Х: rадJОКІІ, Jдоввті в ужі, с:х.орпіови. 

Alle drei Oьersetzer-jeder auf seine Art-versuchten mit den mythi
schen Wesen des Isajah-Buches (XXXIV, 14) fertig zu werden: бtс:и с:о 
онох.ентаарЬІ der Ostrih-BiЬel, dracones der Vulgata (»Feldteufel, KoЬold« 
Ьеі Luther) werden zu »gehomten Geistem, Nachtgespenst« (rohtlti dU.xy, 
ni~na mard) Ьеі КuШ, zu einem »Feldgeist« und »Lilit, dem Nachtdamon 
der Begierde« (роІ' ovjk, liliІ-ni~njj d~mon pofadljvosty) Ьеі Ohijenko 
und zum »Ьehaarten Wesen« und »Nachtgespenst« (voloxat(, nitna тага) 
Ьеі Xomenko. Auch hier steckt ein Sti.ick der Angleichung der 
Damonologie des АТ an die ukr. volksti.imlichen Vorstellungen. 

Is. XXXIV, 13: 
LXX: aкav8t. va ~uЛа ... oxupЩ,t.ata, ЁJtaUA1.~ aєt.pт\V(I)V ІС. аuЛ.Тt 

otpou8oov 
V: spinae, urticae, paliurus, cubile draconum et pascua struthionum 
L: Domen, Nesseln, Disteln, Schakale u. StrauВe, 14. Wi.istentiere u. 

wilde Hunde, Feldteufel, Kobold, 15. Natter, Weihen 
en.: thoms, nettles, brambles, dragons, owls, 14. wild Ьeasts of the 

desert, wild Ьeasts of the island, screech owl, 15. great owl, vultures 
fr.: epines, orties, ronces, aux chacals, autruches, 14. les t>etes du 

desen, les chiens sauvages, les Ьoucs, le spectre des nuits, 15. le ser
pent, les vautours 

ро.: ciemie, pokrzywy, oset, smok6w, strusi6w, 14. dzikie zwieщta z 

( 118) 
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koczkodanami, pokusa jedna~giej, j~dza. 15. s~p. kania 
ru.: ІОЛJО'ІИМИ растевиями, Ірапивою, репейвиІом, шаІалов, страу-

сов, 14. звери пусТЬІВИ С диІИМИ ІОШDМИ, Jlешве, BO'llloe ІlРВВJІ

девве, 15. JlOTyuJ/ЗМeil, ІОРШУJІЬІ 
ОВ/Р: терв6вая древес&, селевІІІ с{рівомь, селища стру6і6ВОМ'Ь, 

14. б'JсвсоовоzевтЬрм, 15. є.zь, єлеви 
К: тервівuми, Іропивоюта будпами, шиалі, струсі, 14. Іоти диІі 

Ь шuІJІJІМИ, рогаті дуzв, віuа мара, 15. zрвната rадюzа, яструби 
0: тервива, Іропива й будяччя, шuалів, струсів, 14. диІізвірі пу-

стивві з rієвами, ІlОJІЬОІНЦ JІілjт (вi'IIlllil дамов пожадJUІвоств), 

15. czи}"la rадюzа, яструби 
Х: тервива, Іропива й будяп, шаuлів, струсів, 14. диІі Іоти та 

rієви, ВOJioza'li, віuа мара, 15. ГІІД, rадючевят, яструби ... із сам
ицею своєю. 

Schwierigkeiten hatte die agyptische Plage der Stechmucken (sciniphes, 
К'UVOJ.I.U\a) den Oьersetzem Ьereitet: nach Luther zuerst als »Lause« (1950: 
Stechmuckenl) uЬersetzt, wurde die lnsektenplage von Kuli§ als 
»Schnacken« (koi1Ulrl), von Ohijenko als »Fliegenschwanne« (rojf тих) 

und von Xomenko als »Hundsfliegen« (реіі mU,xy, eine LeluiUЬersetzung 
des griechischen Wortes der »LXX« I) Ьezeichnet: 

Exod. VШ, 16: 
L~: К'UVOJ.I.U\QV 

V: sciniphes 
L: I.iiuseplage (1950: Stechmйcken) 
en.: lice 
fr.: de poux 
ро.: wszy 
ru.: мошІами 

К: комарі 

0: ро/ муz (аров: мішавива звірів чи мух; традиція: череди різких 

звірят) 

Х: посі муzв. 

Unsere Analyse der ukr. WiedergaЬe der biblischen Ьotanischen und 
zoologischen Nomenklatur zeigt, mit welchen Problemen die ukr. 
Schriftsprache des ausgehenden 19. und der ersten Halfte des 20. Jhs. zu 
kampfen hatte, um einen adaquaten Anschlu.6 an das Urquellkulturgut der 
europaischen Volker und Sprachen zu erreichen. Auf diese Leistungen 
zuriickschauend darf man feststellen, da.6 ihr dieser Anschlu.6 (abgesehen 
von kleinen Schnitzem) vollwertig gelungen ist. 

Universitiit Frankfurt-am-Main 
( 119) 
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Олекса ГОРБАЧ 

УКРАІІІСЬКА НАРОДНЯ РЕЛІ(ІЙНО-ХРИСТИЯНСЬКА 
ТЕРМІНОЛОГІЯ Й ЛЕКСИКА 

Досі наша лек-сикологія не може nохвалитися дослідженнями 

з ділянки такої важливої культурно-історичної ІІІроблематки, як 

виникнення й сьогочасний стан християнської лексики й термі
нології, хоч існують такого роду досліди у слявістиці ще від Ф. 

Мікльошіча, бат~ка мовознавчої сливістики з його nіонірськими 

студіями про слов'янську християнську термінологію1 та про сло
в'янські назви місяців,2 а що як терміни безnосередньо зв'язані 
з християнізацією. 

Мікльошічева студія 1 постала nід впливом таких же праць 
про вплив християнства на німецьку мову Р. фон Равмера,3 на 
rотську мову К. Вайнгольда4 і таки Ф. Буслаєва про християн
ську лексику Остромирового Євангелія.5 Зразком nри розгляді 
послужила Мікльошічеві Равмерова nраця. 

Серед інших .слов'янських, німецької, мадярської, румунської, 

балтійських, латинської й грецької мов включений у Мікльошіча 

зрідка й український (kleinrussisch) матеріял. Його він брав, ма
буть, від своїх учнів з Галичини й Закарпаття; в одному місцІ, 
називає Піскунова Ф.,0 ймовірно, власний новотвір чортикець 

І Мі k 1 о s 1 с h, Franz: Die chтistliche Teтminologie dет slavischen Spтachen, 
Denkschriften der kaiser1. Akademie der Wissenschaf.ten, Philosophisch-Histo
rische K1asse (далі скорочуємо: DA W PhHK(), Bd. 24, Wien 1876. 

2 Мі k 1 о s і с h, Franz: Die slavischen Monatsnamen, DAW PhHKl 17/1868. 
з R а u m е r, Rudo1f v.: Die Einwiтkung des CiLristentums auf die althoch

deutsche Sprache, Stuttgart 1845. 
~ W е і n h о 1 d, К.: Die gotische Spтache im Dienste des Chтistentums, Halle 

1850. 
5 Б у сл а е в, Ф.: О влиянии христианства ма славянский язьtк. Оnьtт 

истории язьиса no Остро.АС.ирову Евамzелию, Москва 1848. 
о Піску но в, Фортунат: Словмици украіхської (або юzово-руськоі) .Аtови, 

Одеса 1873; (2-re вид.) Словмик-ь живої мародмеі, nісь.Аtеммо{ і актової .АС.ови 

руськuх-ь юzівщам-ь Россійської і Австрійсько-Вемgерськоі цесаріі, Киев 1882. 

(123) 
99 



•nекло». Розглянено в Мікльошіча українських терм1юв nід 80;7 

очевидно, найобширніше називаються староцерковнослов'янські і 

церковнослов'пнські вирази - усистематизовано за ділянками: 

І. цер к в а: nогани, християни; nомерлі її члени; церковні уряди, 

будинки, сосуди; час, свята; церковна наука, богослужби, ікони, 

книги; ІІ. ре л і r і я: Бог, Тройця, світ, ангели, демони; гріх, віра, 
nрисяга, каятrя, діла віри, Страшний суд, nекло, небо. Деталь

ніше Мікльошіч у сnеціяльну церковну й народню термінологію 

не входив, мабуть, за браком даних з усіх СJІов'пнських мов, се

ред пких у нього знову ж ще найбільше даних із nівденно-сло

в'янських мов та з чещиНІИ, сорбщини й nольщини. 

Чеську церковно-реліrійну термінологію розглядають nраці 
А. Богача8 та головно А. Фрінти.0 Фрінта аналізує бл. 120 коре
невих термінів сучасної чещини з їх засвідченнями ·в староцер

ковнослов'янщині та з етимологіями кореневих морфем. З того 

nогляду важливі його виводи й для українщини. Не слід забу

вати, що в моравську староцерковнослов'янщину увійшла низка 

виразів льокального німецько-латинсь·кого nоходження в добУі 

свв. Кирила й Методія, і з·відти вони були nеренесені в Македо
нію-Болгарію та з християнізацією й на Україну. Крім того, жваві 
взаємини з Чехією в 15-16 вв. nривели до nроникнення безnосе
реднього (чи й nосереднього почерез nольщину) таких церковно-

7 Ось вони: nоzаний, nоzань; nразд'Кик, свято: роздво, рождество, kolf:da, 
керnун, -нь вечер, боzатийІдобрийІщедрий вечер; Паска, vьskтesenije, velikь 
dьnь, pentecoste, русалє, -льная неділя, -ньLі святки, nроводи, Св. дух, зе
леная неділя; водохрещиІводощи, йордань; .иолитися, .иолитва; крест, кре
ститиІрстити, рщений/кщени; 'IUWTp/'КJA.oт, ку.к, ку.ка, криж.ка; блаzословити; 
розведена, розвестися; вінчати, весілє, сватьба; zра.кота, слово божіє, зав"Ьть, 
Єванzеліє, блаzовість; zосnодь, блаzодать, ласка, nо.АІ.иловати; idol'Ь, kарь, ka
pi!te, bolvan, kитіть, тр·Ьбище, тораtь, ку.Аtирище; тройця, створитель, Ісус, 
Сnас(итель), крест, росnяти, вос'ІСреснути, сnасти; святий Дух; анzел, діявол, 

сотона, де.коп - zе.ионский, неnріязнь, враz, лукавий, лихий, нечистий, чорт, 
nроклятий, дідь"ІСо; zpix, довzІвина, довжни'ІС; єретикІкацер, забобони/суєвірс, 
nрисяzаІротаІ'ІСлятваІ"ІС.ІІ.еньба, nрисяzнутиІбожитисяІклястисяІбіz.катися; сnо
відатися, (і)сnовідь, nокора, nокута, розрішити; zовіти, .килости1LяІал.АtуЖ1tа, 

nо.АІ.ана; с.Аtирениє; суд1щй день, до суду-віку, небеса, рай: вірей, nорода, бла

женний, блаzословенний; ne'IC.II.o, nек ти осина, чортинець, zее1ша, чистили
ще. - Як із повищого видно, це пексика всуміш тогочасна діяпектна (за
карпатська й rапицька, записувана хіба від учнів) та історична (з пітописів 
чи інших джереп) враз dз термінами сцспов. й пізніми цспов., що їх докпад
них укр. відповідників не подано (або: подано не скрізь), а правопис (він у 
нас упрощений) дУЖе різноманітний. 

8 В о h а l:, А.: Vliv roma~y na slovanskou ltenninologii cirkevni, Listy 
Filolouicke, r. 35/1908, с. 369-74, 432-44, Praha. 

t F r і n t а, Antonin: Nciboienske ncizvoslovf ceskoslovenske. JazykozpytnJI 
rozboт s doklady z nasi тefoтmacnf literatuтy, Praha 1918, с. 80. 
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богословських у нас термінів як nокута, nокора, - крім дальших, 

вужчого засягу вже, лиш по лемківсько-закарпатських говірках: 
фара «Приходство, nарафія». 

Той же А. Фрінта досліджував і nрони:каннл чеської (в тому 

й давньої моравської) термінології в серболужиччину. 10 

Польську християнську термінологію розглянув Е. Кліх, 11 ана
лізуючи й удокументовуючи появу бл. 70 виразів .від найдавні
ших пам'яток і подаючи їхнє латинське походження: найстарші 

терміни виявляють сліди старочеського nосередництва. Розгля

нені Кпіхом ·проблеми зокрема важливі й при досліді нашої хри
стилиської термінології й лексики, nоскільки тут польщипа в 

16-18 вв. дуже •помітно впливала на тодішню нашу богословську 
літературно-мовну термінологію, а згодом ще й на народню лек

сику (головно католицької Галичини) ще й у 19-20 вв. Згадати б 
та·кі !вирази як напр. віtілія, же~натися, захристія, каплиця, келих, 

костьол, ксьондз, офіра, оnлаток, люцифер, nацьорки, nарохія, 

nілі~ри.м., пралат, npiop, реліквія, синаtоtа, теста.м.ент, а зокрема 
церковно-адміністраційні - латинського походження ('канонік, 
консисторія, суфраtан). Подібно - при сусідському співіснуванні 

польських латинських вірян переймано їх терміни для їхніх уста

нов і титулятури (їtо.м.осць, ї.м.осць, біскуn, пробощ) та свят (вілія, 

боже ·н.ародзенє, вільканоц, nопЄлєц, заnусти, задушки, ше.м.атuз.м.). 

Українсько-мовні латинниК'И Поділля так само автоматично впро

ваджували в свою мову ті ж польсько-латинські теоміни (nохва

ль6ни! Матка б6ска, Касnар-Мельхіор-Балтазар - Тшех крулів, 
внєбовсто.м.nЄнє, Зелені сьвй6нтки, Вільканоц, біж.м.ованє, кантuч
ка, реЄнтий, tро.м.нічної, оплаток, конфесій6нал, ко.м.унія), а від 
них їх переймало їхнє українське довкілля. 

Найобширніше й найtрунтовніше серед слов'янських опра

ць·ована хрис'J1Иянська термінологія й лексика у хорватів у праці 

о. Є. Шетки, 12 що проаналізував джерельно 5940 хорватських (ка
толицько-церковних) виразів за їх походженням із грецького (бл. 

320 слі.в), з латини (бл. 1880 слів) та слов'янських -походженням 
(3742 слова), подавши їх засвідчення в церковній літературі як і 
культурно-історичний шлях виникання хрИС1'иянства й його лек-

ІО F r і n t а, Antonin: Bohemismy а ·paleoslavismy v luzickosrbske tennino
logie ·kfesfanske а jejich dejepisny vyznam, Acta Univeтsitatis Caтolir•ae, 5. 
Philologia, Praha 1954, с. 3-41. 

11 К 1 і с h, Edward: Polska teтminologia chтze§ctjair.ska, Poznan 1927, с. 170. 
12 S е ·t ·k а, Jeгonim: Hтvatska kт!canska teтminologia, І. Hтvatski kт!canski 

teтmini gт~koga poтijekla, Sibenik 1940, с. 210; ІІ. Hтvatski kт!canski teтmini 
latinskoga poтijekla, Makarska 1964, с. 217; ІІІ. Hтvatski kтscanski teтmini sla
venskoga poтijekla, Makarska 1965, с. 288; 2. izdanje Split 1976. 
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сики на хорватському rрунті. До уваги взято в тому й вирази, 

nерейняті з мов rерманських (З7), мадярської (20) та орієнтальних, 
себто з арабсько-османського (17). 

Подібну до нашої тему української церковної лексюtи nробу

sав розглЯJ-:ути у зголошеній на 2-гий Слявістичний конrрес у 

Варшаві 19З4 р. доповіді замордований словацько-совєтськими 

nартизанами 1944 р. перемиський україніст Євген Грицак.13 його 
надруковане резюме свідчило б, що доnовідь сnерта на матерія

лах із Словника Б. Грінченка 14 та на власних заnисах - можна 
га,дати, головно із Перемищипи та зі СхідньОІ'О Поділля, де він 

nеребував у Гайсинщипі nідчас Визвольних змагань, як свідчить 

його опис елементів тамошньої говірки.15 Грицак розглянув дово
лі nобіжно й зі стилевого погляду неоднорідно зібраний вибірко

вий лексичний матеріял; 1) він ділить скрізь лексику на «чужу» 
й «народню•, себто на літературно-церковну термінологію й на 

nоширені ·в народній мові слова, нерідко перекручувані, 2) :вклю
чує її жартівливе використання в розмовно-сленrовому вжитку, 

З) розглядає народньо-демонологічні елементи, 4) використаний 
ним матеріял далеко не вичерnує елементів дотично-ділянкооої 

лексики навіть із того вузько-обмеженого обширу, де вона була 

збирана (Перемищина, Сх. Поділля). Можливо, що автор був 

зібрав куди більше, ніж оnублікував, але воно загинуло враз із 
ним на Словаччині, куди був евакуювався з рідного Перемишля. 

Свій матеріЯл Грицак систематизував, зрідка подаючи при 
тому в резюме nриклади, - за І'руnами: 1) вnливів церковносло
в'янських (І<уди невірно nричислив і такі слова як nерстень, ська
тu, завтра, дождениця) і латинських- почерез даовню школу, 2) 
nоділликової лексики - церкви й реліrії (Бо~, Божий - враз із 
вигуками: сохрань, Боже!), назви свят, З) понять зв'язаних із цер

квою й обрядами (сосуди, частини храму, лади дзвоненнл), 4) цер
ковних чинодіянь (тайни, відправи), 5) церковної ієрархії (з їі 

грецько-латинськими за походженням назвами), 6) чернецтво (назв 
ченців, їх старшини, одягу), 7) священиків і церковного nричоту 
(назви священиків, теж жартівливі; дяків; їх рідні; плати й треб; 

nарафіл й різне), 8) народніх назв (враз із ботанічними й іншими 

13 Грицак, Євген: Вплив церкви й реліtії на україцську мову (Студія 

з ділянки украінської лексикографії), ІІ. Mif;dzunaтodowy Zjazd Slawist6w 
(Filolog6w Slowianskich). Ksif;ga тefeтat6w, Sekcja І: Jf;zykoznawstwo, War
szawa 1934, с. 34-38. 

14 Гр ін чен ко, Борис: Словарь украї-н.ської .кови, 1-4, Київ 1907t, 19092, 
19584, Берлін 19243. 

15 Грицак, Є.: Говірка с. Могильної Гайсинського попіту Ю.І Поділлі, 

знтш, т. 99/1930, с. 323-35. 
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термінами), утворюваних ІВід християнських імень, 9) назв, зв'я
заних зі смертю та nохоронами, 10) народніх назв чужих вір f 
сект, 11) назв із народньої демонології, 12) жартівливих народніх 
фразеологізмів і метафорно-метонімних nереосмислень. Разом 

отак ·nриведено nід 250 виразів. 
З його, звичайно нельокалізованого матеріялу назвемо най

істотніше для нашої теми, поділяючи його вирази на: 1. зв'язані 
з храмом, його -сnорядженням, 2. організацією nарафії, З. цери:ов
ним чиноділнням, 4. святами й іншим (в дужках подаємо деи:отрі 
його народні жартівливі назви): 

1. хра.м., бабинець, врата, хори, ікона, 'Jюбожник «рушник над 

іконою•, крилас, дискос, ~асило/~асник, собор/катедра, nала&арня; 

2. nоnівство/nлебаніяІфара, nіnІбатюшка/отець/nанотець (тату
ньо, книшохаn, хавтурник), nоnадяІtосnожа/.матушка, на.місник, 
діякон, дяк (алилуйко), nіддячий, кураторІцерковний староста/ти
тар, nроскурник, nала.мар (свічколаn), nівчий, декан, соборецьІ 
соборчик; «плата па рахові»: ракове, каnанина, хавтураІхаnтура; 

.манастир/на.мастир, .м.онах/калу~ир, .м.онашка/сестра, старша 
.м.ати, скарбова .м.ати, іtу.м.ен, і~у.меня, nостри~Іnострижини, чер
ничити, каnтур, nідкаnок, траnеза «Їдальня•; 

З. nоnинка/еnітрахиль, нараквиця «·nоруч (у ризах)», сnовідь, 
nричасть, nроnовідь, о~лашенка «оповідь•, вінчання, часословець, 

~лас, -z.лава, тиnик, -z.ра.матка «nом'яник•, сорокоуст/сорочиниІn6.~ин, 
субітникІnо..чинальник «поминальна субота в Вел. nості», дзвони
ти: по душі, -z.усто, на tвалт, дзенькати; tрі.мнtщя «свячена свічка•; 

4. водохреще, воскресення, воздвиЖення; назви ін. віровизнав
ців: штундаІ-р, лютерІ-тор, кальвинець; 

5. «чорт» бісІдідько/лисий/дядько/лихийІвра-z.І-z.асnидІ~е..чон, 
діяволІ сатана/шатан/шайтан, анциболот/ душохват, .м.арник/ .м.орок, 
щезник/ а рідних/ ..чольфар. 

Того ж року торкнувся Є. Грицак проблеми «Народньої вели

кодньої термінології•, 10 ·nодаючи назви свят від Великого nосту 

по Зшестл включно зі звичаями та їжею. Тут обмежимося дd 
переліку церковно-обрядових назв: 

nісля .АС.'л.сн6-z.о тижня (заnустів) і ейрної неді.т~і - 1-ий тж. nо
сту - збірнйй (бо на Київщині дівчата й парубки обирали собі 
веснянкавого березу, у гуцулів це «nровідник rрупи колядників»), 

а І-й понеділок - nолоскозубІжйлник, -що як і І-ий четвер, -

10 В ін же: Народни Великодня термінологія, ж. Рідна .ttoвa (далі ско
рочуємо РМ), Варшава, р. 2/1934, стовпці 141-48, - де використано матеріял 
Із Словаря Б. Грінченка та і3 Ет1Lоtрафічних збірників (НТШ). 
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жйАавий/жйвний (бо жйАнuк «прісний корж, тоді ж лиш на воді 

печеюІЙ» ), З-тя нд. хрестоnок.ІІ.оюtа, а сам тиждень - середохрес
нийІ-хрестяІ-nістя, 5-ий тж. nохваАьний, а його субота- nохваАа 

(себто Похвала Преч. Богородиці - за величальними тропарями 

канона); галицька Цвіт'Н.а/Квіт'Н.а нд. це на Сх. Україні Верб'Н.а/ 

Вербиця, а тиждень nеред нею Верб'Н.ий; Страс'Н.ий тж. це Білий/ 
Страсний!Велйкий (бо тоді, мовляв, білять хати), ·nонед., вівт., 
п'яти. й суб. в ньому- Велйкі; тоді ж у четвер помеDлі святку

ють Мертвецький/Навський Велйкдень (на Волині, :в 'Угринові це 

четвеD після Великопня!), в Харківщині це Чйстий чтв., деінzте

Страс'Н.ий., - як і Страс'Н.а п-ця, бо страсть це читання 12-тьох 

євангелій vвечеоі, а засвічену тоді страсщ.1 свіч-й несуть доІТомv з 

цеnкви: ndciя ue цеnковна відправа в ве.ликопні п'ятниuі (заnля 
читаних єванrР.лій nno Хnистові ·стnасті). ВелU.кдень (як пеnе"'лад 
гnепь. he rne".ale hem~ra) /Великодні свята/СвЯткиІСвя.та 'Н.д.ІRос
К1'ІР.СР'U.'Н.ЯІСвітлий nраз'Н.ик - і весь nfЖдень тоді: Світли.й!Пvо
від'Н.uй. ря;: і :nнд. та вівт. - СвітАі. Пнд. звуть іше Волочі.n.ь'Н.и.к/ 
-'Ч.{'Н.'Н.иК (бо· ХОТJЯТЬ «ВОЛОЧаТЬСЯ» ПО хатах ВОJ/.О'Ч.Р.n'Jіи1Щ. Х'DИСТОСV

ВаТИСЯ зя. даnонані кnашанки) або: Облuва'Н.v.й.1Об.л.1.tвалью,.к (бо 
дівч::t.та й пanvfil(и оfіливаються взаємно воттою). а Віятощж - ue 
N::t r.x. 'Уя;:nя.їні Бо~ородиvя. І-ша нд. після ВР.nикопн.я - Тn.м..и:н.аІ 
Tn.мnRald>n . .чu-н.a (за свангР.тті~м nno ;нт. 1'о~v)/Лар'Н.а (віл rюзлілю
ванnrо дп.ТІнu.ка «anтocv» )/Пvовід'Н.сіІlТТІnвод1}, (J<олись святкvна.nи 
ня. пвинтаnі/.44.1\~илках. сnnавляючи дід1t <mомички» пn"'ійJ.ІиЧ"~М). 
Rti.ficькi n11nводи Ре nнл. Провід-н.о~о тиж'Н.я. (ко.тти ся.мі бnfi,l «жін

кц» пnмин:а.ли тюмеn.чих), а на Катеnинославu.rм~і Дп.nи:юt не "Rі~т. 

Пnm>.ітт. тижнJJ. 9-тий чтв. після Великолt-Jt:~: звСІ~ся Лев'Ят-н.u.'І(. (nе

в'ят{І.тn. «гnечvа. посіяна н:а томv тижні»): Cepena пеnеnnлnв.ле'Н.ня. 
l'~'" 111"16Ra се,...Р.да. а Ра:r.ча'Н.ський великде'Н.ь пе nізні дні: хоч ся. 
Юnія. хnч Різтrво Ів. Хnистителя («коли ІJопливvть до тю.х.м.n'Іl.ЇВ 

пVUJeнi я Стnасний четвео чи суботv нrк:ioaлV1.lli 'Писанn'І(»): Чет
веn nРnеттзе.леносвяТІrого тижня святкув:іли ТІ71Са.л.ки сRій Р1ІСnл

ч.и-и.І7Vf6.ЕН~'hЮІ.1f. пелv.кдень. а 1-ий nн.л. після Тnойні зн;шся Пnn
вnnй vисал.ьніІтщсалч.и.иі («бо тоді дівчата пnоРожали пісняІ\rn 
від хіn: DУСаЛОК» ). 

Мік.льоrпіче~і належить і стулія -пnо с.пов'шн'hІ(і назви місл
пія.2 шо ·собою належатп до пеnкви й пеrжояного Jи::иття. Пікав~ 
пnи них. шо вже в стаооцеnковнослов'янсь1СИХ теЧ"стах вистvла

ють: 1) rтеnейняті гпепько-.патинські за лохолженюn,. Т-'З~ви. а шо 
нині пошиnені в російській мові, як і в r.noR::~кiя та в півленних 
слоя'яJ.І східньо-нетжовt-Jої пnинале)І<ноrти (болrя.n. макР.ттnнпін, 
сеnбів). 2) с.тюn'янські їх віпповіІТники. поJmшені я хооватів. че
хія, поллків. сербів, українців та білорусів. Ті дnyri були перnіс'І-'о 
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означуванням не так самих місяців, як радше- приблизних пе

ріоді-в року на підставі спостереження кліматично-біологічних 

явищ у природі чи то сільськогосподарських праць (у лужицьких 

сорбів - теж звичасвих циклів - як перекладених nідповідни

ків давнім німецьким назвам місяців!). Розглядові назв ТИ>'<НЯ й 
місяців призначена наша розвідка, 17 а назвам місяців зокрема 

праця Татяни Голинської-Баранової.18 Проблемам найдавніших 
позичень і перекладів з грецького й латини у староцерковчосло

в'янській термінології церковній ·присвячені студії А. Мейс10 й П. 

Скока.20 

Як інакшого й очікувати було годі, - об'ємистий том виданої 

Ін-том Мовознавства АН УРСР збірної праці з історії нашої лек

сики й фразеології (1983) будь-якої згадки про такі «архаїзми й 
раритети», як от реліrійно-церковна лексика, не включус.21 

Як і в інших народів та в їх мовах, існували перед християні
зацією і в слов' ян та в мові наших предІ<ів свої терміни в ділянці 

поганських ·вірувань, в які з ·прийняттям: християнства вкладено 

новий зміст; при тому, за вийнятком одного загального окреслен

ня Ьоg-ь, бу.ли викорінювані або стали синонімами злоzо (напр 
бtс-ь). Така зрештою була й доля грецько-римського (пор. ад-ь і• 
гр. Haidёs) та І'ерманського Олімnу.22 

Слов'янській мітології присвячено низку праць, як от А. БnюІ<

нера,23 В. Мансікюи,24 М. rїмбутас,25 Л. Мошинського,20 Р. Якобсо-

17 Гор б·а ч, 0.: Наші назви для днів тижня та для місяців, тж. ХрІІ
стиякський tолос (Мюнхен), р. ХІІ/1960, чч. 20-23, f окрема відбитка. 

18 .Но І у n s k а- В а r а nо w а, Tatiana: Ukrainskie nazvy miesiecy па tl~ 
og6lnoslowianskim, Prace J~z. PAN, nr. 51, Wroclaw 1959; див. теж Ма t u
s z е w s k і, J6zef: Stowianski tydzien. Geпeza, struktuтa і пomeпklatuтa, Pra
ce L6dz.kie~o Towarzystwa Naukowego, Wydzial ІІ, nr. 83, L6dz 1978. 

10 Ме і 11 е t, Antoine: Les premiers teгmes religieux eшoruntes par 1е slavP 
a.u grec, Memoiтes de la Societe Liпguistique, Paris, ХХ, 2/1902, 'Р· 58-60, а теж: 
ttudes suт l'etymologie et le vocabulaiтe du du vieux slave, 1-11/1902-051, IJ/ 
19612 (зокрема 2-ra ч.). 

20 S 'k о k, Petar: La semai.ne ІS1ave, Revue des ttudes Slaves (= RESl), Paris 
5/1925, р. 14-23; La terminologie chretienne en s1ave: 1es prёtres et les fidc1P~. 
RESl 7/1927, р. 177-98; -: 1е parraln, 1а marraine et 1es filleu1, RESl 10/1930. 
р. 186-204. - Мова зокрема про терміни церква, ку.м.Ік.АСотр, піп тощо. 

21 Історія uкраїнськоі ..коои. Лексика і фразеолоzія, (Ви 111111 к, Васu.н. 

О. й Ін.), ІМ АН УРСР, «Наукова думка•, Київ 1983, с. 743. 
22 Заrальникове зведення реліІ'ійної термінології в основних індоевро

пейських мовах подає В u C•k, Carl Darling: А dictionaтy of selected synoпyms 
in the pтincipal Іпdо-Еитореап laпgttages. А coпtтibution to tl1e l1istoтy of ideas. 
Chicago-London 19491, chapter 22: Religion and superstition, р. 1462-1504. 

23 В r ti с k n е r, Aleksander: Mitologin slowianska, Kгak6w 1918. 
24 Ма n s ·і k ·k а, V. J.: Die Religioп dет Ostslaveп, І. Quelleп, Helsiпki 1922 
25 G і m Ь u t а s, Marija: Ancient Slavic reИgion: А synopsis, То hопот R. 

Jakobsoп, 'Гhе Hague-Paris 1967, р. 738-59. 
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на,27 В. Толорова,28 В. Поляка,10 Г. Ловмянського,30 - щоб назва
ти хоч наймаркантніші. 

Панус переконання, що на дотичну термінологію, чи бодай на її 
семан11ику, у наших предків слов'ян і протоукраїнців мали вплив 

наші іранські сусіди від південного сходу - скити, сармати, аля

ни: ·про їх сліди в нас свідчать більше річкові й місцеві назви,31 

ніж загальна лексика, в якій бачать то лозичення (ворса, вирій, 
рай, .м.орда, собака, таnір, хо.м.'як, хорвати. Хорс, Сваро~) то бодай 
семантичний вплив на споріднені слов'янські терміни (Ьоg-ь, svrt-ь, 
div-ь, sujь, sram-ь, z-ьl-ь, пеЬо).32 Проблема семантичних християн
ських переінтерпретувань раніших nоганських термінів це окре

ма тема, що Гі тут згадуємо лиш мимоходом. 

Християнство nрийшло до нас в основному з Болrарії,33 як 
про це недвозначно свідчить наша літературна мова старокиївсь-

10 Мо s z у n s k і, Kazimieгz: Kttltuтa ludowa Slowian, ll, 1: Kultuтa du
chowa. Zycie тeligijne, Warszawa 19611, 19672, s. 233-715. 

Z7 Як о б сон, Роман: Вопросьr сравнительной индоевропейской мифоло

rии в еветле славянских nоказаний, Ameтican contтibutions to the Vlth In
teтnational Congтess of Slavists, Slav. Pr. & Repr. 80/1968, с. 125-28. 

28 Тоn ор о в, В. Н.: Фрагмент славянекой мифологии, Краткие сообщє

кия Института славяноведения, Москва 30/1961, с. 14-32. 
28 Ро І а •k, Vaclav: Etymologicke .ptispevky k slovanske demonologii, S1avia 

41/1977, s. 283-91. 
30 L о w m і а n s k і, Henryk: Religia Slowian і jej иpadek (w. VI-XII), 

Warszawa 1986, - .там і дальша нова література. 

31 V а s m е r, Мах: Untersиchungen йЬет die altesten Wohnsitze dет Slaven, 
І: Die Ітаnіет in SudruPland, Veroffentlichungen des ba1tischen und slavischen 
lnstituts an der UniversШit Leipzig, Nr. З, Leipzig 1923; R о z w а d о w s k і, 
Jan: Studia nad nazwami w6d slowianskich, Kra.k6w 1948; Тоn ор о в, В. Н., 
Тр у б ач е в, Олег Н.: Ликzвистический анализ zuдроки ... ов верхкеzо Под
!tеnровья, Москва 1962; Тр у б ач е в, О. Н.: Назвакия рек Правобережкой 

УкраинЬІ.. Словообразовакие, зтUАолоzия, зткическая иктерnретация, Москва 

1968; От ·ін, Є. С.: Гідрокі_.u Східкої України, Киів-Донецьк 1977; Желе з
и як, Ірина М. (і ін.): Гідрокі ... ія Украіни в її _.іждіалектких зв'язках, Київ 
1981; U d о 1 р h, Ji.irgen: Gewiisseтnamen dет Ukтaine und ihre Bed'!t~tung fйт 
die Uтheimat dет Slaven, Heidelberg 1983. 

32 R о z w а d о w s k і, J.: Stosunki leksyk~lne pomi-:dzy j~zykami .slowian
skimi і iranskimi, Rocznik orientalistyczny, Krak6w 1/1914-15, s. 95-110; пе
редрук у: WуЬ6т pism, t. 2, s. 95-110, Warszawa 1961; Ме і 11 е t, А.: Le vo
cabul~ire slave et Іе vocabulaire ·indo ... iranien, RESl 6/1926, •р. 165-74; А r n ·t z, 
Helmut: Spтachliche Beziehunpen zwischen Arisch uнd Daltoslavisch, Heidel
berg 1933; На т m а tot а, J.: Studies in the language of the lranian ·tribes in 
South Russia, Acta Oтientalia Hungarica, v. 1/1950-51, р. 261-314, Stv.dics in the 
histoтy and lang11ape of Sarmatians, Szeged 1970; К u r у t о w і с z, Jeгzy; Iran
sko-slowianskie stosunki j-:zykowe, Slownik staтozytno§ci s/owia1is!cich, t. 2, 
s. 291-92, Wrocl::tw ... , 1964; Мі І е w s k і, Tadeusz: Iranczycy, lbidem, s. 288-90. 

аз Перегляд теорій до цього nитання, див. М і.і 11 е r, LudQlf: Zum Problem 
des hierarchischen Status und der juтisdiktionellen Abhiingigkeit der russichen 
Кітсhе vот 1039, Koln-Braunsfeld 1959, - що сам рішуче заявляється за тра-
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кої доби (хоч і не виключені й елементи моравської місії свn. Ки

рила й Методія). 

Саме з Болгарії й nеренесено осноону масу цслов'янських книг 
(а враз із ними й термінологію) чи то nри нагоді Г!ОJІітично-недо

рсчних Святославових ·nоходів на Болгарію чи то із nриведеними 

звідти за Володимира місіонарами-болгарами. Грецька мова Ві
зантії nройшла nочерез фільтер староболrарщини. Майже "ВСі на

ші збережені рукоnисні частини .св. Письма (Єва~Ігелій й Апосто

ли) належать .саме до nівн.-сх.-болrарської «Симеонівської редак

ції)) Х-го в. Частини Методіївських nерекладіn (ІХ-го в.) nохо

дять в основному лиш із різних nаремійних читан~. З 2-гою хви

лею болгарсько--сербської редакції церковнослов'янщини т. зв. 

Євтіміївської архаїзаційної реформи кінця XIV -го в. зустрілася 
Україна в 15-16 вв. враз із ма<:овим еміІ'ру»анням болгарських і 

сербських ченців nеред османська-турецьким заливам - до Мол

давії, Києва, на Литву, до Новгороду й Суздаля-Москви. В нас 

вона ширилася - nісля монголо-татарської руїни з уnадком міс

цевої книжної учености - враз із· nереnисуваними книгами no 
nн.-молдарських і буковинських манастирях (зокрема в Путній). 

Це ·книги т. зв. «юсового nисьма» (себто тиnу ржка (= r9ka) «рука», 
<:~дж (=s~d9) «Сяду», нейотовані наnисання тиnу: добраа «добрая», 
добруу «добрую», доброе «доброє», добрьtа «добрьІя», як і: r.р-ьвьtй 
«nерВЬІЙ», тр'Ь~'Ь сстОрМ.», 8JІ.'ЬК'Ь ссВОЛК'Ь» 1 СJІ.'Ь'Н.'ЬЦЄ «СОЛНЬЦе», на

nисання із -ь замість -'Ь (тоді задомаиrnився в нас а.м.інь замість 

а.м.ин-ь!) та з фонетично «неоnравданим» о, е замість 'Ь, ь (з 't:!:Ого: 

язичеський не язицький, вознесеніс не (в)знесеньє, пор. nеред

містя Львова - Знесіння, сошествіє «зшестя», собор, - ХІJЧ є на

роднє 3 бір Бо~ородиці (як 2-ий день Різдва).3" Де1штрі nраво
писні наслідки цеї моди усунула аж наша шкільно-граматична 

наука кінця 16-го й nоч. 17-го вв., головно ж Граматика М. Смо-

диційною офіційно-оізантійською теорією; охрідсько-болгарську гіпотезу ре

презентують - ПриселІСо в, М. Д.: О1tерки no церковно-nолитической 
исторнн Киевской Руси Х-ХІІ в в., СПб. 1913, Кос h, Hans: Byzanz, Ochгid 
und Кіеv (987-1037), Кутіоs (Breslau), 3/1938, S. 253-92, передрук у Кlеіпе 

Sc11rifteп zит Кітсhеп- 1md Geistesgeschichte Osteuтopas, Wiesbaden 1962, S. 
9-41, а теж - о. Назар ко, Іриней ЧСВВ: Св. Володимир, володар і хри

ститель Руси-України (960-1015), Записки ЧСВВ, сер. І, сек. І, Рим 1954; про 
кирилометодіїнські пов'язання, див. D v о г n f ·k, Francis: The makiпg of 
Сепtтаl cmd Еаstетп Еиторе, London 1949, рр. 156-317, в нас - популярно й 

малокритично о. Нагаєвський, Іриней: Кирило-Методіївське християн

ство в Русі-Україні, Записки ЧСВВ, 11, 1, Рим 1954. 
=~~ Гор б ач, 0.: Староцерковнослов'янська мова і церковнослов'янськІІІі 

переІ{Лад св. Письма, Хрuстиюtськuй zолос (Мюнхен), 1972, чч. 8-28, і ОІ{рсма 
відбитка, с. 7. 
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трицького 1619 (але ще Лексикон П. Беринди 1627 р. тримався 

цеї моди). Таким правоnисом була надрукована й цслов'янська 

Острозька Біблія 1580/81 рр., а змінено його в П московськім пе
редруку 1663 р. 

Пошукування -слявістів за nервісним кирила-методіївським 
перекладом Євангелія, а що тривають уже майже 200 років (про 
початок перекладу И скоки біJ слово... говорить Житіє Кирила, а 
про «ВСЮ Біблію• - Житіє Методія!) ствердили низку випад

ків, де той самий грецький вираз винвляє на різних місцях (і в 

різних найстарших текстах!) - інакший сцслов. вираз: щоб на

звати декілька характериС'І'ичніших, напр. балииІврачь - iatr6s, 
брань/рать - p6lemos, ~одика/час-ь - hora, ~рrдет-ь (=grc:den.) 
идет-ь erchetaj, истикаІр'Ьскота - alёtheia, крьст-ь/хрижь - staur6s 
(приклади зібрані в В. Яrіча).35 В цілій низці виnадків nоявля
ються знову ж nаралельно грецизми й їх слов'янські відповідни

ки (ад-ьІть.Аtькоє - hadёs, а.м.ик-ь/s-ь истиюrі (-v'Ь istiщ>)lnpaso -
amёn). При багатьох з-поміж таких грецизмів38 ідеться про реалійні 
nалестинські терміни, а що за своїм походженням арамейсько
rебрейські. :t7 

Всі такі названі різниці в староцерковнослов'янській лексиці 
найдавніІ.l.ІіИх перекладів якось відображують і генезу цеї синте
тичної понаднаціонально-«болгарсько-македонської» (а чи як іще 

Ф. Мікльошіч думав, «старословінської!») літературної мови. 

Найстаршими, може, ще «солунськими» виявилися апракосні 

Євангелія (євангельські читання-перікопи), і то їх частини з чи

таннями літургійними великосвятковими й недільними, а в даль

шому такі ж передсвяткові й суботні, а до яких згодом доnерекла-

35 J а JІ:і с, VatrosJav: Entstehunasgeschichte dет kiтchenslavischen Spтache, 
BerJin 1913,2 S. 275, 428, 327, 337, 352, 356. 

38 Ibidem, S. 301-02.- Про моравізми-панонізми, македон:ізми й ех. бопга
ризми див. Со б оn е вс к и й, А. И.: Церковноспавлнские текстhІ мораnекого 

происхождения, Русский филолоzическuй вестник, Варшава, 43/1900, с. 150-217; 
стаття повтарена й поширена розглядом сх.-спов'янізмів у зб. МатеоиаnьІ и 

исследования в обпасти спавянекой филологии и археопоrии. Сб. ОРЯС 88. 
нр. З, с. 1-203.- Новіші праці про текстопо11і10 й пексику сцс. псоекпадv Єван
пеrія див. V() n d r А k, V.: О cksJ. prekladu evangelia... DanШcev Zboтnik, 
Beograd 1925, s. 9-27: Н о r А І е k, К.: Vyz.nam Savviny knigy pro reokonstтukcf 
stsJ. prekJadu Evangelia, Praha 1946, 125 s.; Evangcliflfe а Nvcroevangclia, Pr~1ha 
1954, 313 s., V r а nа, J.: О tipovima, redakciiama і medjusobnom odnosu sta
roslovenskih evandjelja, Slavia, Praha, 26/1957, s. 321-36; Uber das verJІ;lei
chende Sprach- und Textst.udium aksl. Evan~eJien, Welt сlет Slaven, Wiesba
den, 5/1960, S. 418-28,- далі: F. V. Mare§....a, О. Nedeljkovic, А. С. Львова й ін. 

37 Про rебраізми в грецькій мові див. L е w у, Heinrich: Die semitischen 
Fтemdwoтteт fm Gтiechischen, BerHn 1895. 
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дено сnолучні, неnерікоnні частини й так скомnлетовано тексти 

четвероєвангелій. Тому й існують на різних місцях лексичні різ

ниці nоміж такими, різними часово, nерекладами :в тому ж тексті. 

Лексичні (як і <:ловотвірні) моравізми та nанонізми - себто ви

рази з мови мораасько-чеських і еловінських слов' ян - могли 

nоявитися в частинах nерекладів, які виникли (чи були ·nереnи
сувані) на Моравії й у Панонії, де діяли оба аnостоли слов'ян. З 
невдачею моравської місії (після смерти св. Методія 885) учні, що 
nодалися ·в Дальматію ( сrлаrоляші•) й Бо-снію (з її - nізніше 

окремою- богумільською церквою),. ймовірно, 'Винесли з собою і 
тексти :nерекладів, що там збереглися краще. 

Більшість же учнів nодалася в західно-македонську Охрід

щину, а тут nри переписуванні nерекладів вносила місцеві риси, 

усуваючи чужу їм ранішу моравсько-nанонську (як і «солунсь

ку») лексику. Як же із розцвітом nн.-східньої болгарської дер

жави Симеона (893-927) з nожвавленою nерекладацькою діяльні
стю nри дворі ·в Преславі часmна Методієвих учнів nодалася на 

Симеонів двір, то й там при 'Переписуванні й nерекладанні замінено 
частину незвичних грецизмів (та кальок із них) як і решток мо

равізмів-панонізмі:в та зах. македонізмів чи то на інші грецизми 

й кальки з них чи то на пн.-східні болгаризми як і місцеві тюрко

болгаризми (бо саме в тій частині Болгарії оnинилося найбільше 

зіслов'яmцених nротоболгар-тюрків). Улегшувало таку заміну й 

замінювання старших глаголично-nисьмових текстів новішими 

кирилично-nисьмовими. Бо давнішими ( сс·кирило-методіївськими))) 
з мовно-лексичного nогляду виявляються апракосні і то глаго

личні рукоnиси. 

Серед аnракосів (євангелистаріїв) розрізнюється т. зв. скороче

ні (раніше виниклі), які 111ісля П'ятидесятинці включують лиш 

суботні, недільні й святкові (за місяцесловом) євангелійні читан

ня, та nізніші nовні з читаннями на свята, неділі й бу дні. До nе

реnисаних на Україні найдавніших скорочених аnракосів нале

жать: Архангельське єв. 1092 р., Путиенське єв. з 13 в. та, може, 

Остромирове 1056-57 рр. (для новгородського nосадник а Остро

мира), а до nовних: Добрилове єв. 1164 р. чи, може, й Мстиславо
ве єв. з nоч. 12 в. (для новгородського, до 1117 р., кн. Мстислава 

Володимировича) чи й Юріївське з бл. 1120 р. (nисане для нов

городського манас11иря св. ІОріл). Повним четвероєвангелієм є Га

лицьке (Крилоське) з 1144 р. - До староцерковнослов'янських 

скорочених аnракосів належать: глаголичне Ассеманіеве (Вати

канське) єв. та кирилична Савина книга. 

Питання словника юирило-методіївських nерекладачів четверо

євангелія оnрацьовує на nідставі кодексів Зографського, Маріїн-
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ського, Ассеманісвого й Савиного євангелій, Боянеького nалімnсе
сту, ЛИСТі(іВ Ундольського, Куnріянівських і Охрідських - rдан

ський елявіст Лєшек Мошинський, як свідчи'І'Ь його стаття «Гре

ческо-славянский index verborum Кирилло-Мефодиевского nерево
да тетраевангелия» ( Polata kьnigopisьnaja An information bulletin, devot
cd to thc study of early Slavic books, texts and litcratures, Nr. 9/1984, 
Nijmegeп/Netherland, р. 59-67). 

Таким чином тлумачаться в глаголичних четвероєвангеліях 

Зографському й Маріїнському - nорівняно з nізнішим Єванге
лієм із Т'Ьрнова як і з Сулрасльським 'КИриличним менологієм-го

міліями- грецизми: 

akrides - akтidy (pтugy), aromata - aтomaty (vonf;), aгchlereus -
атсhіетеі (іт-ьсь), afedron - afedтon-ь (ртосhоd-ь), blasfёmia - vlasfi
mija (vтМьnо slovo), geenna - geona (jezeтo ognьno), gnafeus - gnafei 
(bllilьnik-ь), dёnaтion - dіnат-ь (sтlЬтьnіk-ь), elaion - jelei (maslo dтl
vlno), katapetasma - katapetasma (opona), kenturion - kentuтion-ь 
s-ьtьnik-ь), lepta - lepta (mldьnica), myгon - mvтo (mastь), oikonomos 
- ikonom-ь (pтistavьnik-ь), paraskeuё - paтaskevьgii (pf;t-ьk-ь), rabbi -
таvьvі (ucitelь), skandalon - skandal-ь (s-ьЬlaznь), tekton - tekton-ь 
(dтlvodllin-ь), а одночасно лоявипися інші новj відповідники дпя 

греЦЬКИХ сnів: ethnos- jf;Zyk'Ь (stтana), nёsteuein- postiti Sf; (al-ьkati), 

spenna - slm( (plemf;), synagogё - s-ьnьmiJte (s-ьЬот-ь), thlipsis -
skт-ьЬь (ресаlь), ua-i! - gоте! (ljutl!). Капьки грецьких термінів, як от 
blagoslovШ (eulogein), bogoтodica (theotokos), vьsedт-ьzitelь (pantokra
tor), zivopisьcь (zografos), slavosloviti (doxologein) можпиві бупи пиш 
у лерекпа.Цачів, що добре знапи rреку, а спіди північно-грецької те
сапьськоі вимови в nередачах Jev-ьga (~vga/~va), paтaskevьgii (paras
•kevgё/paraskeue), s9bota (sambaton/savvaton/sabbat.on) можпиві пиш у 
підсопунських спов'ян. 

Подібна справа з бапканськими романізмами klevтet-ь (podтug-ь) із 

пат. collibertus сспіввизвопенець із невіпьника• чи kotyga (тіzа) із пат. 
соШса ctunica clerici• чи південно-спов'янізми selo (polje) епоnе• 

і lanita •щока•. 
Так само такі ж тюркізми як от: ётьtоg-ь спапата; спапьня• (тІорк.

перс. Cartak) kov-ьteg'Ь «СКРИНЯ» (тюрк.-чувас. kuburёak), kapiste «ПО
ГаНСЬКа святиня• (тюрк. •kap, мадяр. kep «образ•), san'Ь счин•, .kumirь 
•ідоn•, sok-ьcii скухар• тощо. 

З друrої сторони моравізмами можна вважати: godina (:саs'Ь), Ьтаtт-ь 
(:brat'Ь), туЬіtv-ь (:rybarь), а панонізмами: balii (:v1·ась), тi!snota (:istina), 
oL-ьllk-ь (:ostat-ьk-ь), a.fjuL-ь •дарма• тощо. 

Знову ж такі латинсько-німецькі nозичення, як наnр. ol'Ьtarь 
«altare•, осьtь «acetum•, роgап(іп)ь «paganus» (:jl:zycьnik'Ь), postiti s~ 
( :goveti, а що лозичене, мабуть, із балкансь·ко-tотського ga weihan 
«освячувати, благословити» - суnроти старовисоконім. fasto 
•nіст•), misa/mьsa «missa, меса», kьmotrь «cumpatcr, кум» могли 
були nроникнути в християнську термінологію слов'ян Чехії-
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Моравії чи Панонії-Каринтії, куди засягала баварсько-франкон
ська християнізаційна місія.311 Подібна сnрава з назвою дня тиж
ня sreda «Середа•, ЩО Є, ЙМОВірно, КаЛЬКОЮ nізньо-ст.-вис:-нім. 
mittawёcha (ніби есередина тижня»). Інші ж назви днів тижня це 
частково кальки-nереклади з грецького: ne-del-ь/-delja (aprakros 
hёmcra),- звідки й: po-nedelьnik-ь/L-ьk-ь,- v-ьtorьnik-ьl-r-ьk-ь (dcutera 
hёmera «2-гий день», nе~сно «nонеділок», бо християнський тиж
день починається суботою!), cьtvrьt-ьk-ь (tetartё hёmera, nервісно 
«середа• ), p~t-ьk-ьl-tьnica (pcmptё hёmera первісно «четвер• ).2 

В nерекладах св. Письма, церковного Номоканону, житійних, 

гоміле11Ичних і таки літургійних грецьких текстів ще таки від 

кирило-методіївського часу, далі в Охрідщині, а зокрема в Бол
гарії витворювалася (старо)церковнослов'янська термінологія, nе
реношена з християнізацією й на Україну. За nоходженням є це: 

1) або лиш слов'янські nереклади (в тому - безліч кальок, 

головно nізнішого часу)39 - грецьких термінів: 

bezmьzdьnikь, bogonosьcь, bogoтodica, bogosLovьcь, vьseLenьskь sьЬоть 

(oikumenikё synodos), zlatoustyi, ispovl!dьntkь, kтьstitelь, llstvi~ьnikь, 
mQtenikь, stтastь, postьnikь, ртотоkь, pтldьteta, stlьpьnikь, ~тьnотіzьсь, 

tьtьсь, ~judotvorьcь; сюди належать і такі ж перекладені назви свят 
року, як напр. blagovl§tenie (euangelisma), bogojavlenie/jepifanija (theo
faneia/epifaneia), cvltьnaja nedelja (kyriakё ton Ьаібn, - vajii) obтlzanie 
(·perHomё), pтlobтafenie (metamбrfбsis), тozdьstvo (genethlios/Christii gen
na), m~sopustьnь {apбkreбs), syropustьnь (tyrinё, tyrofagu), svltьLaja 
nedeLja (lampra), sьтetenie (hypantёsis), uspenie (kбіmёзіs), vьkтьsenie 

зв Подрібніше розглядають цю проблематику праці В. Я r і ч а: Evange
lium Dobromiri. Ei.n altmazedonisches Denkmal der kirchenslavischen Sprache 
des 12. Jhs., Teil ІІ. Lexikalisch-h•istorischer Teil, SB Wieneт AdW PhHKl 140/ 
1898; Ein Beitrag .zur Erforschung der altkitchenslavischen Evangelientexte 
(Evangelium Bucovinense), SB Wieneт AdW PhHKl 180/1916; Zum altkirchen
slavi·schen Apostolus, ІІ, SB Wieneт AdW PhHKl 193/1920; у нас висліди до
тогочасних слявістичних досліджень зреферував свого часу П а н ь к е в и ч, 

Іван: Про відношення пам'ятників староукраїнськоі мови до полуднево-сла
в'янських під лексикальним оглядом, ЗНТШ 127/1918, с. 141-60. 

Сюди належить і vьs9dь •nричастя• із Київських глаголичних лист

ків та з Методієвого перекладу Номоканону (у •Закон-і судн-jм лаодем•, 

збереженім у Кормчих із 13-го в., як вьсудь/всудь). а тлумачене словін. 

свявістом Р. Нахтіrалем (1936) із ст.-вис.-нім. wizzod •закон; св. тайна; при
частя•. Див. V а§ і с а, J.: Origine CyrШo-Methodienne du plus ancien code 

· slave dit •Zakon sudnyj ljudern•, Byzantino-Slavica, (Prague), ХІІ/1951, с. 163. 
Див. і v. Raumer, с. 313-14 (наша примітка ч. 3). 

39 Пор. S с h u m а nn, Kurt: Die gтiechischen Lehnbildungen und Lehnbe-
• deutungen im Altbulgaтischen, Veroffentlichungen der Abteilung fi.ir Slavische 

Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Inзtiotuts (Slavisches Seminar) an der 
Freien UniversШit Berlin, Bd. 16, Wiesbaden 1958. 
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(anast.asis), V"'ЬZdviienie/-dvig"'Ь kтьsta (hypsбsis ~u staurU), V"'Ьznesenie 
(analёpsis), za~~tie (syllepsis) як і всіх інших неділь та свят церков

ного року тощо; 

2) або лиш грецизми: 

aтchangel"'Ь, aтchistтatig"'Ь, jevangelist"'Ь, aтchijepiskop"'Ь, раtтіатсh"'Ь, igu
men"'Ь, prezviteт"'Ь, stтatilat"'Ь; 

З) або грецизми поруч із паралельними слов'янськими синоні
мами !В різних текстах- ще найчисленніша rрупа: 

аёr - ает-ьІv-ьzdисh-ь, a:krobystia - akтovustielneobтezanie, alabas,t,ron 
- alavastт-ьlstьklenica, ilnathema - anafema/pтokl~t-ь/тaz-lQ~ьn-ь/ot-ь
lQ~ьn-ь, angelos - angel-ьlvёstьnik-ь, anthypatos - antipat-ь/namestьnik-ь, 
ap6stolos - apostol-ь/s-ьl-ь/pos"'Ьlanьnik"'Ь, archiereus - aтchieтeilstaтeisi
na іТ"'Ь~ьskуі, architriklinos - aтchitтiklin-ь/staтeisina ріти, baгbaros -
vaтvaт"'Ьiinoj~zvcьnik"'Ьiinozemьcь, blasfёmein - vlasfimisatilchuliti, bys
sos - visson-ь/~тьvenica, gazofylakion - gazofilakija/s-ьkтoviste/chтani
liSte, daim6nion - demon-ь/bes"'Ь, diaЬolos - dijavol-ьlnepтijaznьlnavadь
nica, diakonos - dijakon-ьlslugalsluiitelь, euangelion - jevangelielblago
vestie, epend)'ltёs - ependit-ьlsтa~ica/odeida, epistolё - epistolija/pos-ь
lanie, eP.itimia - epitimija/pokajaznь/pokaznь, hёgemбn - (i)gemon-ь/ 
voevodalk-ьn~;zьlvladyka, eidбlon - idol-ьlkumiть/tтeba, hiereus - іетеі/ 
~istitelь/pop"'Ь, eikбn - ikonalobтaz-ь/podobьstvo, oikonбmos - iko11om-ь/ 
pristavьnik-ьldomoustтoitelь, himatismos - imatizm-ьlтiza, hypбstasis -
ipostasь/postatьls-ьstav-ь/~~stь, hypokritёs - ipokтit-ьllicemeт-ьl-dei, kanбn 
- kanon-ь/pravilo, katapet.asma - katapetasmaloponalzaponalzavesa/ 
-ves-ь, kedros - kedт-ьlsmre~ieltisie, kenturiбn - kenturion-ь!s-ьtьnik:ь, 
kibotбs - kivot-ь/kov"Ьceg-ь/skтinalkтabii, 1kodrantёs - kodrant-ьlc~ta, 
kraniu ,tбpos - kra11ijevo mёstolglavьnoe m./1-ьЬьnое m., lkustбdia -
kustodija/voin-ь/voji, lention - lentii/ponevica, leiturgia - lituтgija/ 
sluiьbalsluienielmьsa, бrganon - organ-ьlpШalь/s-ьsQd-ь, paraklёtos -
paтaklit-ьlchodotai/utёsitelь, peritomё - peritomija/obтezanie, porfyra -
ротfітаІртартQd-ь/Ьаg"'Ьт"'Ь!Ьаg"'Ьт~піса, praitб~ion - pтetoт"'Ь/pтitvoт"'ЬisQdi

ste/-dilьnica, psalmбs - p~al-ьm-ь/pesnь, psaltёrion - psaltiть/pesnivьcь/ 

-тtivica, sikera - sikeralkva~-ьlol-ь, sёrikon - siтik-ьlsьlk-ь, skёnё -
skiniilkтov-ьlsenьlkQstalchтam-ь, sudarion - sudaтьlubтus-ь/glavot~iь, sy
naxarion - sinaksaтьls-ьboтьnik-ь, tetrilrchёs - tetтaтcll-ьlcetvьтtovla

stь11ik-ь, titlos - tit-ьl-ьld-ьskaldьscica, trapcza - tтapezaldьska, tympa
non - tum-ьрань/ЬQЬьn-ь, fyalё - /ijalьlkadilьnica, filosofia - filosofija/ 
chytтostь/pтemQdтostь, chitбn - cltiton-ьlтizalkotyga, chlamys - cltlami
dalodezdalokтoinicalokтiL-ьlbag-ьт~nica, chгi9los - c1tтistos-ь/pomazaтt-ьl 
pomazanik-ь;.au 

40 Грецизмам присвячена, ва сьогодні оже передаонсІщ, nраця Ф а с м е р, 

Макс: Греко-славя1tские зтюдьt, 1. ОсІюоньІе вопросьІ из области rр.-слав. 
отношений, Изв ОРЯС ХІ, 2/1906, с. 386-413; 2. Греческие заимствования в 

старослав. язьІке, Ibidem, ХІІ, 211907, с. 197-289; З. Греч. злементьr в русе. 
язьІке, lbidem, ХІІІ, 4/1908, с. 1-238; для сцсл. позичень М. Фасмер вико
ристовує, крім nраці В. ЯІ"іча (наша прим. ч. 35) і пам'яток, словники: 

Мі k 1 о s і с h, F.: Lexicon Palaeoslovenico-Gтaeco-Latinum, Wien 1862-65, і 
д; юве р ну а, Ап-р Л.: МатерьяльL для словаря древ-керусскоzо язьtка, Мос-
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4) nодібно численною є rpyna nаралельних слов'янських (імо
вірно, різноді.ялектних) виразів-синонімів на .якийсь один грець

кий термін: 

agaleiasis/chara - veselie/radostь, agros - selo/niva/polje, allбfylos 
- tuzdeplemenьnftikь/inoplemenьnikь, ampelos- vinogradь!Loza, anankё 
- nevolja/nqzda/potrlba, anexfkakos- trьpllivь zьlomь/nezьlobivь, ano-
mla - bezzakonie/zakonoprlstqplenie, anomos - bezzakonьnikь/zakoнo
prlstqpьnikь, antilёptor- zastqpьnikь/zaJtitьnikь, apolelёmene - podь

plga/otьblga/pustenica, asheneia/n6sos - bollstь/nedqgь/nemostь, atak
tos- bezumьnь/beJtьstьnь, atimfa- bes~ьstie/ne~ьstieldosazdenie, austё
rбs jarь/gnlvь, afiёmi/apolyб - otьpustiti/ostaviti, br05ls - tьlja/crьvь, 
geiliao - ustтaШi s(lubojati s(, gemizesthal - pogr(znqti/utapati, gigas
ispolinь/stjudь, grammata kьnigylbukьvylpisanie, desp6tёs - vladykal 
gospodь, diaftheirб - poguritilrastьllti, duleuб - rabotatilsluiiti, doma
chramьlkletьlkrovь, dorean - spytь/tune/asjutь/vьsuje/bezь ита, ethos 
- obycai/nravь, elpizo - upьvatilnadljatt s(, heortё - prazdьnikь/ve
likь dьnь, epithymeo - vьschotlti/ielati, epithymia - pochotь/chotenie/ 
ielanie, epltithёmi - vьzlagatilvьzkladati, epiuslos (artos) -nasqJtьnь/ 
nadьnevьn-ь/nastav-ьsago dьne, ergatёs/georgбs - dllatelьli(telьlt~iatelь, 

ergazomai - tvoтitildelati, erбtao - moliti/vьprasati, euangelizasthai -
blagovestitilpropovedati, euonymos - Jui/llvь, eucharisteo - blagosloviti/ 
chvaliti, zёteo - iskatilpтositi, zygбs - igo/jarьm-ь, thaumazo - cuditi 
s~ldiviti s~. ,thyra - dvьri/vrata, thyrorбs - dvьrьnikь/vтatьnikь, thysia 
- zr-ьtvaltrlba, thysiastёrion - olьtarьliт-ьtvьnik-ьltтebьnikьltrlbШe, 
Iudaios - iidovin-ь/ijudei, kairбs - vrlmr;lgodь, kakбs/ponёrбs - z-ьІь/ 
lqkav-ь/pronyтivь, kalamё - stьblie/trьstь, katбikёsis - ziliste/obitelь/ 
gщ?zdo, kёpos - vт-ьtь/vт-ьtоgтаd-ь/оgтаdь, kecharitomenё - blagodetelь

najalobтadovanьnaja, klёma - razgalloza, kleronomeб - naslMitilpric~
stiti s~. klinё - loze/odrь, koilia - Qtrobalcrevo, krazo - v-ьpitilzьvati, 
kraspedon - v-ьskrilie/podol-ьk-ь/podтakь, lego - glagolatilresti/povedati, 
lёnбs - tociloltesk-ь, lбnchё - kopiellqsta, malakia/nбsos - jazalnedqg-ь/ 
boleznь, martyria - sьvedetelьstvo/poslusьstvo, mastig6o - te(ps)ti/biti, 

ква 1894, як і Ср е з не вс ки й, Изм. И.: Материальt для словаря. древие

русскоzо язьtка, т. 1-3, СПб. 1893-1912•; у З-ій частині праці длn ерос. мови• 
(о розумінНі 3-х сх.-слов.) притnrнув і блр. словник І. Носовіча (1870) і укр. 

Ф. Піскунова (1882) та Є. Желеховського-С. Недільськоrо (1882-86) nк і ін. 

матсрінли, uключаю з uрrотичними. - Див. теж наша ро:щідка 3 історії 1JKp. 
t~еркооно-.Аtузичної тер.міиолоzії, Мюнхен 1965. - В осношюму на підставі 

словника І. Срсзнсоськоrо спертий і розгляд христиsшської термінології й 

грецизмів у ній у праці - Ко в а л і о, Пантелеймон: Лексичний фонд літе

ратурної .Аtоои Киїоськоzо nеріоду X-XIV ст., т. 1-2, Н. йорк 1962-64 (т. 1: 
Основний фонд, с. 178-62: Христ. релігія, Христ. мораль, т. 2: Запозичення, 
с. 77-99, 235-44: Церква, Христ. рел-я і мораль; Кальки), - яка ніраз не 

ораховус сцсл. посередництва (nоно подане повище в нас на підставі праці 

В. Яrіча).- Нічоrо нового- поза винотуванням 45 виразів із праці М. Фас
мера - не дав По ном а р і в, О. Д. у статті •Специфічна укр. лексика 

грецького походження», Мовознавство, Київ, 1973, ч. 5, с. 60-66. Автор на
віть не поцікавився виданням Полиьtй nравослав-кий :тциклоnедический 

словарь, т. І-ІІ, СПб. 1913, фотопередрук Лондон 1971, - де також rрециз-
мів сотні. 
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machaira - от9.fіе/те~ь. mnёmeion - .falьlgтobьlgтobi§te, monё - obi
telь/!Ш!te, mбnos - inь/jedinь, mбr6s - ЬиіІuтоdь, nёsos - otokьl 
ostтovь, nesteia - postьlalь~ьbalgovlnie, nikaб - роЬеdіrіІртс!рьтеtі, 
nomik6s - zakoньnikь/kьnifьttikь/kьniu-ьёii, n6m.isma - sklr:zьlcr:ta/ 
zlatica, nymfios - .fenichьlnevlstьnikь, ksestёs - kтьёag-ьlёьbanьlskQ
delьnikь, k.sylon - dтьkolь/.frьdь/.fьzlь/posocl\ь, oikJ·a/6ikos - dошь/ 
сhтатьІсhтатіnа, oikodomeo - zьdatilgтaditi, oneidizб po71ositi/ukoriti, 
611nis - kokosь/kuтicalkuть/pltelь, pais - оtьтоkьІdеtШьІтаЬь, para
deisos - таі/ротоdа, peirasm6s - iskusenie/napastь, periballб - odeti/ 
oblesti, pёl6s - bтьnielkalьlgltna, pinax - misalbljudo, рlёgё - таnаІ 
jazvalbeda, ho plёsion - iskтьнii/bli.fьnit, pl6ion - ladii(ca)/koтaЬlь, 
•pomeia - ljubodejanie/pтeljubylbl9dь, p6sis - pivolpitie, prosechein -
vьnimati/bljusti S(/chтaniti S(, pt6chos - ubogь/nistь, raЬdos - fьzlь/ 
palica, rakos/linon - platь/platьno/prьtьllьnь, sakkos - vтetistelvla
senica/jaтigь, sёmaino - klepatilznamenatilzapeёatьleti, sindon - pla
!tanicalponevica/тiza, stasis - kovьlkтamolalvьstanie, stegё - kтоvьІ 
stтlcha, stёrizб/afalizomзl - utvтьditilukтepiti, syngenёs - Qiikalsьтodь

nikь, syndulos - klevтetьl(po)dтuuьlтabьlsluua, synedrion - sьnьmь/ 
sьЬотьІs'Ьnьтіstе, soma - telo/pl'Ьtь, tachy - it:dтolskoтo, technё -
chutтostьlkьznьlkovaтьstvo, tis - jeteть/jedinьldтuuyilnekyi, trefб -
natтutilnapiteti, trofeo - pitatilkтьmiti, hygiёs - сеl-ьІsьdтаvь, hyp6-
dёma - sapog'Ьiobuvьlsandalijalplesьnica, hypostassomai - povinovati 
sr:lpokaтjati sr:ls'Ьmlтjati st:, Юео - tobьzati/celovati, fragmбs - chal9-
ualouтada/oplotьlgтad-ь, frear - studenьcьlkladr:zьlistoёьnikь, fylattб -
sьchтaniti/sьbljusti, chrёmata - mytolmьzda, chrёst6s - ЬlаgьІdоЬть, 
chronlzo - mpditilkьsniti, chora - zemlja/stтana. 

Така термінологічна різноголосиця, nеренесена враз із різного 

походження прИнесеними й nереписунаними рукописами, могла 

панувати спершу в Києві й на У·країні; в гимнічних чи свято

отецьких текстах вона втриму.валася й згодом і знана звідти в 

нас ще й сьогодні. З устійненням ієрархічної залежности від Цар

городу та з запровадженням у 14-15 вв. вироблених церковних 

уставів таку сорокатість наnевно почато усувати. Характеристич

не при тому, що для терміналогізмів вужчого вжитку (назви лі

тургійного утвару, ієрархії, чернецтва тощо) прийнялися гре

цизми, а термінологізми ширшого призначення (назви свят, спі

вів, обрядів тощо), вживані певно й при катихизації, за походжен

ням - слов'янські (себто здебільша кальки з грецького): 
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1) напр. лиш грецькі: 

антифон, алилуярій, аnостол, доz.Аtатuк, єванzеліє, ексаnостилярій, 

єктенія, ікос, іnакой, ip.Atoc, ір.АtолоzійІір.Аtолой, ісnолать, канон, ката
васія, кафіс.Аtа, кондак,-кар, літія, Аинея, nалея, nанахида, nарастас, 

nаре.АtіЯ,-Аійник, nасхалія, npoлoz, npoкiJteи, си.А&вол (віри), стих,-ховиі, 

-xupa,-жupap, саракоусти (із hё tessarakostё •сорокова•), тиnік(ои), тро

nар, - назви частин церкви й утвару та риз: а.-вон, а1'алой, аитu.Аtіис, 

enirpa.ru.яь даль.Аtаrика, деісuс, дискос, ікоиа,-иосrас, iлuroa, ка.Аtuлав
ка, кuвоr, крилас, .А&аиrія, Jtиrpa, иаваІиеф, орар, о.Аtофор, ріnіда, фе-
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.яок(ь), хори, дикірій, rрикірій (як символи подвійної природи Христа 
чи св. Тройці), - .ієрархії: архієрей, архu.Аtакдрит, діякок, (nрото)іzу

.мек, .макасruр, .митроnолит, npoтonon, траnеза тощо; 

2) rрець.-цслов. оеинонімні nаралепізми ІВ назвах церковних 

книг, обрядів та сnівів: 

акафист/кес"Ьда.якоє, акаzкост/'Ч(и)тець, акфо.яоzіокІцв"Ьтослов, архі
сратикокІчиковкик, евхо.яоzій,-zіокІ.молитвос.яов,-твекик,-товкик, кафі
С.АtаІс"Ьдил1~о. кикокік/nричасткик, .яітурzікок/с.яужебкик, октоіхІвось
.Аtиzласкик, оро.яоzій/часослов, требник (з чика.Аtи свв. тайк), трефо.яойІ 
кор.Аtос.яов, тріодь/триn 'tсиець тощо; 

З) слов'янські назви, зокрема rимнів, сnіваних nівчими чи 

дяками: 

б.яажеииі,-иства, боzородичек, ве.яичаиия, вечірня, возz.яас, z.яас 
(воскресноzо, nовседиевноzоІсед.Аtичиоzо rponapa), задостойиик, ізобра
зительні, .•шоzо.Аtи.яостиве (і nолиє.яей), .мучекичен, .Аtо.яебен, навече

ріс, иеnорочек,-чкі, отnустительиий, nовечеріс, nодобеи, nо.яукощниця, 

nразник, nоnразек, са.Аtоzласиий, са....оnодобен, світи.яен, сіда.яеи, сла

вословіє, стеnенна, стиховиі, столn счергувапьний цикль 1-8 гпасів упро
довж церковного року•, трисвяте, троічек, устав, .rрестобоzородичеи, 

хвалитні/на хвалитех, чин (nослідовакіс); - тощо; такими ж є й назви 
свят та неділь чотири- й n'яти-десяткиці. 

Ісrорично-порівняльного (на тлі сцсл., болгарсько-сербської, 

білоруської й російської мов) досліду нашої церковно-реліrійної 

термінології нема; тут бо треба б сnершу в такому пляні дослі

дити дотичну лексику відповідних рукописів і стародруків - го

ловно літургічних- від первопо'!Инів нашого християнства.41 То 
ж обмежимося тут до nереліку дотичної лексики кількох таких 

маркантиіших пам'яток. 

Церковно-канонічні проблеми (й терміни) включує т. зв. «Устав 

св. кн. Володимира)), виниклий у 13 в., а знаний із рукоnисів 13-
14 вв.42 Перелічуються там «Люди церковні»: 

41 Про термінологічні різниЦі в Спужебниках 14-15 вв. ЗІ-перед унормо

вань патр. Фіпофея Коккіна (1354-76), пропаrованих у нас митр. Кипріяном 
(1386-1406), пор. рукописні Молитовник-Служебник, nа.Аt'ятка 14 в., вид. П. 

Ко в а nів, фототипом у Наук.-Богосл. І-ті Правосп. Церкви в США, Н. йорк 
1960, та піспя-фіпофеївський т. зв. !сидорів Служебник 14 в., вид. мною 

в Працях ФІл.-Гуманіст. Фак-ту УКУ, т. 1: Три церковнослов. .яітурzічкі 
рукоnисні текст1t Ватиканської БібліотеК1&, Рим 1966 (враз із 2-ма ін.: серб. 

та макед.), Лексика, с. 31-4 й 112-14, 123-24. 
42 Го nу би нск и й, Евгений Е.: История Русской Церкви, т. І, 1, Мос

ква 1901, Sla·v. Рг. & Repr. 117/1, The Hague-Paris 1969, с. 526-35 і 535-45. -
З інших іще джерел називає С о коn о в, Платон П. (Русский архиерей из 

Виза1tтии и nраво ezo казначекия до качала XV века, Киев 1913, фотопе
редрук London 1970) дальші терміни: nротовронесія «Примірник Кормчої, що 
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.митроnолит, иzу.ме~,-АЄ1LЯ, non, nоnадья, дьякон, 1СЛирос, Jtона

стирь, чер~еt,ь,-рнкца, больница, л"Ьчець, сл1тець, хро.кець, tLрощеник, 

задушшмй челов·Ьк •записаний рабовпасником мuнщ.:тиреUі за вічний 
спомин душІ•, zостк~~ица, cтpaн~onpiK.At1LКt~a. сторонник сnодорожний•, 
nало.-~ик, nроскуркица, ~а.кіJсnик владьLчек, nискуnія, - як і: де
сятина, но.кокако~ та гріхи, що nідпадали церковному судооі: 6лндіс, 
волхвова~іє, єретичство, зубо·Ьжа свкушення•, nришttбаньс о животіJ 
сепори за майно в подружжі•, росnуст •розвід•, свіJдьство/чарод·Ья
иіє, урекаиіє свроки•, у.АtьLчка ссхоnпення дівчини за жінку без церк. 
шлюбу•. 

Доволі багато термінів у т. зв. «Церк. уставі кн. Ярослава• чи 
то «Заnов'hд-і •ко исnовіщающимся сь1ном и дщерем• ніби митр. 
Георгія (що як 7-ий митроnолит згадується nід 1072-73 рр.) із 
13-14 вв., а nоширеному і в nізніших рукоnисах. Тут ціла низка 

виразів-термінів, тотожніх із нинішніми: 

а) дух овенств о: архієрейІсвятитель, nрезвутер, дьяко~. nадьяк, 
nричеnик, біJльць, чьр~ьць/калуzер, простри.жек верх, .колитве1Lик, 

послушекствовати, nростець/nростолюдик, 

б) о д·я г: 1СЛобук, калиzи, коnьtтьца, какол"Ькки, сорочица, фело1tь, 

в) це р к в а: собориая церковь, притвор, .Аtост/nо.кост/nол, nодно
жец стеnекькwй сорелець•(?), кадилкица, те.кья..к, анти.кU1LС, nотьLрь, 

JЮЩи, 

г) чиноді і: оmіJти каиук, вечеркя, заутреня, литурzія (nреже

свящеккая), литурzисати, октекья, литурzія за уnокой, nроскура, 
nроскуро.кисати, дора, артус, обойти с крестьL, чтекья, треnар, кокар

хисати; каятися (у єдикаzо отца), разріJшити, еnите.мья. (гріхи: душе

zубство, тать, nотвориІчарод"Ьакія), ко.мкати, nри-частитися св. тайк, 

жекитва, віJкчакіє, тайкьtй брак, обру-чека жека, .мал.же1tм, треже

иець •одружений утретє•, 

t) свят а: и~дикт, високоекає ліJто; кедіJля, nо~едіJль~ик, втор~ик, 
среда, четвертак, nяток, суббота; nразд~ьtя кед·Ьл"Ь, nаска, актиnасха, 
всіJх святьLХ, возиесекіс zосnодкє, nреnоловле~іє nраздника, nе~ти

костия, русалькаяІтроицкая иедіJля, сшествіє св. Духа, nразд~ик zос
nодскійІбоzородичимй, рождество Христова, ка~ук креще~ія, креще-

належав митропопитові київського прототрану або nервопрестопьникові•, 

nарикіА •nарафія, дієцезія• (197), аnокрисіарій (патріярха/митроnолита) сроз
слідувач сnрави для патрІяршого/митропопичого суду• (269), арzія. •тимчасо
ве суспендування єпископа, запідозреного в проступку, до формального су
ду» (270), каволикос емитропопит цілої нації• (317), сов.мі;стиик •одночасний 
владика на тій же катедрі• (478), nосвятка •висвячення• (497), лорь •білий 
nояс• (294), nроко.мія (патріярша) сnривіпей• (451), екорія (гапиць. митропо
лита) •безвідкпадність• (456), ексарх і іnерті.м («пречесний• як титул ієрар
хів) всієї Руси (315), иовоук сновіцій (449), скевофілакс •nат-ий утваро- й 
ризохоронитеnь•, екзакатакил секзорцист•, вел. сакел.лій (уряд при патріяр

хові), ка~стрисій (ін. такий уряд), дккеофилакс справоводитеnь• (352), борь 
•данина• {291), кала~ь •nодаток ханові•, халактай сзбирач данини ханові• 
(298), баскакь ст. с.•, ярлwхь сханська грамота•, та.кzа •ханський знак, 
nідnис• (187). 
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кіс Госnоднс, nреображеніс Г-с, воздвиженіс честнаzо креста, 6лаzо

в·Ьщеніс, усnеніс Б-ця/Госnожин день, введеніс св. Б-чь&, св. Д.Аtнтрея, 
св. Николь&, Предтеча, нд. о .Аtьtтар·Ь u фарисеи, J&д . .Аtясоnуск1tаst!.Аtа
сльная, кд. сьtроnус1шая, J&д. веодорова/1. кд. великоzо nосту, сб. Ла
зарева, нд. верная, кеделя страсмtая, великьtй четверz, о-кая субота, 

карочитьtи святьш; о бр я д и: J(ЯConvcт, nост, скороJ( - страда, Фи

лиnово zов"Ьиио, Петраво zов"Ьиио/-в"Ькіс, великое zов·ЬйJ&о. 

Розвиток братських шкіл від кінця 16 в. з їх навчанням ла
тини й польщини, перебування їхніх учителів (одночасно й авто

рів полемічно-богословських писань) по високих школах, vтри

муваних єзуїтами для підпольської «Русі» (в Ярославі 1571, Льво
ві, 1608, Кам'янці Под., 1608, Луцьку, 1609, Перемишлі, 1617, 
Острозі, Вінниці, Барі, Бересті, Пинську, Києві, 1647, академія 
в Бильні, 1570/79, і Замості, 1595 тощо), та за кордонами Речі
посполитої, - ведення полеміки нерідко польською мовою, а в 

висліді й укладання катихизмів та богословських трактатів на 
польсько-латинський зразок- усе те було причиною, що в нашу 

тодішню церковно-реліrійну лексику наринула хвиля польоніз
мів з їх латинізмами, а ще більше- кальок із польшини. Інколи 

це просто щодо фонетиюи субституйовані польські тогочасні теоло
гічні вирази й терміни. Воно стосується головно абстрактно
теологічних та філософічних понять і політичної й суспільно

товариської ділянок взагалі. 

Свідоцтвом тому є лексика 3-х · катихизмів 17 в.: рукописного 

1600, друкованих 1637/42 та 1645 рр. В випадку Могилиного Крат
кои катихизису (1645) причиною могло бути й те, шо він був спер
шу опублікований по-польськи й, мабуть, із польської мови й 

перекладався. Звичайно бо євангельські цитати в ньому (зокрема 

освяченневі) цитуються, як і паученневі передмови, - по-цсло

в'янсьКІи. В Могилиному ж Катихизис-і дотичні євангельські ци

тати були перекладані з польщини. Провірити нам це було годі, 

бо польським виданням його ми не розпоряджали. 

Неадаптованими з фонетичного погляду польонізмами в ру

кописі 1600 р.43 можна уважати: .м.оц (душевнал). шатан.ская, чло
вечее (прироженє), 1сролевству (не будет конца), весnол (покла

няємьІй), уфн.ость (сердечная), дуфати (Богу}, н.е.м.оцная (вt.ра), 
покар.м., сро.м.отячи, члоики (єдиного тt.ла), зелживостя.ми (и ути

сками), nовшехн.ьtй, трво1.а, - а теж латинізми: -zеретшс/сресь, 
патріарха. Кальок з польщини тут без міри: бозский, бьtтность, 

вля.ная. в'Ьра, уста.м.и вьt.м.'Ьиенс, зв'Ьтяжство 1tад св"Ьто..ч, з .мерт-

43 Го л у бе в, Степан Т.: Южнорусский православиьІй Катехизнс 1600 ro~ 
да, Чтения в Историческо.А( обществе Нестора летоnисца (в дальшому Чт
ИОНЛ), Киев 1890, кн. 4, с. 1-81. 
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вьtх встане тіJл.а, .АС.ал.женство, набоженство, обл.юбеница Христо
ва церква, nосл.ушенство, сnол.-истньtй Отцеви, троска nреч отой

дет тощо. Цслов'янських українізмі-в небагато, nри чому вони та

кі ж, як і nольські вирази: npucя~a, над-hя, nокута, - а теж гре

цизми unocтac, сu.АС.вол.он, сатана, хрuз.АС.а. 

Передрукозуючи смоленську Дідаскалію (1637) у ЛьІ."ові 1642 
р., А. Желиборський44 змінював nодекуди nравоnис, а в тексті npo 
обряд хрещення - трикратне занурювання охрещуваного - на 

обливання водою. Додав на кінець і nояснення деяких виразів. 
У його nередмові nереважає радше церковнослов'янщина. Цікаве 
теж, що Косовів сакра.АС.ент змінив на .м.истиріон, -рія,- у Львові 

цей nольський латинізм ще, мабуть, надто різав вухо, щось як 

у наш час сх.-укр. nольонізми тиnу відщеnенець, допіро, дощенту, 

завше. (які в Галичині характеризували мову неоеві ченого nро
столюддя!). Неадаnтованими nольонізмами в Косова/Желиборсь
кого можна уважати: 

боскии (особьr), бурдьt, владза, всnа"КЯЛЬt11, вшєтєчпьtй,-ю.ща, жрод
ло, 'К1/'К2лярства, лfocw,-coвanie, .ttа.че"Н.іє, nа'Крьtвадло, 'Н.аnродь, з' 

оnатр"Н.остю, noкap.tt, nосел-ь, nрешкода, nриzа"Н.а, npи.ttioтьt (хл"Ьбовьш) 

сприкмети•, срокzо, шалб"Ьрство тощо. Кальки й адаптації це: бара

мк( Божий), вьtз'Н.а'Н.с, витЬчки, з-ьгола, истпость, оф"Ьра, 1tабожньtй, 

nрестt~nство, nрисяжца, цв"Ьче'Н.я. 

Нерїдкий тут і цслов. елемент: блажен, жрец, nокаяниє, сед

.м.ица, с-ькрушениє. Частково є тут і такі укр. діялектизми, як: 
волаю, zостинник, оnонча, .АС.ашкарьL яко то турьt, - мабуть, і nід 

впливом Бериидиного Лексикону, куди Арсеній відсилає свяще

ників, які б не розуміли церковнослов'янізмів (Потщися са.м.-ь из'

обрtсти, u изучити, в-ь Лексиконt, с. 211-12). Бо до викладу до
дав Из'ясненїе те.м.нtйших-ь словес-ь, в-ь поученїи се.~-ь обр'Зта

ющих-ься (де є й такі вирази, як: ексарх-ь: обходник-ь т. є. посел-ь 

або леtат-ь ... , nана.АС.ар-ь, клирик-ь, nричетник-ь, .. тощо). 

У стилі Косова не бракує й в.имислуватих реторичних фіrур -
данини добі й доказу тодішньої освічености. 

Могили «Катихизм» 45 (1645) брав до уваги при хрищенні і смо

ленську версію Косова з занурюванням охрещуваного і львівську 

версію Желиборського - лиш із обливанням. З польонізмів зу
стрінемо тут: 

44 Ж е л и б о р с ь ки й, Арсеній: Поученїе новос(вл)щеному іерееви, ... , 
Львів 1642 [= Косов, Сильвестер: Дідаскалія, Магільоу 1637], див. Го л у бе в, 
С. Т.: Киевский .аитроnолит Петр Моzила и ezo сnодви.жкики, т. 11, Прило
жения, Киев 1898, с. 206-32. 

45 [Мо r и л а, Петро:] Краткий Катехизис, Київ 1645. див. Го nу бе в, 
С. Т.: Киев . .аитр. П. Могила .. , т. 11, Приложения, Киев 1898, с. 358-487. 
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вз.и"Ьюса, вінсуисть,й, вь,нал'Ьзца, зезволенє, зл'Ьцоне (от Христа), 

з .иертвь'х встанє, хла.иство, кла.ица, кроль (в'ЬчньLй), кролевство, .иоц, 

нендза, обжарство, оnатр7t.ость, святки сЗелеНі свята•, тtло увелбекоє 
спереображене тіло•, стронь' спору, члокки, - як і латинізми: виzи
лия, zepeзin, zеретици, десnерацttя, Люцифер, .fІовьLй Теста.А(ект, скрJІ

nул, цере.ионія. ЦікавоІо спробою є тут тенденція далекосяжно укра

інщити польонізми: анzелскоє nоздоровленє, д'Ьдич •спадкоємець•, на
вороченє кождоzо снанернення к-го•, оболок схмnри•, оборочати на 

свой nожиток, осв"Ьчати люд, noвaza, nрєисточЄ?Lєся, слова nорожнrtи 
спусті•, утраnленьtй, хл-tб надсущественньLй, чистота nанненская. -
Крім низки українізмів типу доброд·Ьй, збор •лютеранська церкв::~•, 

не.иовлятко, сnов'Ьдник, сnов'Ьдатися, сторона юдейская •країна ю-~ "• 
сКатихизм• сміливо запроваджує латинські, rрецьК'і, церковнослов'ян

ські терміни, додаючи ім кожночасно тоді синонім - кальку-ново
твір: всходняяІвосточная церковь, zаслаІвЬLзнаня в'ЬрЬL, екзоркистаІ 
заклинатель, законІзав'Ьт, .иалженство/брак, розд'Ьлность/иеnоА"Ьшанє 
(3-х Божих осіб), с.и'Ьли/важилися, чтити/велбити тощо. 

Головно богословську лексику включує Зерцало бо~ословія 
(1614/1618)40 Кирила Транквіліона Ставровецького, де nанує nо
дібний nаралелізм термінів церковнослов'янських, латинських і 

польських, налр. 

иnостасьІnерсона (уМлная, розд'Ьлная) бозская, Дужь св./Парахлит, 
райІnарадизуА, 9 хорувьІnорядкув анzелскиж - ордЬL [oгdo,-dines] u 
nорядки, хорІnолк no д'Ьйству, родове/силЬL, у.иове, анzелЬt. чинЬL: 1. 
npeCTOЛbt/TpOHbL, 2. херуви.А(Ьt. АНОZООЧитu/у.А(КОЖеННЬ'й разу.АL, 3. ce
pad>иAьL/noжttzaTeA'Ь шестокрилнЬt.и, 4. zосnодстваІnанства свободн.Ьt. от 
работьt долнеzо Аира, 5. сильLІ.иоцарства, 6. властиІвладзьL, 7. начала/ 
nочатки, 8. аржанzелиІзв'Ьрrн.ьш nосланцьt, 9. анzельtІnосланцьL. А 

подібно тому: адьІzееннаІте.АLница nекелкая!тАа кроА'ЬшняяІєзеро 
с'Ьрки zорящей/сіJрчистьtй оzнь, люциферьІсв'Ьrоносець, д'Ь.ионь/б'Ьсь, 

48 Ст авровець ки й, Киоило Транквіпіон: Зерцало боzословія (Почаів 

1618 р.), фототипне вид. Нью-йорк 1970. - Про це видання каже дослідник 
праць К. Т. С-го, боннський теолог ~ елявіст Т r u n ·t е, Hartmut, (Cyтilltts 

Tтanq1Lillus Stavтoveckij. "Perlo mnohoclnnoje", Ceтnlhiv 1646, Bd. І: Text, 
KOln-W•ien 1984, Bd. 11: Kommertaг. Liteгarischer und theologlscher Kommen
tar auf dem Нin-tergrund der Geschichte des 16. und 17. Jhs., K.-W. 1985), що 
воно датоване видавцями фальшиво «1618-им р.• (ориІ'інальноі титульноі 

сторіпки нема!), тоді як воно насправді є дальшим (уже зміненІfм) 3-ім ви

данням 1692 р. (т. 11, с. 13). В додатку до тієї ж книжки {с. 653-63) автор 
подає уваги до в міжчасі надрукованої (а виготовленої ще 1907 чи допов
неної 1927 р.!) праці покійного С. Маслова (1880-1957) - Мас л о в, С. И.: К. 

Т. - Ставровецк,tй и ezo лttтературная деятельность, Киев 1984, - де ска

зано, шо •ЗБ• було надруковане ще 1614 р., а рік с1619• помилково відчи
тав с. т. rолубєв замість «1614• (змішавши цифрові літери д й в). 2-ге вид. 
•ЗБ• вийшло 1635 р., а зцерковноспов'янщене ченця Феофана - 1674 р. 
(с. 655). - Хіба з вид. 1674 р. має Унів. біб-ка в Уппсапі дрібно-півуставну 

рукописну копію на 75 листків (Slav. 54) без початку й кінця (с. 89-185 у 
вид. 1970): її мова, форми, наголоси архаїчніші й зцерковнослов'янщені порів
няно з вид. 1970 р. 
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сатаиикскійІшатаискій, nадол-ь зе.кп~й. еле.кептьи'живюл-ь/стихія, ква
.л:ЬтатесІкачества, :щвшеб~тиьtй, nреждев'Ьчиьtй, nодл'Ьткьtй •підчи
нений .nіточис.nенню•, JІСтавичиьtй, nрев"Ьчиое бьtтіе, оnатр1tость/про

..мьtсл-ь божій, доz.катьt, nриказаиие боже, злов'Ьріе, - сретикь, вьt

цв"Ьчеи~й 11 в"Ьр"Ь, чистая nаииа, теолокzове/боzословцьt, су.Аmекс, 

иад'ЬяІуnовакіе, сект~: аріаиии-ь/nоиурец, ду.rоборца, кацер-ь.кайстро
ве, блюзи'Ьрца/.rулиик-ь, nревротиост-ь, затрачепя, з.каза, блудиикове/ 
чужол6~ицьt, тарч/щит-ь. Найменше таких нових виразів у церковно
обрядовій ділянці: nеитикостіяІnят-ьдесятиица, келих/чаша, nел'кzрtt.ч

ство, nрис.киица, зебраиє, балвак, божиицьt (поzакскіе). 

Зрештою й «ЗБ» включує коротенький «Лексикои"Ь албо труд

'Н.'ЬLrь СЛОВ"Ь В'ЬLКЛад"Ь 8 TOU 'Н.ауц'іJ .. >> (с. 7). 

Магилин Evxoлo~iou ал'бо Молитвослов"Ь или Требиик"Ь (Київ 

1646)47 куди багатіший церк.-рел. термінами (зокрема в ділянці 
назв церковного утвару, чинодіянь та манаших обрядів) як і важ

.ттвий своїм значенням, поскільки був nередруковуваний кілька
коатно згодом (1652, 1681, 1708).48 Сам текст досліджували з бо
гословсько-обпядового погляду Є. М. Крижановський49 та А. Ф. 
Х оСпrацькИй. 50 На зміст З-х частин Требника складаються (крім 
Моrилиної· Передмови, с. 1-20) чинодіяння при уділюванні свв. 
тайн з поцрібною казуїстикою (хрещення -теж навернених не

християн і єретиків, миоопомазання~ євхаристії, nокаяння, су

поужжл, маслосвяття з чином похорону та з передмовами пои 

н::~годі тих чинодіянь як і з З-ма ступенями чеонечих обітів) v 
1-ій частині, - оізні обряди освячувань і благословень, молитов, 

поtшоnлювань (з освяченням воn;и) - R 2-гій частині, - та різні 

чиноліяння, молебни, молитви на різні потреби й місяцеслов - у 

З-ій частині. Церковнослов'яншину обрлцових текстів замінює то

гочасна наша літ. мова у передмовах тD. лоуках, :1 таки «пnоста» 

мояа в текстах оповідей, сповіді чи й nрисяг при вінчанні. ЛеІ{СИ-

47 Ка рат а е в, И. П.: Оnисаиие славяко-русских ккиz. 1tаnечпта1шьtх 

киnилловски.ки буква.кtt, т. 1: с 1491 no 1652, Сб ОРЯС, т. XXXIV, нр. 2, СПб 
1883. Фотопередрук Nendeln 1966, с. 517-18, нр. 595. 

48 Тіто в, Ф.: Матеріял1t для. історії кии.жиоі сnрави НІJ Украіні о 16-17 
вв. Всезбірка nеред.ков до укр. стародруків, Збіркик ІФН, У АН, нр. 17. Київ 
1924, с. 360-80, - фотопередрук Г. Роте (Rothe, Hans) у Rav.steine zuт Ge
scJtichte dєт Liteтatuт Ьеі den Slaven, Bd. 16, Koln-Wien 1982. 

49 К р ьr ж а но в ск и й, Е. М.: О Требнике киевского митр. Петра Моги
льr, Руководство для. сельских nастьtрей, т. З, Киев 1860, - ста'М'я передру
кована в: Собра1ще сочинеиий, т. 1, с. 87-165, Киев 1890. - Ії вияоди повто
рені на початку ста'І"І'і Хайнацького А. Ф. (див. наступна примітка ч. 50), 
Труд~ КДА 1867, нр. 2, с. 157-79. 

50 Х о й нац к и й, Андрей Ф.: Западнорусские униатские требники -
сравнительно с требниками православньrми и латинскими. Их отношение к 

требнику П. Могильr, Трудьt Киев. Дух. Ак. 1867, нр. 2, с. 137-79, нр. 5, с . 
. 217-52, нр. 7, с. 88-127; 1868, нр. 6, с. 424-72, нр. 8, с. 235-68. 
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ку Требника nерелічимо nоазбучно за значенневими r'руnами: 1. 
храм і утвар, 2. духовенство й його одяг та ризи, З. чинодіяння, 

обряди, 4. -свята, 5. теологія. 

1. аир11/великій в6зду.r11, аА.Карійка, а.АtбОК'Ь/-вок-:., aHTU.AtиC1:', блЮ

до анdф6ркое, б-о акrід6рное, бy.Ataza (обтирати миро чи слей). клу

бок" бу.Аtажнь~й. васйлки, врата святt~~.еІв. царскіе,-кіи/царскіе двер'Ь, 
zроб11, zр6бкица/ск.яеn11, zуба .-6рская, деисусІобразьL, дИскос11, д6ска 
икокная, древо .-алое, жерт6вкик"/жертвеиник", євdнzеліє, єлей освя
щекньtйІ.Аtйро святое, затвор11, (дискосная) зв"Ьзда, зzребія лнЯньt (об
тирати миро чи єлей), ик6ка,-ньL, икокостас11, иліт6к11, икдйтіи/убру
СЬL (nрест6лкая t жертовкичкая), кадйлница/-ця, кадnака!-.АtбакаІко
лок6л"Ь!звон'Ь, кандило, каталоz кpщae.Atьt.r!U.Ateиa к-.r, катаnетаз.Аtа, 
КаЦ{Я, келіа, кuв6т11/Кі-/zр6бнuца, КAUPOCbt, К6вШUК'Ь з' JІШК6.Аt"Ь или 
держало.Аt'Ь (цин6вt~~.йІ.Аtіtдяньtй к nоливанію), колок6л-кица, к6nіє, 
крест11, крестик на nhJce.r, крестйлнuца/-тіtл- (КІІАенная/цин6вая/дре
вЯная), корйца!чернЬLй лdдан-ь, кроn~tлница, кроnuло, кроnйлце. ку
кuльtІвинов6дкьtи с-ьсJідціt, КJІТ"Ь цеuк6вньtй16лар-ь, лІfвра, лdдан-ь/ 
ві.АtіЯ.Аt"ЬІкадйло, ла.Аtnада, лентій, л6жица. .-икея, .AtUDO святоє/єлей 
освяшенньи1 . .Аtолитвекница, .АtО1tастьфь, .Аtощи, ""' yc6nшazo, нав"Ьсло 
кав6йкое діакокское, -кал6и, н6жици (к-ь nострьtженію власов11) но
сйла, обйтель, (на.Аt'Ьстньtй) образ-ь (xna.Ata), оzрада, окт6и.r-ь, 6лтар-ь/-рь, 
оnона (скрижали), очистйлище, nаволока (на столеt~"Ь) nаnерть. nа
чешки юіzкіе, nещера, nйра от шолк6воzо nлата с'швена -ка С'ЬСJІдец11, 
nлаткоІсинд6н бімЬІ.й (накривати хрещеного), nлащенйца, nоzр"Ьбал
кица, nодножtе св. трdnезьt, nокрьtвало (-карубкое), nо"ІСР6вець. nотііn-ь/ 

ч!іша, nритв6р-ь, nрестол-ьІакті.Аtйс-ь, саван-ь, св"ЬтйлнttК'Ь, св"Ьща (вос

к6Rая, с. боzоявлекская), с-Ьдалище святителя, скрижаль, ск11д6лник-ь, 
c.Att.ipнa (с-ь яловце.Аt'Ь), соборкик11 .Аt'Ьсяцев"Ь, сосудьt слижебнін, ста.Аt

на. столець, столn11 сзатвор схимника•. стщ1чец-ьІnеuвьtй nерст.,., (с бу

.АІ.<іzою к no.~a.Jdнiю), с.rй.Аtница, тетраn6даІ-д-ь/столец-ь, товалнпІnокnи
валІ'. (траn!!зьt u жертовника), св. траnеза, треб-кюс-ь єnt!скоnскій, 

трость. трuнна!рака/ковчеz-ь, у.Аtьtвалница, хартія, .ropuzвa, .rua.At-ь 

<щеnква», хпа.мин4 «келія схимника•, церков (десятинкая, златовер
хап). 1ІР.ркв,щаІ.ttолитвекица (в€лuкосан6вкьtх-ь людей), Ц.АtmtтарьІки

.Аtитuрій, чаша, черкило, яловец-ь (с.Аtйрка іс-ь я-вце.Аt-ь); 

2. аналавІ-валІкuкули (ка zлав"Ь), архидіакон-ь, ap.ruenicкon-ь,-кoniя, 
ар.rіерР.н, архі..ча-кдрит11, ap.rinncтьtp-ь, блаженство, брат-ь,-тіяІдружUна, 

братство (б . ..чилосердія), велебньtй iepo.At01td.r-ь, в-ьtй отче!, вервйча, 
власnкйt~а. zосnодюt"ЬІкир-ь, діакон-ь, д"Ьвственник-ь, ду.rовнщс-ь/испо
в'Ьдник'Ь, єкклttcidp.r'Ь/naлa..ttdp'Ь, єксdр.r-ь/ -.ra, єксоркіста/заклинdтель, 
єnіскоnь, єnархія, єnітра.rіль/-.rиль, ЖЄЗЛ"Ь, жрец-ь: жерЦU, заКОННUК"Ь, 
затворнюс-ь/оТШЄЛНUК"Ь, UZJI.AtЄH'Ь, U1LОК"Ь,-КUНЯ,-КJlЮЩій,-ческій ('ЧUН"Ь), 
упо(д)діакон-ь, iepdp.r/-.ra,-.riя, ієрей (nарохіЯлньtй), іеро.монах11, каллf
zи, ка.Аtuлавха, какдиловжиzатель, кардинал11, клир-ь,-рІLК'Ь,-рut~и. 
корректор (у друкарні), костел-ь «рим. церква», крест-ь рІічньи1, ктtі

торь, кукулі (с аналаво.Аt)!-ль на zлав'Ь, кущ1шк-ь, леtат-ь pu.Atcкazo 
nanьt, лжебратія, людйн11 nростьtй, ..ttdнтія/-іа, ..tt. - .Аtальtй образ-ь, .Аtі
рЯнин"ЬІдиря1ІЄ, ..чйтра, ..чuтроnолйт'ЬІ-та,-n6ліяІ-ліа, ..ttнишескій, ..ttона
стьtрь, на..чі;стник-ь (єпископа), нараквици, настоЯтель оспарох», начал
ник", новоначалньtй, об'Ьтьt д'Ьвственньtu, облачйтисn, одежда (кли
рика), о-ьt священическіи, о. церковньtя, о..tt6фор-ь, орсір-ь, оратор, па-
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ра.АС.dнь/-аить, nар6.rіа,-.rіЯиииь:-.rіанеІ-ии, naтpiap.rь/-.ra, nерсона цер

ковиая, n1Jвець:-вцй, nодвй~икь, nоддіАкоиь, n6я.сь, nревелебиьtй 
(иtу.Аtеиь), nрезвйтерьІсвящеииикь, nрезвйтерство, nрелож6иЬLй, nре

nодобиьtй (ар.rі.Аіаидриrь), nречестчьtй (npoтon6na), nричеть,-ткик-ь, 
nроnовіJдиикь, nростець •не священик•, nросфород'Ьец-ь, npoтonona, 
-noniя., nустьtккик-ь, рйзьt, ряса, расок6сец-ь, расофор-ь, сак-ь, сакда

лія, св1Jще1~6сец-ь, святt~тель, свящекчикь (napoxiAл1tbtй), сосудо.rра
нйтель (над свічками), сnов·Ьдюtк-ь, старец-ь-.Аtока.r, сті.rdрь/-рь, столn
иик-ь, сударь, с.rй..кикь, врок-ь констактиноnолскій, укрой, фел6к-ь, 

.riт61t-ь/.ru-, .rрістіянйк-ь, (nанове) цекс1jрове, цексуровати, честньtй 

(ієрей), чин-ь (икоческій, свящеккическій, .Аtнишескій), чтец-ь; 

З. сіtнець (части аtнца), аtіяс.Аtа!св. вода боzоявлекская, аллилуія, 
анад6.r/восnрЇЄ.Аt'КtLК, акаве.Аtа, актйд6ра, актіфО'К, арТОС"Ь, баба, «ПОВИ
ТуХа», бдіJкіе (всеночное о ус6nшо.Аt-ь,- нощное), безбрdчна, блаже1tиьt, 
боzор6дичек-ь, брак-ь законньtйІсуnружество, братотворекіе, ввестйся 
по брdціJ в-ь церков, вечеркя (велика, .Аtалая), ваіи (от фикик)/віJтв;я, 
-ви, віJ-пчакіе,-чати, віJршь «СТИХ•, водосвященіє, возtлdс-ь, восnрі

ЄАник-ь/ку.Аt-ьІКАортрь,-.АtницаІку.Аtсі, воссліJдовакіе •чин•, в(о)х6д-ь велй
кій. - .АtалЬLй, вцерковлятися (.rристіянину на 40 дек), tлавсі •розділ•, 
zлась, девятйнЬL •поминання на 9-ий день•, деся.тйиьt сплата парохо

ві•, десятосл6віе nриказаній божи.rь, діакоиство •єктенія, виголошу
вана діяконом•, доtАdтик-ь, допа спроскvрки•, євхарйстія або rЬло и 

Кровь, .ЄКСаnСаЛА'Ь,-.Аtи. євхол6fіОК"Ь, ЄКТеНіЯ, ""' великая «МИрНа», ЄЛей, 
єлеоnоАазаніе, єлеосвящечіє обрЯдь, єnитй.АtіяІnокuта, єnіти.Аtисати, 

жеtнати, жекйrь. жертвЬL, жРіJти, закликаніе, защ1чйти. зводь єллин
скій. ієРейства а. свящекство •частини, відправлювані священиком•. 
извіJщеиіе •оповідь•, ік6с-ьІ-й, індікт, иnакои, ир.Аt6с-ь. исnовіJдtініе 
віJрЬL, исnовіJдьІnо'ІСаініе, исnовіJдатися, 'ІСажденіе, кdн6кь, 'ІСатавасія, 
'1Сател6t, кавйс.Аtа, кt•н6никь •поичастен•, к.Аtотра, кхйzа розnuсткая 
«розвід», ковчеzь «ТРУНа», к6ливо/юІТfя/вареная ntuеийца r! .АtедоАь 

fu сладКUА овощеА) с.Аt'Ьшпная. кондdкь. кондіція: nод кокдfціею кре
щекє, кpactPattecie, к-оестаобрd:mо. к-оещекіе, КtІ.Аtьfвосnріє.Аtникь, куАdІ 
вьсnрієАница, ку.Аt6вство, ликь, літ!аІли-, литурtія (nарохіялкая), л-я 
nреждеосвящекньt:rь, литuРtисати,-акіе, .Аtалженство, .Аtалжокок,-нка, 
Аатерія (свв. тайн)/вещь . .Аtедовина . .Аtетdиіе, .Аtетрйки, .Аtuиея . .Аtиро,..., вели
кое . .Atиpono.Ataзdнie, ,..., cтiJ1t', .Аtолебень . .Аtолитва (крестоnоклоккая. заа.Аt
б6нная), .AtUЖttT'ICa, ..Іt1/ЧЄ1tичекь, набоженство, наzробное, надnисаніе аnо
стола, наnо.А~кекіе •поую\», наславник"Ь свято.Аtу, на хва . .пите.r..,.,, нР.віJ

ста. неnорочеч,-чньt, ножициІ-ц'Ь nостриtати. обв'hщені.Р. fсупоужжя), 
об'Ьдница, об'Ьть, облачйтися, обліJЯчіе, облюбе-кни •мололята•, об1tов
леиіеІосвящечіе. образь великій акtелскій. обріJзdніе. общNеніе, обРЯ
дьt!цереА6ніи 1~ерков1tіи, обход-ь цере.АtокіЯлньtй, обхождtІtіе л'hтное 
цер"ІСве, оtлашР.нньи1. одnnавова-кіе цереАон'Ьалное, окроnленіе, октоиrь, 

оловйна, оnnйrчоки. opdt,iя (о nіенк1Юстu), осанна, освящекіе водьt 
(авtистове Аnлое), пснованіе церкви, отnJість дневньtй. очищекіе, nа
вечер-киип. nаАnти усоnших-ь споминання•, nанна, nарастdсь!nредстd
иіе, nаре...,:ІІяІ-рйАія., nерстень, niJcнoniJиfe, nщребекіе, notpuжeкie в 
вод'Ь, nод66ен-ь, nо"ІСаЯиfе а. nо'ІС]іта!исnов'Ьдь, nок6uиь, nокuтаІєnитй

Аія.-кутовати. nолиєлей, nолунощница, nоАазован'е. nоАин.tікіР. 1""6впд"'. 
nоАіJинu'ІС-ь усоnшиrь сграмотка•, nорекло, nосл!і-кіе, nос.л:t~овfічіе 
•чин•, nость,-тникь,-иичество, nотребйти, nотченіе, nраЗд'Ки'ІС (?осnод
скій), nраздничньttl боzородичекь, nринось nраздннчиьtй/-носьt, nрн-
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n1м-ь, nриставство/шафооаніе тіJла и крве, nричсістен-ь,-стіе,-стник-ь, 

-чащеніе, nровад-ь иноческій, nрокй.ttен-ь, nр6лоz-ь, npocкo.ttuдiя,-.ttuca

нie,-.ttucaтu, npQcфopa, nроцессіа nоzребная, ncaлo.tt-ь, раздріJшеніе, 
-шати, рукоnоложеніеІхиротоніяІхі-, ссіккос-ь, сакра.~&ент-ь/тайна,-нта 

церковньtиІтайнЬL, свіJтйлен-ь, священство, сикера, сtt.~&вол-ьІсклад-ь віJ

рьt, сіJдалекь, славословіе, служба божая, с. торжествею&ая, с. nреж

деосвященная, служебник-ь, с-ьродство, сорочйньt/четьtрдесятйнм спо
минання на 40-ий: день•, сn6в1Jдь, сочиво, ставроnйtіон-ь, статіа, сте
nенна(а), стихйра: литійпая, ca.ttozлdcнaя, nокойпая, на хвалитех, стіхІ 

стих, субботство сюдаізм•, суnружник-ь,-ица, cxй.tta, таинства, тиnік-ь, 
траnеза, требпик-ь, третйцьt усоnших, трисвятое, троndр-ь/троnариоп-ь, 
указ, усьtновлен.tе, ус6nшій, устав-ь, JІ1"РИЯ, фор.Аtа (свв. тайн)/образ-ь, 
хартія, ХUТОК'Ь, хліJба б·Ьлоzо .АtЯКUШ"Ь, цepe.ttOK1Jя/-1tie/oбpJiдьt, 'ЧОСЬt 

(царскіе): nервьtй, третій, шестЬLй, дев.Rтьtй, часть:-стиІчастки (агнця), 
ш.люб,-бовати, ял.ttужна; 

4. боzоявлепіе, "Кавечеріє святЬtЖ 6-ній, возпесЄ"Кfе/в-ьз-, в-ьскресеніе, 
второк-ь свіJтлои "Кедім~. дпи nостпьиtІсв. четьtредесАтпица, крещЄ"Кіє, 
nавечеріє, """ рождества Христа, "Кед'Ьля: вс'ЬХ"Ь свЯТЬtХ"Ь, .ttирон6сиц-ь, 
.АtЯСОП7іСТНаЯ, Во.ttина, С'ЬLроnуСТНаЯ, стріСТ'Каt:t, О6КОвЛЄ'К(Є xpa.tta, nаска/ 
св. велика "Кд. nасхи, nост-ь велйкій, nрdздпик св. аnостол-ь Петра u 
Павла, nредпраздепство, преображеп~е. nRтдесАтпицаІ"Кд. n-ци, nАток-ь, 
великій n-к-ь, сед.А&йца стиждень•, сошествіе св. Духа, среда, суббота 

велtікая, с-та св"ЬтльLа "Кед"Ьля, ycnt.?niє Пречисть&я БоzородицьL, чет
верт6кь, """ ве.ІІикійІв. четвер-ь; 

5. ад-ь, адопаі, анаве.А&а, апzел-ьІвіJстник-ь, """ хра"Кйтель, аптfхріст-ь, 
аnостасія, аnостол-ьІблаzовіJстник-ь, артикул-ь віJрьt, арханzелv., архt

стратиz"h, асnид"h, безбожіе (azapAncкoe), безпачалньLй, жен."Ь по обьt
чаю б?>tвnе..чое cmf'lnзtгuatio•, безсnебренник-ь, біJсь (nолуден"Кьtй)Ід"Ь

""он-ьІдіавол-ь, блаzоzовіJніе, блаzодать/ласка, блazopaзJI.ttie, блаzоче
стіе, бл~д-ь, блюзп"Ьрство/хула, боzопев"Ьста. боzоотцьt, Боzородица все
nіJтая, боzослов-ь,-віє/вія, боzочловек, боzоубійца. божество тріиnостаС"Кое, 
~:~едщrо.ttученик-ь, вечера тайпая, вьtкладdч (св. Пись.ttа), віJра ри.ttская, в. 

надіJя и любов-ь, віJчпьtй, власти с2-ий: хор ангелів•, вседержитель, 
вселеппая, втіJлепіє. второзак6ніе. вшетеченство. zeenнa 6zпепмаяІєзе
ро оz-ное. zеретйцкій, zиnокрйтскій, zніJв-ь. zосnодстваІ-вія сЗ-ій: хор 
ангелів•, zр"Ьrь: nервор6дньtй, nовседневкьtй, nvостtітелньtй, сАертел

Нt:tй, учuпковьtй, десятослооіе, див-ь/чудородящійся «дивогляд•, диш
кнnовати, д-tдич-ь царствія пебеснаzо, довод-ь, дottdcньtt1, єванzелuстЬL, 
єдиносущкьtй, єлоі, єnfти.ещсdти, єресь, єретйк-ь:-т,rицьt, еретичееtву
юvt1й, естество (трисоставное). жеvтвп zpiJxoчucтttтeлнnR, .жttвотворя
щій, жизнодавец-ь, зпблужденіє. зпбоб6н-ь, завіJт-ь ветхій, зай~рость, за
конодавІЩ"h, заnовіJд~. заn1)1щ~епіеІот лучепіе apxi-:uet1cтІJa, зzеретнчdn,., 
зz6да (:несоzлdсіе). :Jдатоусть/златословнЬLй Іоаю~о-ь. з..чrіза zр'ЬхаІzр·Ь
х6внаn, з.ttій вселукавьtй, ttдол-ь.-лослуженіе, избавt.ітельІоткуnt!.,.ель, 
интенціяІнаАіJрепіе и воля, ttnocтdcь, искусител~. искуw.ати себе, ката
стих-ь (всnак-ь), каоолическій, клЯтва, ющzи єретuцкіе, ковчеz-ь (HoR 
nатріархи), кo.tt.ttЄ1tт-ь (Ів. Золотоустого), кор.ttйло церковное, крест"h жtt
Rон6сньtй, лrіко.ttство, ласкавость, ластовtща словесная!Златословкьи1 
Іоаннь, латuнпик, левитик-ь «3. кн. Мойсея•, леtація, летdрtус-ьІс6nот, 
личе..tt'Ьріе, л"Ьпйвство, л"Ьтера, ляйк/.tt{рскій челов'tк"h, Ааєстdт Божій, 
..ttapzapuт-ь, .ttатерія, ..ttecciя, .ttилостьtня, ..ttироточивьtй, .ttіJркость, .tt"Ко
zовuден.-ь, .ttолитва/-леніє/-лба, .АtОЦ, .AtOЩU, .ttу'Ченик-ь (доброnоб'fІдкьtй), 
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иабожkство спобожнІсть•, иаитіе/иаш.tстsіє дужа, иаказаи1е, иа~"Ьст
иикь божі11, патура сприрода•, мачала •2. хор анг.•, иачии'е, иеnо
rребиица «зайвина•, иеукь, нищета (чернеча), ИО.А(окаи6и, обжарство, 

обл"Ьtація, обручиикь, овца (ду.rовиая), освятитель, особЬ& .rл"Ьба и вииа, 
осndлство, отлІІЧіпиw11, оrречkія єресей, отстуnиикь,-nство от в'Ьрь&, 

отужа, отщеnkецІс.rіс.А(атйк, оф"Ьра безкровиая, оц'Ьстtілище, nадоль 
nлачу, nаиь (бозский)ІХ-с nаи, nаииа nречистая, nерсвазія, nерсопа 
свята, nисаиІе ливlлловь, nьt.rci, nоб'Ьдоиосець, nоваба, nовстяzливость, 
nоzоршеиіе в"Ьриь&rЬ, nодобіе, nокора, nокровь, nослушаиіе (ченця), 
nослушеИСТВО, nотварь щеtулиая, nотеиція, nачесть 'U'ІСОИ, nравов"Ьрfє, 
-риwй, nраотець, nрародйтелиІ-ліе, nреzр"Ьшеиіє, nредdиіе, nредв"Ьч
ИЬ&11, nредстателюща, nредтеча, nрее.А('Ьиеиція, nре~'Ьиlиіе сvщества, 
nnесуществовdти сперемінюватися•, -ществеи'Кьи1, nретворйтися, npe
фitVPOвaтu. сснмволізувати•, десЯтеро Божее npuкaзat&'e, nриС1&од'Ьва, 
nричииЬ& иистри~еитал'Кьtе, nродуковати, nро.А(ьtсль Божій, nро~ь&сл
иикь, nрообразйти., nроnов'Ьдь єва'Кzелія, nророкь, nротйв'Кици, ncaл
.A(UC'J'a, равиоаnостолиь&й. раздр'Ьtиеиіе zр"Ь.r6вь, р-е от клЯтвьt, раская
тися, ра11, рахtіиокь сов"Ьсти., Саваофь, сата'Ка, святи.тель, святотатство, 
секта, серафия,-.А(t& «1. хор анг.•, сила ц"Ьлеб'Кая, силлоtіс.иь, си.А(6t&ія, 

сwиоотчество (савеліЯиь), скииіяІскриия nри..ч"Ьря/кивоть, скрunііли/ 
шк-vль, скрі/жа, СІ'J/ТОК'Ь, с.к"Ьшеиіе, соборь: вселе'Кскій, nом"Ьстиь&й, 
сьборь ЄDетическі11. собоюище єnети.ческое u отстиnt&ичое. с6бство •осо
ба св. Тоойці•, сов"Ьсть/си.А(иеииtе, раж~іt&окь сов"Ьсти.. содо.А(іЯ, сьесте
ствеииьtй. д1JЖ"Ь (св.), создатель, ськрuшеиіе (сердеч-кое), соnричаст
иикь, сьставь «ПОЕ'днання Бога й чоловіка•, сnолtіСТ'Кь&й, сnолкова-к'е 
І"елесиое, старозакоииь&и, стйжія (4 c-tu.), страстотерпець, сuдь страш
иw11 Божій, сJіетіе, си.ии"Ь-кя (искушdти.)/-ие-к'е, СJіщество •істота•. е-ва 
nре.А("Ьиkіе. сжіс.А(атйкІотщеnе-кеи., с-тttческі11, тає.и-кица, тай-ка Божія 
(nла u кюве ... ), т-w сnравооатиІзаживати, таи-кство (собюа-кія, nрича
шеиія). тартарь, терnливОСТ'Ь, теста~еИТ"Ь (старь&11, 'КОвЬ&й), Т.А(а 'КРО

,.І('ЬШ'КЯЯ, трисостав-кь&11, Тройца (живо-качал-кая), ероиЬ& «1. хор анг.•, 
uстпвоnоложиttк-ь, уzод-кикь, ун.ичижйтель таии, усnюаведливе-кє, итЬ
иttітель. uчтивость, фою.А(а, .rаюdкти.рь/зиd,.І(еиіе fuсwиовлеиія.), жеnuви..ч, 

-.A(tL с2. хор анг.•, жодотаица, ХризосТО.А("Ь, ЖJілиикь, цеnкnвь .иn.тка ма
ша. ц"Ьлебиици, ц"Ьло)(Jідр-кь&й, цкливость, t~-к6ть&. челов"ЬколЮбіе, чи
нове: 9 ч-овь ~иzеловь (аржаzzели, анели. z6сnодства, :repuвf.A(u u се
рафf.Аtи). чистота (ЧЄD'КЄЧа), ЧЛЄ'К"Ь в"ЬрЬ& nРавославИЬ&Я, чuдотворець, 

чuжолозство. шва-кковати., щедроблйвость, яв-коzр"Ьшиик-ь; єретики, 
нехрист і яни: алкорtіиь, аnnоли-каріJше, аріЯ-ке, артоио.ttітрuІ.rл-h
бов,t-коnокл6'К-кикtt. варвtірь, Гусе, євио.А(іа-ке (1 ра1 nри хрещеннні 33-

нурюють у вo}Jv), євти.тіЯ~tе, єллиt&-ьІnоzа-ки-кь, жuдов1і-к-ь. U.А(аиижеи(!). 
U'КОЯЗ~чиик-ь, Іоа-к Кdлви-к - калви-кскіе збори/кал'ви-кове, Мартйм ... 
ЛЮтер-ь - лютерd-кскій, .А(йКедо-кіЯ-ке, .А(й'Ки:rеЯ-кь&, .А(аркео-кйсть&/-~tuть&, 
Мел.лн-ккт6~. Межа (nокло-кеиіе), .киийстрЬ&, .ко-кдаийть&, .коитаийстиІ 
фрйf1tІсавеліЯ-ки-кь, -кев"Ьсти•&к-ь •гінекей•, несторіЯt&е, иовокрещенциІ 
социиtЯни, иавотіЯие. nавлиніЯне, nоzани, рабйиове, савватіЯни (СЬ&'КО- . 
отчество), сdсове, сб6рище, іюдейское, севиріЯне, се-кtt6рь&, синаtоtа, 
тал.куд-ь, турчи-кь - турецкі11/сарацй-кскій, уалеитиніЯ-ке, четЬ&рнаде
сЯnицt&Ітетрадйnt. 

Оця, так обширно винотована, термінологія Мо11Илиного Треб
'Н.ика важлива ще й з уваги на те, що вона походить із часів перед 
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пізнішою русифікацією Православної церкви на Україні в 18 в., 
а з другої сторони - відображує тут нашу післякиївську спад

щину, а отже якось її ілюструє. Попри те - в дотичній лексиці 

Требника відображені й латинські та польські впливи; вони не 

здивують, як усвідомити собі, що наші богослови й церковні діячі 

студіювали тоді по високих школах Польщі, Чехії, Німеччини, 

Італії й Франції. В самій же лексиці на марrінесі появляються й 
зачатки нашої філософічної й nсихологічної термінології. 

Битворена під цим .польсько-латинським впливом термінологія 

наших теологів і авторів 16-17 вв. живе в колядах і піснях Бо~о
сласника (1790, до 1903 р. - сім видань, крім окремих видань ко

ляд звідти ж), ІН що втрималися головно на зах.-укр. землях Гали

чини й Закарпаття. На Правобережжі вони були викорінювані ро
сійською Праавославною церквою як «недогматичні• (доnускався 

лиш спів різдвяного троnаря). 

В тих колядах і піснях зустрінемо усі ті катихизмові вислови 
з 17 в.: nредвічний, (щоб) утішив вся, звізда ста, діва nречиста/ 
чистая nанна, ознай.АС.ив то (ан~ел Божий) - nастиря.АС., звіздарЯ.АС. 
і зе.м.ни.м. звіра.АС., іде.м. в Вифлеє.м. з желакнє.м. з nоклоиоJС., nо~ану 

безстидну, безбожку Іроду не nовіділи •сказали• (лемк.), з ди
тятко.м., з бидлятко.м., з ослятко.м. і з .м.атко.м. най ся хоронить, -
щоб лиш згадати коляду Бо~ nредвічний. А те саме стосується й 

інших церковних nісень, складених хоч ченцями хоч київськими 
спудеями, а зібраних згодом і nідредаrованих почаївськими васи

ліянами: Уже декрет nодnисуєт, на с.м.ерть Христа сказуєт, чи: 
Па.м.'ятайте, християни, що ся з ва.м.и nоті.м. стане: Чи до nекла, 
чи до неба - всі.м. ка& nоті.м. іти треба, на віки. 

Тоді, як на Лівобережжі від кінця 17 в., а на Правобережжі 
й ін. землях -.від кінця 18 в. після 3-го розподілу Польщі, -
остаточно запановує nідчинене московському Синодові право

спав' я, яке не терпить льокальних особливостей і тим самим по
ступово уніфікує тутешню церк.-рел. термінологію, усуваючи з 
неї всі сліди nоль.-лат. налету, -то в Галичині й на Закарnатті 

така латинізація й польонізація ще більше поширилася з упо

дібненням і духовного шкільництва і церковної адміністрації до 

ІіІ Див. Ще r nо в а, С. А.: сБоrоrпасник'Ь•. Историко-питературное ис

спедование, Киевские Уииверситетские Известия. (= КУИ), 1917, нр. І-11, с. 

1-62, V-VI, с. 63-168, ІХ-Х, с. 1-347 (та окр. відбитка, Киев 1918), - там і 

раніша пітература; новіша: Українські nись.Аtениики. Бібліоzрафічиий слов

ник, т. І, с. 247-50, Київ 1960; теж Гор б ач, О.: сМоскапь чарівник• І. Кот

пяревськоrо і nочаївський сБоrоrпасник•, Заnиски ЧСВВ 11, 7, с. 258-65, Рим. 
1971, - та: Новорічна пісня св. Васипієві Вепикому в Гапичині і на Пря

шівщині, Християнський zолос, р. ХХІІІ, ч. 3-5, Мюнхен 1971. 
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латинсьІ<ОЇ церкви: польської в Галичині (та на Холмщині-Під

JІ.яшші), а мадярської на Закарnатті. 

Адміністраційні функції звуться no духовних школах {зреш
тою, лк раніш і в Києві) nо-латинськи: 

ректор, префект, дуктор, рефектар, рекреація, nреnаранда, і'Ктернат, 

сеАінарія, х.яерик, алюАнІnитоАець, целібат, целебс, канцлер, ревере'К

да, кольараnса (власне коЛАЯреnса!); подібно й церковна адміністрація: 

катедра, консисторія, капітула, канонік, колятор, терно еліета з 3-х 

пропонованих копяторові церкви кадидатів на пароха•, nрезента, ві

карій, суфраtан, дисnенза, індульtенція, nарохія, шеАатизА, сиtнатур

ка, циборія, дальАатика, хатехизація, тощо. При тому в Гапичині по
при те творяться (чи відновилися) й свої переклади: nитоАець, духов

ник (сnіритуал), до'Черна церхва (філіnлка), сотрудник (вікарій), тре

би (столя). Серед народу nоширилися польські назви дпя наших ду

ховних осіб: ксьондз, іt6Аосць, ЇАосцьІдобродзійха, бiCKJifl., суфрdtан, 
дехан, фореньtви/фани, реінтий •дяк•, nодзіньковdнє снадrробне звер
нення (при nохороні) пароха від імени покійника до найближчої рідні 

з nодякою за все вчинене йому (покійному) добро• тощо. 

На боці залишаємо церковну термінологію, лк вона виражена 

в словниках: друкованих П. Берияди (1627 і 1653,52 в його су
nрасльській nерерібці цслов.-nольській (1722) з nочаївськимм ви
nравленн.ями 1751 та 1756 рр. та nередруком 1804 р.,53 а з доnов
неннями й. Левицького 1830 р., .як і в рукописних Є. Славинець
кого й А. Корецького-Сатановського54 та І. Максимовича {1718-
24).55 Всі вони .якось відображують термінологію, знану з інших 
тогочасних творів. При тому слід пам'ятати: оскільки в початко

вих аркушах Бериидиного Лексикону (1627) місцями іншими че
ренками 'Подавано ще латинські, грецькі й польські відповідники, 

а таких черепок у дальшому нема, то годі сказати, наскільки там 

тоді кирилицею в дальшому надруковані nольонізми-глоси (як 

поліглотні відповідники), а наскільки - польонізми тодішньої 

літ. мови. Відnовіді на це питання україністика ще не дала, бо й 

можлива вона лиш у порівняльно-історичному пляні. 

52 Німчук, В. В.: Лексикон славе-короськнй П. Беринди, Київ 1964 
(факс.); Гор б ач, 0.: Два видання Бериидиного ,Лексикону», ІІЗ УТГІ, т. 

VII(X), Мюнхен 1965, с. 126. 
5:1 Гор б ач, 0.: Укр. rnocи в попіrпотних сповниках А. к.-пепіно і Г. Me

ticepa (1603), НЗ УВУ, ч. 4-5/1962, с. 155-56. 
s.a Німчук, В. В.: Лексикон латинський Є. Славинецькоzо. Лексикон 

словєно-латинський Є. Славинецькоzо та А. Корецькоzо-Сатановськоzо, Київ 

1973; Гор б ач, 0.: Перший рукоnисний укр.-латинський словник А. Корець
хоzо-Сатаковськоzо та Є. Славинецькоzо, Рим 1968. 

55 Но r Ь а t s с ,h, О.: І. Maksymovyc, ein verkannter ukr. Lex~kongraph des 
18. Jhs., und sein Worterbuch, Annals of the Ukтainian Academy of Aтts & 
Sciences in tlte U.S., New York, v. VIII, р. 85-114, 1960. 
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Закарnатську церковну лексику включує і рукописне т. зв. 

Нягівське Учительне євангеліє з 16 в., видане російським дослід
ником А. Петровом,50 оnрацьовану ж у формі словника дебрецен

ським україністом Л. Деже.57 Назвемо лиш характериетичніше 

звідти: 

1. дух овенств о: зако7~uкь/законоучunль, закукь/заnов1Jдь, ка
учити/nроnов"ЬдатиІдоzаняти, nроситиІ.-олитиІкортати, с.-иреннь~й/крут
хь~й. еретuкь/nрелестнихь; 

2. о бр яди: (гріхи) 6лудь/курварство/nрелю6од"Ьйство, 6лудкикь/ 

чужоложнихь, 6лудкицаІкурва, божитися/кленитися, викаІzр"ЬхьІсо
zр·ЬшеніеІлоршаzь ( = l[at]orsag, спайдацтво•), ви7шwйІzр1Jшньtй 1ли

хьtйІнеnраведнwа, извинитиІизzр"Ьшити, злwйІл~wйІх~тляк~й (= htit
len сневірний•), неnравдаІбезбожекство, исnов"ЬдатисяІисказати; 

З. на ук а: адьІбездкаІ.-ука, б"ЬсьІдявуль/чорть, блаzословлятиІсвя
щати, nроnов1JстиІволювати (= ·vallnl свисказати•)/б"Ьзектовати (= bizo
ny •nевний, правдивий•), воС7СресttтuІизбудити, избавитиІусокотити 

(= рум. а socoti сбереrти»), вьtдкуnитиІвьtдвалтовати (= megvaltani •спа
сти•), сnасьІсnасит'Ьль/валчакь (= valtsag свідкуnпення•), .«ука/кіJкь 
( = kin), .«учитwк'Ьковати, над'ЬятисяІб'Ьзоватися ( = biz-ik • nокпадати
ся на щось•), образь/кіJnь (= kер)/фіJль (= fej cronoвa• і faj •Рід•?), 
воскресеніе/устаия, nосліJдн~й/7СОнечньи1 С]Ідь. 

Простонародний характер nоук дозволив далекосяжно вnро
вадити народну місцеву лексику, серед якої нерідкі - мадяриз

ми, а з у·ваrи на близькість румунської мовної межі - інколи й 

румунізми. В теологічну літературу таких nозичень однак не до

nущено. Тут nанує «nівнічно-карnатська» церковнослов'янська (і 

на ній витворювана - народна) термінологія, nри чому nольський 
вnлив (так зокрема в перекладі латинського Катихис-у де Каме

ліса, 1698 ·р., що його ладив, за словами Є. Сабова58 (с. 187) свщ. 
галицького nоходження Йоан Керницький, - де траnляються 
артьису.ІІ.ьL в-DрьL, ~ерезьL, nриказаня Божіи, сакра.м.ентьL ново~о 

теста..менту, строфавати (с. 13-14)) - відображений куди слабше. 

Крім мадяризмів і латинізмів, тут зустрічаються деякі сліди 

чеського вnливу (наnр. облеченка/увtреніе, 1740 «рукоположне 
свідоцтво, номінація на nарохію», пор. чесь. oblacka «обрядове зо
дягнення в черничну сукенку» слов. oblecenie «ОДЯГ»). Крім обіж-

50 Петр о в, Апексей Л.: Материал~ для истории Уzорской Руси, ч. VII, 
Сб ОРЯС XCVII, 2, СПб 1914. 

57 Д з же, Ласпо: Украинская лексика середи'Кьt 16 в.: Неzовские nоуче

ния. (Словарь и анализ), Дебрецен 1985. 
58 Сабо в, Євменій: Христо.матія церковно-славянских u уzро-русских 

литературки.r nа.«яткиков с nрибавлекіе.« yzpopyccxи.r народкьt.r сказок ка 

nодли'Н.КW.r 7tар"Ьчія.r, Унгвар 1893. - Визичення книжки завдячую д-рові 
Микопі Мушинці. 
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ників, листів, ідеться у Є. Сабова про вибір із літургійно-гоміле

тичних та катихизмово-богословських текстів: 1) До~.м.атики (1598), 
2) Катихису й. де Камеліса (1698), З) Казуїстики (1727), 4) Наро
довtщанія (1768), 5) Бо~ословія .nола Митра (1778), 6) проловідей 
М. ЛучІ<:ая (1831), О. Мигалича (1847), С. Мустяновича (1856), І. 

Мопдока (1868), В. Поповича (1853), 7) Исторії церковної (1851) А. 
Балудянського й 8) Тиnикону (1890). 

Звідти ж nодаємо за rруnами в історичному nерекрою вибір 

церковно-реліrійної лексики: 

128 

1. дух овенств о: архієрей/вАадьиса/ієрарх/єnискоn, викарій/н.а
.Ас:Ьстн.ик аnостолскій, вірн.ики, дієцезія, люде восточн.оzо н.абожен.ства, 

ин.дорса •схвалення, рішення•, ин.сталяция, кан.он.изувати єnархію 
сусамостійнити, формально заснувати•, канон.ик,-н.ичество, каnитула, 

клир,-рическій сан., клирошан., кон.систорія, .«итроnолит, облечен.ка/ 
ув'Ьрен.іе, nарох/nриходник .«'Ьстньtй, nриходскій до.АL, nарохіяне/вір
ники, nапа, nатріярх, nревелебн'Ьйшій zосnодин., nоn/nан.отец, nресви

терскій сан., nрис-Ьдатель «асесор•, nри.«ас (римо-кат. примас Угорщи

ни був головою й укр. кат. ієрархії, а укр. кат. єпископи Мукачева аж 

до 1771 р. ссуфраrанами• мадярських Erepy), npoтono1ta, резиденція 

(списІсопа), рукоnоложити, духовн.ьtйІсвящеJL-кик, син.од/собор, ун.іяІсо

єдин.ен.іе, церков ри.«ская, .«итра, посох, саккос; nоддіакои, діакон., за

клин.атель/єксорциста, -чтец, св"Ьщен.осец, вратарь, дяк, n"Ьвец; се.Аtи

н.арія, сиротарн.яІnитател-кица «захоронка•; архи.Аtан.дрія,-рит, (nрото) 
izyJLe'Н., ієро.АLО'Н.ах, UJLОК/JLоnахІкалуzорьL/-черн.цьL!закон.н.ики; треби: 

nлаца дорочн.а/доходокІроковин.а, кон.tруа сдерж. плата від 1848 р. за 
адм. і шкі.льнонавч. працю парохові», катедратіку.« сплата єпископові 

за свячення• { с. 116/1725); 

2. ц е р к в а: собор/каведра, xpa.At, олтарь, nрестол єnискоnа; к н и -
r и: єван.zелиє/четвероблаzов'Ьстіє, аnостол, євхолоzіон.І-часослов(ець), 

U.АLен.ослов •список єпископів•, литурzикон., JLuн.eя, октои.r, JL'Ьсяцослов, 

тиnикон., устав; 

З. ч ин од і я н н я: тай1tЬL!сакра.Аtе'КтьL, діJйствовати службьL, діякон.

ства, обрядьL священ.н.и-ческія отnравляти, крещен.іє, в'Ьнчан.яІслюб, 

зв'Ьн.чати, JLалжепскій союз, вовод свивід•, nокаян.іе/исnов·Ьдь, исnо

в'tдатися zp'txoв, соzр·Ьшен.іn, nохиба, оскверн.ити, разр'Ьшити, євха

ристія/nричастіє,-чащатися, уzолосити, nро1юв·Ьд1LUЦЬL, nроуказовати, 
JLолитвапя, nоzребІвеликьLй nровод, казапя н.а nоzреб·Ь, nокойн.ик; сти

хира (жалобн.ая), кондак, славословіс, канон (nокаянн.ьLй), столн, 1tолу

нощница; 

4. свят а: рождество, блаzові;щен.іе, nущан.я великоє/nост в-кій, 

nущаня Пилиnово, великая сед.Аtица, страсти/-сть, великая субота, ве

ликден.ьІвелика нед'Ьля, вознесеніє, середа nреnолооленія, св. Тройца, 
воздвижен.іе; 

5. н а у ка: боzословіс, нравьL, цн.ота, офі;ра, доброді;тель, боzо.Аtолец, 
Троица, уzодити Боzу, npo.Atьtcл, заnовіJдь, nриказа1LЯ Божіи u церков
н.іи, дочаС'Н.ое добро, откуnленіе, вьLкуnитель, артьLкульL в'ЬрьL, сакра

.Аtен.тьL, сван.zелиста, nсал.Аtоn'Ьвец, nотуnленіе, адІnреисnодн.яя, nекел

иьLй, zерезьL, єретикиІzеретик,-ичка; шизJLal1teoeдutteн.iu, рефор.Аtація 

Люверова, Кальвін.; латин.и, костел, кляшторь, nреложоньLй. 
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Добрим доповненням можуть тут nослужити терміни, цитовані 
о. І. М. Кондратовичем у його історії Закарпаття:59 

рукоnолаzати, батько •священик•,оо (його одяг: .rолошкі, бочкори, zу

ба1tька), 6атьковщи1~аІцерковщика сзбір на пароха•, рок()вика •nлата 

парохові й дякові від парафії•, телек сtрунт парафії•, робот/nакщика 

евідрібок на полі•, кобли-каІденики •належність парохові й дякові•, 
nриход •nарафія•, кащивляти церкви •відвідувати, ходити•, nоnадя, 
nакство/до.Аtікія •Фільварок•, .Аtайоркя •nоміщичий двір•, nлебак •ма
дяр. парох• каnеляк •сотрудник•, еnітрахи.льщика/штола •треби•, дахі
док •nрибутки•, костільська ко.Аtора •держ. уряд для церков. справ•, 

катедратик •nлата єпископові за висвячення• с. 64), вірник свірянин•, 
викарійІна.Аtіскик •єп.-суфраrан•, восnитаккик •семінарист, питомець•, 
вьtход •візитація з провіркою, чи священик знає молитви•, дяковчи

тель, второброчний •вдруге одружений•, nраздиовати .святкувати». 

Як свідчать спогади А. Штефана01 з nобуту в Мукачівській 
семінарії з 1900~их рр., там латина була засіла куди довше і тверд

ше, ніж по інших наших землях. 

Дочерна церква філіялка могла вакувати. Сотрудник був там 
лиш каnеляно.м.. В каnітулі «криласі» засідали каноніки. С:вяще

никова земля звалася фупдус/телек. Єпархія була суфраtапиа й 
аж після ерекції ставала рівнорядною іншим. Клерики жили в 

інтериаті/алю.м.паті (були й приватисти, що заробляли коидиція.м.и 
«Корепетиціями»); носили .м.аитії «халати•, <:кладали екза.м.еии як 

.м.атураидуси - nід кінець куралійиі (куралє - це 6 головних 
предметів). Мали сnіритуала «духовника-сповідника», а дуктора 

для дисциnліни. Над ними стояв ректор і віцеректор «господар

ник-економ» та префект се.м.іиарії. Були й екзекутори «виконавці 

накладених фізичних nокарань». Лекції читали їм каноніки; бу

ли й ляїки «учителі не з духовних». Не забуто й «stзи-чія», бо ж 

відбувалися й пів-ческі совостязаиія. 

В zі.м.иазії- за старими традиціями- звалися: nершоклясни

ки .м.іпі.м.іста.м.и (але елеrантиків звано між собою .м.аиджетиика.м.и, 

а простаків - довбня.м.и), другоклясники - деклиписта.м.и. 1-3 
кляси звалися zра.м.атика, 6-та - сuитакса, 7-а - реторика, 8-а 
- nоета. Висвячувалися нерідко як целебси й жили в целібаті. 
Отримавши презенту/обле-чепку «повідомлення про приділення на 

парафію>>, молодий пан велебиий- сам, а як одружений- то з 

5!1 о. Кондрат о вич, Іриней Мих.: Исторія Подкарnатско"Ь Руси, Уж

город 19ЗОЗ. 

оо Ще з 16 в. ·(1567) цей вираз засвідчений у мад. batyko •священик, Роре», 
див. В е n k S, Loгa·nd (et alii): А maguar nyelv torteneti-etimol6giai sz6tara, 
t. 1, р. 260, Budapest 1967. 

GІ Штефан, Авrустин: За nравду і волю. Cno.Atюtи і дещо з історіі Кар

nатської Україиu, кн. І, Торонто 1973, кн. 11, Т-о 1981. 

( 153) 
129 



nакікою/кки~инькою ішов на фару, де напевно починалася тяга
нина за кокtрую «nлату за навчання реліrії й ведення актів ци

вільного -стану• з державною ад.м.іністрацісю, а з вірника.м.и - за 

штолу «треби•, каблику сзбіжжовий даток• та за роковииу «Від

робітки на фуидусі», за жолудь «виnас свиней»; з тtіацоучителе.м. 

«дяком• якось уже дорозумівався. Допомагав при тому ладити 

кураторІцерковник естароста церковний, старший брат». Доводи
лося сплачувати єпискоnові катедратику.м. «оплату за свячення». 

В багатіших, ніж бляхи-верховинці, долішиян - молодий урфіІ 
nанич nака велебко~о «ПОnович» чи naкosa кішасонька «попа

дянка» могли з валала «<:ела• у варош «місто• їздити й кочі'Ч.ею 
«Каретою•.- Становище римокатолицького nлебапа чи лютеран

ського падраtоша/nастора (за мадяр. nadrag «штани», прозваного 
так, бо не мусів носиrn ряси) було, очевидно, куди догідніше. З
nоміж багатющої закарnатської лексики А. Штефана отут, само 

собою, ми навели лиш найістотніше. 

Церковно-реліrійну лексику з терену бойківських говірок 

включує .порівняно обширно словник М. Онишкевича, 02 де зібра
но лек-си~ний матеріял з галицької Бойківщини в її найширших 

межах \~ебто на nівночі і з nд.-зах. наддністрянськими та пд. над

сянськими рисами, а на сході з гуцу льсько-nокутськими - з пе

реходом я, 'а в є, 'е, але без з·акарn. «верховинських» як і сере

дущо-закарпатських, а що їх еміrраційні «бойки» зарахували до 

«свого• ),83 при тому бере до уваги й раніші матеріяли, як напр. 

І. Свєнціцького. 6• Перелі чим о її за поняттевими rрупами: 

1. церква: церков, nодолок снижній дах церкви•, жінник •місце, 
де стоять жінки в церкві•, утварь сіко•юстас•, фа?tваІфоренtва •хоруг
ва•, ~роби сцвинтар•, nо~ребар/я.Аtар .грабар•, наставники «бляшані лід

свічники•, nостав?tик свел. воскова свічка•, святиль?tиця. елосуд свл-

82 Онишкевич, Михайло й.: Словник бойківських ~овірок, ч. І-ІІ, 
Київ 1984. 

113 Ра б і й-Кар лин с ь ка, Софія: Діялект бойків. Бойківщнна. Серед

ня частина Укр. Карпат. Полуднево-зах. вітка укр. землі. Монографічний 

зб-к матеріялів про Бойківщину з географії, історії, етнографії і побуту, 

НТШ, Укр. архів, т. 34, Філядельфія-Нь10 Йорк НІ80, с. 443-57 (зокрема ІІ<l 
с. 443-44). 

•• Св енці ц ь ки й, Іларіон: Бойківський говір с. Бітли, ЗНТШ 114/1913, 
с. 117-53, але вже чомусь не з нас його ранішої статті - С в е н ц и ц к и й, 

Иларион: ОлЬІт сравнительного словаря русских говоров (Галицко-бойков

ский говор), Живая старина, СПб. Х, 1-2/1900, с. 213-29, - В обидвох с де

кілька церк.-рел. виразів: колядованс собрядове ходження ло домах на 

Різдво і Н. Рік•, zро.А(овий день сІллі, Пантелеймона, Кирила», палій •день 

лрор. Ілді 20. VI.•, паликопа сдень свв. Бориса й Гліба• 24. VI.•, проща 
•nромова біля могили локійника•, па.А(ятки сцерк. служба · ломинок•, боzо
ділати смолити•, постикати спостити•, (~овіти схуднути• !) тощо. 
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тити воду•, світич •довга тичка з rнотом засвічувати свічки•, nристів 

«Престіл•; 

2. дух овенств о: владика •єпископ•, nлебанія •парафія•, ризи
денt~ія сприходство•, свя•tеник/кссндз/ксьондз, nonaдt(Ч споповнч•, кa-
1tOJtiк сцслсбс•, казнадій •nроповідник•, блаzоuати •нропuuідувати•, 
стtовідач •сповідник•, nровізар •голова церковного братства•, строї

тель сйого помічник, що прикрашує церкву•, цирківникІnала.Аtарь 

•дзвонар•, чербак •старший брат, сторож•; 

З. чиноді ян ня: крщінє схрещення•, (к)рститиІстити, криж.Аtа! 
nлатина, .Аtаточка/'Н.анашка •хресна мати•, 'Н.анашко схр. батько•, хрес

"Кnта •похресники•, крижові ку.Аtи •nерехресні, що соб.і взаємно ку
мували», слюб/вінчання, .Аtалженьскьtй ста", nоzрібІnоховок, 'Н.ибощик 
спокійник», біла хьtжа «домовина•, ховати в службі схоронити зі свя

щеником•, nраща •надгробне слово•, .Аtалитванка хьtжи •благословен

ня хати•, (взяти) сакра.Аtент/закон/nричасть; nацір бесідуватиІвіzвари
ти «МОЛИТВУ ЗМОВИТИ»; собір «СОборна богослужба», відnрава «бОГО

служба» (заздоровна), ютри'Н.я •утреня», (в)сяночний свсенічна•, слу

жебка смопебен•; 

4. с в я т а: xpa.At сцерк. свято•, навечіря •свят-вечір•, різтвоІколя
даІсвята нарожден'Н.і, збір/збори Боzородиці, Стефанє, nолазник •2-ий 

день Різдва•, арда1LІводокщі/водосвятіє, стрітеня, блаzовісник, •Б-ві

щення•, .Аtасниця ссиропусний тиждень•, nущаня •сиропусна нд.•. фе

доровиця •1-ий тиждень вел. посту•, nорзнина •вел. піст•, жив1щй чет

вер/живник •страс. четвер•, nаливаний nонеділок/вівторок евеликод

ній пнд., вівт.•, знесіня •вознесення•, русалля •n'ятниця перед Зел. 

святами•, задушна субота ссуб. перед Зел. св.•, свята неділя •Зел. 

свята•, Спаса спреображення», .Аtатки 1-ої •Успения•, введеня •Вве

дення•, зачат~ сНепороч. ЗІачаття•, zлавосік •Усікновення голови Ів. 

Хрестителя», Д.Аtитря, Ники «СВ. Миколи•, .Аtаковісць •піст маковіївка», 

nилиповиць «піст пилипівка•, варварити •святкувати день св. Варва

ри•, савити •святкувати день св. Сави•, здвиzи сВоздвижеІІНЯ»; 

5. в ір а: nd1Lьбiz •Бог», янzол/яzнил •ангел•, батько/біда/дідько/ 

кадюк/nропасникІселе.Аt!тойІфрац •чорт•, сотониця •чортиця». 

Таку ж лекаику подають інші опубліковані діллектні 

~ловникиІі5 й вона включена в нашу понижчу аналізу, теж не

опублікованих зібраних матеріялів. Наші записи - особисті опи-

tir. f Ор б аЧ, 0.: ПіВНіЧНО-НаддністрЯНСЬКа ГОВірки Й ДіЯЛеКТНИЙ СЛОВІІІІК 
с. Роминів Львівської области, НЗ УТГІ (Х)/1965, с. 3-103; ДіялектшІІі 

слошщк nіuні'ІІІо-добруджанської гоuірки с. Верх11ій Дунивсць біля Туm.•Іі, 

НЗ УТГІ XV (XVII)/1968, с. 3-44; Діялектний словник nівнічно-добрудж .. н
ської говірки с. Муругиль над Дунасм, ЗНТШ 185/1969, с. 59-83; ГовіркІІ іі 

сповнии: діялектної лексики Теребовепьщини, НЗ УТГІ ХХ/1970, с. 148-!Н; 

Dег Wщ·tsclшtz dег ukгaiпischeп Spгacltinsel Ostuгna j.п dсг Zips, Serta Sla
vica ін mcmoтiam Al. Schmaиs. Gedenkschтift f. А. Scltmaus, Mtinchen Hl'll, 
S. 277-91; Діялектний словник західньо-попіської говірки с. ОстромІІчі, 

І<ол. повіту Кобринь, НЗ УТГІ XXV/1973, с. 3-64; Південноволинська говірІ<а 
й діялектний словник с. Ступно, коп. повіту Здовбунів, Матеріяли до У"Р· 

діялектолоzії (= МУ Д) 1/1973, УВУ; Південнолемківська говірка й діяле•·:т
ний словник с. Красний Брід бп. Меджилаборець (Пряшівщина), МУД 2/1973. 
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тування і як nисьмові відnовіді інформаторів на наш запитник -
охоплюють 84 місцевості, nереважно з пд. заходу укр. мовного 

обширу, а саме: 

1. Багна (пи. Буковина), 2. Бежовці бп. Собранець, З. Біпобожниця/ 

Чортківщ., 4. Богопіпь/Первомайщ., 5. Борщівщина-Запізщиччина, 6. 
Браїпів/Віннич., 7. Бродина/Радівці, 8. Ben. Кучурів/Чернівці, 9. Ben. 
Липник/Бардіївщ., 10. Верх. Дунавець/Тупьча, 11. Вижня Лбпінка/Сни
на,uа 12. Ганківці/Снятин, 13. Гарбузів/Зборів, 14. Гійче/Рава Русь., 15. 
Гопопіпь бп. Лмпопя/Віннич., 16. Горошівці/Заставна-Чернів., 17. Гре
бенці/Жовква (Нєстєров), 18. Дара/Снина, 19. Дев'ятина/Боснія (із Бу

чач., Монастириськ, Верхрати), 20. Добровода/Гайнівка, 21. Допина/ 

Станисп.-Ів.-Франк., 22. Дрогобиччина, 23. Жерниця Вижна/ЛісьІ<:о, 24. 
Жизномир/Бучач., 25. Жуків/Бережанщ., 26. Загатя/Мукачівщ., 27. За
пісся/Борщівщ., 28. Зоріпе/Луtож в румн. Банаті (із Синєвірщини на 

Закарп.), 39. Ізвори/пд. Буковина,ЗО. Іпотешти/Сучавщ., 31. Іспас/Виж
ниця-Бук., 32. Іщків/Підгайці, 32а. Караарман ·(дунайська депьта), 33. 
Карапчів/Чернівці, ЗЗа. Катерпез/Супин над Дунасм/Чорн. морем, 34. 
Кечківці/Свидник-Пряш., 35 Київщина (пд.), 36. Козарець/Боснія (з 
Тернопільщини), 37. Комарно/Рудники, 38. Красний Брід/Пряшіощ., 39. 
Курів/Бардіївщ.-Пряш., 40. Лаrодів/Перемишпянщ., 41. Лашківка/Кіц
мань-Чернів., 42. Летя/Супин н. Дун., 43. Липини/Біпгорайщ., 44. Ли
І'JИЦЯ Горішня/Рогатин.щ., 45. Липовняни/Спавонія (із-під Жмигорода 

Лемківщ.), 46. Литвяки/Лубенщ., 47. Мепешівці/Сучавщ.,-пд. Бук., 48. 
Михновець/Турка, 49. Муругипь/Тупьча, 50. Мшанець/Самбірщ., 51. Не
tостина бп. Серету/пд. Бук., 52. Новосіпка/Підrаєч., 53. Носів/Біпа Під
ляська, 54. Ожидів/Зопочівщ., 55. Остаповичі/Перемишпянщ. (пересе
ленці в Леї ку бп. Прнявора/Босн.), 56. Остромичі/Кобринщ., 57. Оти
нія/Станисп.-Ів:-Франк., 58. Пахиня/Крем'янеч., 59. Пекарщина/Чер
няхів-Житомирщ., 60. Перегінсько/Допинщ., 61. Підберізці бп. Львова, 
62. Підсоснів/Бібрка-Пустомитщ., 63. Підпуже/Дубенщ., 64. Подусіпьна/ 
Перемишпянщ., 65. Попяни/рум. Мармарощина, 66 Ремети/Ужгородщ., 
67. Рівня н. Черемошем (Вижнич.), 68. Рогатин, 69. Романів/Бібрка

Перемишпянщ., 70. Сепятин/Чернівці, 71. Синівці/Серетщ.-пд. Бук., 72. 
Стара Ропа/Самбірщ., 73. Стінка/Бучаччина, 74. Ступно/Здовбунівщ., 75. 
Теребовепьщина, 76. Тернопіпьщ., 77. Терпипівка/Збаражч., 78. Тов

стеньке/Копичинеччина, 79. Тростник/Севпюш-Виноград., 80. Труска

вець/Дрогоб., 81. Устя Біскупське/Борщівщ., 82. Хоробрів/Сокапьщ., 83. 
Щербівці/Серетщина-пд. Буковина. 

За говіркою приналежністю йдеться про говірки: полтавську 

(46), пд.-київську (35), пд.-волинські (58, 59, 63, 74), сх.-подільські 
(4, 6, 15), зах.-поліську (56), підляські (20, 53), пд.-холмську (43), сте
пові (10, ЗЗа, 42, 49), покутсько-буковинські (1, 8, 12, 16, 30, 33, 41, 
47, 51, 67, 71), гуцульські (7, 29, 31, 65, 70), наддністрянські (З, 5, 
13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 32, 36, 37, 40, 44, 52, 54, 55, 57, 61, 

GO Дотичні дані нотавані з кн. М а g о с s 1, Paul R.: Let's speak Rusyn. 
Бісідуuе no-pucьxw. Bisidu;me po-тus'ky. Pre~ov Regi.on edit'ioп, Clifton, N.J./ 
USA 1976, - а що сперта на говірці Виж. Лблінки. 
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62, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82), бойківські (23, 48, 50, 60, 
72), середущо-закарпатські (11, 18, 26, 28, 66, 79), лемківські (9, 28, 
34, 38, 39) та сотацьку (2). За віровизнанням це: nравославні .(1, 4, 
6-8, 10, 15-16, 20, 29-31, 33, ЗЗа, 35, 41-43, 46-47, 49, 51, 53, 56, 58-
59, 63, 67, 70-71, 74, 83 - разом: 32), всі інші - католицькі (52). 
На ці числові позначування місцевин посилатимемося в дальшо

му при заподаванні зібраних лексичних даних. 

За поняттевими rрупами, що їх поділено, як і попередньо, на: 

1. зв'язані з церквою (храмом, утваром) -припадає 20 вирізне
них понять, 2. з парафією - 17, З. зі святами - 43 й 4. з чино
діяннями - 42. Зібрані дані npo термінологію дотичних зви

чаїв та знаних назв з інших віровизнань- прийшлося- з уваги 

на місце - отут вилишити. Зрештою й не на всі заnити (себто 

виділені поняття) зібрано в кожному виnадку відповіді: вони або 

в даній місцевині не вирізнюються або запитуваний інформатор 

їх не знав чи забув. Зрезиrновано отут і з докладної передачІ 

фонетики запису: її, як правило, підjгнано під «літературно•

мовну, бо й не так про фонетику отут ідеться. 

1. Церква: 1. сцерква• церков 9, 11 23, 34 38-9 45, 48, 50; це1жова 
4, 10, 18, ЗЗа, 42, 44, 47, 71, 83; церква - скрізь-Інде; спаперть• tаnчІtк 
nеред церквов 29; 

2. «баня•: баnя 32, 69; вежа 11, куn6л 4, КуАnаиа 42, Ааковйца 29; 

3. «ПРИТВОр•: nрuтв6р 6, 8, 14-5, 21-2, 26-7,31, 46, 52, 54-5, 58-9, 61-3, 
70, 74, 76, 80, 82, nрІ~твор 43, 79, nрuтвір 67, -твfр 69; бtібипець 1, З, 66, 
79; -йпець з. 9, 13, 40, 50, 53, 63, 73-4. -ипець 5, 6, 15, 17, 24, 26-7, 36, 44, 
48, 54, 68-9, 75-7, 80 83; nід x6pa.A(u 81, nuд дзвипfцо.А( 39; 

4. «мІсце в церкві ліворуч, де стоять жінки•: жіи6ча церква 7, ЗО, 
бабський nляц 12, 46, жіи6шиик 16, за nop6lO.A( 72, .А(ісце npe дfвкьt 9, 
дів6цкий nляц 12; чоловіча nарть «Місце праворуч у церкві, де чоло
віки•; 

5. «ХОри•: вьLШКа 9; к6руш 18, 34, 38, 65; ф6руш 39; хори- скрізь
інде (теж: хор 6); 

6. схристильниця•: христlл(ь)ииця 31, 51, 59, христіиица 1, ботеза 83, 
христuльииця - скрізь-інде; 

7. «ХОРУГВИ»: KOPOlU 30, 83, -tвu 31, 54, -руtвй 5, 29, 41, 45, 51, xopyt
вu 1, 7-8, 16-7, 21, 24, 38, 40, 44, 46, 48-9, 59, 61-2, 64-8, 73 75-7, 80, -Рtіlви 
35, 43, 70, xopontвu 19, -ронвй 56, 81, фореиьrи 5-6, 13, 15, 27, 36, 43, 
52-3, 59, 63, -tвй 72, -реиьrи 55, хореиьtви 32, 75, -peиt1t 74, -рекьки 4, 
хороlи 71, круlовu 47, коруz6вці 72, (на поперечиїй жердці) nавїси 26, 
-ізи 28, -віси 46, 79, крuжи 18, 34, крfжи 38-9, заставіІ'ісрfже, 2, nро
чсси 29, -цесfі 9, -чесії 49, 18, -цdсіі 12, 43, nричасця ЗЗа, драnели 49, 
npanop 65, фапкu 25; фапи (звивані)/хоруzви (на. поперечці) З, 7, 12, 
17, 19, 21-2, 24, 27, 33, 37, 40, 44, 50, 52, 54-5, 57, 60-2, 68, 73, 75, 7-8, 82; 

8. сцарськ·і врата•: царехі врата 32, 69, ц. двері 9, райські врата 4, 
р. двері 29, 51, врата 10, 42, 49, двері 42; 
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9. «Вівтар• nреСТОЛ 4, 6, 14, 34, 43, 53, 63-4, 76, -ул 65, алтарь 4, 47, 
олтарь ЗЗа, 54, овтар 53, олтарь З, 11, 34, 38-9, вйктарь 65, nрестіл 1, З, 
5, 8, 13, 15, 22-3, 27, 31, 33, 40-1, 46, 52, 55, 58-9, 62, 66, 69-70, 80, вівтар 
- скрізь-інде; 

10. «КИВОТ»: КиВОТ 7, 14, 21-2, 26, 55, 57, 59, 61-2, 72-3, KU- 79, Кі- 9, 
38-9, ци.мборіn 37, 69, дарохра-кітел-киця 53; 

11. сзахристія•: закрестія 57, -fя 9, захрестіn 5, 7-8, 12, 14, 21, 25-7, 
33, 37, 39, 44, 48, 52, 55, 62, 67-69, 72, захрйстіє 31, -ія - скрізь-інде; 

12. •дзвінок•: (біля іконостасу дзвонити перед початком Богослуж
би) сиtнівка 17, сиtнатурка З, 21, 43-4, 64, 68, 72, 76, 78, 80; (деінде без 
цеї функції) дзо6кьчок (nікЯзі збірают) 39; дзвонок 65, 79, дзоіночки 7, 
дзво- 9; дзвік6к - скрізь-Інде; «дзвіниця•: дзвоніца 9, дзвінйца 29, 83, 
-кйця 32, 34, 51, 69; (дзвінком) бренькатся 9; тока (б'ют клевчика.Аtи) 
10, 47, т6ки 49: •дерев'яне било-дошка•; 

13. •кадильниця•: кадйлькиця 4, 7, 69-70, 83; -діли- 29, 32, 51; б6жа 
кадівкйця 12; кадйло 21, 30, 38, 59, 62, 69, 73, 79, -діло 39, боже ка
дйло 12; 

14. «ТаЦЯ збирати даТКИ В ЦерКВі»: ТаЦЯ 35, 46; ТаЦа 25, 69; (МіШеЧОК 
із дзвіночком) .Аtfшок і брекьчок 38; 

15. сrrлащаниця•: nлащакйця 39, 46, 50, 63; -щенй- 2, 9, 23, 43, 53-4, 
65, 74, 76, 78; -щен.кй- 28, 38, -щік й- 5, -щевки- 79, nлахівнй- 29, 
-щівкй.: скрізь-інде; {без розрізнення від стопа-підставки, на якій ви
кладена в Вел. П'ятницю) божий zріб З, 5, божі zроб 2; сам прибраний 
плащаницею підставка-стіл) божий zріб 19, 21, 23-4, 31, 43-4, 55, 57, 59, 
68-70, 72, 76, 78, 80; 

16. «Калаталка, вживана після страстей у Вел. Четвер - по Вели

кодній виніс ппащаниці замість дзвонів•: калаталка З, 5, 13-5, 24, 26-7, 
32, 40, 44, 54, 68, 73, 77, -авка 19, 37, 50, 61, 64, 69, -тdлка 22, калатало 
1, 7-8, 13-4, 17, 21, 26, 31-2, 48, 54, 57, 67, 70, 73, 77, 80; теркотайло ЗВ; 
клеnало 7, 16, 21, -nало 65, -nачка ЗО, деркач З, 13, 25, 40, 46, 78, 80, 82; 
клеnачf 28, 51; клевчикоА (цоркаютІкочкают) 11 дошку 29, 51, 71: тир
хадлоА ТUрКаТСЯ 9, АаЛU.М КлаnкадЛО.Аt клаnКаТСЯ 9; Теркотаті 38, Та
лаnати 36, клеnати 16, ЗО, 71, калатати 25, 31, 50, 54, 67, 69, 77; до дошки 
калатают 19; сручна калаталка дітей при виносі плащаниці в Вел. П'ят
ницю•: бузьок 24, 55, 62, 69, тарахкало 81, -хкалка 36, -раnкало З9; 
бука.Аtи бйли до штирох брусів 72; в бубек луnкалиІбуб1tовали З4; 

17. •жирандоль із свічками•: світоч 65, лустер З8, лa.Atna З4, 39, ліх
тар 8, nакікадйло 4, 10, ЗЗа, 49, nалікакдра ЗО, сарафйА велйкий!.Аtалйй 
51, nайокк 9, nавук - скрізь-інде; 

18. •свічник з підстапою на свічечки перед іконостасом•: світич ЗО, 
свічар 49, nоставкйк (ка свічечкй) 4, ЗЗа, -став- 10, nосвfшкицn З2а, 
nідсвічких 74, nосьвечкйк 53; 

19. •столик при вході, де продають свічечки•: св{ ший стіл 4, naкtap 
49, nакдар 42; 

20. •крипос, де дяки»: крйлос ЗЗа, 49, -лас 49, -лоси З4, лавкй 69, 
столик дІіскалів 29, стакок де nевчі 10; 

аналой 69/столік 9; а.Аtб6ка 25, 69; казателькіца 9, З9; ікок 11/(z)образ 
4; і кокост ас 4З, 69/кокостdс ЗО, З8-9, -аси 29/napacтdc ЗЗа, 42; жертвЄ
ких (для проскомидії) 9; кроnйло 4, 69; nала.Аtdркя 49; 
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2. парафія: 

1. «парафія•: nарохія. 28, 36, 55, 67, 77-8, 80, 82, -ожія цирковн.а ЗО, 
65; фара 9, 18, 34, 38-9, 79, фариост 39; nарафія- скрізь-інде; 

2. сприходство•: фара 39, ,.., non6вa 28; nоn{вство 1, 8, 23, 26-7, 31, 
48, 50, 59, 67, 70, 72-З, 75, 78, 80, -увств6 65, nарафіЯлн.ий di~ 55, рези
ден.ція 12, 19, 28, 59, 61, 75,nроб6ство 5, 69; ~РО-"ацка/7Lарu.:rарьн.а хата 
29, 51, nарохіЯлн.а жата 7, 71, nonoвa жата 10, 49, бол~ан. 10, 49, батю
щин.ий двір зза, nлебан.ія з, 13, 17, 21-4, 32, 37, 43-4, 52-3, 57, 61-2, 64, 
68, 75-8, 80, 82, кле- 14, 19, 36, 81, кле-н.{я 45, 54; nриж6дство З, 12, 17, 
22, 24, 27, 32, 37, 43, 46, 57-8, 61, (1:-в6) 75, 78-80; 

3. «дочерна церква•: ф{лія 53, філіЯлка 9, 36, 38; д6чер"а церква З, 
5, 21, 27, 44, 68-9, 75-7, дочерка ц. 22; 

4. «парох, священик•: батюшка 4, в, зза, 42-3, 46, 49, 53, 58-9, 74; 
священник 5, 11, 14, 19, 24, 27, 31, 43, 62, 64, 67, 76, -ен.ик 15, 28, 33, 46, 
49, 57-9, 73, 80, nан. священ.ик 65, отец священик 19, 38-9, отец 74, отець 
21 (6тче! 72, 36), оццец дvж6вн.ий 9, 11, 18, (6тче nревелебн.ий! 34, nане 
6чче! 55), кн.яз 39, nан. 28, nан6тець 1, 7, 8, 16, 18, 29-31, 33-4, 41, 58, 
67, 70-1, 8З, -тець З, 57, 59; клебан 26, З9, (р.-кат: З4, -бан. 11); сtо~осчь 
1З, 25, Зб-7, 69, 75; кссн.дз 17, 2З-4, ЗІ, 60-2, 69, 72, 75, 78; ксьондз 1, З, 

5-6, 8, 12-4, 19, 21-2, 27, ЗО, З2, 36-7, 40, 43-5, 48, 52-З, 57, 64, 76-7, 80-2; 
ninlnynlnon І, 5-б, 8, 11, 18, 24, 26-7, 29, 31, 33-4, 38-9, 41, 46, 48, 50-1, 
53, 58-9, 63, 65-7, 69-70, 74, 79-81, 83; 

5. спопадя•: ~атушка б, 10, 35, 42-3, 46, 49, 53, 58-9, 74; nан.і~атка 35, 
55, 59; nа1~ійка 28 (nан.іко! 65), (ndн.i) добродзіка 29, 51, 71, 83, ndн.i nре
велебн.а 9, 34, 39, іх д6бра ~ілость 38, 1~осць 21-З, 25, 37, 43, 48, 50, 55, 
60-2, 69, 72, 75, 77, 82; кке~йне! 65, nоnадза 9, nоnадя 18, 34, 39; nоnадЯ 
- скрізь-інде; 

6. ссотрудник•: вікарий 13, 15, 17, 19, 24, 31, 33, 38, 43, 54, 67, 76, 
(-рій 24); nо~ічн.йк 8; н.а.Аtfскик 38; коnирdтор ЗО; ~олодйй ксьон.дз 14, 
- ксєкдз 62; сотрудник - скрізь-інде; 

7. •дяк•: даскал 16, 29-ЗО, 41, 47, 51, 71, 83; кан.тор 9, 11, 18, 34, ЗS-9; 
півцоучйтель ЗВ; рисктий 25, З7, 69; (жінка) реtекша 53; дяк/дєк -
скрізь-інде; 

8. спомічник(и) дяка•: nо.Аtічн.икй 7, кактори 9, дяч6кІдє- 25, 43, 58, 
61-2; nіддЯчіІ-дс- з, 5, ІЗ, 17, 24, 27, 32, 40, 64, 67, 69, 73, 75-7; 

9. схор(исти)•: корісти ЗО, nевчі 4, n'свчі 49, 53; nсал6~щик 4; 

10 .• прибирач церкви, дбає про світло•: церківн.ик 28, костілник 34, 
дзвін.кик 18, nала~ар- скрізь-інде (помагає дзвонити ;з офірка~и х6ди 
no церкві 55); дзвошір 36, дзвінник 38, косцслькік дзв6кіт 39; .А(ікіш

трdкт 11; 

11. естароста церкви•: староста 4, 53, куратор 11. 28, 34, 38-9, 65; 
свічко~ас 55; брацИк счлен церк. братства• 37, церковпік 39, -кvвник 65, 
черк6вн.ий брат 7, делеtат(и) черк6вкийІ-кі 32а, кощелькік 9, еnітр6nи 
83, леnітроn 28, 32а, ni- 51, ліnітроn ЗО, старший брат- скрізь-інде; 

12. «дівчата, що прибирають церкву/тримають хоругви•: дівкй до 
nраnору/процесії 65, дівкй-сестрйці 19, сестрйці - скрізь-інде; старша 
сестрйця (над ними) 25; (їх відзнака) .Аtекдалик 23, 27, 67, 69, -телtfк 19, 
-нта- 37, -еда- 53, 55, 57, 61; хрестик 65, 69, 74 (і :крйжик), 6бразик зо, 
бо~ородичка 65; 
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13. •ризи•: виш..-інти ЗО, 42, об.11.аче1tня. 15, 59, (в)оnарати З, 12-3, 40, 
55, 69, an- 36, 67; рйзи - скрізь-інде; nідр(й)асник 4, 6, 22, 33, 43, 46, 
58-9, 67; 'КаnАечник 7; наzрJідник 4; nояс 4; нараквиці 69/nopyчt (Хер
сонщ.); орар (діякона) 4; 

14. •Фепон•: офа.лан 12, фа.11.6н 7, 51, 71, фе.11.6н 19, 36, 62, 57, 69; 
-.11.6нь (Херсонщ.); 

15. •епітрахиnь•: nатраж!.ІІ.ь 74 (і:nетражйль), nотрафі.ІІ.ь 7, єnістражі.ІІ.ь 
4, еnі-й.ІІ.ь 69; 

16. •ряса•: р(й)аса 6, 15, 22, 31, 33-ЗЗа, 42-3, 46, 53, 57-9, 63, 66-7; 
..-ант.ІІ.я 65, жа.11.ат 49, одежа церковна 42, сnіднйця 83, сутанна 21, 43, 
75; ліверенда 55, реверенда - скрізь-інде; 

17. •спец. шапка священика•: б6жя кор6на/-рJі- 12, nаnуфіка 55, ску
ф'іІ. 53, Ка..-илавка 53, W.ІІ.if.na 42, КОр6'Ка 59, Каnе.ІІ.а 10, каnаК 42, чdnка 
9, 39, шаnка 19, 42, 49, """ З жрестиКО.Аt 65, 74, жавnак 26, КОВnак 1, 3, 4 
(б.ІІ.аzочйнноzо), 13, 21, 27, 36 (к6в-), 38, 40, 58, 63, 66, 69-70, 75, 82; 

декан 38, 69/б.ІІ.аzочйнний 4; бйскуn 11; .Аtниж 11, ..-нйшка 111..-она
жйня 69; целебс 69; 

З. св я та: 

1. •храмове свято•: свят6к 48, сЯ то 38, сьвато 72, вfтnуст 19, 69, от
nуст 18, 53, сnуст 29, кep.Ataw 62, 43, -Jtew 9, 34, 38-40, кйp.Atftu 20, xpa.At 
1, З, 5, 7-8, 12, 16, 29-31, 33, 43, 46, 51, 54, 57-9, 67, 70, 72, 80, 83; nраз
ник - скрізь-інде; 

2. • nісляхрамовий день•: поnразен 69, 75; 
З. ссвят-вечір (1-ий•): свЯтвечір 28-9, (-ур) 34, 43, 46, 59, 74, 82; коляд:і 

53, вШлія tЗ, ві.ІІ.ія. 9, 39, 61, 63, шветі вечар 2, дідів-вечір 28, в.ІІ.асний 

свет-вечір 29, свя.тйй вечірІ-чор/чур - скрізь-інде (nіп ходйв з сві
тu.Аt образо.Аt 83); 

4. •Різдво•: ріство 34, 45; рождеств6 4, 32а, 24, 49, -де- 2, 9, 39, боже 
кародж{ккя 39; руздв6 13, 18, 65, різдво - скрізь-інде; 

5. «Собор Богородиці•: .матер-божя 29, боzородиця 8, 19, збори бо
городиці 47, 51, собор боzородіи,і 2, 7, 22, 36, 46, 55, 59, 82; збір боzоро
диці З, 8, 27, 31, 48, 50, 57, 61-2, 69, 71-3; 

6. •НОВИЙ рік, Васиnя•: ковuй zод 4, 10, 49, 79; васuлія, 1, 7, 12, 17, 20, 
24, 31, 33, 40, 43, 57, 59, 61-2, 67, 69-70, 78, 80, -сйля 65; ковuй рікІру'К 
-скрізь-інде; шчодруха •Маланка• 56, zozoтyxa 20; 

7. •2-rий свят-вечірн: друzа коляда 53, zо.11.одна кутЯ 32а, ЗЗа, 42, 46; 
вод-ная к-d 20, водяная. к-а 53, 56; бабин вечір 25. 28, zо.11.6дкий святuй 
вечір 4, шчадрий вечурІ-чер 34, 45, др1іzа св. вечеря 67, 70, др1іzий св. 
вечірІ-ер 7, 12, 17, 18, 25, 28, 31, 41, щедрий вечірІ-ер 17-9, 23, 36, 43, 
46, 55, 57, 59, 61-2, 69, 77, 62;відорщекий светвечір 29; трожкриль6ва ві
лfя 9, -кра- в. 39; 

8. сБоrоявпення•: боzоявлекіе З, 14-5, 24, 31, 36, 38, 45, 59, 61-2, 67, 69, 
80, 39, -нія 19, 66; св{чки 18, 34; крещеніє 4, -ія 10, х-іс 42, ж-щення 
32а, щедрик 72, три кралі 39, тро:r крuлів 9, відорщ{ І, 7, 29, 31, 67, 
6дошші 65, відорщі 70, 83 (з кирилейсо.Аt), водохрещекіс 20, 53, водо

хрещі 5, 15, 17, 24-5, 31, 46, 58-9, 63, 66-7, 73, 80, -ща 10, ордан ЗО, 73, 
вордань 72, йорданя 10, 49, йордань 6-7, 12, 15, 17, 28, 22-32а, 36, 40-1, 
43, 46, 50, 52, 54-5, 58-9, 61, 63, 71, 78, 82; йордан - скрізь-інде; свя-
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чена вода: водицn 1, 17, 28, 31, 40, 43-4, 55, 61-2, 64, 67, 69, 78, водічка 2, 
-іtчка евічека ЗО, йорданьска вода 19, свящЄна в. 65, сячека в. 38, свя
чока в. 20, свікцока в. 20, сеячека в. - скрізь-інде; 

9. •Трьох Святител ів•: трох світйтелів 69; 

10. •Стрітення•: стрітекс 11, 56, 69, сретен'іє 20, -н'іс 38, стрітен'іn 

42, стрет- 10, ЗЗа, zро.Аtкіці 20, ZPJI.At- 38, 53, 56; 

11. см'ясниці; тиждень перед Вел. постом•: заnусти 5, 41, .Аt!іскиця 
29, 51, -киці 25, 43, пущекє 51, федор6вий тйждєкь 51, білий тж. 65, 
фашекьtі/-и 2, 9, -йкtи 11, 34, 39, АЯскицt 22, зй.Аt1tі Аяскйці 4, 19; Асі
елякиця 53, .Аtяскйці - скрізь-інде; неділя: .Аtсісл.яка 4, 32а, .Аtясоnуска 

4, 69; дидовсія кед'fля спередостання нд. м'ясниці• 56; 

12. «Нд. сиропусна•: сирощ}ска 4, ЗЗа, 69; сйрка 4, пuщенс 29, зсіzо

вики 20; запаский nокєдfльок 38; поnелька среда 11; федоровиця •1-ид 
тж. Вел. посту• 38; 

13. •Великий піст•: великодкий nіст З4, -не zовікя (Страбичів), па
ск6вий nіст 4, велік6дкі пост 2, великий піст/пост - скрізь-інде; 

14. «Нд. хрестопоУ.лінна•: кд. хрестоnоклЕнна 4, 69; •середа•: nоклfкє 
30, nоклони - скрізь-інде; 

15. •Благовіщення•: блаzовfщехє 69; -всщекє 53; 

16. « nередцвітна нд.•: пофалька J о. 49, суб6та сnо.Аtиксілька 42; страш
на 1tеділя (nеред nсіскою) ЗЗ·а, 42; вербний тйждень 4; 

17. «ЦВіТНа Нд.»: бечковсі 1. 7, 29-30, ЗЗ, 47, 51, 65, 70-1, 83; sеобка 
4, 6, 10. 15. 24, 31. 32а, 42-З, 46, 58-9. 63, 76, 78, 82, веvбека ЗЗа. веuбо
вtшя 53, веvбниа 74. шuтка 44, 52. 72, шуткова 41, -кова 5. 8. 12. 16, 19, 
21-2. 26-7, 31, ~З. 67. 73: ш1ітка 79. кветка 2, квіт11'luа 9. квітка 11, 14, 
19, 32, 34, 38-9, 43-4. 50, 81. цвітка 1, З. 1З. 17-8, 66. 77, 80, цвітка 25, 
27-8, 36. 40, 45. 48. 54-5. 57, 59, 61-2. 64, 69, 76, 78: «шутка свячена •: 
бсізька 17, 21. 23, 25, 32, 61-2. 69: баз'ічки 9, баzк.Rтка 34, 45, -к'fтка 38, 
-ки 39. біvкі 2. бйчка 65. бе- 1, 7, 29-ЗО, 33, 51, 67, 70-1. 83. верба R. 10. 32R, 
ЗЗа, 46, 48-9, 53, 58-9, 62, 74: Айкька 18, тйцка 28, лозсі З, 5, 13-6. 21. 27, 31, 
36, 40, 44, 46, 54-5, 58-9. 62-3, 68, 76-8, 82: шутка З, 5, 8, 12, 19, 21-2, 24, 
27, 31, 33, 41, 44,·52. 55, 57, 64, 66-8, 72, 79-81; 

18. «ТЖ. перед Великоднем•: білий 4. 10, З2а, ЗЗа, 42, 49, CJJ.Atиttй 28, 
страшкuй 51, великодкий 29. 34. 38. 69, 72. ве.tік6дкі тй:ждекь 2: страс
кйй 80. страский 3-8. 12-4. 16-7, 21, 23-4, 27, 32-3, 36, 39-40, 46, 53-5, 57-9, 
61-2, 64, 66-8, 70, 76-9, 81-2, велиюtй 15, 19, 27, ЗО, 32-3, 39, 41-2, 44, 47-8, 
52, 55, 57, 61, 63-5, 71, 76, 78, 80, 83; 

19. еСтрасний четвер•: велйкttй 20, 31, 44, 53, 55, 78; .Аtертвий 9, су
хйй 42. чйстий 32а, ЗЗа. желскі штвtірток 2; жйлькш1 6. 50, 65, жusкш1 
1. 5, 7, 13, 24, 27-8, зо, 34, 26-8, 40, 44-5, 47-8, 51-2, 55, 6:!, 67, 69-72, 77-8, 
80-1, 83; страшнйй 19, -c7tuй 15, стрсіс1щй- скрізь-інде;; «чнтання стра
сних євангелій•: стр!іскі nоклони 72, дочuтувать Христа 49, ка іквісру 
47, страст 39, -сть 4, 6, 38, 49, 58, 71, -ст'і 63, -стй 43, стрсісти - скрізь
інде; 

20. «Велика п'ятниця•: вел'іка 45, свята 42, велttкодка 32а, 34, 53, 69, 
вел'ікодкі nnток 2, велький n-к 9; 

21. сВелю":а субота•: біла 38, вел й ка 53, великінна 83, -кодкя 4, -код
ка 29, 38, 42, 47, 65, 69; бела соб6та 2; 

22. сВелю<день•: nаска 4, 9-10, ЗЗа, 42, 49, -сха 32а, велькuко1~ 9, 
ускрес 45, великий декь зза, велікдекь 2, З9, велйкдень - скрізь-інде; 
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сnорзкuтися 48/розzовfться 6-7, З1, З5, 42-З, 46, 49, 58-9, 63, 79/скоро . .tш
тuся (Страбичів); •їстн свячене•, •масне•: тлусте 20, nорзне 48, .Аtкссне 

30, С"КОрО..«ке 1, 3, 6-8, 15, 20, 27, 30-1, 35, 41-З, 46, 51, 53, 57-60, 65, 71 
(скор6.-а) ВЗ; .-аске - скрізь-інде; 

23. еВеликодній nонеділою•: волочівмнй 7, куnальмий 38, полuвакий 
79, 36, 11лйвамий 12, 81, великодмий З, 6З, -ніt1 4, -лікодмий З9, -дні nо
мєдзелок 2, -дкий nокедfльмок 65, -fвкок 16, 32, 71, 83;/вель··аи6чиий 9; 
(в)облйваиий - скрізь-інде; •В-ній вівторок•: воблйвамий в-к 69, 72; 
великодкий в. 51, 69, 83; уторок велікодний 2, 57, велькакочкий 9; 

24. •тж. Великодня»: nровідмйй 29, nроводи 1, 4, 6, 10, 1З, 15-6, 21, 27, 
З1 (-6ди), 32а (= пасха .-ертвих), зз, 4З, 46-7, 51-3, 59, 61, 6З, 66-7, 77, 82; 
nроводют zробй 51, даЮт no.Ataxy 47; ма.Аtський четвер у npoвixo.Aty тйж
иі (ма цвuмтар ішлй) 56, nровідна субота 47; сТомина нд.•: то.-ика 53, 
(иєдзеля то.Аtіка) 2, 8-9, 15, 19, 26, 28, 58, 4З-5, 66, 68-9, 79-80, то.Аtова ЗО, 
nровідна - скрізь-інде; сухйй четвер (від nаски до возсесеммя> ЗЗа; 

десятуха •10-а нд. після Великодня• 20, •10-а п'ятниця nісля В-ня 
(жінки не nрацювали)• 56; зелемец с10-ий четвер після В-дня• 56, зе
лений четвер (nеред Св. меділев) 83 (= перед Зел. святами); 

25. •Вознесіння•: вознесехня ЗЗа, возкесекіє ЗЗа, 69-70, -м'іє 53, -м'ія 
10, зза, вознесеме 69; 

26." •Зелені свята•: тройця 1, 4, 14, 25, 42-3, 46, 49, 54, 59, 67, 70, 80. 
троіцЯ 10, трійця 20, 63; свята неділя 12, 23, 26. 28, ЗО, 47, 48, 50, 59, 
65, 83; сошествіє 55, сьватоzо д1/ха 72, духове 55, зель6ии свЯтки 20, 53: 
русадлє 2, -для 9, -аля 11, ЗВ-9, 45; -аллє JB; -rідька 1tд. 38; зеле,Іі 
свЯта - скрізь-інде (дзелемі с. ЗО, 50); задушна субота 38, спо..чииаль
иа с-та 42, •сб. nеред Зел. святами•; 

27. «Різдво Івана Христителя»: івана 8, 13-4, 20, 24, 27, 52, 58, 64, 73. 78, 
80-1; івака-кипала 7, 26, 31-2, 43, 55, 62, 76; куnайла 4, 6, 20, 22, івана 
к-йла 10, 23, 32а 46, 59, 69, куnала 17, -сіла 19, 24, св. іван ЗО, шветоzо 
Яка 2, сятоЯк 38, Яка-христителя 9, йоаиа хрестітеля 39, св. Яма 34 
йоаи Ж-Тель 11, івайла-куnайла 42, Куnайло іван .rристйтель 56, иван
дель (Страбичів), драtайки 10, 49, рождество Яка 45, іван з'ільовйй 70. 
хрістітеля 18, 72; •Усікновення голови Ів. Хр-ля•: ивана христйтеля 
по риздві 29 З2а, zоловосска 53, ївама zоловос'іки 51, сятоzо Яшt zо
ловкu 72; .Аtалекьке сьвето івана довzоzо (шьо cu оzиркй кладут) 83; 
ивака су-чавскоzо 47; 

28. «СВВ. Петра і Павла»: nетра 54, 69, nетра і павла 19. 22, 61-? 71: 
n-pa і n-ла 26, 43, 69, 77, 82; n-pa і nавла 6, 23, 35, 38, 43. 46. 48, 57-60, 
73, 79; 

29. •Преображення•: cnac 10, ЗЗа, -са 53, nреображек:~ 45, (-кс 55), 
-жеміє 1-З, 7, 19, 28, 31, 33, 38-9, 4З, 46, 51, 54, 59-60, 67, 69-70, 78-80, 83; 
спаса - скрізь-інде; 

ЗО. •Успения": усnеміє 1, 4, 20, 24, 36, 4З-4, 46, 55, 5R-9, 62, 67, 69-70, 
79-80, у-с ..«атерu божої 68, JІCntйMC 56, у-є nахи .Atapfcй 39, боzородиця 
перша 16, 31, 47, 51, 70-71, 81, 83, б-ця велйка 26, 28, 65, .Аtатер божа 
nерша 12, зо, 59, 62, 82, .Аtdтка божа neptua 5, 7, 13, 17, 19, 27, 36, 44. 
54, 61, 68-9, 72, 76, 80, nершої ..«aT'ICU 21-2,48, 50, 57, 73, 77, n-ї .Аt-и боски 
78, п-ша ..-сітка біжа 34, .At. біжа 45, nречйста 4, 20, nept~a п-а 10, ЗЗа, 

49, nерша п-та 6, 74, nамемка .-арія 9, сьвата .«арія 42, с . .Atdpiя nepшn 
18, 38, .-атки божої З, 8, 37, 40, 52, з'ієлька .-атка боска (майлспша) 53; 
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31. •Різдво Богородиці•: рождеств6 боzор6диці 55, ,....., ..чатери божої 

1, 4, 24, 36, 43, 44, 46, 58-9, 62, 67-8, 70, 80-1, -де- ..ч. б. 34, р-6 .ttатки б-ї 
69, 79, рождество nаки ..чарісї 39, друzоі боzор6диці 16, зо, 31, 47, 51, 
70-1, 81, 83, д-і .«сітки б-і 5, 7, 13, 17, 24, 27, 36, 44, 54, 61, 68-9, 76, 80, 
д-ї .«сітки 21-2, 48, 50, 57, 73, 77, д-і ..ч-и бuски 78, д-і ..«атери Мжоі 59, 
62, 12, .чала борор6диця 26, 28, 65, 79, друzа nречйста 6, 10, зза. 49 74, 
д-а сьвата .«арія 18, д-а швета ..«. 2, д-а сИта ..ttapiя 38, д-а .«-а б!жа 34, 
с'ійкdІдруzа ..чатка б6жа 72, с'fсвка .«-а б6ска (тоді с'ісвба) 53; 

32. сВоздвиження•: (воздвйжекє) ческоzо хреста 19, 69; здвuжеккя 
42; ка крfжа 53; 

33. сПокрона Боrоматери•: nокр6ви 2, 9, 69; nокрова сА.той .Іt'Ір[ї ЗВ; 

34. теркіlвка «свято між Покровою й Михаїло..ч• 56; 

35. ссв. Дмитра•: д..чйтрія 21, 26, 43, 59, 77; -тря 65, 79; -тра 35; -тре 
21; ..читра 50, ..«йтра 38; д..чйтра - скрізь-інде; 

36. сархистр. Михаїла•: ..чихаfла 69, ..ttихайла 42, 53; 

37. •Введення•: воведекіє 53, 69; введек'іє/введеккя (правосл.); 

38. сап. Андрія•: акдрейкtt 17, 43, акдрійчик 19, якдрfя 72. пкдріів 

декь 18, акдраше 2, акдрія 6, 14, 24, 32, 38-9, 48, 76, 79-80; акдрея -
скрізь--інде; 

39. «СВ. Миколая•: (зй..чкоzо) ..чик6ли 6. 22-3, 26, 35, 38, 43, 46, 57-9, 
61-2, 77, 82; кик6ли 65; ..чиколая 11, 19, 50, 69; (зй..чкоzо) киколая 71; 
«Перенесення мощів св. Миколая•: (22. V.); теnлоzо ..чи коли 35, 57, 59, 
69, 77, 82, ,....., николая 71; 

40. «Зачаття•: dкки 69, zаккі 53; 

41. пости: а) «nеред сев. Петром і Павлом• (29/12. VII.): nетров 2, 
-ів 34, 38, -ув nасток 18, nетрfвкаІ-р6-/-ру- - скрізь-інде; 

б) «nеред Преображенням• (19/6. VIII.): сnасівка 42, 81, -сівкаІ-сов-
4, 19, 53; 

в) «nеред 'Успенням• (14/1.-28/15. VIII.): боzородичке zовікє 29. -чкнй 
nіст 51, боzородичfвка 31, ..чаткобіжкий nіст 34, nодвійний nеред боzо
р6дицев nершов ЗО; zосn6жик n. 4, ..чаковfкчик 48, -війка 55, 57 -вей-

72, -вія 9, -вfївка - скрізь-інде; 

r) «nеред Різдвом 40 днів»: різдЯ.иий n. 34, рістЯкий 38, ріствЯ.иий 
45, рождественш't 4, zовіня христ6во 65, різдвемка 1, 28, филй11івка 38, 
тщлиn{вка 14, 17, 22, 28-9, 33, 44, 48, 50, 52, 54, 57, 59-60, 64, 68-70, 72, 
78, 79, -лйпівка - скрізь-інде; 

иедільовати «Святкувати неділю•: 55; буднішній день 56/будень: 
будний день (Галич.); 

4. чиноді ян ня: 1. «Літургія»: служба 7, 9, 14, ЗО, 34, 38-9, 42, 49, 
49, 51, 65, 79, 83, ,....., божа 5, в, 11-2, 17, 19, 23-4, 26-7, 31-З, 43, 46, 52-4, 
57, 59, 61, 64, 66-7, 69-73, 75-6, 78, 80, 82 (велйка 64, співана 72, тііха 64, 
69, 72), служе1t'іє 4, обідня 20, відnрава 1, 6, 12-5, 17, 21-2, 30-1, 38-9, 41, 
43, 52, 55, 59, 62, 64, 67, 69, 73, 77-8, 80, велйка доnреіва 65; 

2. ссвсеІІічІІа»: всун6шна 4, 24, 46, 58, 69, 71, всікачка 6, всуночне 19, 
-ощне 3, 17, 27, 31, 69, всеночная 53, -и6чня 53, -н6чне 5, 7, 37, -к6ишос 
79, -н6щна 54-5, 63, 78, -н6чна 43, саночне 34, -на 38, соийчие 39, осо
ношне 51, 83, восьваи6чие 72, всен6шие - скрізь-інде; 

3. «утреНЯ»: вутре1&Я 42, ЮТерИЯ 39, утрінь 38, 83, раНО..ЧШа 9, утреня 
- скрізь-інде; ризурекція (на велйtдеиь) 72; 
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4. •вечірня•: sечіри'іє ЗО, -чІриа ВЗ, -чJірия З4, ЗВ-9, -черия 4, 6-7, 
15, 21, 24, 27, З7, 41, 43-4, 52-3, 58, 61, 6З, 68-70, кішnор 9, кишnір 72; 
вечірня - скрізь-інде; 

5. «акафист•: акафист 69, аксіфиц зо, кафист 19; 

6. •молебен•: Аолебеи 17, 69, -лебіиь 42, Аольбек З9; 

7. •nарастас•: nарастас 9, сnоАйиок 65, nарастас - скрізь-інде; 

8. •nанахида•: nа кохіда ЗО, nарахйда З4, 42, nанахйда - скрізь
інде; 

9. •сорокоусти»: сорокоусти 9, 79, сороковусти - скрізь-інде; 

10. •nроповідь•: nponiє 49, nроnовідь З, 7, 10, 19, 2З, 26, Зl, 38, 4З, 46, 
53, 55, 58-9, 63, 65-7, 71, 76, 78, 80, 82, казань 6, 9, 34, 39, 65, 74, казання 
59, -аня 11, 23, -аннє 4З; ксізанє - скрізь-інде; 

11. •nроцесія•: хресний ход 4, 46, 53, 58-9, 63, х. обхід 71, 66ход 9, 
34, 66хід 7З, 77, 79, 82 <- nіль 43), - з nроцесійов 7, 21, 26, 61-2, 69, 38 
(довкруz церкови)/обхожденіє 49, воnхід 55, nричесrії ЗЗа, -чесія 10, 
nротйсія 65, nроцасія З, 12-3, 16, 22, 27, 36-7, 40-1, 43, 48, 52, 55, 57-8, 61, 
66, 69, 73, nроцесія- скрізь-інде; 

12. «ХрещеННЯ»: хришшіНЯ 65, КреЩUНЯ 11; KCTUТU, КЩаТ 45, UрСТЯТ 
47, кuрстят 39, христити 78; крістіні 2/иршьuни 47/кирстіни 9/христu
ни - скрізь-інде; 

13. •крижма•: бецик 53 (із нім. Bettzeug?), крижА6 19, крuж.Аtо 3-4, 
6, 8, ІЗ, 17, 23-4, 27, 36, 39, 41, 43-4, 50-2, 54-5, 58-9, 61-4, 68, 72, 77; 
хрй.ж.АІ.а - скрізь-інде; 

14. •КУМ»: куА6тер 2, куА - скрізь-інде; 

15. «кума•: куА6тра 2, куАd - скрізь-інде; 

16. «:Іtресний батько•: батько 1, 15, 29-30, 33, 35, 47, 51, 71, хресний б. 
5, 7-8, 12, 15, 31, 43, 46, 54, 53-9, 63, 67, 70, 80-1, хрещений 6. 4, З2а, 
хресний (д'ітвак6ви) 18-9, 25, 34, крешни 39, noxpecнttй nанотець 72, 
хресні оцец 2, батичко 26, 79, куА З6, 65, татусь 17, -1/сьо 55, 69, "анашул 
10, 32а, ЗЗа, 49, нанdшхо 5, 7, 15-6, 18, 22; 27, 34, 41, 44, 50, 52, 57, 60, 
70, 73, 76, 83, нон- 39, хрещений тато ЗЗа, хресний нЯ.нько 38, х. нu-кько 
11, х. отuць 38, х. тато З, 6-7, 13-4, 17, 19, 22-4, 27, 32-3, 35, 53, 55, 59-62, 
64, 69, 7З, 76-8, 80, 82; 

17. •хресна мати•: хресна Аа ти 11, 43, х. Аатка 70, Аdтка З, 5, 8, 16, 
25, 31, 33, 41, 51, 47, 67, .Аtdточка 26, хрещена Аати 4, 32а, х. АаАа ЗЗа, 

nохресна nайАатка 72, n. АаАа 35, 58, n. Аdтка 12, Аа.Аtуся 55, 59, 69, 
куАа 36, 65, нашіка 10, нансішка 5, 7, 10, 15-6, 18, 22, 24-5, 27, 32а, 33, ЗЗа, 
З4, 44, 49-50, 52, 60, 70, 73, 78, 83, нон- 39, кресна Аац 2, хресна 19, 34, 
х. АаАа з, 6-7, 13-4, 17, 19, 22-4, 27, 31-З, 35-6, 38, 46, 53-5, 57, 59, 61-4, 67, 
69, 75-8, 80-2; 

18. •nохресник•: хрещеник 10, 22, 24, З2а, ЗЗа, 35, 43-4, 46, 59, 67-8, 76, 
78; хресний 34, 18, 38, 45, х. син 53, триАdнець 43, (моє) хрешня 39, 
крешнє 2, хресно 9, хресня 18, хрuсьща 11, nохрее1~ий син 72, фїін 5, 
10, 25, філйн 65, фін 1, 7, 16, 30-3, 47, 51, 67, 70-1, 83; nохресник -
скрізь-інде; 

19. «ПОХреСНИЦЯ»: хрещЄ'КиЦЯ 10, 22, 24, ЗЗа, 35, 46, 59, 67, 76; хресна 
38, 45, 35, - дочка 53, nохресна донька 72, триАаниця 43, хресна 9, 11, 
18, фі!на 25, філйна 65, фінЯ 71, фіна 5, 7, 25, ЗО, 47, 51, 8З, фіиа 1, 10, 
16, З1, З2а, ЗЗ, 70; nохресниця - скрізь-інде; 
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20. •ВІІв ід•: вйвідка 19, вйводки 18, -від- З4, З8, овідки З8, проспі
вати верую до вйводу 4, вйвід - скрізь-інде; 

21. «ПОМерла нехрещеНОЮ ДИТИНа»: ме:rрещак 45, кехриСТЬ 60, 7с.ЄЦЮХ 
З8, отхеця З9, страта ЗО, стрuчі 7, мечіска •недоносок• 47, в.«ерла без 
хресту 71, nотерчJік 1, 5, 1З-5, 22, 24, З2, З6 (•недоношена .. ), 52, 54, 62, 64, 
69, 7З, 76, 82; 

22. •nричастя•: закfн 7, ЗЗ, -кун 65 (брати закінь 51, до закону 8З), 
закокити(си) ЗО, 41, зак6куватиси 7, приобщатися, 4, nрий.ttdкя З9, nри
часть 38, 53, -стя 6, 28, 39, 79, коАJін'ія 4З, дора 47, nричdстіє - скрізь
інде; 

23. естати навколішки•: клякнути 59, 51, 69, nриклякати 47, стсіти 

наколішки 74, ""' каколяшки 42, кавколішки 10, ""' на коліна 26, 46, 51, 
59, 65, 71, 79, ""' ма колінах 4З, (в-, nри-) клякати - скрізь-інде; 

24. сстояти на колінах• стоЯти мавк6лішки 7, ка колінах 6, 26, 28, 43, 
46-7, 59, 79, клямчdти 13, 19, 72, клінчсіти 1, 8 (так: Аіщухй), 17, 19, 31, 
33, 41, 52, 55, 61, 69-70, 73, 75, 78, 80-81, клячати - скрізь-інде; 

25. •йти до пароха зголошуватися на вінчання•: дати ма запавіди 7, 
мести на З. 78, nисать оnавіди 38, ЗtОЛОСUТи на заnавіди 53, заnисатися 
18, З1, 33, 35-6, 39-40, 46, 51, 59, 63, 65, 67, 70, йти: ка заnис 34, 39, ма 
заповідь 83, до какцелЯрії 67, ка мауку З9, ка очекdш 47, до протоку З, 
5, 17, 24, 57, 69, 75-6, на nротокол З6, до nротоколу 19, до -кJілу 62, до 
-колу - скрізь-інде; 

26. сцерк. оповіді•: в6zолоска 18, вестірія (-ію кричlв nin) 47, 6по
віда стоят 38-9, оzлаС'ІСи 9, -dшкі 2, 34, 38, оnовіди 4З, (в)оповіди З, 19, 
24, 25-6, 39, 50, 62, 72 (zолосйв), 75-6, 79-80, зап6віди 4З, запавіди -
скрізь-інде (- віказав 29); 

27. свінчання•: вінча'К(к)я 7-8, 26, 28, ЗО-1, 33-4, 38, 41, 46, 59, 65-7, 70-1, 
79, слюб 16, 18, 31, 71, шлюб - скрізь-інде; йти до вікцЯ 4, (з-, no-) вік
чатися 18, 28-9, 36, 38, 46-7, 51, 59, 71, 81; 

28. смаслосвяття•: nосл'ікке nоАазdкя з олйвов 38, Ааслосв.Н.т'іє 43, 
46, 50, -тіє 15, 22, 28, З1, 40, 62, 7З, 77, 82, -тія 6, 59-60, 63, 77, Ааслує (піn) 
83, АиропоАtdзакя 53; 

29. «йти з причастям до смертельно хворого•: йти зо свnтостьоАt 9, 
з божиА тіло.« 18, 38, 71, закокйти 83, з дарdАtи 53, з божиАtu дараАtи -
скрізь-інде; 

ЗО. •покійник•: zАtертвий 39, Аертвий 65, Аtертві/кєбощічок 2, Аtертве 
71, АtерлецьІпокойкик 4, в.Аtерец 2З, 25, 55, .«рець 63, .Аtерець 56, 77, Аtерт
вец 34, -вець 10, 28, ЗО, 49 (у хаті), 51, 47, 83, ..черлець з, 5-6, 8, 12-6, 18-
9, 22, 24, 27, 36-7, 40, 44, 54, 59-62, 69, 73, 75-6, 78, 80-1, nокійкий 29, ке
бощик (звичайно: вже похоронений) 19, 53, 56, кебfщик- скрізь-інде; 

31. евідвідування/нічне сидіння біля покійника•: сидіти і савтйру 
читати 19, йти до АерцЯ 36, 55, 69, на zрушку 47, 83, на лубок 7, на 
лопатки 18, 26, на свіченя 28, ма світйми 34, з свічков до ..І(ерл6zо 51, 
мавиж.Rти АирцЯ 56, ма .«ирлйни 56, навитеіти 20, с'ід'fті прі z.«ертво.Аtу 
20, nосйдженя nри .. ерцй 62, 71-2, 77, на nривйтє 51, -вuкі 7, -веtі 10, 
ЗО, ЗЗа, u..привйдь 65 (o.Atnpeyт, коли nоzрібdють) 65; 

32. •домовина•: до.Аtовйна 7, 15, 27, 46, 56-7, 67, 80, 8З, добовйна ЗЗа, 
дубовй7tа 10, 42, 49, дерево 65, деревйще 12, 26, 28, 44, 66-8, 70-1, 79, ко
nирштd 65, лада 11, 38, тру.Аtла 43, -Ава 7, -нва 16, 21, 47, 51, 67, 70, -zла 
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9, TPJjua 4, 18, 25, 30, 34, 38-9, -кd 49, 53, 56, 63, 74, тpy.AtUO 19, 27, -.АШО 
44, трукво 81, -ило 14, -.ttлo 13, 19, 24-5, 32, 40, 54, 61, 69, 71, 78; тpy.Atua 
- скрізь-.інде; 

33. «Катафальок/мари ПіД ДОМОВИНУ»: лава 12, 26, 43, 48, 71, 73, СТUЛЬ
чики 29, стол'ічки 18, катафельок (в хаті) 36, -фелька/-о 19, -фtіль (у 
дзвоюіці) 53, -фdльок З, 5, 13, 21, 24-5, 32, 40, 43-4, 54, 57, 59, 61, 64, 67-8, 
71-3, 75-6, 78, 80-1; иошя/тарка 29, тарtа 42, коші зо, 51, 71, 83, тровбир 
(= нім. Tгagbahre смари•) 65, .Аtари- скрізь-інде; 

34. «ПОХОрОН»: nozpeб 2, -tреб 20, -zріб, 1, 5, 8, 11, 17-8, 24-6, 28, 34, 
36, 38-9, 43-6, 48, 50, 57; 59-61, 65, 67-8, 71-3, 76, 78, 80, nozpiб 23, noxo
pou(и) 43, 55, 63, nохорон - скрізь-інде; 

35. «ПОХОрОНИТИ»: nоzребати 21, 26, 2Й, 35, 43, 46, 59-60, -zрібати 65, 
(-zpi-) 67, nоzребсти 18, заzребсти 34, nоzребац 2, заховати 47, (nо-)хоро
ийти 1, 4-5, 7, 33, 35, 43, 46, 51, 59, 67, 75, 80-1; nо-ховати - скрізь-інде; 

36. •кладовище•: zробкй 10, ЗЗа, 49, клdдбище 4, 43, кладовище 33, 
35, 46, 59, 67, 80-1, .ttozuли 31, .Аt6zилки 35, 43, 58-9, 63, 74, ..ч6zилиці 56, 
те.м.етівІ-6в/-ув 26, 28, 65, 79, -етів 34, 39, Ц.Аtіuтер 9, 39, цйитарь (де nаску 
святЯть) 65, цвіитdр 53, ціхтер 2, 18, 38, цйитерь 11, цвйитар - скрізь
інде; 

37. смісце (на кладовищі), де тримають мари, лопати•: zи.Аtбар 47, 
хйжа 34, крйnта 26, 79, будка 2, каnлйця 4, лЯ.м.ус у дзвіийци 51, тру11-
ийц.Я. 19, zробdркя 21, zpaбdpuя З, 8, 13, 27, 31, 40, 59, 67, 72-3, 75, тру
nарня- скрізь-інде; 

38. сгробокоп•: коnач 43, 63, конdлкик 65, nальиа.м.ар 19, nozpoбdpь 
ЗО, 51, nоzреб1щк 74, -zpi- 13, nщребdлник 46, -аиник 12, сторож 53, zр6-
барь 9, 34, 45, -бар 2, 18, 21, 23, 29, 31, 38, 55, 83, zрабар 36, 43, zpaбdp -
скрізь-інде; 

39. сгріб, могила»: (викопана) Я.Аtа 38, 83, e.Ata 29, (і насипана) .Аtа

zйла З, 24, 35, 40, 43, 45-6, 53, 58-9, 63, 76, 80; zроб 2, zруб 18, 65, zриб 9, 
29, zріб - скрізь-інде; 

40. •дзвонення за покійником•: no .Аtирцеви дзвонити 69, дзв&кит за 
душі 72, дзвоніия 65, nодзвіи 71, nодзвіиие 1, 8, 16, 22, 28, 31, 33, 40, 43-4, 
67-8, 70, 73, 75; 

41. •пuминки•: стйnа 23, 37, 61, ко..ttашія. 38, ко.Аtсішкс 2, -ня. 9, 18, -н'і 
11, zорячйка 48, nразник 71, принЯття 35, ( -с) 43, обЄд 53, обід за ..ttертви.ч 
34, 39, 51, 65, 83, сnо.Аtйна (в церькві) 65, по.Аtйюси 59, 67, по.Аtинки -
скрізь-інде; 

42. •калачі, розділювані приявним на похороніІпоминанні»: (проша
кам) ал.Аtужна 2, 39, zаль.Аtужка 36, офсра 39; оnріскячок 56, колач{ за 
простйбуz 65, очекаш за no.Atepшi 72, no.AC.dкa 1, 5, 7-8, 16, 28, 30, 33, 47, 49, 
67, 70-1, 81, 83; 

43. спомшшльна служба»: nо.Аtинальииці 17, nо.Аtеник 83, иа.Аtша 56, 
дать zра.Аtатку 42, читати zра.Аtоти 38, служба ка часточку 42; · 

44. снагробний хрест (дерев'яний)»: крест 34, криж 11, 38, 53, кріж 
9, каzробкик 56, хрест 55, 65 (класти вікочок і рушн.йк), - деінде без 

різниці, чн й кам'яний (тоді: поставити хрест); (кам'яний) nа.АtЯтк'ік! 

nО.АС.К'ік 2, nО.АtНи'К 34, фіtура 13, 25, 37, 39, па.АС..R.ТUиК 11, 31, 35, 43, 46, 
53, 55, 58, 69-70, -мйк 21, 36, 59, 63, 72. 
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Переслідування катакомбної Української католицької церкви 

сталінсько-брежнє·вськими «Нероніянами» створило своєрідний 

реліrійно-екзальтаційний рух nокутників серед її вірян обабіч 

Карпат з елементами національного месіянізму й інтерпретацією 

тих гонінь як Божого допусту й експіяції за нашу «історичну й 

моральну провину» та 'З внутрішнім резистансом супроти ідеоло

гічних намагань влади впливати на молодь та обезправненого 

селянина й робітника. 

Новітню літературномовну церковнореліrійну термінологію по

чато творити - на базі ранішої - з nерекладами св. Письма в 

19-ім та літургічних книг у 20-ім віці. Такі nереклади велися nа

ралельно (й nереважно незалежно від себе) в обидвох Церквах -
на різних варіянтах літ. мови- в Галичині й на Наддніnрянщи

ні. Видавані ж у Галичині (як і на Закарпатті) ще з nочатку 19-го 

в. короткі катихизми надто ще нав'язували до просякнутого цер

ковнослов'янізмами «язичія»: цитати 'З св. Письма там тоді nода

вали, як nравило, укр. церковнослов'янщиною. Подібно, хоч у 

меншій мірі, теж у ІІІроповідях. Дослідів мови no наших моли
товниках, які - як і .складані духовними авторами реліrійні 

пісні - включували бодай елементи церковнореліrійної терміно

логії, - досі нема. Про nравославні катихизми (й молитовники) 

новітньої доби могла бути мова на Наддніпряюцині аж після ре

волюції 1917 р., як і на Волині-Холмщині між війнами. Катихиз

ми ж (і молитовники) православні з Буковини дQ 1918 р. (хоч такі 
були), не досліджені щодо своєї мови. 

Творена в добу ВизвоJІьних змагань наша православна термі

нологія Надднілрянщини дуже nослідовно відштовхувалася від 

церковнослов'янщини, ·зрештою, - окупованої тут для себе (в 

російському озnучненні) московською Синодальною (чи згодом, як 

і після 1944 р., Патріяршою) ЦерКвою. 

Нахил до зберігання церковнослов'янізмів у nредставників Укр. 

Католицької Церкви, - навіть nісля nерейдення на літературну 

мову ІВ богослуженні (як і в перекладах св. Письма) слідний тут 

і досі. Так напр. ~олос тут і далі zлас, zолова (Церкви) zлава, ?1а

лець - nерст, винуватець, провини в Отченаші - довжник, дов

zи, визволити- ізбавити, в недільних троларах голосу 5-ro й 7-го: 
співnо"Чатх:овий, зруйнував Ти - собезна"Чальний, розрушив Ти 

(хоч укр. розрушити це «розворушити», а не «зруйнувати))). По• 

nри низку інших ще обрядаво--звичаєвих розходжень (не говори-
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мо про догматичні) з різним словотвірно-фонетичним оформлен

ням ідентичних предметів (фе.л.онь: фелон, nоручі: нараквиці, рЯса: 

реверенда тощо) такі розходження відчужують. Найкращим шля

хом до їх усунення є взаємопізнання й дослід початків та при

чин таких різниць. 

Від іншацерковних 'сусідів у говірках поширилися знання тер

мінів - на захід від Дніпра (найбільше ж у Галиtmні, Холмщині, 

на Вінниччині й Житомирщині) польських римокатолицьких, що 

їх- як і латинницькіна Поділлі- вже згадано попередньо; на 

ПряшіВJЦині знані, зокрема збіжні з лемківськими місцевими, 

римокатолицькі словацькі (костіль, трох кральов, ~рі.АС.ніці, фа

шинtи, nоnельна стреда, руса(д)ля тощо). На Добруджі й Буковині 

знали рос. старовірів - лиnован та (ана)бап11истських румунсь

кого nоходження nокаїтів. На Степовій Україні та на Черкащині 

як і Слобожанщині nоширилися в 19-20 вв. враз із рос. паселен
цями рос. секти- з їх екстатичною дервішівщиною (радЄн'іє/ра

діння) - описані німецьким дослідником к. к. rраосом,07 звані 

довкіллям шалаnути, хлисти, nри~уни, скакуни, .м.олокани, .АС.а

льованці, скоnці, духобори, nеревертиші, трясуни, іконоборці, 

квасники, бо~о.м.оли, вертуни, штунда, босоно~і, ~олубчики, пані

Я.шківці- за їх провідниками й таки за характеристичними зви

чаями. Іх внутрішні назви: божі люди, духовні християни, пост
ники, бесЄдники, деветвенники - з nровідНІиками (nророка.АС.и, 

кор.АС.щиксі.4С.и, наставника.м.и) й домами зборів (.м.олЄльня.АС.и). 

Від німецьких nротестантських сусіДів nерейнято в Таврії тер

міНJИ: кірха «лютеранська церква» (в Галичині: збір), та штунда 

«молитовне зібрання», а далі «сектантська громада». 

Подрібніше відомими були в висліді довговікового сnівжиття, 

зокрема в Галичині, на Буковині, Холмщині й Закарпатті жидів

ські обрядово-реліrійні терміни: рабін, цадик, кантор, хайдер 

«школа», бельфер «учитель))' сандал/свічник, nриказане/колодоч

ка на чолі (підчас молитви), .м.іква «ритуальна лазня в nідвалі))' 

шабас/сабаш, nейсах, nypi.AC., кучки, ~а.м.ана, шабесtой «НеЖИД, ЩО 
в суботи обслуговував госnодарку», божницяІбь·жюі «синаrоrа», 

G7 G r а s s, Karl Konrad: Die russischen Sekten, І: Die Gottesleute oder 
Christen nebst Skakunen, Maljowanzii, Panijaschkowzii u. а., Leipzig 1907, ll: 
Die UJeiPen Tauben oder Skopzen, Neuskopzen u. а., Le~pzig 1914, фотопере
друк, т. І-ІІ, Leipzig 1966. 
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хасини/фуршnіль «весілля», босини/босаки «похорон», окописько/ 

керкут «ЦВИНТар», .АtаЦа «ОПріСНОКИ», neйcu ТОЩО. 

Вся однак дотична спеціяльна термінологія і тут, як і· в усіх 

попередніх виводах, вимагає окремих дослідів. Наші з'ясування 

всього накреслюють проблематику. 
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Olexa HORBATSH: Die ukrainische kirchlich-rcligiosc Terminologie und 
Lexik. 

Die vorliegende Untersш:hung beri.icksichtigt die bis!1erigen diesbezi.iglichen 
Bearbeitungen (von F. Miklosich und J. Hrycak). Die ukr. kirchliche Tenni
nologie entwickeHe sich mit der Christianisierung des La·ndes (988) auf der 
Grundlage des Altkirchenslavischen als Spr~che der Kirche und tragt somit die 
Spuren der Schicksalswege dieser Sprache s~it Kyrill und Method in Mahren
Pannonien (85З-85), wie sie V. Jagic treffla:l1 in bczug auf die Lexik charak
terisiert hat, sowie weИerhin ihrer Schi.iler von Ochrida und vom Preslav des 
Zaren Simeon. Ihre gгiech. Lehnworter und -pragungen (die erstcn der beiden 
Bezeichnunngen sind spezielle Benennungen der kirchlicl1en Wi.irden·trager und 
ihrer Mel3gewander, die letzteren treten in den popuШren, vermutlich von Mis
sionaren beim Katecl1isieren benutzten Ausdri.ickcn, einschlicШich liturgischc 
Handlungen auf) spielen dabei eine wesentliche Rolle. 

Веі der wei.teren Entwicklung k3men zu den griech. Termini (fUr byzanti
nische Kirchenamter und den Amtsg~brauch) auch lokale Ausdri.icke - fi.ir na
tionale Besonderheiten sowie tatarische Lehnworter hinzu. 

Zu einer eigenstandigen Entfaltung gel3ngte dieser Wortscha·tz mi1t dem 
Aufkommen еі gener Ka·techismen (im 17. Jh.) sowie mit der Festlegung der 
RitenbuchertexLe. Ihre Autorcn studierten an poln., mittel- und westeurop. 
Hochschulen und brachten eine Menge entsprechender Polonismen und Lati
nismen mit. In der Kaгpatoukraine kamen aufier Latinismen nocl1 Hu·ngaris
mcn llinzu. Dieseг Pгozefi dauerte in den westukг. Landen bis ins 19. Jh. an. 

Die polonisieгte Terminologie des 17. Jhs. hat sich noch in den damals 
entstandenen religiOseп Liedern (vor allem in den kirchlichen Weihnachtsliedern) 
bis heute erhalten. In der Ost- und der Zentralukrainc (westlich vom Dnepr) 
wurde im Laufe des 19. Jhs. die russifizieгte Terminologie dег russ. Synodalen 
Kirche eingefUhrt. Gewisse terminologische Besonderheiten haben s:ch ЬеІ den 
orthodoxen Ukrainern Bukovinas und Norddobrcgeas entwickelt. Die katholi
schen ("griechisch-unieгten") Ukrainer Galiziens und Transkarpa·tiens behielten 
die alte kirchenslavische Terminologie, allerdings rnit ukr. Aussprache (die in 
der тuss. Ukraine ausgemerzt wurde), so in der Emigration und in Polen bis 
zur Einfi.ihrung der ulcr. Volkssprache in den Шurgischen Gebrauch in den 
1960er Jahren. 

Fі.іг die letzten Jahrzehnte unseres Jhs. werden die aufgezeichneten volks
tumlichcn Terminologismen aus rur.d 84 01·tschaften (Uber ЗО orthodox und 
i.iber 50 katholisch) der nordwestlichen und westuk1·. Landstriche zusammen
gestellt. Sie werden nach den Sachgruppen: 1. Gottesl1aш und seine Ausstattung 
(20 Begriffe), 2. Pfarrgemeinde (17), З. Feiertage (4З), und 4. Sakramentcnspende 
und Riten (42) geordnet. 

Die von russ. Synodalen Kirche unabhang:ge Ukr. Autokephale Kirche fi.ihrte 
1917 die ukr. Volksspr~che in den liturgischen Gebrauch cin, die sich 1921-З9 
allmahlich unter den orthodoxen Ukrainern in Polen (und 1941-44 rapide im 
dt. Besatzungsgebiet) verbreitete. Die in den 1960er JJ. eingefUhrten ukr. 
liturgischen Texte der kathol. Ukrainer weisen einige traditionellcn ukr.-lcslav. 
Elemente auf. 

Die Terminologie der гuss. Sekten in der Ukraine sowie .die im Volke be
kanntcn religiosen ji.idischen Fachausdri.icke (der westl. Teile der Ukraine) 
werden nur am Rande erwahnt. 
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Die welt der Slaven,HalЬjahresscrrift filr Slavistik, 
Jg.XXII,1, 5.86-88, Мilnchen 1977 

EINIGE SLAVISCHE PILGERINSCHRIFTEN 
IN DER HAGIA SOPHIA-KATHEDRALE 

IN KONSTANTINOPEL 

Vor der Eroberung Konstantinopels 1453 durch den ti.irkischen Sultan 
Mechmet und der Umwandlung der Sophien-Кathedrale in eine 
Moschee (1924 wurde sie zum Museum- Ауа Sofya Mi.izesi- erklart) war 
sie gewiB Ziel von Pilgerfahrten aus verschiedenen orthodoxen Landern 
gewesen. Manche Besucher verewigten ihre Anwesenheit in der Кirche 
auch in Form von eingeritzten Inschriften auf den marmornen Balustra
den des Chors, die teils abgeschliffen wurden, teilsjedoch sich bis heute 
erhalten haben. Die Abschleifungen di.irften sowohl von Byzantinern als 
auch von Ti.irken (nach 1453) vorgenommen worden sein: Von Ti.irken 
auch aus dem Grunde, weil solche Inschriften oftmals mit einem Кreuz 
versehen waren und die haufig vorkommenden Кreuzornamente i.iberall 
auf dem Chor der Кathedrale unkenntlich gemacht wurden, indem man 
die beiden Arme der Кreuze mit МеіВеІn abschlug. 

Unter den Besucherinschriften auf den marmornen Chorbalustraden 
sind Texte in griechischer, georgischer, syrischer und slavischer Schrift 
anzutreffen. 

Die meisten slavischen Inschriften befinden sich auf der rechten Chor
balustrade i.iber dem Кircheneingang sowie auf den linken Balustraden 
gegeni.iber dem ehemaligen Altarteil. Dem Inhalt und der Sprache nach 
sind die meisten slavischen Inschriften fur das 13.- 14. Jh. zu datieren. 

Von den altesten slavischen Inschriften (i.iber dem Кircheneingang)
in glagolitischer Schrift - sind wegen der Abschleifungen nur noch ein
zelne Buchstaben ( ~, 1\ )zu lesen: Es geht dabei um die runde (altbul
garische) Glagolica-Form des 10.- 11. Jhs. 

Auf der 1. linken Chorbalustrade (i.iber dem Eingang) ist zu lesen: 
1. rt1 ПOUO\t1 р~&'\( &Ж[ ... ] und darunter nochmals derselbe Text. 

Auf der 2. (von links) Balustrade liest man einen sprachhistorisch nicht 
uninteressanten Satz: 2. [ 1 ]ж.:; кото ПРt1А6Те ~.:;uo ~ж.:; н.:; uo/\tt
тe ~~ uнтроnо/\11 [. . . . .. ] r рь 6U'\f - der sich inhaltlich vermut
lich gegen die 'schreibenden· Pilger richtete. Der Herkunft nach kann es 
cin ostslavischer Text sein (3. Sg. Pras. -ть : nрнд.:;те. uоl\нт.:;с."') 
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Pilgerinschriften in der Hagia Sophia 87 

mit den orthographischen Verwechslungen von tre ( ceuo = ctuo) 
und von schwachen Halbvokalen mit о,е (кото = K'l.TOi приАете = 
ПРt1Аеть., uоnит_ес.._ = uоnить_с.._ ) - ein Merkmal der alten ostslavi
schen Handschriften des 13. -14. Jhs.; die bekanntesten Texte dieser Art 
sind hier die Smolensker Urkunde aus dem J. 12291 sowie die Novgoro
der Urkunden aufBirkenrinde 2. 

Weiteren ostslavischen Besucherunterschriften begegnet man auf den 
Balustraden der linken Chorseite: З. і G'l. ~'1, 4. uАтфtи non1. 
ГA/\t1VbGKt1t1,5.rt1 ПOUO~t1 PA&V GBOeUV ПAH0Wt1 9 6. ПOUO~t1 rІ 
PA&V cвoeuv nvцt. 

Die 4. Inschrift weist auf einen geistlichen Besucher ( nо n '& r А n tt 
v ь ск и и)aus dem westukrainischen Halic hin. Die 5. Inschrifi bringt 
den interessanten Personennamen Panosa. der weder Ьеі N. М. 
Tupikov 3 noch Ьеі Т. Skulina4 noch in den ukrainischen Urkunden des 
14.5 bzw. des 15.6 Jhs. belegt ist. Als Familiennamen Panosza (1488) 
kennen ihn die alten polnischen Quellen 7. Vermutlich stammte der Pil
ger Panosa aus der Si.idwestukraine, die sich seit dem 14. Jh. unter polni
schem EinfluB befand. Веі der 6. lnschrift ist im Namen /\VKA (Dat. Sg. 
nvцt) die Buchstabenform ц von lnteresse: dieser Buchstabe sieht 
wie das Spiegelbild von v aus. 

An anderen slavischen Besucherinschrifien waren noch die bulgari
sche Namensform + ВАGИ/\УО sowie das Inschriftenfragment ТАж[. 

1 Smolenskie gramoty ХІІІ- XIV vv. (Podgotovili k peeati Т. А Sumnikova і V. V. 
Lopatin, pod. red. R І. Avanesova.) Moskva 1963, S. 20-25. 

2 А V. Arcichovskij і V. І. Borkovskij: Novgorodskie gramoty na bereste. Iz raskopok 
1956- 1957 goda. Moskva 1963, S. 14 und fТ.; W. Kuraszkiewicz: Gramoty nowogrodzkie na 
brzozowej korze,zeszyt А: Opracowaniej~zykowe. Warszawa 1957, S. 49, 62, 63, 73, 79, 82, 
88-89. 

ЗN. М. Tupikov: Slovar' drevnerusskich licnych sobstvennych imen. Zapiski 
Otdelenijarusskoj і slavjanskoj archeologii Russkogoarcheologiceskogo oЬ§cestva, v. VI. 
Sanktpeterburg 1903. 

•т. Skulina: Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. І - 11, PAN Komitet 
J~zykoznawstwa, Prace Onomastyczne, nr. 20, 21, Wroctвw-Warszawa-Кrak6w-Gdansk 
1973 -74. 

5 Hramoty XIV st. (Uporjadkuvav М. М. Pe§tak.) Kyiv 1974. · 
•Ukrains'ki hramoty XVst. (Pidhotuvav V. М. Rusanivs'kyj.) Kyiv 1965. 
7 (W. Taszycki u.a. :jSiownik staropolskich nazw osobowych, t. lV, І, S. 186,Wroctaw

Warszawa-Кrak6w-Gdansk 1974,- hier allerdings noch mit weiteren Varianten: Panoch 
(1210), Panocha (1396), Panosz(l410111), Panoszka (1394), Panota (1396). 
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88 ОІеха llorbatsch 

.. )р К> ( ••• )uоско( •.• ] же( ••• ] А~Же( ••• ) ZU erwahnen. 
Eine genauere Untersuchung konntc vielleicht mehr Sprachmaterial ans 
Tageslicht bringcn. lJnsere Bcoh:н-htllngen wurden wahrend eines kur
zen Besuche~ tfcr chcmaligcn Sophienkathedrale Anfang September 
1977 gemacht. 

Frankfurt/Main ОІеха Horbatsc1t 
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Олекса ГОРБАЧ 

Три українські nравославні катихизми 17-го віку. 

Німецький євангелицький історик"російських" (nравославних) ка
тихизмів Петер Гавnтманн 1 nочинає їх розгляд від Ф.Прокоnовича 
1720 р., а українські 17-го в. (він їх nри тому навіть бібліогр~ 
фічно не вміє/хоче охоnити!) збуває мимохідною увагою, мовляв,во
ни стояли nід латинським вnливом (с.Іб). його консультантами були 
теж росіяни з Московської Духовної академії; саме цей факт має 
свою вимову: власний розвиток богословської думки на Україні сві
домо nромовчується, її значення nрименшується. Саме ця обставина 
nідказала нам удестуnнити з нагоди роковин нашого !ООО-ліття~ 

стиянетва хоч декотрі джерельні тут тексти для студій богословам 
над нашою теологічною думкою, а історикам мови для досліду (н~ 

у цій не "nершоджерельній" формі) розвитку нашої богословської~ 
міналогії й фразеології, доби тодішнього нашого "історичного з~ 
круту", термінології важливої тим, що йшлося про 11 віддалюван~ 

відкнижноїіпро навчальневу зрозумілість для якнайширшого кола 
вірян, людей світських. Вже задля того одного хоча б укладачі к~ 

тихизмів були змушені наближувати свій мовостиль якнайдалі до на
родно-розмовного. 

Хто знає наш nідсовєтський вульrарно-марксистський nримітивіз~ 

того не здивує, що в об'ємистому томі "Лексика і фразеологія"(4-и
томової "Історії укр.мови" ІМ АН УРСР,за ред.В.Русанівського,Ки
їв 1983) 2 для богословської термінології місця не знайшлося.А не 
слід забувати, що та ж термінологія- теж катихизмів 17 в.- живе 
ще й досі в "богогласникових"колядах,- бодай по зах.-укр.оластях. 
Друксвані катихизмові видання сягають у нас 2-ї nоловини Іб в., 

доби, коли з одної сторони nоширилося на укр. (і білор.) землях 
під Польщею іновірство: лютеранське серед міщанства, капьвінське 

А антитринітарське (социніянство/"аріянство") серед заможнішої 
шляхти, а уніАні намагання (найnерше церковної ієрархії) виклик~ 
ли цілу низку nолемічних nисань - з католицького nольського, уні
ятського А nравославного боку.з 

Декотрі з-nоміж цих катихизмових видань (наnр. Стефана Зизанія 
з 1595 р.) загалом не збереглися, іншіж-на Заході не достуnні. 

То ж обмежуємося оnублікуванням (трудно)достуnного,а в міру роз
шукання дальших таких текстів nодбаємо удестуnнити й їх; це,може, 
наштовхне А наших студентів богословії ближче зайнятися їх дослі

дом. 

Перші катихизми сталиnоявлятися на Білорусі (Несвіж, Вильне), 
можна гадати викликані появоо шких польсько-латинських, зокрема 

кальвінських у зв'язку з реформаційним рухом на Заході. 

Лютерів "Малий катихизм" (Der kleine Catechismus fur die gemeine 
Pfarrherrn und Prediger) появився 1529 р., а як Enchiridion - der kleine 
Catechismus 1531 р., а зреформований Кальвінів 1537 р. (lntroduction et 
confession de Foy, dont on use en L'cglise de Gёneve). 
Майже одночасно зарсаrувала католицька сторона, nочавши від 

1530-их рр., такими ж власними творами, зокрема відповідаючи на 
домагання Тридентського собору (Trident inum 1545-63) з його низкою го
tтанов про свв.тайн~ц 

По думці цих постанов були складені головно голяндським єзуїтом 
Петром Канізіюсом (1520-97) три найпоnулярніші згодом католицькі 
катихизми: 1) т. зв. "Великий" Summa doctrinae et institutionis christia
nae sive Catechismus major, Відень 1554, для університетів і колеrіїв ,ІЕ
рекладений на німецьку 1556 р.(згодом і всі інші) та nредставле
ний отцям Тридентського собору, 2) т. зв. "Шкільний/Малий" Institu
tiones christianae pietatis sive Catechismus parvus, 15561, 15582, і З)т. 
зв. •малий для дітей" Summa doctrinae christianae per quaestiones tradita 
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et ad captum rudiorum accommodata,IHI'011Ьilli"aдт 155б. - Ті З катихизми з ці

сарського наказу запроваджено в католицьких школах, а були во

ни перекладені на всі західні мови та для католиків Середущо-С~ 

дньої Европи. Упродовж 150-х років Малий катихизм налічував 400 
видань. канізіюс поділив свій Катихизм на 5 розділів: !.виклад 
Символу віри, 2.виклад Отченашу й Богородице Діво, З.виклад За
повідів Божих і церковних, 4.виклад свв.тайн, 5.виклад християн
ського розуміння справедливости: кари за гріхи й нагороди за до& 

рі діла. Три nерші розділи це чесноти віри, надії й любови. 5 

Після Тридентського собору на доручення nапи Пія У трьох тео
логів: аєn.Лянчяну Леонард де Марініс, єn.Модени Еrідій Фоскара

рі та nортуrальський домініканець Франціск Ферейро склали наn~ 
ставі тридентських nостанов т.зв.Римський катихизм для парохів 

(Catechismus romanus ех decreto Concilii Tridentini, його латинську мову 
виnравляв філолог Павло мануціюс, nроредаrований 1574 р.); охоп
лював, крім звичайних катихизмових частин (викладу Символу віри, 
Отченашу, заповідей Божих і церковних) ще цілу католицьку догма
тику, і своїм характером nризначався для душnастирів; хоч і кри

тикований єзуїтами як формально не затверджений, але був дужеп~ 

ширениR.8 

Поnулярністю втішався Катихизм домініканця Петра де Сото(Соm~ 
dium doctrinae Christianae, Діл.лі.Jrен та Інrольштадт 155О,по-німецьки 
Авrсбурr 1549) з З-ма головними розділами: віри (у віщо вірити, 
а в що ні), надії (чого надіятися,а чого оминати- з викладом~ 
ченашу) та любови й християнської сnраведливости (що слід чинити 
А длячого,а чого оминати й чому - з викладом Декалогу та Христо

вих заnовідей любови, за св.Томою Аквінським). 7 

В Італії nоширилися тоді ж катихизми медіолянського єn.Карла 
Боромеуса та зокрема кардинала Роберта Франціска Ромулюся Белляр

міні ( 1542-1 б21): Christianae doctrinae explicatio, 1603, далі коротший 
для шкіл Церковної держави Dottrina christiana breve, Рим 1597, та об
UІfРНіnий Dichiarazione piu copiosa della dottrina ch.ristiana, Рим 1598, теж 
перекладаного на всі мови католицького світу та для місійних ці
лів (в Польщі було до 25 видань: nерекладений сnершу на латинсь
ку мову nлоцьким єп.Марціном Шишковським (вид.у Кракові 1б05 та 
1606 р. та згодом кількакратно nід різними наголовками по-польс~ 
ки Summarjusz nauki chrzescijanskiej • Авrсбурr 1 бОб, Краків 1 б08) . 8 

Раніше християнська катехизація сnиралася на викладі декалогу, 

євангельських заповідей любови, свв.тайн, nослань ~n.Павла до є~ 
реїв (гл.6-12), 1 до Коринтян (гл.З,І5) 8 , Символу віри апостоль
ського10, збереженого зокрема в Західній церкві, а від 4-го в. 
Символу віри нікейського, поширеного зокрема в Східній церкві,

а далі на писаннях Отців церкви: Афанасія Великого (+273, Лаба~ 
204-12), Амврозія Медіолянського (+398, Лаба~ 319-33), Авrустина 
(+430, Лаба~ 363-90), Киnріяна (+258, Лаба~ 147-57), Єроніма (+ 
420, Лаба~ 343-57), Івана Золотоустого (+407, Лаба~267-83), Кир~ 
ла Олександрійського (+449, Лаба~ 220-27), Климентія Олексан~ 
ського (+216, Лаба~ 104-09), Оріrена (+254/255, Лаба~ 110-22), 
Тертуліяна (+240, Лаба~ 134-46), Василія Великого(+ 379, Лаба~ 
228-38) ,Григорія з Назіянзу Богослова ( +390, Лаба~ 239-45), Григо
рія Ніського Містика (+nісля 394, Лаба~ 245-53) та інших. Свої 
катихитичні школи знала згодом і латинська Західна церква. 

Знані перші видання білоруських катихизмів - лютеранського, н~ 
друкованого в Радзівілавому Несвіжі 1562 р., С.Будного, М.Каве
чинського й Л.Кришковського, зареєстрованого І.Каратаєвом11 (Нара
mаее. N 50) як і католицького nротнлютеранського, надрукованого 
в Бильні 1585 р. (Наратаев~ N 98), описав Є.Ф.Карський. 1 ~ Він же 

( 175) 



з 

описав їх мовні риси; вони надто далеко від мови наших київських 
17-го в. не відбігають. 

1595 р. надрукував Стефан Зизаній~ 3 галичанин родом, богослов 
і проповідник Виленської братської школи, - в Бильні катихизм,що 
не зберігся, але що знаний лиш із полемічного польського тракта
ту єзуїта ~енсного Жебровського (Kqkol kt6ry rozsiewa Stefanek 
Zyzania w cerkwiach ruskich, Wilno 1596); трактат Жебровського 
передрукував К.Студинськи~1 ц Деякі признаки промовляли б за тим, 
що наявне в російській старовірчій рукописній коf!ії 2-гої поло
вини !7-го в. православної катихизмової частини "Изложение о пра
вославнt.й вtpt." є, може, частиною того затраченого катихизму.1 s 
Брат Стефана Зизанія , учитель братських шкіл у Львові, Берес

ті й Бильні, від 1612 р. протоєрей у Корці та бл.1620 р. співта
цівник гуртка теологів Печерської лаври Лаврентій Зизаній Туста

новський (УП~с.З46-49) склав у 1626-27 рр. Великий катехизис, 8 і 
подався ніби для його надрукування в Москву на початку червня(о

фіційно "за милостинею"). Після півроку (1.1.1627) його катихиз
мові "тетраді литовською мовою" були представлені з Посольського 
приказу патр.Філаретові, що доручив їх перекласти на церковно

слов'янську мову. Зроблено це А надруковано впродовж січня 1627 
р. на 395 с.; а що перекладач ігумен Ілія недобре зрозумів Лав~ 

тієву "литовську" мову, трапилися "єресі" ,до яких патр.Філарет~ 
дав критичні уваги. Через оспорювання Лаврентієм вірности пере
кладу А оборонювання ним своїх раціоналізуючих і католицизуючих,s 

поглядів влаштовано запротокалевану диспуту; з наказу патр.Філа
рета наклад цього катихизму спалено (збереглося декілька примі~ 
ників без початкових листків),і Зизаній повернувся з нічим. Але 
цей катихизм поширився як рукопис у старовірів, що передруковув~ 
ЛИ ЙОГО декілька разів у rродні (1783, 1787, 1788) А Москві (liO~ 
Своєрідну систему православної богословської науки склав Кири

ла Транквіліон-СтавровецькиА (УП~ с.56О-69), надрукувавши 1618 р. 
у власній друкарні в nочаєві "Зерцало богословія~17 Грецист-учи
тель львівської братської школи, попав у конфлікт з єп.Гедеоном 

Балабаном, виступивши на соборі в Тернополі перед патр. Єремією 
ІІ в обороні братства та з критикою єп.Г.Балабана; то ж подався 

як учитель до Бильна, на поч.17-го в. вернувся в Галичину А був 
до 1618 р. ігуменом в Уневі, згодом у підлюблинському Любартові, 
а 1621-25 проповідником у Замості, і 1625 р. прийняв унію: прич~ 
ною була й критика цеї його книжки як і наступного Учительного 

євангелія (1619, 1696, 1697) ігуменом йовом Княгиницьким, що зн~ 
йшов там неправаславні погляди (Власовський 11~с.218-19). 
Шведський лютеранський король rустав ІІ Адольф, здобувши від 

Московщини 1617 р. Ін~ерманляндію з роаllісько-фінським православ
ним населенням, рішився повести серед нього лютеранську пропа~а~ 
ду А доручив надрукувати 1628 р. у Стокгольмі російський переклад 
Лютерового Малого катихизм~18 з якого збереглися А рукописні ст~ 
ровірчі копії (в тому й із згадуваним "Изложение-м вtp~" 1 s~e 

Професор богословія Київської Духовної академії Стефан Тим.rо
лубєв (1849-1920) відкрив в одному рукописному збірнику бібліот~ 
ки Софійського собору в Києві скопійований "Кат~хизісь албо в~
знане в·l;рьt святое соборное апостольское вьсходное церкви" А опуб
лікував його звідти 1890 р. в київському журналі Чтения в Истори

ческом обществе Нестора Летопuсца~ 0 (звідти взятий і наш пер~ 
При тому йому вдалося розгадати А його походження: на підставіп~ 

лемічного протиправославного польського твору "Hierarchia albo о 
zwierzchnosci w Cerkwi Bozey~ Lw6w 1844, архимандрита Дермансько
го манастиря яна Дубовіча, де мова про два друковані катихизми 
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для дітей, видані 1600 р. в Бильні Виленським братством та 1611 
р. в єв'ю, де в Символі св.АфанасіЯ (1600 р.) мова, що св.Духпо
ходить в~д самого Бога Отця, а 1611 р. те слово від самого вже 
випущено, та на основі іншого полеміста Теофіля Рутки "Herby аl
Ьо znaki Ko~ciola prawdziwego",Lublin 1696, де теж мова, що ви
ленське братство випустило в виданні катихизму слова, що св.Дух 

походить від самого Отця. rолубєв стверджує, що ті слова от Отца 
Са~ого є в тексті Символу св.Афанасія теж передруковуваного ним 
рукописного "Катехизісу~ себто що йдеться тут про копію з друко
ваного тексту "Катехизісу" ок.16ОО р. (його бібліографам не вда
лося віднайти!).На подібне вказує в рукописі й проміжок часу(~ 
ку от Р-ва Хр. 1600-го") й відколи св.Володимир христив Русь (с. 
71: 988+612). 
Як зважити, що "Катехизісь" покликується на виниклу 1605-06 р. 

"Пересторогу" 21 (с.74), то можна здогадуватися, що бодай та част~ 
на рукопису виниклап і сл я 1606 р., на нашу думку. 
Тлумачення поняття Бог. св.Тройця зі с.З2-З8 частково повторє

не на с.SЗ-61; це, гадаємо, свідчило б про з'єднані два первісні 
варіянти, які в остаточній редакції були дещо механічно зведені 

в повищий текст. Тоді, як у І-ій частині ішлося про полеміку з 
різновірцями (антитринітаріями/"аріянами", кальвіністами й люте
ранами), то в 2-гій частині (зокрема на с.76-78) полеміка зверне
на й проти уніятів ("відщепенців"). У 1-ій частині й польськомов
ний елемент куди сильніший. 

У виданому rолубєвом тексті трапляється ціла низка невідміче~ 
помилок, що полягають чи то на фальшивому відчитанні рукописного 
тексту зі змішуванням літер чи таки на подібних помилках перепи
сувача зі свого ориrіналу. 22 

РукописК починає з рогляду Символу віри: як розуміти словоБо~ 
про Пресв.Тройцю, прикмети трьох Осіб/Іпостасей Божих, докази із 
св.Письма (назви Елоги~~ Егова. Адонай і їх передача в грець.,ла
тин. і слов'ян. мовах), що таке хрест/утиски й чому їх терплять 
побожні й справедливі (с.З8-46), про тайни в Ст. і Н.Завіті (с. 
46-56),"в~знане ~~ославнои вtр~" Апостольське (с.62-63), Нікей
сько-Константинопольське (63-64), "СИМВапоН'Ь св.Афанасія" (с.64-65),що 
таке віра в Ст.Зав. і в н.зав. (с.67-68),віра православная касо
лическая і єресі (69), віра вийшла з Єрусалиму (с.7О),руский на
род прийшов до віри "за старанем константинополского патриярхи 
988 р."(с.71), "пожитки" за віру від Бога (с.7З, qлравдання за в~ 
ру і "з добрих учинков",с.74,- як відмежування від лютеранської 
науки!) та"пожитки"за віру від нас самих (с.78-8О: покута, визи~ 
ня гріхів, терпеливість, надія, мужність, перемога над злом,- аїх 

протилежності при відсутності віри) та про 2 заповіді любови (с. 
81). За тогочасною нашою православною традицією, транссубстанція
ція свв.дарів на літургії наступає з повторенням Христових слів 

"Приймtте и ядtте"(с.48, себто не аж із Молитвою епіклези св.Духа, 
як це прийнято в Східній церкві). 

За tолубєвим, К це лиш ніби витяг деяких розділів із катихизму, 
а наука про Бога-й Пресв.Тройцю є, мабуть, витягом з якихось ви
кладів у Виленській братській школі; зумовлені ж вони полемічною 

боротьбою виленців проти социніян/антитринітаріїв("аріян") як і 
проти лютеран і кальвіністів (с.4-5). Не є це ні невіднайдений ~ 
тихизм Стефана Зизанія (с.6). Зате порівняння з надрукованим уМО
скві 1627 р. "Катехизисом" Лаврентія Зизанія-Тустановського вказує. 
що К стоїть до нього і думками і окремими виразами дуже близько 

(тлумачення слова Бог~, хрищення Володимира 988 р., різниці між 
тайнами СтЗ й "таїнствами" НЗ). То ж tолубєв (с.7) здогадується~ 
рукопис ! міг походити з-під пера Лаврентія Зизанія, на той час 
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учителя в Виленській wколі та що Л.3изаніА міг був і користува

тися при тому теж друкованим І600 р."Катехизисом". Сам же руко
пиеннА збірник бібліотеки Софійського собору (в якому К заАмає 
листки ІЗО-77) був списаннА бл.І6І8-І9 рр. і включує два пол~~ 
ні трактати проти латинян та промови вихованців Виленської wко
ли, присвячені своєму ректорові А архимандритові з Іб18 р.(маб~, 
Леонтієві Карповичеві, див.с. 8). 

Низка мовних рис К виявляє однак виразно пн.-українське похо
дження Аого автора Чи переписувача. 

Вони проявляються зокрема в фонетиці (правописі): 
І)*~ 2:: І'а (гляженіе 21, ся розумі:.ет 9)//е (гледит !5, на памет 

б І, припомену ЗО), 2) t> 2:: ·f) (на рf.це-І9 ~ри 13, В'Ь тt.ли 
І7)// е (грехи 39, В'Ь к~О)// и (не видил І9/видtл'Ь 19), 

З) вийняТКово ~ (на CИI'wf_~вt.~ 4 зТ, 4) -'Ь+іь- 2:: -ЬІ- ( зьnuол'Ь 63, 
подьnuол 78), 5) r 2:: r ( трасетсе І5, мора 2І, ~/у~ 20), 

б)*dj 2:: z (хоженіе 22,~~~ 28, в'ЬзгоржаА 40, затвержаАте ЗО), 
7) інwі ще фонетично-правопнені риси: умерети 48; !~И~т/тр'Ьва
Е 14/трвали 7б; возмі:.те/озмЬте ВО; живіола/~ 48; будучаа 
22, чюда 27; Господ'Ь 24, ВЬІбавител'Ь 28, тощо. 
Ум о р Фо л о г і ї панує, зокрема в деклінації чоловічих 

і м е н н и к і в, доволі помітна зрізничкованість закінчень: 
І) В род.одн. -а,-я/~ (~ 11, ВЬІКЛаду 9 1 СЬ1МбОЛЮ 9), 2) В 
дав.одн. -у/-ови,-еви (сЬІ~ 12/сЬІнови 14, отцеви І4), З)в оруд. 
одн. -ом/-ем (духом 12,Господем І1, отцем І2, коренем ІІ), 4) в 
місц.одн~/-еz:у-(о гдt бозt. І5, о створителt І4, в складе 9, 
в вt.к~ 20,В'Ь симболю 12), 5) в клич.ф. ~ (боже 1І,~ І2), 
б) в наз.мн.::.!f~-~1-ове/-еве (g_нгел!і 2О,погане 14, люде 16, ~
.!:!~12~ 4б, ~~~ 79, жидеве 25, роС~!!JНИци 1б, обжирЦЬІ lб), 
7) В род.МН. =Q~~~~В'Ь/-еА,-0 (СЬІ~QВ'Ь 12, ОТЦеВ'Ь Іl/ОТеЦ'Ь І2,~
зев 1б, ~еf}_Е!!_ятелеА І6), 8) в дав.мн. ~ (грf.хом'Ь 1З), 9) у 
знах.мн.= наз.мн./род.мн. в осіб (~ 2І, дари ІО; кролев'Ь, ~
деА 1б), ІО) в оруд.мн.-ЬІ/-ами/-ми (со апостолЬІ 10, з христиаНЬІ 
77; отцами 11, способами 15, людми 16~--!!Г-ВМісц.мн.~ (!!_о 
христ іянех 70) . 
--подібно А у жіночих іменників: t) в род.одн.-и/-1./-е (земли 9/ 
-лt 2І, церкви 9/-ве 14, истности 11, ~ІЗ), 2) в дав.-Юс. 
оди. -·ЬІ=ет=и< наЗемлt./ -ли 14, І б, панне ІЗ, во науци 12, на пу

.!:!!!!.. зо, в' моци 15), З) в оруд.од. -ею/-іею/-ю (М!!ницею 12, ~ 
церковіею ІО, можностю 21, з моцю 27), 4) в род.мн. -0/-иА/-ей 
Іііочок І2, ~астиА 9, речей 9), S)в дав.мн . ..=Ш::1 (речам 24), 
б) в оруд.мн. -ами/-ми (истностми 22), 7) в місц.мн.-ах/-ех {_Q 
об·Ьтницах 14, В'Ь добродf.телех ІЗ). 

В середніх іменників: і} в наз.-знах.од. -о/-е/-я (обличе 15, 
вочловечен~ 9,раме 21, имЯ), 2) в род.одн. -а/-я/-ене (~яЮ, 
для п~с:>РОЛ'Ьження 29, имене 25), З) в дав.одн.-у/-ю (гаслу 9,~ 
ВЬІконаню 2І~в оруд.од. -ом/-ем/-енем/-атем (з обачноанем ІО, 
!!_менем 25, княжатем Зб), 5) в м.ісц.од.-f>/-е/-и/-ю (о словt. 9,~ 
писме 1О,на мі:.стцю 1З/-ци 17, В'Ь ВЬІзнаню 9, на небесt. 1б, в' по
..s_лании 28)-,--бг-Dназ.-:з"Нах.мн.-а/"':'.!!. (~ 27,неб_еса бо, f:9Ненія 
lЗ), 7) род.мн. -0/-иА (сердец'Ь 21, ~ 20), 8)в оруд.мн.-ам~ 
-има (име~и З4, ~ бб), §) в місц.мн.-ех /-ах (на мі:.сцех/ 
-цах 2б, на небесех'Ь ІЗ). Залиwком двоїни можна уважати: двt. ли-
!Ш 55 (але вже: три лица 2З.!). ---

В прикметник і в відмітимо: І) довгі закінчення в 
жіночому А середньому роді в однині та в спільних множини:~, 

~' -:..Qg,-ЬІИ/~ (~ І4, святую 10, с~ 12, слt.пЬІИ 27/..ко
тор~~ речи 10), 2)в род.чол.-сер.роду -аго/-ого/-его (апостол'Ь
~~~ 9, лtпшего), З)в род.од.жін.роду -ое/-ее/-оА/-еА 
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( соборное, вьсходнее 9, святой 10, ~ ІІ, боже ей І 4 )·, 4) в 
дав.-місц.од.-ой/-ей (исТИННОА 14, своей 28); 

у з а йме н ник і в: 1) енклітичні форми (дав.од.: ми 9, 
~ Іб; знах.од. мя ЗО/~ 11, ..!!! 28); 2) з приставним н-:·єго 
10/ на него 9, до нее 70, о нем І5, с ними; З) у вказівних:тот 
ro, тая 14, тое 9, !У!2 ІО, тЬJе 11, онЬJй 27, онЬJе речи 10; 4)в 
питайних: хьто ІО, ~ 9, чему ІЗ, ~ 16; в заперечних: ~ 
чого 1З, ни в чом 9; в узагальнювальних: каждЬ1й 9, всей бО, все
Го 1З, зо всею ІО, всt І2, рсtхь 9, во всtхь 10; в неозначених: 
н·tякую 20; 
~ и с л і в н и к і в: l) един ІІ/один 25, единого ІО, ед
на ІЗ, едну 10, во едной ІО, едина 11; 2Гимен дв·І:. 25, чтЬJри 9, 
ДВанадеСЯТ 9, чоruр---десЯ'Т ЗО, три І 2, трех ІІ/в трох !О, тром ІІ, 
!_Ь трех 1І; ~четЬJрех 14, чотЬJрма І4; пятма І4; семдесят 28, ~ 
ІЗ; двt реки 2З; З) першаа 9, другаа, !ретяя, четвертаа; потр~ 
те ІО; четверако Іб, трояко 12; 
у п РИс л і в н икт-в: 1) майже виключно панують форми 
на -е: оздобне 20, широце 2З, зле !І/~собнt 2З; 2) в вищому 
ступені -ей/-ий: ~лей 15, ~tпий 77, ширей 9, перь~ей Іб (теж: 
напершей 12), ВЬJШШей ІІ/-шше 15, болшь 46; 

у д і є с л т--в-: 1) ВТёперішньому часі закінчення: вtрую 9, 
спущ~ 9, мовлю І2, вижу 19, опов·І.:.мь З4, естем 11; забу~8, 
ПЬ1Таеш І5, нимаш 1З, естес І2/ ТЬ1 ест li/ же ес 7З; мает 9/мае 
і2, мовит 11, ся роз~9, ест 9/есть ІЗ, нf>т 16/неЄст дВОХ 
69; маемо /-ем 10, мовимо 10, поддамо 46, естесме 24/-есМЬJ 41, 
~~енн~ ест~ 75; маете 78, єсте 16; ~оздt.ляют 9,могут 
21, мовят 11, сут 9; 2)' в минулому часі: уродилем, далем 16, 
длятога-м повt.дил 20; скламалес/ же-с ТЬ1 сКЛд:мал--24, не-БИд·tл еси 
21,-тЇ,Ї-есиуФУндё)'валес 29,ЯК ЄСЬ МОВИЛЬ/ЯКСЬ МОВИЛЬ 47, даль ЄСИ 
29; Дал 9, пришла І1, рекь 16, ct~9, умерь 24,н~л 26,не 
позна12; уіІаЛИёМо 41, ЩпелиСМЬ1 з~ которого-хмо мl:.ли 75; што
сте СЛЬ1ШаЛИ 27, ПРОСИЛИ-СТе З8, учИНИЛИ ЄСТе 4З; ЗВЬ1КЛИ 11,М'l:.ЛИ 
16, проболи 29; 3Гв-Мд.йбутньому часі: буду чинити 25, будешь 
злоречити 16, будеть пасти 28, названЬJй будет 28, будем плакати 
зз, будете гледt.ти 27, будете збаВЛеннЬІ 28, будут скакати 27; 
4) в вальовому способі: скажи 9,мовь З1, ВЬ1ЛОЖЬ ми 48, реци 25, 
не забуд ЗО, дай 9; неха~хвалит-15, нехай розумtет 65; учи
нtмо ЗЗ, пойдt.мо 70, шемрtмо 46, поклонtмся ЗО; берtте ежте 50, 
ознаймите 27, ходtте 70, чинt.те 51, ~54, во~мете 51,будте 
1З, навернtтесе 28; 5) в кондіціоналі: абЬ1Х могль, якобЬ1М рек ~ 
бЬ1МСЯ не важиль, абЬ1М даровал З8; абЬJс вtдал 26; абЬ1 есмо вtрили 
65, абЬІсмо вtдали 59,абЬ1ХМО чинили 78, абЬ1СМЬ1 жили 41; абЬІстеза
ли 26; бЬ1 мовили 11; ~·)·в інфінітиві: на,цl:.ятис 10, умерети 48, 
ВЬ1ЛЯЧИ І4, СПОМОЧИ 15, ОТбtчи 76, ЖЬ1В бЬ1ТИ 19, ее ДИВИТ 76; 
7 Гвді єприкметни ках ак ти в них: -чийl=UіИА:-l'Уча чий ТІ~МО'В'Яч его зо, 
~Аящего бЗ, слухающий/-аючому 7І;воскресшого 6З,- частіше -лЬJй: 
обумеtлЬ1й 1З, упалую 78, прошлЬJе 44; часті дієприслівникові фор
ми: !!_рачи 12, нарf>ючис ІЗ, будучи певен І2, вьзявши 15; вийнят
ково: простирая 81), -в пасивних: зрідка -МЬ1й (видимЬ1~ 9, ~до
~ !4), дуже часте -еННЬ1й (хваленнЬJй З4, поганбенна 28, оберне~ 
ного 14), рідше -онЬJ~(умучонь, -оного бЗ, отворонЬJ буJіУт27); 
8) у словотворі дуративно-ітеративних дієслів частИй суфікс -ва, 
~: ВЬ1ЗНаВаЮ бЗ, ВЬ1КОНЬ1Ваемо 2І, ОЧе~~Ва~ 6З, пеимНQ~ 70. 

В с и н т а к с і відмітимо: 1) неособові конструкці1 на =..!:!.Q 

(~~~~ п~уч~~9. много народовь 29), 2)в присудку: короткі фор
ми (діЄ)прикметника (моцен ест ВЬ1конати ІЗ, вьзятЬ1 сут 10), ор~ 
ний іменника (тот естБогом 26), знах.1.Дний предмета після запер~ 
ЧеНОГО ПРИСУДКОВ-ОГО-діЄСЛОВа (Не З~)С_Q_ВаЛІ!__Вtру 65), ПОдВі~НИІt 

( 1 79) 
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знахідний (далем тебе бога фа}аонови 10). 
В л е к с и ц і вражає: іх nовінь nольонізмів (ся хелnят 42, 

сромоту 28,- в тому серед займенників, nрислівників, nрийменни
ків, сnолучників, часток: кторено ЗЗ, яковЬІй, таковЬІй 10, иле З2, 
ведлуг"Ь, ~ 10, ~ 11, ач"Ьколвек 14, зас 10,- кальок:-~
~ З4); в термінологіі nодібно nольсько-формні латинjзми (гере
~ 11, в гнетории 40, конд~ЬІИ 51); 2) грецизми цитовані враз 
із ЇХ ПОЛЬСЬкИМИ ЧИ латинсь :КИМИ ВідПОВідНИКаМИ ( ОuоСа/ИСТНОСТ 1 аt
•(а/ПРИЧИНа, ФUОL~/натура, tкnорєu•оо~/исходнt ~ 3) церковно
слов'янізми (в"Ь главt 19) траnляються як цитати з Нікейськогосп+ 
волу віри (с.16); книжно-церковнослов'янську форму мають терміно
логізми тиnу ~/-аніе та деякі nрикметники (величество, кгре
ческий 15, ку звотnенію 14); цитати зі св.письма не різнятьсямо
вно від решти тексту; можна гадати, що вони були на тодішню мову 
nерекладані з ·якогось nольського тексту. 

Про освіченість автора (й середовища, ~я якого був nодуманий 
К) свідчать філологічні в~води з назвами Бога в св.Письмі (теж 
Гебрейські). 

Складений св.йосафатом Кунцевичем (158О-1623),а надрукованийо. 
nроф.Діонисієм Дорожниським (1886-1930) в ж.Церковний Вісник U910 
"Катехизмо от слуги Божаго ІосаФата счетанньtй" достуnний нам не 
був. Писань св.йосафата не реєструють ні УП m.l/1560. 

Своєрідною катихизмовою nоукою висвячуваним священикам,як уді

лювати свв.тайн була "Дідаскалія" єп.Сильвестра Косова (1637),nе
друковувана в Луцьку єn.Афанасієм Пузиною 1638 р. та у Львові є~ 
Арсенієм Желиборським 1642 р. (Власовський 2~с.108-09~116-17;УП 
1~ с.385-86~ 338); її nередруковано ще раз у Кутеїні 1653 р.та в 
Чернігові 1716 р. 

Сильвестер Косів (+1657) nоходив зі шляхетського роду на Віте~ 
щині, вчився в Виленській братській школі, згодом у польських ка
толицьких академіях у Люблині й Замості, вчив у львівсьЮй братсь
кій школі, nрийняв nостриг,а 1631 р. П.Могила запросив його до 
Печерської школи, і тут став nрефектом Києво-Братської колеrії; 

1635 р. був обраний на Мстиславсько-~огилівського єnискоnа, зго
дом у 1647-57 рр. був nісля смерти П.Могили Київським митроnоли
том. Як nоуку для священиків на nомісиому еnархіяльному синоді в 
Могильові надрукував у Кутеїні "Дідаскалію" npo 7 свв.тайн. 

Андрій Арсеній Желиборський (1618-1662/3), галицький nравослав
ний шляхтич, 18 літ nровів на військовій службі, 1641 р. обраний 
львівським єnискоnом, розгорнув (теж у сnівnраці з друкарем Мих~ 
лом Сльозкою) nожвавлену церковно-видавничу діяльність (не без~ 
фліктів з П.Могилою за "авторські nрава"). Текст "Дідаскалії" А. 
Желиборського (з відміченням змін суnроти видання 1637 р.) надру
кував С.rолубєВ~З 
Желиборський змінив наголовок на "Поученіе новоеЩемному іерее

ви" (Голубєв 2~Пр.206-10), замість Косового "Автор"Ь до чителника" 
(там таки~ с.231-33), додав "Из'ясненіе темні>Аших"Ь сповес"Ь .. "(та.м 
таки~ с.211-12), nоnередивши все геральдичним віршем на герб Жел~ 
борських (с.206-О7). Зміни nри nередруку у львові rопубєв називає 
на с.23О-31; найістотнішою є заміна Косового nогружання в воду -
nоливанням (с.213, 215). ~елиборського "Пояснення спів" узяті го
ловно з "Лексикону П.Беринди 1~27 р.(до яко~о зрештою А відсилає 
читача:"Прочая nотщися само из обрtсти и из оучити В'Ь Лексіконt"l 
Мова "Поученія" церковнослов'янська А,мабуть, усе воно nозичене з 
інших джерел, близьких до "Номоканона". · 

Одним з-помі• наших наР.важливіших катихизмових текстів 17-ro в. 
( 180) 
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був Могилин т.зв Малий/Короткий Катихизм 1645 р., оnублікований 
у Києві сnершу nо-nольськи2 ц і того ж року nо-українськи як "Сь
бр!нїе кор6ткои на ки о а тикулахь вt ~ n авославнокаеолйческё»ї 
хр~сті нскои .• , передрукований 1649 у Москві (з деякими зміна
мк) та 1646 Михайлом Сльозкою у Львові, а згодом у Почаєві 1782, 
1783 й 1785 та в Супраслі 1788 (Голу6ев 2~Пр.с.475-87; УП 1~с. 
416-20). 
МК виник у висліді намагань митр.П.Могили водностайнити право

славне богословське вчення на УкраїніwБілорусі, відмежовуючися 

від лютеранізму й кальвінізму та католицизму у зв'язку з закида
ми nолемістів. 

Петро Могила (1596-1647) nоходив зволосько-молдавської сім'ї 
госnодарів, nов'язаної зі вnливовими маrнатськими родами Польщі, 
що nри їх nідтримці намагалася без успіху відвоювати втрачений 
престіл; навчався в учителів Львівської братської школи,а згодом 

у nольських і,мабуть, закордонних колеІ'іях, служив у польському 

війську (теж під Хотином 1621 р.),а набувши маєток на Київщині, 
під впливом митр.Яова Борецького прийняв 1627 р. постриг, був о
браний архимандритом Києво-Печерського манастиря, заснував nри 

ньому Колеrію, 1633 р став Київським митрополитом. Мабуть, безn~ 
середнім поштовхом зайнятися справою катихизму православного по
служили друковані в Німеччині й женеві катихизми з лютеранськими 

А кальвінськими поглядами~цnриписувані царгородському патр.Кири

лові Лукарісові; Лукаріс же був на Україні популярний як учасник 
правхлавного Берестейського синоду 1596 р. А як учитель греки до 
1602 р. в Виленській братській школі. До 1620 р. nатріярх Олекс~ 
ндрії, згодом кількома наворотами Константиноnоля, у висліді ін
три!' обвинений перед турками за зв'язки з козаками, арештований 
і задушений 1638 р., а собор 25.9.1638 р. кинув на нього клятву. 
Головним його оскаржувачем став його приятель богослов t-tелетій 
Сірігос (у творі Av~Cpp~oL~, 1638-40). 

Грамотою з 24.6.1640 р. Могила скликав на 8.9.1640 р.до Києва 
помісний синод з єпископами, nредставниками духовенства, ченців 
і братств, на якому розглянено виготовлене ігуменом Свято-Миколv 

ського київського манастиря Ісаїєю Трофимовичем Козловським"Пра
~~лавноє исповtданіє вtрЬІ" (співавтором був l'!огила, реферував же 
на нарадах Козловський, див. ВласовсDкиа т.2~с.167-70. 174). Не 
все з Могилиних поглядів (наnр. про nрекреацію душ тощо) було~ 
Аняте. Хід нарад відомий лиш із оnису Касіяна СакОвича (бл.1578-
-1 б 4 7 ),2 5 зладженого на підставі заnисок котрогось учасника з до
даними злобними коментара~28 Для апробати nостанов синоду цар

городським (і іншими східніми) nатріярхом Парфенієм - мабуть, з 
ініціятиви Могилиного nриятеля молдавського господаря Василя Лу

пула, оnікуна nатріярха константиноnольського - був скликаннА до 
мопдавських Яс у травні 1642 р. nатріярхом nомісний собор (в то
му й для розгляду кальвінеького катихизму, nриnисуваного К.Лука
рісові).На цей собор зладжено латинський nереклад "Православного 
ісповідання"- "Confessio 0 rthodoxa"(CO). З Києва на соборі брали 
участь ігумен Ісаїя Т.Козловський, рёКтор КолеІ'ії Р-осиф Кононо&N 
та о.Ігнатій Оксенович Старушич. Як nатріярший екзарх nрибув із 
Царгороду Мелетій Сірігос, що упродовж жовтня 1642 р. виправив~ 
ремі місця київського СО (в розумінні його відлатинщення) й ро-
3іслав його грецький переклад східнім nатріярхам для затверджен
НR (Парфеній затвердив його 11.3.1643 р.).ЦеА переклад надрукева
но в Амстердамі 1667 р.,а 1695 р. та 1727 р.в ЛяАпціІ'у, 1757 р.в 
Бресляві, 1691, 1895 та 1899 р. в Букарешті, 1694 р. в Снаrові і 
1914 в Сібіві, 1883 А 1894 р. в Атенах, латинський nереклад У ~ 
1843 р.,а в Римі 1739 р. З грецького надруковано церковнослов'ян-

(181) 



9 

ський nереклад у Москві 1696 р., nовторений у Москві 1702,1709, 
1711,!743 (2 вид.),1744 (2 вид.),І794, а в С.Петербурзі 1717, 
1722, 1739, 1763, 1819,(без міс.вид. 1781), у Києві 1712, а в ч~ 
рнігові 1715 (2 вид.),1745 і 1752. 

Кодекс із грецьким текстом та латинським nерекладом СО, набу

тий у Царгороді для французького короля Людовика ХІУ, зберігся в 

паризькій Національній бібліотеці ( Codex Farisinus Graecus 1265); йо
го латинський текст СО надрукували з обUІИрним вступом і комента

рами 2 французькі єзуїти Antoine Malvy і Marcel Viller .:z 7 

Могила яськими nоnравками задоволений не був і грецького текс
ту не надрукував; до уваги взяв лиш декотрі nереформульовання С:і:

рігоса й у Києві надрукував спершу nольський переклад:zц(І645) та 
того ж року український текст , що був,мабуть,nерекладом із nо

льської версії, від якої у дечому різнився. З деякими текстово

мовними змінами передрукував цей Малий катихизм у Львові !646 р. 
Мих.Сльозка, а в москві в церковнослов'янському перекладі (з ві~ 

повідними догматично-ритуальними nоправками) 1649 р. nатріярх йо
сиф. Сколяціонований з польським та Сльозчиним nередруком (як і 
з відміченими головними текстовими московськими змінами) україн
ський текст мк nередрукував 1898 р. с.т.rолубєв (Голубєв 2~ Пр.~ 
с.358-487) і-звідти й наш фотоnередрук. 
Дрібні Сльозчині зміни в МК (зі злагідненням слів про nереслі

дування за nравославну віру:В Польщі) зумовлені страхом nеред су
довою тяганиною у Львові.:zв Українщина МК не різниться в основно
му від "nростого/руського язика" в Tpe7Jiiu~y 1646 p.:z 9 

Чи були якісь зміни тексту й мови в виданнях ~К в Почаєві та 

Супраслі кінця 18-го в., сказати годі за браком-досліджень. 
Різниці поміж СО й МК як і вnливи католицьких катихизмів на ті 

твори назвали документально оба французькі видавці СО (с.ХСІІ
СХХІХ, Intгoduction). Могила залишився в М< при своїх поглядах на спра

ви транссубстанціяції свв.дарів, на:Проблему партикулярного nіс
лясмертного суду й перебування душ святих та грішників як і на 

допущенні обидвох форм обряду хрещення (занурюванням і поливан
ІІям). 
Як nобіжну ілюстрацію текстів і мови дальших доступних катихиз

мових видань 17-19 вв. додано вийнятки таких стародруків з Гали

чини й Закарпаття, використавши їх nередруки в хрестоматіях й.Л~ 

БИЦЬКОГО зо й Є .Сабова .31 

Бібліографічні вказівки про друковані в нас катихизми малі (К:-.1) 
та великі (КВ) називаються- крім праці І.Каратаєва- головно в 
бібліографічних "Доповненнях" Я.ГоловацькогоР видавані у Львові 
(КМ: 1817,1818,1843,1851,1852,1864; КВ: 1788,1854,1864), в Печа

сні (КМ: 1792,1793,1819,1821), в Перемишлі (КМ: 1833,1848; КВ: 
1848), у Відні (КМ: 1856; КВ: 1854) й у Будапешті (КМ: 1815). 

Як це сказано в передмові з 7.4.1980 до видання "Катихизм хрис
тиянської віри для молоді і старших" патр.rtоснфа, Рнм 1967,- у 
19)6-:х--рр --=--митр .А .Шептицький видав 2-нм виданням у Львові кати
хизм "Божа наука",а з деякими доповненнями виданий 1966 р. в Ри

мі занавата nовторений 1980 р.- При тлумаченні членів Вірую nо
дана КJротенька історія Ст. та обширніша Н.Заніту й Церкви у nо

в'язанні зі свв.тайнами, заnовідями Божими й церковними, молитва
ми та з додатком літургійних і релігійних пісень. 

1946 (на палітурці: 1947) передруковано в r-Іюнхені апробований 
1940 р. єп.Григорієм (Лятишевським) підручник "Бож~аука. Кати

~~~~- ~Pli~~!'fЯ}!CЬK()-:~~-'!'_Q!!_li!!~!iQ!__!!.!~ осно_!!_і_ Біблії, Q,ЦОбІ?_еІ!!!_й 
!:'P-'-=~~~!!!:!.~~_Q__r:!~", де катихизмова наука зібрана в 284 nитан
нях з відповідями й пауками за поділом на 12 членів Вірую, в які 

нбудована коротка історія Ст.і Н.Завіту,а наприкінці подані що-

( 182) 
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денні молитви й "Виімки з катихизму". Всі дотичні частиІІИ (у по
дробицях дещо змінені текстом і мовою) повторюються і в римському 
виданні 1967/1980 рр. 

На підставі т.зв.'Римського катихизму' складений і о.NирослаDа 
Івана Любачівського обширний "Катихизм для парохів, виданий за 
припорученням Свят .Ві тця Папи fіТЯУ--на-Підставі декретів св. Три
дентТйськоГо----собору. ·-свобlдний переклад на ш.дставі латинського 
орнЇ'іналу із узглядненням византійського обряДу"·, Н. -йорк-t1юнхен 
~-з 4-Частин (розгляд Вірую, про свв.тайни, Декалог, Госпо~ 
ня молитва) • 

3 

.. 

5 

8 

7 

8 

п р и м і т к и 

Н а u р t m а n n, Peter: Die Katechismen der Russisch-orthodoxen Kir
che. Entstehungsgeschichte und Lehrgeha1t, Kirche Vп OstenJNr.9,Gottingcn 
І 971. 

ІМ АН УРСР: Історія украінськоі моои. Лексика і Фrхzзе011огія, КИів 198З,с. 
743. 

Памятники nОІІЄМИЧЄСКОй лumerxzmyp!l в Западной PycuJ Русская Исторuческая 
Би6лиоmекаJиздаваемая Археографической Комиссиею, т.ІУ, УІІ, ХІХ, СПб. 

1/1878, 2/1882, 3/1903; 
С т у д и н с ь к и й, Кирило: пам'ятки полемічного письменства кінця ХУ1 
і ПСRатку ХУІІ вв. ,т.І, Пан' .ятки укр.-руськоі мови і лimep:zmypuJ m.УJЛЬвів 
1906. 

Про нього див. J е d і n, Hubert: Kleine КOnziliengeschichteJ Theo1ogisches 
Seminar, Herder Ver1ag, Freiburg-Base1-Wien 1978, с.81-ІОЗ,- там і дальwа 
література. 

С h о d у n s k і, S.: Katechizm, Encyklopedia ko~cielnaJWarszawa-Krakow, 
t.I0/1877, s.209-28; N і е d z і е 1 s k і, Jan: Katechizm, Podr~czna en
cyklopedia koscielnaJ Warszawa-Krakow, t.21-22/19ІО, s.l-27. 
Katechismus. Die Religion in Geschichte und Gegen~t. Handworterbuch fUr 
Theo1ogie und Re1igionswissenschaft, Bd.III, TUbingen 1959,S.1178-86. 

N і е d z і е 1 s k і, Jan: Katechizm rzymski, Podr~czna encyklopedia kos
cielnaJ Warszawa-Krakow, t.21-22/1910, s.27-ЗІ. 

S о t о, Petrus de, ОР: Compenaium doctrinae ChristianaeJ Di11ingen 1560; 
Methodus confessionisJ Dillingen 1564.- Про нього див .. ·М а 1 v у, Antoine 
et V і 1 1 е r, Marce1: La Confession orthodoxe de Pierre Moghi1a, metrop~ 
1ite de Kiev (1633-1646) approuvee par 1es patriarches grecs du XVIIe sі
ёс1е. Texte 1atin inedit, publie avec introduction et notes critiques,OТi
entalia ChгistianaJ v.XJ num.39, Roma-Paris 1927,- p.XCIV, СІІ. 

Див. BELLAR.'1IN F.R.R., Pol.enc.Jt..osc., t.2/187.3,s.l14-20 (як у прим.ч.5) та 
КANIZJUSZ Р., Enc.ko~c., t.l0/1877, s.418-20 (як у nрим.ч.5). 

Див. N і е d z і е 1 s k i,)an: Katechizm,- як у Прим.ч.5, с.6-ІІ. 

10 Див. Л а б а, Василь: Палтрологіл, ч.І-ІІІ, 2-е вид. злa,r:u.m Д;lчкевич йосиф, 
Рим !974, с. 34 (в дальш:::rv\У цитуєм:> Лаба). 

11 Кар ат ае в, Ив.П.: Оnисание славяно-русских книг налечатанньт кириллаr 
скими буквами, т.І: с 1491 по 1652, Сборник Отдєленuя русского яз~юа u сло

весности Р~.Академии НаукJ ХХХІУ, ~ 2, СПб 1883, фотопер. Nendeln 1966 (в 
да11ЬІ1.0v1У схq::а.rуєм::> f<a.p:znt:Zeв ) • 

, а К а р с к и й, Евфимий Фед.: Два nамятника старого заладно-русского иареч~ 

.R: І .Люте ранский катихизис 1562 г. и 2. Католический катахизис 1582 г. ,Жур
НQ./1 МАнисm;:;х:тпва народного просвещенuя,ч.288,за август І893,с.406-30,- ле
редрух у: i'pyдtt по 6елорусс. и другим славян.язикам, Москва 1962,с.І88-208; 

(1 ВЗ) 
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пор. ще: R о Ь е r t s, С.В.: The Slavonic Calvinist reading-primer in 
Trinity College Dublin library. А facsimi1e edition with an introduction, 
specimina Philologiae Slavicae~ Bd.61, Munchen 1986. 

13 Див. Гор б ач, 0.: Чи каtія частини нев.іднайденого катихизму Степана 
ЗИзанія? Богословія~ т.48, Рим І984,с.43-58. 

, .. 
15 

15 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

Див. наша Прим. ч.З, с.ІЗ-30. 

Див. наша Прим. ч.ІЗ, с.5І-57. 

в л а с о в с ь к и й, Іван: Нарис icmopif. Укр:zї:нсьхоі Православної. Церк
ви~ т.ІІ (ХУІІ ст.), Н.Йорк-Бавнд Брук 1956, с.216-І8./~Власовський~2І. 

С т а в р о в е ц ь к и й, Кирнло Транквіліон: Зерцало богословія~Почаїв 
1618, фотопер. Н.йорк 1970,- заТ r u n t е, Hartmut:C.T.Stavroveckij"Per
lo rrrnohoc~rmoje"J~ern~hiv 1646 .• Bde.l-2, Kё:i1n-Wien 1984-85, Вd.2,S.ІЗ,-
є це 3-є, змінене видання 1692 р.- дJm. ще: Транквіліон-Ставравецький кн
рило, Ухр.rzисьменники~Біо-бібліографічни:А СІЮвник, т.І:. Давня укр.літера
тура (ХІ-ХУШ ст.ст.), уклав л.є.махнавець, КИїв 1960, с.560-68, (в дальuD
~ СК~ЕМ> YJ7 ) • 

J е n s е n, А.: Die Anfange der schwedischen S1avistik, Archiv jUr slavi
sche Philologie~Bd.33,S.I36-65, Berlin 1912; Со 1 1 і j n, І.: Der in 
Stockho1m gedruckte russische Catechismus aus dem Jahre 1628, Ibidem~Bd. 
34/1913, 5.246-51; S j ё:і Ь е r g, Anders: Перв~е печатн~е издания на русе
кон яз~е в Шаецин .. Катехизис Лютера и "A1fabetum Rutenorum"),Slavica Lun
denвia~ 3(p)~Lund 1975, с.9-20. 

R а u с h, Georg v.: Protestantisch-ostkirch1iche Begegnung im ba1tischen 
Grenzraum zur Schwedenzeit, Archiv fUr Reformationsgeschichte~I952,S.I87-
210; Но r Ь а t s с h, О.: Die russische Sprache in der Katechismus-Hand
schrift aus der 2.Ha1fte der Universitatsbib1iothek Uppsa1a, Gattungen in 
den slavischen Literaturen. Beitr~e zu ihren Formen in der Geschichte, 
Festschrift fur A.Ramme1meyer, Bё:ih1au Ver1ag Kё:iln-Wien 1988,S.II5-32. 

Го л у бе в, Стефан Тин.: Южнорусский п~сславнмй катехизис 1600 года, 
Чтения в Историчесхам Обществе Нестора летописца~ Киев 1890,ки.4, Приложе

ния. с. 1-81 . 

в о з н як, Михайло: Історія украінської. літератури~ m.ll~ віки 16-lВ~ч.~ 
ЛЬвів 1921, пе~. у Slavic Printings & Reprintings, v.204,2~ The Hague
Paris 1970, Mouton, с.270-77; УП~с.509-10. 

Налр. абьt = а ВЬ1 16 , падаесте = -ете І 6 , маесм> = -ем::> 20, ме "" же 24 , по
вІ;рил = -дил 24, галаса = гасла 6І , семецная = -ечная 66, .цужал = дУФал 
81, аюnичаю = -легаю? 9, тmр. 

2 3 r о л у б е в, Стефан т. : НUевский .митрополит Пerrrp Могила u его сподвихни
ки~ т.І, Киев 1883; т.2, Киев 1898, Приложения, с.ІІ6-І7 (в~= Го
лубєв 2~ Пр.). 

2 .. ~в. Ма 1 v у А., V і 1 1 е r V., Op.cit.~p.XXXVII-XLIII (~.наша Прим 
ч.7). Вtrасовсt>кий 2~с.170,- Іф 1956 р. вірив, up Лук;tрісові катихиЗМt це 
фальсифікаm. 

25 Каліст, у постригу 1620 р. Касіян С а к о в и ч, нар. бп.1578 р. в священи
чій сім'ї, навчався в аJ<аДемі.ях у 3ам.хті й Кракові, від 1620-24 р. ректор 
києво-братської lll<onи, 1624 ЩХВlавідник у Лоблині, 1625 р. прийНЯВ унію й 
дР 1639 р. був настоятелем м:tнастиря в Дубні, 1641 р. переаmв на рим:жа-rо
лицизм, nомер у Кракаві 1647 p.(.J)m. УП с.511-14). 

S а k о w 1 с z, К.: SOЬ6r schyzmatycki kijcмski przez o.Piotra ~il~ zl:o
zony 1 odprawawany r о 16401 p:x::zqwszy 00 dnia 8 septanЬra aZ do dnia 18 І 
w kt6rym iZ wielkie aЬsurda 1 przeciwnosci wierze 5wi~tej katolickiej :zna.j-

( 1 84) 
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dujemy, przeto czu1o5c.Ц pasterslщ і staranien jwx. Aлdrzeja Gattlickiego 
na przestrog~ Rusi, nie w unjej ~qcej, zеЬу wiedziala, jakiego pasterza 
na~laduje, kt6ry je~li sam nie wie, jako wierzy, а jakoz ich поzе praЮzi
wej wiary nauczac? z ruskiego na J:X)lski j~yk ••• przelozony і p::мt6re z 
druku wydany, Кrak6w 1642.- І-е вид. В БаРІВВі 1641 р., З Ю<ОГО З рос.пе
реклад::м передру'kовано в Пам.rюІІе.м.лит-~~ т.І/1878, стовп. 22-47. 

а7 Див. наІІВ ПрИІІІІ.Ч. 7.- Про С0 да11ЬІ.ІВ література В КН. Ж у К О В С Ь К И й, 

Аркадій: П.МогШІа й пиrmнНя єдносТТІ,4 Церков~ УВУ, с.r.ьнографії ,ч. !7 ,Париж 
1969; В а r 1 е а, 0.: De Confessione orthodoжa Petri МЬhі~ае, Frankfurt 
а.Маіn 1948, 

ае 

ае 

30 

31 

за 

ZeЬranie kr6tkiej nauki о artykulach wiary prawoslawnokatolickiej chrze~
cijanskiej ••• ,Кij6w 1645. 

Но r Ь а t s с h, 0.: Prostyj/ruskij jazyk in P.Mohylas Rituale (Trebnyk, 
Ki~w Іб46), Funktion und Norm. Festschrift fUr R.O~esch~ Buhlau Verlag, 
Koln-Wien 1990• S.355-65. 

L е w і с k.i, Joseph: Grammatik der rutheniвchen oder k~einrussischen ~
che in Galizien~ Przemysl 1834, Anhang: Auszuge aus verschiedenen rutheni
schen Schriftste11ern. 

С а б о в, Евменій: ХриС"І'Q.Втія церковн~спавянс:кихь и УІ1Х)-русскихь лите

ратурНЬІХЬ памятникоВ'Ь сь прибавленіемь угро-рус:скихь наІХЩНЬDСЬ сказокь на 

ПQЦ11ИННЬІХЬ нарІ;чіяхь, Унгвар І 89 З. 

Г о л о в а ц к н й, Яков: Дополиенне к очерку Славяно-русской библиогра

фин В. М. Ундольского ~ • с 14 91-го по 1864 г. • • J ,Сборник ОРЯС Xl ~ ~ 5 ~ СПб 1874. 

Olexa HORВATSCH: Drei ukrainischen Katechismen des 17. Jhdts. 
(Zusammenfassung} 

Die Reformation mit Luther. Calvin und dem Ant-itrinitarier Socinus sowie 
die Tridentinische Erneuerung des Katho1izismus rief im 16.-17.Jh. Ьеі den or
thodoxen WeiBrussen und Ukrainern - uпmittelbar und durch die po1nisch Vermit~ 
lung - entsprechende Bewegungen hervor (hier u.a. in der Form der KirchenuniaV. 

AuBer polemischen Schriften verfaBte man Katechismen, zu denen die sich be
kampfendEПGlaubensgruppen griffen. Am eigenstandigsten muBten hier die Ortho
doxen vorgehen, die keine mittel- bzw. westeuropaischen konkonfessionellen Brir 
der besaBen. Ein Teil dieser Katechismen und katechismusartigen Schriften des 
16.-17. Jh. ist verlorengegangen. · 

Unser Nachdruck erneuert die vom Kiewer Theologieprofessor.Stefan Golubev 
(1849-1920) edierten Katechismen: І) den hs.'aus der Zeit n~h 1600', 2) die 
Didaskalie von S.Kosov (1637), welche der Lemberger Bischof A.Zelyborskyj 1642 
шіt einem eigenen Vorwort nachgedruckt hatte, З) den "Kleinen Katechismus" des 
Kiewer Metropoliten Petro Mohyla (1645). 

Zum Vergleich wurde eine Auswahl weiterer Katechismusfragmente aus der West
ukraine (Galizien und Transkarpatien) hinzugefugt. 

Im Falle der ersten Katechismen wurden auch ihre sprachlichen Merkmale mitb~ 
handelt. 

Der Nachdruck der sonst schwer zuganglichen Texte ermoglicht dem heutigen~ 
ologen einen Einblick in das Gedankengut der Kiewer Theologen des 17.Jh. sowie 
Slavisten in die damalige ukr.Schriftsprache _der volkstilmlichen Ausrichtung. 

Післяслово до фотоnередруків у кн. "Три українські 

катихизми з 17. ст. ",YRY ,Праці Богословського Факул,
тету,т.7І,Рим 1990 

(1 85) 



Ло фотопередруку Могилиного ТРЕШ!Нf(/1 з 16 4 6 р. 

Orntc н;1:.юго старапруку й Р.ого збережених примірІПіків по rr.Ублі.•tІІи.х бібл1отс-
'(ах Рос:11 подав І .Каратасв у" відомому описі стародрухів ·15-17 вв. 1 

ІJін ствердив і налвність двох варіянтів видання: а) рідшого з до
цаними після І-ої частини (але непозначених у її змісті на ї1 по
·rатку) текстами чернечих чинодіянь (nостригу з благословенням ка

·.шлавt<ІІ, вищих об і тіЕ, затворництва в скиті), подуманими для мани
-~·rирсьхрr·о вжитку та б)та час1·ішого- без тієі чернечої частини. 

'~ам же стародрук виявляє - у своїх трьох частинах (кр 1м вступнеі 
~1огилиноі Прсд.мови) аж три різні паr'інації (для проглядиости ми дo
Jtlf наскр r з ну арабськими цифрами всеї книги), при чому трапилися го
мнлки то з пропусками то з повторевиями охрсмнх паr'інувальннх лі

тер. Звідси в Каратаева тих сторінок 1700 а чи 89С (с.517) ,в Л.Є. 
~1ахновця 2 (с.418) їх 1665 (І.ч.:20, 946, 2.ч.:4, 243, З.ч.:2,430), 
а М.Л.Куr•анської-Попової 3 (с.28, нр.29) їх 1639 (ч.І- 946,ч.2.-
263, ч.J.- 430). Вже Ф.Тітов .. (с.373) відмітив понилкові повтори 

А nропуски (в І-ій ч.: від 610 до 711 nсрескок!) в nаr'інації ста
родруку. Їх тут не перелічусмо: вони наглядні з порівняння з НёU.Іоо 
наскрізною паІ'інацією та з кустодіями даних сторінок. 

На Заході досі виявилося два примірники Требника - обидва в Ри~ 

-в бібл1отеці Колеr'іі оо.Василіян (і він там у міжчасі пропав,як 

подає о.протоархим.Ісидор Патрило, ЧСВВ в листі до мене з 9.1.1981 
"Требник мав бути в нашій Колеr'ії, але десь пропав і тепер він не 
доступний") та в бібліотеці Папеького Орієнтального Інституту (як 
дар митр.дндрея Шептицького) і з нього й зроблений наш фотопере

друк. 

Цікавій і непересічній постаті київського митрополита Петра Мо

гили (2l.XI1.1596-l.I.l647) присвячсна низха монографій: С.Р.~,с. 
1олубєва 8 й останньо д.Жуковсьхого7 , крім розділів по історіях ук
раінсьхої літератури А культури. 0 

Самому Требник-ові присвячена розвідха Є.М.Крижановського; 9 її 
висновки повторив на початку своєї праці днд.Ф.Хойнацький. 10 

На зміст нашого стародруку складаються (крім гербу роду Могилів 
з похвальним віршем на цеn герб та крім ілюстрацій-r'равюр) такі~ 

НОВНі Д1.ЛЯНКИ: 

в ч.І.: Передмова П.Могили про іншідотогочасні Требники в нас 

(Львівський, Стрятинський, Острозький і Виленський - з критичними 
увагами про них), а далі - згадки про різні обрядові звички по і~ 
ших церквах та осередках Сходу як і наївна розповідь про чудо з 

богоявленською водою, і основний зруб: О та~нахо (хрещення, враз 

із вихрещуваннями; миропомазання, євхаристі~; покаяння; подружжя; 
маслосвяття, враз і з похорон"м) - при ТО!·'У з докладними вказівка
ми священикові різних можливих випадків при уділюванні цих свв. 

тайн та з кожночасним чинодіянням тут. Додані "Лредмови" до них 
подають зразки поук (чи проповіді при похороні) священика для тих, 
хто дану св,тайну приймає. Сюди включена в нас (с.864-967) і"чер

нецька" частина з чинодіянням різних ступенів постригу й затвор
ництва.11 Ця І-ша наАоб'ємистіша частина Требник-а охоплюс с.1-967 
нашої паr'інації. 

В ч.2.: тексти різних освячувальних і благословлювальних чинод~ 
янь у ж11тті парафіяльної церкви (її утвару тощо) та з різних обря
дових ,,,,год (с.968-1235 нашої паrінації). 

Ч.З.(в нашій паr'інації - c.l236-l673) включує тексти благальних 
і благословлювальних молебнів - з різних нагод життя громади А п~ 
рафї'ян а теж ширшо-державних подій (стихійні неща~тя,війни тощо). 
Наприкінці додано "Соборник" (календар помісяцевиА церковмх пам'~ 
тей) та зразки парафіяльних актових книг (хрсщень,подруж,похоро-
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нів), що їх кожен парох nовинен провадити. 

магилину Пред.мов-у nередрукував з дрібними змінами Ф.Тітоn .. (с. 

367-73: тут і там пропущені наголоси,а літера r ориrіналу замінс

на літерою г ; там же подано бібліографічний оnис дальших видань 
Требник-а: З 1652 р, з nередмовою,с.З75-77, з І68І та з !708 p.J. 

ТребІtиК є важливим джерелом для досліду питань богословії у cxn~ 

ленні П.Могили (з західним розрізнюванням "форми" А "матерії" у 
сn в. тайнах) m< і пасторальної богослов і ї, де при розгляді конкретнІ~Х. 
випадків праці пароха включено безліч цікаnих деталів з історіі 
культури, звичаїв і таки вірувань та повір'їв Украіни 17 в. Він 

дає вгляд і в маловідомі загалові звичаї чернечого життя. 

Неменш цікавою є А проблема мови цього тексту: церковнослов'ян
сько-украінської (з рисами волинсько-поліської вимови) у чинодіян

нях священика, тодішньої нашої літературної мови в Передмові, n.o~.·· 

ках та поясненнях і таки "руского язика" при оповідях, у вінчаль
ній nрисязі недуховних осіб тощо. 

Відношення текстів із Требник-а і до тодішніх грецьких ориrіна
лів12 і таки до інших попередників (що на них Могила відказус) я~ 
і до nізніших ( "уніятських", за д.Хойнацьким) жде ще своїх досл.u:
ників. Удоступнення фотоnередруком тексту й мало за ціль до так11:-: 

дослідів спобудити. 

На жаль, примірник-ориrінал, збережений у Пап.Орієнт.Ін-ті, не f 
найкращої якости: він доволі знищений частим уживанням його окре
мих частин - плямами від воску чи чорнила, а що їх не скрізь уд~

лося зреконструювати. Ще гірша сnрава окремих сторінок нашого СТ<І

родруку: від двократного задрукавування чорною й червоною друки,,

ською фарбою (червоне задрукавування вийшло при фотопередруку блі· 
дішим!) з недокладним з'юстовуванням- поперебивався друк оборот
них сторінок декотрих листків. Від подвіnного обертання мікрофілtr 

му-позитиву на мікрофільм-неІ·атив вийшли місцями негострі фотоко

пії для фотопередруку. Де це було можливим, ми старалися ці недо

статки (хоч і не завжди з успіхом) усувати. 
Наша подяка належить найnерше бібліотеці Папеького Орієнтальнm~ 

Іttституту в Римі в особі і ї директора о .д-ра ДжеА.мса Лі Дюrани з,, 
дозвіл зладити мікрофільм-позитив і з бібліотечног·о примірника 7'p~f· 

ник-а та видати факсимільний низькотиражний (200 прим.) передрук 
стародруку, а n-i Надії Холявці в Мюнхені за допомогу при обертіІІІ

ІІі мікрофільму-позитиву в мікрофільм-неr'аrив для зладження фотоко

nій. Ректоратові УКУ в Римі належить подяка за ласкаве включення 

оцього фотопередруку в серію Праць Богословського Факультету УКУ. 

д зокрема дякую о.д-рові канцлерові Іванові Дацькові за його за~

ди перед бібліотечними властями А за розстарання засобів на це u1:
д.зння, а що без його ініціятиви А старань не було б з реалі зоваtІ<·. 

Оле~<са Горбач 
Примітки 

К а р а т а е в, И. П.: Описание слав.яно-русскнх книг, напечатаІІІІЬІХ кнрІш:ще. 

скнмн буквами, т.І: с 1491 по 1652, Сборник йпде.лєни.я Русского Р.зЬІка и Гr:rJ
веснос~ АН (далі скорочуЄМJ: Сб ОРЯС), т.ХХХІУ, нр.2, СПб 1883. фотопср~.;

друк Nendeln 1966, с.517-18. 
JІ Укр::zїнські письменники. Біо6і6ліогра.фічний словник~ т. І: Давня українська JJІ .. -

тература (XI-XYUJ ст.ст. >, уклав л.є.махновець, КИїв 196О,с.415-27, зoJ<PUІ-~r~ 

ж с.418. 
~ к у б а н с ь к а-П о n о в а, м.л.: Іd.ісво-Печерсь'<щі ДеТf"Z1вний lcrooт:tlкo--cy 

ІІьтуринй 3a"f1ooirJнuк. С11r1родруки XY1->01JI ст. J<arraлoг, КИіD 1971 ,с.28,нр.29 . 
.. тіто в, Ф.: Матеріяли dt1.R ісmорії книхної crrp:zвu на Укр:zїІІі в 16-11 tщ. 

есезбірка rrepedмoв до укр. сrrпродруків. Збірник Іст. -ФіІІол.ВісдіІІу УАІІ, ti}J. 

І7,КИЇD 1924, с.зо-80,- фотаlсрсдJУJ< Rothc, H<~ns у: Bar.tзteinr. ZlІP r.er.rhi~Ц, 
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dег Liteгatur Ьеі den Slaven~ Bd.J6, Koln-Wien 1982. 
С. Р.: Петр Могила, митрополит Киевский, Чтения в 06ществе Истории u древ
но~ей Российских nри МЬсковсхам Университєте~Москва 1877,кн.І,с.І-І60. 

Г о л у б е в. Степан Т. : Н1lевский .мumponatІUm Петр МогU.ІІа u его сотруднищ 
Киев, т.І/1883, т.ІІ/1898; Западно-русская Церковь при митрополите П.Мог~ 
ле /1633-46/, НUевская старина~ т.60/І898,кн.І,с.І-36І, кн.ІІ,с.246-67, кн. 
ІІІ,с.397-420, т.61, кн.ІУ,с.26-50,кн.У,с.202-21, кн.УІ,с.309-46. 

Ж у к о в с ь к и А, Аркадій: Пerrrpo МогU.ІІа й питання єдностти церков, Моно

графії УВУ,ч.І7, Париж І969. 

ВилкІво.ю туr спеціяльні праці про МоІW1ИНі катихизrм; вони взяті 11() уваги 
в готова~ Перед:Jуку його Kqx:m<oгo катихизму в серії УВУ М:rтеріяли до 

укр. діяпеЮІІОІІоzії ,в. 1 У: Пам~ .ятки .мови, І 1. 
Кр w • ан о вс ки й, Е.М.: О Требнихе Киевского митрополита Петра Мог•~ 

ль1, в: Руководство д.11я смьских nac:rmpeй~ т.З, Киев 1860,- передрух у: Co-
6pa~ue сочuненuй, т.І,с.87-І65, Киев 1890. 
Х о й нац ки й, Андрей Ф.: Западнорусские униатские требники- сравните

льно с требниками nравославнwми и латинск•~и. Их отношение к требнику П.Мо

гилw, тру~ НUевской Духовной Академии~ Киев 1867, нр.2,с.ІЗ7-79,нр.5, с. 

217-52, нр.7,с. 88-127; 1868, нр.6, с.424-72, нр.8, с.2З5-68. 

Пор. тут nрацю про пострю· у Чині оо.Василіян Р. W а v r у k, Mychajlo,OSBM: 
De officio vestitionis et professionis in Ordine Basiliano S.Iosafat, Запи
ски ЧСВВ, т.УІ (ХІІ) ,вип.l-4, с.541-76, Рим 1967. 
Пор. G о а r, J.: Euchologium nive Rituale Gгaecorum~ Nachdruck Graz 1960; 
Е0х.о).6у LCV •6 J,Jiya, Romae І 8 7 3; E(Jxa>.Dy LOV •6 lJ,lya, A~VЗ.L 1970. 

* * * * * * * 
Olexa HORBATSCH: Das Kiever Rituale von 1646 des Metropoliten Petro Mohyla. 

(Zusammenfassung) 

Das Rituale von P.Mohyla weist zwei Varianten auf: eine kurzere, haufiger ~~ 
tretende Ausgabe, die fur Pfarrkirchen gedacht war und eine seltenere fur den 
Klostergebrauch, die mit Riten des Novizenlebens und der Monchsweihe ausgestat
tet ist. 

Der vorliegende Nachdruck eines in Rom erhaltenen vollstandigen Altdrucks ist 
als Hilfe fur das weitere Studium der ukrainischen kirchenslavischen ostkirch
lichen Riten, der Kultur, Sitten und Brauchtums sowie der ukrainischen Sprach
geschichte gedacht. 

Das Vorwort von P.Mohyla erklart die Entstehung des Werks auf dem Hinter~nd 
analoger damaliger ukrainisch-weiBrussischer Ausgaben. Den kirchenslavischen 
Texten Ьеі der Erlaвterung der Sakramentenspenden (im І .Tcil) sind Erklarungen 
fur den pfarramtlichen Gebrauch, einschlieBlich Mustertextc von Unterweisungen 
fur Sakramentenempfanger hinzugefugt. 

Der 2.Teil enthalt Texte verschiedenartiger Segensspenden, die mit dem Leben 
einer Pfarrkirche verbunden sind. 

Im З.Теіl finden sich Texte zweckgebundener Andachten, die von Pfarrkindern 
oder Gemeinden erbeten werden. Jaltreskalendarische Hinveise sowie ~luster fur 
das Fuhren von Pfarrurkunden schlieBen dieses Werk аЬ, das die organisatorisdrn 
Grundlagcn der Kiever orthodoxen Hetropolie im 17. Jh. regelte. 

Післяелою до кн. Т}:ебник або Евхологіон м.~тр. п .МОгиnи І ки
їв 1646. Фццр. УКУ,Пр.ЕФ,т.66,Рим 1988. 
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ОлЕКСА ГоРБАЧ 

Bohoslovia 48 ( 1984) 

р. 43-58 

Romae 1987 

ЧИ КОПІЯ ЧАСfИНИ НЕВІДНАЙДЕНОГО КАТИХИЗМУ 
СТЕПАНА ЗИЗАНІЯ? 

(Prof. О. НоRндтsсн, Aиt/Jeпtica pars codicis cateclzismi Steplzaпi Zy:anii 
olim perditi?) 

Серед церковнослов'янських рукописів У11іверситстської бібліо

теки в Уппсалі (Швеція) зберігається під сиrнатурою Slav. 56 колекс 
півуставного письма (165 л. нової паrінації, при чому перших 40 
листків брак, бо давня паrінація, видна ще на лицсвій сторінці І

шого листка початково «4-ої складки (.д:)>>, має поз11ачку «41») та ка
тихизмово-повчального змісту. 

Рукопис починається закінченням викладу 6-ої заповіді Декало

гу (1-8б); далі йдуть: Поучение православиой християиской вrьре: о 

сотворенїи, о избавленїи, о св. дхrь (8б-17б), Млтва оче ии1ь (виклад, 

с. 176-31 б), О крещепїи (3 1 б-51 б), Олтариой сакрамеить сирrьчь 

тrьло хрстовь (51 б-58), О покааиїи (58-61 ), О f71ьпущеиїи грrьховь (61-
66), Утрениия млтвьt (66-69Б), И когда подь вечерь учиемь ложитїся 
(69б-72б), Како всякому хрстиянину подобаеть самому и домочадь

цовь и дrьтей своихь учіти млmвЬІ говорити предь в 'кушеииемь (72б-

74б), Такоже подобаеть послrь стола с кротостию предь столо.мь 

стояти (75-77), Поучение всякому чіну, како подо6аеть ко.му чииь 
І 

свой вести и служба служити (спп, ієрей, црковиь"і извrьщатель) 

(77-826), О властrьхь мирьскаго чи11а (83-84 ), О под 'даиьtх (84-876 ). О 
закоmІьtх женатьtхь людехь (876-886), Про закоииьІх .мужиихь жеиь 
(89-896), Про'отцовь (90), Про чада (90б-91), Про господей и ижей 
домовитьtхь (91-92), Про рабовь и рабьть и про работииковь (92-936), 
Про младьtх людей (94-95), О вдовахь (956-96), О простЬІхь и о вс.ч
кихь людrьхь (966-97б), Молитва стаго CVAteoua 6.7ОІІрїимца (98-996), 
М лтва стаго пророка захарїи оца предотечева (99б-1 02б), [тут бра

кують у рукописі листки, бос. 103 починається словами: ... жеиу, кое 
же возжелати ю, уже прелюбодrьйствова ю во срдцrь своемь. Тре

тие. Речено бьtсть древнимь ... ідалі-до с. 108: 4-ое, 5-ое, 6-ое
різниці поміж заповідями Ст. Завіту й Христовими, Девлть 6л

жеи'ства іись, хрстомь [ ... ] подаиал. Manr8eй глва.е. (108-110б), Три 
добродrьтели .бгослові"я (110б-lll), ЧеmьІри добродrьтели сvгльски.•t 

( 111 ), Сед 'мь ~аинь новаго завrьта ( 111-111 б), Седмь даровь дха ста-
(1 89) 
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го. Исаия .аі. (1116-112), Девять плодовь дха стаго благодати (112-
1126), Сед'мь гргьховь тяж'чайzиихь (1126-113), Гргьхи ожидающьІR 
от 6га прісно оm.\Іщения (113), Седмь дrьль милосердия (113-114), Три 
добродrьтели добротворения (114), Три совrьmь1 господни (114-1146), 
Правда сстестветшя (114б-115), Правда законноя (115), Пять 

чювств' телесuьІхь (115-115б), Пять чювствь дшевньtхь (115б), 

Четьtри вещи послrьдиїи (115б-116), Изложеиие о православтьй вгьргь 

(116-140, як заключувати з наголовку, це був би текст Степана Зи
Зі.lнія, надрукований у Бильні 1596 р. в кн. Наука ку читато и ро
зу.лІrьІІю 11исма словенекого Степанового брата Лаврентія,• див. у до

ді.lтку до цеї статті), Сvмволь преосщениаго 8анасия патриархи 

але~а11'дрійскаго ( 140-149б, див. додаток), И сповrьданис православнь1я 
вгьрь1 оць иших а.н 'в росіЯ медиоламьскаго и августина гип 'пои'скаго 

сІІскповь (149б-154, див. додаток), Молш1tвь1 от сна воставь (154-
156б), Молитва утренияя ко престгьй бдци ( 156б-158б), Внегда во
схощеть отроча ясти [ ... ] пред'обrьдомь (158б-159), Блгодарение по 
обrьдгь ( 159-160), Молитва пред 'вечерею ( 160-160б), Блгодарепїе по 
вечери (1606-162), М олитвь1 на 1ющь ( 162-165б). 

Бібліотекарка п-і Carin Davidsson 2 визначила,- мабуть. наос

нові якихось поnередніх джерел, - цей рукопис, на нашу думку, 

вповні невірно, мовляв, це «копия написанного Стефаном Зизанием 

ІІі.l белорусском язьІке «Казання со. Кирилла об антихристе и знаках 

его, с расширением науки против ересей розньІх», напечатанного как 

на белорусском так и на nольском язьІках в г. Бильна в 1596 r.>>. 
Власне змістом і тонацією в сnірних православно-католицьких 

ІШТ&шнях (напр. про «filioque», чистилище, опрісноки) наш рукопис 

1 КдРЛТАЕВ, И.П .. Оnисание славино-русских книг наnечатанньІх кирилловеки
ми буквами. т. 1: с. 1491 no 1652, Cбopuul\· Отделе11ия русского язь1ка u словетости 
Іfн11. Акаде.\/uu uup:, т. 34. нр. 2, СПб. 1883 (фотоnсрслрук Ncndcln 1966), с. 271-72, 
нр. 146. - називає nри оnисі надрукованої в Бильні 1596 р. Науки Лаврентія Зизанія 
наголоокн в~ішсних там же ст<~пей Стеn<.~на Зизаніи як: ИзложеІІЇе о православІІой 
в"Ьрt; (!1. 34-39) та (ймовірно. його ж) О вочловечеІІЇІІ Господ11u (л. 39б-40) і О зІІамеиїи 
"'Р('СІІІІІо.нь (л. 40-406). ПрІt'-1ірникн Hay1.·u зберсг.1иси лиш у Бібліотеці ім. Леніна в 
Москві та в Публічній біб.1іотсці в Ленінграді й мікрофільму звідти здобути не поща
сти.1о. щоб можІІLІ було nровірІІТІІ, чи й наскільки наш текст ((Изложени-я о nраво
с.1<~ВІІtіі в"\,р1,н ріlІІІІТЬСІІ від ВІfЛСІІСЬКОГО. 

К<.~ратасв (пrи.ІІ тики, с. 264, нр. 140) назІІDі.ІЄ nід 1596-им р. інший ще віленський 
стародрук Мо.ІІmІвьt fІОtІС('дІІС'tІІІЬІЯ, збережений теж лиш no згадаІІІІХ бібліотеках 
Моеквн й Ленінграду (а теж раніше ше й у Єшtс<.~ветинській Брсслява-Вроцлава, нині 
xtб<t вже npona..rшй). Ca\fi назви окремих молитов, тотожні з назвами молитов нашо
го рукоnису (по.ІуІІощІІьІС', утри11їи, предь обrьдо.иь, по обrьдrь, ІІа со11 грядуще, ІШ всяк 
сІl'ІІ по часn.х, 1щ со11 .•р.•tдущІІ, JІсповrьдаІІЇС' ІІравос.щвІtоіі вn.pu о. Амвросїя сп. медио
.ІUІІо:иги, ffжC' ... А lA:maciя сv.нвоJІоІІь, сr1рrьчь излижеиїе св. вrьри), бсtгато одніік не 
каА<уть. н<.~скіль.кІІ з ни~н ІІLІІІІ рукоnис тотожній. 

1 DлvшssoN. СдRІN: Собрі.ІІІІІС славянских руколисей в Библиотске в Ynnc<.~;Іc, 
SІ,ІІ·іса LugdWІenJia, J ( р). Lund 197 5, с. 73. 
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дуже різниться від інших писань, про які певно відомо, що воІІИ вий

шли з-під пера Степана Зизанія, а головне саме від (<Кирилової каш

ги»; вона передрукована К. Студинським.3 Її, з дальшими додатка
ми, передруковано з царевого наказу 1644 р. в Москві -для nотреб 
протикатолицької й протилютеранської nолеміки; його згодом ви

користали (з уваги на його апокаліптичні, звернені проти паnи як 

«антихриста», а що перенесено на nатріярха Нікова!) старовіри, 

передрукувавши його 1786 та 1791 рр. у fродні.4 

Аналізу змісту «Кирилової книгю> (і подібної «Книги о вtpt») 

подає (не без протиунійно-антиуніятських ноток і окремих nоми
лок!) дисертація євангелицького богослова Г.П. Нісса.5 Дальші тлу
мачення Зизанієвого «антихристівського» мотиву та виnравлення 

невірно на німецьке перекладених Ніссом місць nодає стаття 

боннського слявіста Г. Роте.6 

Степан Зизаній видав у Бильні 1595 р. ще теж короткий право
славний катихизм, досі невіднайдений, а проти якого полемізувалLl 

видана у Бильні 1595 р. брошура польського єзуїта Щснсного Жс
бровського K~kol, ktory rozsiewa Stephanek Zizania w cerkwiacl1 ru
skich w Wilnie przy tym Napomnienie krotkie do vniey Kosciola Ruskie
go z Lacinskim».7 У ній Жебровський оnрокидував 9 тез Зизанія: І) 

що Христос не «медіятор-посереднию> до Бога Отця, але ріююсла

вима йому 2-га Божа «іnостась>> (до речі, це од1ш з полемічних тез 

протестантських богословів), 2) що Св. Дух, третя (<іпостась», рівно
славима з Богом Отцем і Богом Сином, а не <щуновення», дар чи 

«Боже рам'я» або «Божий палець», і не походить <<і від Бога Сина» 
(filioque), але від самого одного Бога Отця, З) що нема nартикуляр
ного Божого суду зараз після смерти ще nеред Страшним судом, а 

nеред яким би душі праведників були в небі, а грішників у пеклі. 4) 
що хліб у св. Дарах має бути не опрісноковий (але заквашуваний) і 

] ЗизлшА, С.: Казсtнье стго Кирилла ... , Пu.\І'mтш ІІОJІ('.ІІі•mо,•о ІІІІи •. m·m·mщr 
,,;uця XVI і 11nч. XVII вв., видав К. Студинсьхий, т. І (Пам'ятхи ухр.-руської мов11 і .1і rс
рсtтури, т. V), Льн1в І9Осі, с. 31-200. 

4 МлхнооЕць, Л.Є.: Укриїиські ІІисьметшкІІ. Ьїо-rііrіліо.·рифічииu (".rивиик, ч. /: 
Давия украііrська література (Xl-XVIII ст.), Київ 1960. с. 350. 

5 NІESS, HЛNS РЕТЕR: Kirclre in Ruftland zк•і!.·с/1(•11 Traclitimr uml G/аu/ІІ'? f..ЇІІl' UІІta
suclrung ~er Кirillova kniga u11d der Kniga о vere arts der /. 1/ii/(tl' des 17. J!J.~ .. GоІІіІ,~сn 
1977, серІя Kirche іт Osten. Studie11 zur osteuropйisclren Кirclreng(•.н:lriclrte uщl Kirc/r('l/kun
de. Moпogrctphicnrcihe, Bd. І З. 

6 ROTHE, HдNS: Zur Kicver Litercttur in Moskau. 11, н: SluІ·i.~tr\c/r(' .\"tщІіІ'ІІ ;rmr ІХ. 
lntemationaleІІ S/avistenkongre.P іІІ Кіеv 1983, Koln-Wic11 19!!3, Slm·i.l'fiJ('/Іe 1-'ur.teiІІmJ:I.'ІІ, 
Bd. 40, с. 417-34. 

7 Персдрукована СтудиІІським К. у Пам'япrки.'І: ІІUJІrАІічио.•и ІІись.щ·ІІоІІнІІ ... 
(дно. наша примітка ч. 3), с. 13-30. 
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що нричащати слід і немовлят, 5) що перекладаючи на польське 
С11мвол св. Атанuсія Зизаній невірно передав грецький текст про по

ходження Св. Духа, подібно як і інших осуджених соборами бого

словів-єретиків (напр. Македонія). 

Доречі, два перші повище згадані Зизанієві виводи (як і Символ 

св. Атанасія!) виступають і в нашому рукописі в «Изложени-ї о пра
вославнtй вtpt>>. 

Зизаніїв «Катихизм» (1595) згадують С. fолубєв,8 К. Студинсь
кий,9 А. Брюкнер,10 М. Возняк,11 М. Грушевський,12 П.К. Яремен

ко,13 Історія укр. літератури 14 як і І. Власовський.15 Він не згада

ний навіть у П. Гавптманна.16 

ЗаМ. Грушевським (с. 353-54), С. Зизаній був родом з Тустано
вич (бо його брат Лаврентій Зизаній звав себе Тустановський), а за 

Л.Є. Махновцем (с. 349) зо Львова з «сім'ї незаможного українсько
го шляхтича або міщанина». 

За тим, що Зизаній був радше міщанського роду, промовляв би 

факт, що ні він сам ні його брат Лаврентій ніде про якесь своє шля

хстство не згадували, а своє, ймовірно, первісне прізвище Кукіль 

персмінили за міщансько-гуманістичною модою на грецьке Зизаній. 

За їх західньо-бойківським (і не львівським!) походженням про-

1 ГОЛУБЕ&. С.: Библиографические замечания о некоторьІх старопечатнЬІх Іtер
ковно-славянсtшх книгах, преимущественно конца XVI и XVII столетий, Трудw Киев
,·,.ой Духщтой Акаде.шш, Киев 1896, нр. І, с. 129-35. 

9 СТУдинськиn. К.: Передмова, Пам'.чтки ... (пор. наша примітка ч. 3), с. V-X. 
10 BROCKNER, ALEKSЛNDER: Spory о uni~ w dawnej literaturze, Kwartalnik IJistoryc

zny, Lwow 1896. t. Х, с. 578-644 (зокрема с. 590). 
11 Возняк, М.: Історія україІІської літератури, т. 11; віки XVI-XVIII, ч. 1, Львів 

1921, с. 201-04. 
11 ГРУШЕRС'hКИА, М.: Історія україись~<ої літератури, т. 5, Київ 1926-271 , Нью

Йорк 19601, с. 352-57. 
ІJ ЯРЕМЕНКО. П.К.: Стеф;щ Зизаній- український письменник-полеміст кінця 

XVI ст., Рад.ч11сь~о:с літсратурозІІавство, Київ 1958. нр. 2, с. 38-54. 
14 ІЛ АН УРСР, Історі.ч у~<раїІІської літератури у 8-и томах, т. І: Давня літера

тура (ХІ · перша nоловина XVIII ст.). Київ 1967, с. 250-52. 
1 ' Влдс_овський. Івдн: Нарис історй Украї11ської ПравославІ/оЇ Церкви, т. І (X

XVIII). Ню Иорк 1955. с. 267-69. 
16 HлtJPТMANN. РЕТЕR: Die KateciJisтen der Rиssisch-ortl10do:ten Кirclre. Entste

Jшnк.tgeschichte иnd ИIІГgelralt. серія Кirclre іт Osten, Bd. 9, Gбttingen 1971 - зай
мається всього катнхизмсами Ф. Прокоповича ( 1720). Платона Лєвшина ( 1765, 1773, 
1775). Філсtрста Дроздова (1823, 1824. 1827, 1828, 1839. 1866), Антонія Храnовіцького 
(1924) й чеського боrослова-конвертита rоріlЗДС& Павпіка (1940, 1954). Іх виникнення 
nротестсtнтський богослов зсtступає апологетичними (в дусі nідсовєтського Заrорсь
ка) лрібюtчковими життсшtеами назвсаних авторів. Тому не знайшлося в цій габілі
танійній Пf'lillli місця на історію православних катнхизмів з Украіни, і він, хоч змушс
tшй постійно nокликатис11 на Могилину Confcssio Orthodoxa (1642), нею не зай
МіlСТЬСЯ. бо cc(cs] Гchlt dicscr ... doch wcitgehend der cigenstiindig russische Charakter•• (с. 
16); та й Ліlвніші книжк11. хоч. мовл11в, і носили в наголовках НеіЗВИ сскатихизмів••, але 
ІІІІ\tІІ не були (автор зсабув лиш таке своє твердженнІІ довести!). Навіть праць про них 
у літературі не називає, хоч опинилися там невинні ... словники. 
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мовляє Степанова українська мова з формами типу умерсти «вмер

ТІІ>> як і вжитrи бойківського виразу дупля «темна курна хата>> (в 

«Казанні св. Кирила») у значенні «сумрак, тінь» (в дупли- w сіепіи, К. 
Студинський,: Пам'ятки, с. 150). 

В 1586-93 рр. був (<Даскалом» (учителем) у школі львівського 
братства, 1593 р. перейшов до Бильна як учитель тамошньої братсь
кої школи й як проповідник (право проповідувати по церквах отри

мав був ще на початку 1591 р. від митрополита) та в 1591-92 рр. пи
сав від львівського братства листи до патріярха (в них виступав 

проти Балабана). У Бильні видав 1595 р. згадуваний повище корот
кий «Катехизис» (проти якого так полемізував Щ. Жебравський 1595 
р.), а що йому собор у Новогрудку 25.1.1596 р., скликаний митр. Ра
гозою, закидав ((Силлогізмове» (раціоналістичне), а не із Св. Письма, 

доводження, що Христос не є (mашим ходатаєм до Бога Отця>> (Вла

совський, Нарис, т. І, с. 167-69) й осудив автора як єретика та 
домігся від ~ороля баніції (але православний собор у Бересті в 

жовтні 1596 р~ його виправдав). ((Руська» лава виленського маrістра
ту, як і місцеве духовенство, відновила Зизанія в правах проповідни

ка, за що стягиупа загрозу дошкульної грошової кари. Тому, ма

буть, притих, а 15.Х.1599 р. прийняв чернецтво під іменем Силь

вестра й перейшов до Свято-Троїцького манастиря, де деякий час 

був архимандритом і проповідникам. Митр. Іnатій Потій звелів 

однак 24.ІХ.1599 манастир запечатати й Зизанія nрогнати, - тож 

був змушений тікати з Бильна (Грушевський, /УЛ, т. V, с. 354). 
Помер, не відомо коли: за здогадом А. Брюкнера (Spory. с. 590), 
незабаром після 1599 р., за К. Харламповичем,17 nісля 1610 р., а за 
Л. Махновцем (Укр. письменники, т. І, с. 350), «до 1621 р.». 

Як подає, К. Давідссон (цит. стаття, с. 62 і 67), nозначка ((Ber
gius>>, зроблена давнім бібліотекарем Еріком Бензеліюсом (молод
шим, Eric Benzelius d.Y.), вказує, що рукопис набуто 1708 р. з за

лишеної бібліотеки Ніколявеа Берrіюса та що цифра ((41 >> на 1-шій 
сторінці могла бути поставлена Йог. fабр. Спарвенфельдтом ( 1655-
1727), і отже рукопис уже тоді був дефектний. 

Nico1aus Bergius, народжений 1658 р. в Ревалі, nомер 1706 р. в 
Парнаві, студіював лютеранську теологію в Обо, Упnсалі й fісеві 
( 1676-1684), пасторував у Стокгольмі, став згодом суперінтендсtІ
том Інrерманляндії (1700) та Інфлянтів-Ліфляндії (1701), nоліглот 
(знав м.ін. естонську, латиську й російську мови), подбав про пере-

17 ХАРЛАМПОВИЧ, К.: Западнорусские православІІЬІе школЬІ XVI и ІІачала ХV/Ів('І\а, 
Казань 1898, с. 380. 
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клади Біблії на естонське й латиське, видав у Нарві 1701 р. малий 

LutiІeri Catechismus з nаралельним шведсько-російським (у транс

криnцїІ) текстом, цікавився реліrійно-церковними справами в 

Москві (недокінчена друком nраця Exercitatio IJistorico-t/Jeologica de 
statu ecclesiae et religionis Moscoviticae, Стокгольм 1704).18 

Як свідчить nорівняння викладу на молитву Отче наш (л. 18б-

19) із уміщеною в статті А. Єнзена (с. 140, див. наша nримітка ч. 18) 
фотокоnією сторінки лютеранського російського катихизму з 1628 
р., то ясне, що наш рукопис nовторює дослівно цей друкований 

текст. Як свідчить nорівняння нашого тексту з фотокопією іншої 
сторінки катнхизму 1628 р. (с.І41, там таки), то текст О покааиїи 
.в. (ркп. л. 58-бОб) різниться (як nорядок статrі Олтарной сакра

меить, л. 51 б-57б) від друку 1628 р. (хоч назва статrі там ідентична). 
Примірник катихизму 1628 р. стокгольмської Університетської 

бібліотеки, що ним користувався А. Єнзен, дефектний (він без наго

ловного листка та має всього 20 л.); то ж рік nізніше І. Колійн (с. 

246-51, див. наша nримітка ч. 18, там таки) подав оnис віднайдених 
двох комnлетних (по 72 л.) nримірників того ж друку: з бібліотеки в 
У пnсалі та гімназії в Вестерос, nереданий у міжчасі до Стокгальму. 

Подані наголовки статrей катихизму тотожні (з невеликими мовни

ми відхиленнями) з наголовками нашого рукоnису (по його листок 

102б). Всі дальші (як і початкові на лл. 86-17) в нашім рукописі 
інакші. ПорівІІЯІІІІЯ тексту нашого рукопису з друком 1628 р. вимі.l
ПlЄ окремої статrі. 1811 

І. Колійне (с. 250, див. наша прим. ч. 18, там таки) згадує, що 
й.f. Сnарвенфельдт nодав в уnnсальському nримірнику на вкладе
шtх у книжку міжлистках шведський переклад, який, імовірно, по

служив Н. Бсрrіюсові 1701 р. nри надрукуванні скороченої шведсь

ко-російської версії катихизму. Там же Сnарвенфельдт зазначив, що 

московський патріярх заборонив православним вірянам читати цей 

Кё.ПИХИЗМ. 

За А. Єнзеном (с. 139) та І. Колійном (с. 246), Лютерів Малий 
катихизм nерекладав на російське «російський дяк)) Ісак Торцаков, 

•~ LuNDSTROM. r::.: Bcrgius Nico1aus, St•tmskt biografiskt lexikon, Dd. 3, Stockho1m 
(б.р.]. с. 548-57. - Днв. теж: JENSEN. А.: Die AnГcingc dcr schwedischcn S1avislik. Аr
(/ІіІ' jiїr .flat·isciІ~ Pllilologi~. Bd. 33. с. 136-65. Bcr1in 1912; CoLLІJN, 1.: Der in Stockhol111 
gcdrucklc russischc Calcchismus aus dcm Jahre 1628, /bidem, Bd. 34, с. 246-51, 1913; SJO. 
Bf.RG, ANDF.RS: ПервЬІе псч;пнЬІе издания на русском язЬІке в Wнсции (Катехизис 
Лютср,а 11 ссд1rнЬсІum Rulcnorum••). Slm·ica Lши/ещіа. J(p). Lund 1975, с. 9-20. 

· и• Див. наша етапи: Dic russische Sprachc і11 dcr Katcchismus-Handschrirt aus 
tlcr 2. Halrlc dcs 17. Jhls. ccS1av. 56•• dcr Universitatsbibliothek Uppsala, Festsc/~rift.fйr А. 
Rummelmeyer (в друку). 
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православний священик з Ямгороду біля Нарви, викликаний для 

того до Стокгольму. А. Шєберr (с. 12-13, див. наша прим. ч. 18) 
довів, що зробив це німець-перекладач при дворі Бориса fодунояа 
Ганс Флєріх (Flбrich), який попав 1611 р. в Ксксгольмі під шведів і 

згодом був прийнятий за перекладача в королівську канцелярію. 
Лютерів катихизм він переклав для новгородського архимандрита 

Кипріяна ще перед 1614 р. Король же [устав 11. Адольф доручив 
1625 р. Флєріхові перекласти Лютерів катихизм ІШ тодішню російсь
ку мову, але цитати з Св. Письма брати з церковнослов'янської 

Біблії. Торцаков же переписуоао перекладений текст і, ймовірно, ВІІ

правляв його церковнослов'янщину. 

Флєріх перекладав катихизм з німецького тексту; його ж 

шведська версія різнилася від німецької в питаннях обов'язків підда

них супроти властей, жінок - супроти своїх чоловіків та слуг - су

проти своїх панів. З того приводу Флєріхів переклад зустрівся з го

строю критикою шведських теологів при обговорюванні готованого 

2-ого видання катихизму в 1640-их рр. (Sjбberg, с. 16). 
Спарвенфельдт знову ж критикував мову російського перекладу 

з погляду норм церковнослов'янщини: «nравильну)) в біблійних ци

татах, і «злу)) деінде (себто там, де йшлося про російщину 17-го 

віку). 

Мовні різниці поміж окремими частинами катихизму 1628 р. 

Шсбсрr коротко Ішзиває (с. 18-19), з&шопівши ІЮЛ.рібну аналізу в 

осібній праці. Відповідно до подаааних ним мовних різниць виг ля

дає і текст нашого рукопису: майже нема відхилень від норм цер
ковнослов'янщипи 17 в. в тексті «Изложени-я>>, «Символу)) й моли
тов, а є такі русицизми 17-го в. в катихизмовому викладі, де вони 

тотожні з називаними в Шєберrа (с. 18). 
В нашому рукописі вони найчастіші: 1) у фо11етиці (написання 

-ой замість -ьtй: олтарной сакраменть 51б, открдемь 60б; шшиса1шя 

ещд 96; написання з е/rь замість я: воденое 36б" _ свtЬта дха 226, име
рекь 436; змішування rь з е: в вtЬре 49б, послtЬднrье 145; написання в 
ьтrЬхь 866; змішування щ й ш: отмшеиие 87, послущайте 90б), 2) в 
морфології (форми: о дхrь 14б, в'крдтке 42; єво 60б, ково 65б; за собя 
2/за себя 56; лАги <<ЛЯЖ)) 72), 3) в синтаксі (служба служuти 11б), 4) у 
словотворі дієслів ( чuниваль, крадьtваль 41 б), 5) у лексиці ( деиегь І б, 

здtЬся 22б, кабьі 4, домочатцЬІ 26, что тrь за слова 33б, б }'деть 
«якщо)) 29, проторь 41 б/шкот у 42, до чи 41, затrьвати 4 7, з 'жавь ру ки 
73). 

За тим, що наш рукопис міг виникнути щолиш у 2-гій половині 
17 -го віку, пр~мовляла б обставина, що на його лл. 166-68 скорони-
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сом подано список (друкованих) книг Киигь1 роскии, серед яких при 

декотрих наголовках подано виправлення чи доповнення та шведсь

кий переклад. Є ue переважно книги церковного змісту: Библия, ми
ІU!.Ч, потребиикь v єфхология, слу:нсебиикь, часословь, фалтирь сле
доваиия со вопрошеиіем, историі"я церкоаи, трифоло[й}, о вrьрrь, ка

фисмь, азбукь, свяпщь1 - caleпder, охтавих (дописано: охтаи и 

триВолои одио), єvвангелиь1 (166), Апостольt [ ... ], букварь, жития 

свrьтаго Николая, хиротонія, шештадиев (дописано: октаи одно), 
Ієрея ка11оиь, сщетtьІJІ правиль1 Великаго Василїя или правила свrь

тихь отц, правила свтихь атпол (166б), Єvвангелия Кирилова, Трап

киліопа Sлотоустаго, Запристолиия, Жития всгь свтих, или пролог. 

Івана Sлотоустаго вся поученїя, Мало каноникУстав церковной, всrь 

соборь1. Триодь1 (додано: триОолои, октаи одно), потребникь in folio 
in 4°, 8°, Служебникь in folio 4°, 8°, Псалтирь in folio in 4°, 8°, Часо
слов in 8°, 12°, каноиикь, Кvрила 1еросолимскаго правила, Карабел 
ки ига (167), Григорія бгослова книгьt и литургия, А Ваиасія книгь1, 
Аиастасі"я патриарха великия А11тиохїи и Кvрїлла але~апдріискаго 

изложенїе о вrьрrь и вопр ... и отвгьть1 о бгословїи, сватаго М а~има из
ложеиїе о вrьрrь вь кратцrь, вопрошати и отвrьщати о вrьрrь, капоник 

;нолебен, кормчая книга (додано: великая), крестоприводиа книга, 

Ірмолаи юtиги преподобиихь иаших зри в Карабел ( 167б), юtиги правил 
всrьхь Ішслrь, Іоанн Зоиара, u:JІCe соборнь1я и помrьстньtя и еватих оць 

истолког ... каноІІьt, ееодорь Валсамон, и:>ІСе совершенrь исталковал 

вс.ч канонь1, Правослагни Фотіи, патриарха Копстантинополской, 

писал ІІОмоканои, Матфей іеромонах, и:нсе по состагу правила разум

Іш избрав состагьt, Архидїакон Але~ей, Севаста Константина армя

ІюІІоля ио,"офилака и судіи фесалоницкаго, блаженнаго Никона по

слаиїя, Стго Игнатия и Стго Sеодора студита разсужденїе, Трио

дьt, ЕJилистилr- en book med pradikningar, Иермолои- me13ebok, 
А11остол, маргарист (168). 

Ідеться, мабуть, про друковані й рукописні, популярні серед 

стLlровірів книги. Серед кола старовірів хіба слід і шукати компіля
тора нашого рукопису. 

При назвах трьох «світських)) книг (грамматика роская, оло:>ІСе

иїе или судrьбІІик, 166, кпига гоиска [додано: полкога] 166б) йдеться, 
м&.lбуть, про московське видання (1648) Граматики М. Смотриuько
го,19 npo У ложение 20 та npo Учение и хитрость ратнаго строе
ІШЯ ••• 21 

19 НоRвдтsсн, 0.: Di~ •·i~r Ausgab~n dtr kirc/Іtmslavi.fclr~n Grammatik von М. Smo
tryi·kyj. Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, Bd. 7, Wiesbaden 1964; SмoтRYtKYJ, 
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Відкритим залишається питання, для кого nризначався такий 

катихизм, де з одної сторони видні виразно-лютеранські елементи 

(напр. одружування єnискоnів: ((подобаеть епіскопу бьіти mmopoч11y 

едітой женrЬ мужу ... )), л. 78, соціяльне вчення про відІюшсшІя уза
лежнених вірян до своїх властей та про обов'язки наставників су

проти підчинених, л. 91-97), а з другої сторони- мова про «право

славну» віру (86) та «Изложение о nравославнtй вtpt>> (л. 116-1396). 
Йтися могло ~іба про якийсь відлам старовірства, що рвав із східн
ьоцерковною 'традицією. 

І 

ДОДАТОК 

[116] "~~ож~нне ~ npaao,n4aн\n •'Р\, крАткнu~ аопрошІннеu~ n w· 

•'~'ннеu~, ~Aoaн\nWaro РААН по~нанн• А~теu~ ~рітнан''""u 
Странн~•n аопро[11бv]шает~ ~noa\pн~•n, npaao,naaн~•n ме а\р-

"~·" WІ\ІІІАІТ~. 
странн~•n· кто ~'~ т~• 

Wа(т~· По іннта& YtAOІtK~, si\roAATHt-0 81 &ОІІНІ t-0 '"~ ~ro 
i',u~. [117] 

Вопро'~ · k1кoa~'•u1. ііко :spa~ou1. ё,~ т~'• '"1. siiiїn і 
~а\т1.· ПонІме кр'т~~'А sане~о п4кнs~•тн~. '"p\v~ nopoA~~'A о 
'І- t І 1 І, ,, 

ІОА~І Н А~А, Н ПР~УА'Т"~'А Т\АА Н КРОІІ ~р ТОІ~І. (117v) 
Bonp~,'l.· Vто ~'т~ кі~Інне. 
Оа\т"і· ~u .. 'sт"e rp\11A первос»о'Анаrо, ~nИ нРІІІін"е ~,т .. т~nна прn-

IOAAQIAA н.:. 

"~·"· Bonp~,'l.· 

' ' І ІІНІОТ'Іо 1\У-

~а\т1.· Прнvl,тне :,т~ ,о:Аннlніе н~u 'о ~рітоu1. ~ на'А~АНt 
в,\~~ ігО кnrоА\n,тв~. [118v] 

Bonp'''l.· ~'Акіn АН а' какоаоn At-OIIi.O а\р\ КРіТ~А'А ё,т~ '"1. 
a8in· 

М.: Hrammatiki slavenskija pravilnoe syntagma. Jcvje 1619. Kirchen<~lavischc Gпшнпаtіk 
(ErstausgaЬc). HerausgegeЬen und eingclcitct von О. Horbatsch, Sp~ci"!i"a РІІіІоІщ~іт· 
Sluvicae, Bd. 4, Frankfurt а.М. 1974; СмоТРицький, М.: ГримаmІІІ\U. Пщr·отовк•• ф.ак
симільного виданни та дослідженнн пам'атки 8.8. Німчука. Київ 1979. 

30 Собор11ое Уложе11ие цар.• Алексl'ІІ Ми.хайлоtІuча, Москва 1649; ЧІ:РНЬІХ, П.Я.: 
Язwк Уложе11и11 1649 zода, Москва 1953. 

31 K11uza уче11і11 хитрости pamнazo строеиі11 п~хоІІІІІЬІХь .Іюt)си ... 1/иcrmu tf циир
скоАІ .rІ:JЬІЦrь /оатІом ЯкоtІом fkmь Вилаусеиь, Москва 1647; STЛNG, Chr.S.: u1 lall}.~llf' r/11 
livrc. Ученіе и хитрость ратнаго строенін пt.хотнwх-ь люлсй, 1647. U11c mоподтрІІіІ' li
nguiмiqиe. Skrifter utgiH av Dct Norske Videnskaps·Akadcmi і Oslo, 11. Hist.·Filos. Klas
sc. 1952, No. І, Oslo 1952. 
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І 

Оа\Т~· •' прааос.nАв-
HOtt а(р\ КР ІІІІеННІо І n. [ 119) 

Вопроt~· Уто ~tТІо ПРАІОtnіанА~ atPA· 

wа\т~· Во :АnНАГО &rA &ЦАІ ~ ао :А~НАГО r'AA ~HtA ~р'тА tHA 
·-•• І І ' _, і • ' ' 
6111~ 1 Н 10 ІАННАГО А~А СТАГО r АА nPAIO a\pnтn. 

ВопрС:с~· [119v) Уто і'ст.. н~· 

wа\т~· &r~ ~tTio t~ІІІІСТІ~ ''~'а(нно ІННА ІС~УІСКЇ~~І acecJn-- ,_ , \ ) . ' ' , 
НІоІН ІСІUОГІН, Іt~КАГО СVІІІІtТІА n ІСТІСТІА ПРІ8СТІtТІІН~. 

Вопроt~· Уто ~tTio CVIIIItTIO• (120) 

Wа\т~ • С~ІІІНТІО ест ~о ае'QІ~ tAU061.11 ТНА~ 1 ННКО~~ ltQІn тре&8 t-OIIIA~ 
мо caoiuD с.ос.ТАІІ\Інn t-o. 

Вопрос~· Konnмo tVІІІtt'та~ а' ''" ncпoatA~ewn· [120v] 

оа\т~. EAttHO '8wн~тво [ 1] ~ tА.1но ен. на о а' ''1' ~ tпoatA8 1"0. 

Boпplt~· Коn:мо aon~o рекwе ~отtнЇn. 
Wа\п • ~AhHts 1~11 НІ. 
ВопрС:с~· Konnкo vпotтtten· (121] 

wа\п. Тр~' ОЦА І ~ СНА І ~ ст:rо А~ А. 
Вопроt~· к:ио •• т~І а\р8ешн прАаоt'n:ан~оІіt ао :А:наrо &ГА. 

0 І 'Т1. • В\ р ts t-0 І О ~ А н' Н А r О 6 r А І ' Т Р : n Ц t t 11 ~І n U Ar О , І О ( 1 2 1 V ) 

оЦА НІ РОЖА .. ННА І а' tHA POA.,.IWArOC~ о неr~ &rA І n •' А~ А tт:ro І 
W оЦА еАн'НАГО ~С~ОА~ІІІАГО &rA, , , , , - , , ,_ 

ВОПРОt~· КАМО UОЖІТ~ 61оІТН 6Г~ 6АІН~ І' ТРОНЦ\. 
-, ,, ... ' ... , - , 
01\Т~· (122) По IAHHOUts С8ІІІІtТІts &Ж Т'ІА ІАНН~ 6Г~ 1 ПО ТРІ~~ 

•• vпоста'с\~~ і'н .. СТ~*> тр~іtца. ~АМОЖІ а't~мїіt УІІВК~ ~AhH~ 
, '' - , , - ' , v ., , ~ UATio І СІ&\ О&РА~~ СТІоІ~ ТРОНЦІоІ 1 cnp\ tsu~ ( 1 ) СІ\010 nА~~. 

(122v] 

,, 
н-

оа\т~· Ca~itcтaou~. vпост~сuн ~ ~UIH~I. поне'же ""А*' .СТІо vпо
СТАСІ. ~ ~u ... ~ц~. ~"~"''"~І ~HA.t. •• А~~ cт~o'Jn. [123] 

Вопр:,~. Уто :ст~о тр:~ &мІf.ТІА vпостЙсеіt саtnстаенно 1 ~ У'то ,, 
W611JI. 

wа\п· Са~іtиаенно ;'ст .. ~Цts РОА;ТНІ '"~ POA:тnc.t.l А A~ts cтC:uts 
J , ,, " t: ' -
НС~ОАНТН 1 0&1111 (123V) же HU~ !Ж ТВО Н ЦРІоСТІО. 

Вопроf.~· Btpts.t. ао ,т;а-о тр 0 ц~ 1 АА &~І не а•п4n~ а' :P:tlo 1 УІ-
' ,, , 
СО HUAU~ 61\t-OCTHf..t.. 

Оа\т~· Аа\ ltJPH ПРЇІІ,ІІНО ПОТРtІА ~ран:тн [124] cnp~Yio С~ІІJІС'
ТІО IMif.TI~ НІ РА~А\n~тн. тре~' •• vпос'т:сеn ао tAnнts НІ tnn, 
ІАТН, 

вопро,~· 
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Ов\т~· Пон:ае'~~Т~ sr~ :Аnн~, т:коае ~о tАnн~ІА vпo~TA~n АІt 
сат~. cnp(y~ w :A"Horo &ц. сН~ РОА"С& А·~~ сі~·" n,~:AnT~.[125] 

Вопро~~· а і ~"· УІ~О РААН А~~ ~і~~" "' ~UAT~ "~~OAnT~ 
іа'т~· ТогО Pi&n, ••• ~ •••• НаУААа ~ •• , ·""' nc~o·Aiнn& нІ 

•~•nn. 

Вопро~~· [12Sv] ААJн~ 1\Н аао і'н~ .г~ ~"~ во ~іі\, ~ ьц~ •' ~н\, 
І '\ ' nnn АВА. 

Оа\т~· ёАnн~ ~10 Іr~, но АВ' VПO~T~~n. 
Вопро~~· 4 АВ\ vпо~т·~" во ~Anнou~ s1\ в'u\~то ~А"Н~ІА "' u:

[12б]rtlт~ nn s~'•тn, і нJ~, •• ~А~~ ~i~'•n, ~~ко Ііі 'А~ноrо нavt!na 
І І І 

UOI'I\~ 1~1 n~~OAHTH. 

Wа\т~· Не u:rlт~, ~ан: •• не cnnвAeu~ ао ci\n тo~nq\ "nocтAcen, 
~ко c:aвe'n'nЇn, [12бv] нn PA~A\n~eu~ c:tluec:тa'A ~~ко r.'pїn. 

Вопрос:~· Пон:ае тfuo :с:т~ :ц~, ~ с:іі~ ~А~~ c:i~'•n nнес:Ї. ~ ~:
un t-o с:отвор~nn, не PA~tluteu ~ тр:~~ с:отвор~теІ\Іn. [ 127] т.ікоае n 
1А\ (,) 'rAa 0Ц~ ~ еЙ~ А~А ,TAro ncna.A~т~. АВО~ HAY~na НІ~-
UAU~ IIA"tlutтn. 

OatT~· Пон.'ме ::1С~ eAttHA с:н'nа 8'.-о ІІІ с:отаорен~І ,.;н НННА ~ 
~·un~. С:ІІ'О P:An eAnn~ [127v] ~с:т~ С:ОТІОІІ;ТІІ\~. А ~~ко u••'Aa 

nocт:cun НІ ~А:но rст~ св~"стао, НО моіu8м&о Wc65HOI: т\u МІ 
' І' - І ' ' •• ' Т , Altl~~ ~АКО W еАНН~ІА треТІА не UОІІе 6~\ТН. 

, 
v-
ііі 

ВОПІІОС:'lо• [128) ~ т~"• c::u~ тtм'А• ri\eun ~~ко tAnH~ rс:н с:отао-
, І/ - ' ' І • ІІ - І , - - І • ' 

ІІНТеІ\~. tlso W ABtl~~ VПОС:ТАС:ІН t-AHO W ІАНН~ІА A~'lo С:Т~Іn UoaeT'lo 
І , , 

НС:~ОАІТН 

( І ) 

, 
c:oтaopennA 

ПІІЇВОАНWНІ ~~ко ~ UAK8AOHЇn А~ОSОІІеЦ~І nnn не вt:'c:n (І) :~ко ~-~·" 
v(н.,. во ~пос:т:с:\~'1 sм,твА, ~~~•n ме а с:отаор:нїn. во c:i\n ~so 

Q І• ІІІ І І І • І 
тр ц\ по с:аоnс:твtІ коеА[129)мАо wc:os~І 1 в' с:отаореннn •• по aonn 

І І 
С:ОТІОІІНТеІ\А ~ІІАННТС:А. , , 

І 
, І 

Ьііа 
. 

с:НА 1 
І )- ,, 

т c:t1ntl 
_, 

8ОПІІОС:'lо· Покеме 8АННА С:НІ\А " А ОЦ'lо "UA А~ А с:т ..... 

~с:пtІQІ~тn, 
,, 

І 
c:ti.,.. І' О tlso " - / [129v] 

", , .. . ' .. , ІІ 

Wat.т~· Qq~e PA~tlu\ewІ А~А С:ТАІ'О НС:~ОІІІАІН\8 по c:nnt., tlso 

n А~~ с:і~Іn С:НА РОА~Т~ 1 пон:ме :с:т~ С:О іііЦ:u~ eAttHA С:"І\А. 
Вопр~с:~· 4 А~~ С:НА vec:o Р~АН не u6мет POA~Tn, ~QІе [130) ас:т~ 

eAJHo 1 ~ оіі1о POA~T'lo С:НА 1 то ~ А~~ с:і~'"· 
-' - - І• - ' - - - І ' Оа\т1о· Un А~~ с:т~Іn с:на poAnT~ 1 нn '"~ А~А с:тАrо nc:n~QІaeт~~ 

~·~е ~ко ме непр"n~vно ~с:н c:titl ііі ABtl РОА~[ 1 ЗОv] тnс:А 1 т:ко ае і'І 
с:тоu~ A~tl 1 ііі АВ~ ~c:~oAJтn. 

І І .. - І І І' - І • І Т 
ПонеJІІІ ПНС:АН\е С:Тое ПОІ\АtІІТ~, ~АКО А1С~ С:Т~ІН НС:~ОА" 

W оЦ~ C:HOU~. C:Ht ~UAU~ PA~tlu\тn О С:НА. 
( 199) 
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оаt.'т1. · [ 1 з 1 ] 
\ , ,, ,, , ," 

Иnо ПОНІІІІ НІ 8АННО 8111 УРІ,'Іо, Н 1111 0 W, 
. 
" по 

J ,, • , т 

А nА, Н, 8 К 1. НІ 8АННО 'НАУН. 

! оn рос. 1. • А~ 1. с. і а.' І n ё с. та. с. іі о' ае на. , то ~ ііі с. ііА ~ с. 71 о А n т 1. • 

W а t Т 1. • И І ~ С. 11 О А n Т 1. • ПО ( 1 З 1 V) НеМ І f а О 'е Н Іо 11о11 ТН ііі КО І" О . НАР Н-
" І,, ІІ ' 
1-А К О Н І У 1-0 МІо 8 С. Т Іо 1 Н О 8 АН Н О І" О n ТО• 

ro 111 JОмес.таІ. ., -, . t 
!onpoc.1.· Поn і111е eAnHo ес. та. с.ноане ІМНТІО " оvе,[1З2] А ііі І ІІІ-

nc.)'IOAHT'Io - , . " t 
ііі С.ТаА А/'11. С.ТІоІН 1 VІО n С.НА. ,, , , . - І • І , . 

оа\т'Іо· 41111 ''"' ТАКО ІІоІ/\0 0 то " А111. с.та.Іn ТОІ"ОІІАІ sіес.т'аа ''"'" tAu~ W c.esl 1~1 ~'~OA"n~. ~ •• ~с.т~ [132v] ве~u~стно. 
!onpoc.1.· &мне ~с.та. ~с.n~ІІІАТn А~А, с.н1. ме ~с.та. 1~1., то ~ ііі с.а.~-
• -НА НС.}ІОАНТ'Іо. 

А~А с.таrо ~с.n~ІІІАТn, то ~ с.іі1.. 
" nuAтa., І І- '' 

А оц1. nuaтa. 

iiiatT'Io· ё •• : •• PA,~Ut'н~ ІННОІ-О ес.тнтаА .; С.VІІІІНІА, 
црітао, ~ c..'na, ~. c.nAaA, ~ про'[1ЗЗv)Уа~, ~UАТІо ne ТОУНІ-О 

J - - , • І '' І І • "" ' -
nО Н А )'11. С. Т Іо І n . А ІМ е ІННО 1-0 Прn С. І Оn С. Т 11 nn О КО 8 ~~~А О О С. О ІН Іо І~ 

VПОС.ТАС.Н, Toro ne ~UATio nn С.Н'Іо, nn А~'Іо c.тa.1tit, ,ane ~~~~ POA.(Tn 1 

тоr0 НІ ~UAT .. '*' :1utATt. (,iiJ. {, А~1. ,;:,.', і1, c,~pt:'v .. POAJT"C.f\ " "С.]СО
А n т n • n 1 н 1 а ,: е т 1. ' о ~ іі 1. [ 1 З 4 v ) н n к о r А 'А с. н 1. , н n А ~ 1. с. т ь'• n • 

!опр:с.1.· ~рітос.1. ... ;"~ na ~Ункn, ~ реу\ npinulтe А~А c.il.ro. 
" • - - , т 
~100 n О С.НА HC.)'IOAn • 

оа\т'Іо· То ... ~ноае'nnІ, А ne vnoc.т~c.a., ААР'Іо c.il.ro А~А [1ЗS] 
rp'~" Wn~~:т" (,) 1 НІ ПАРАНnітJ., ~rO •• ~u~ noaan\ МААТ". 

!onpoc.J.· Ёс.та. nn котора~ ~пос.тас.а. ііі AP~rri~ n:РІА~ ~n" noc.ntA~ 
H\ttDІA~. 

, , 
РАаnоУес.тnа.І, paa'no с.nАНІоІ 

,·, ~ц ... , тоrАО. ме &t. ~ c.it ... , ~ ... ~ ... с.т..'1іі. "не sь'І/\о тоrо [1Зб] 

ap:uenn (,) коrАа н 1 ne 5\ кО.~ 1\ t-oso vnoc.тac.a. с.іа.', ... тр 0 ца. 1. 

W !ОУЛУ6ИіН r'Aнn аопрос.а.І. 

!ОПРОИ • Сnа.1І DІА)'І'Ь (,) ;~КО ~UADIH ао ~An'HOI"O SrA І' тр 0 ц\ np/.-

10 а\рnт n [ 1 Збv] по аt.'мА а. ме un о'vме У то ё с.та. 11 р ітос.1.. 
oat.'a· ~ріто'и ес.та. uн'с.І~ c.np\ya. ПОUА,АНІЦ'Іо, С.Н'Іо siin (,) - ,, . 

&1"1. nc.тnnna.Іn. 

!опрос.1.· Коn;ко ~с.тес.'та"Іо ~с.nоа\[1З7]А~ІDІn І' с.н\ siin. 

Оа\т1.· АаА(:) ~мес.тко n У/\УІС.ТІО. 
(200) 
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, , 
КоАнко ромАеr.тв~. 

Wв\т~· Аа~: eAnHo W ІrА ~ЦА преа'АІ в\к~ 1 второе ае о ІАЦ~І 
UAP ( Н ПОА А\т~ І. ( 137v) 

Bonp&r.~· КоА,ко ~nor.т:r.en •' ~ріт\. 
Овtт~· еА'Н~І ЇА;Н~ 10 :,т~ '"~ INIH" '"~ Аі~І. 
Bonp:r.~· КоА~ко воА~ рек'•• ~от{нїn. 
ш.,т~. Аа~ ВОАНІ •• :[13B]tTBIHHAAI " Yenoa\vef.ИAA ••• :,таеНАА 

~ко (І) ~ОІІІts ОУ І HHf.AI УАУНКАА ае :~ко (І) А'•А~ un nnтn. 
Bonp'r.~· КоА,ко A\nr.тa~. 

wв{т~. Ааа А\nнаАІ вііе'r.твенное ~ [138v] УАУНКОІІ •• :[ивен]
ное, ~~ко tnAHH ar.A>. vnвкї: ~ УІАов\vнкое 1 :~ко 8тР~АНТНf.А. 

Bonpor.~· Yef.oro nоАовает~ f.ТРІІІІ~'"' •' воvАЇvенїн riA""· ААв~• 
не в•пl,тн •~ [139] :ре,~. 

Оа\т~ · Aao'ft'~~ BlqJ'n, ~А;Н~ ІА 1 ААІ~І Не f.АНа:тн ~Не На~, f.n

p{y~ не таор.:тн ао ~А,НО еннта~ 1 ВЇЇНТВА 1 n УАУеС:ТВА 1 :'АиО 
•рїn ~ ~•'ноuїn прокААтїн [139v] ~ретнц.:1. ~ AP~r.<.t. <І> ААІ~І 
ИІ ра~А\nАтї ,}noGтA'c", cttP\va. ААаа.'І AaO~JIS1. сііОа1., ЇАn'наrо сНа 
кОмї а, аГа, ; APtsrC:ro са..'і на vi\vecкaro, vniиa, ~А ко промn&тїn 
ереТНЦ~І ( 140) ННТорnане а~рАТ~. 

сVuвО/\'Ь ПРе~сііе'ннаrо АА анА сn& патс-nА'РІІ" АnеЗан'.&.р(іІс:,каrо. 
м •• ~о~ІТ1. GПAGT~C~, np:MAI ас\111. ПОАОК~ІТ~ iua (140V) АІРмА

ТН KAQoAttvнк~ t-o в\р~ r ~~ме ~ІРе кто ц\n~ 1 .1 неnороvн~ 1 не r.osnto

Aiт1., кроU' ас~каrо НtАоаu\нї&, ао в{кn nor~s"eт~. а\ра •• кa
QoA~YetкA.t. f.H~ ~f.T~ 1 АА tAn(141)HArO ІrА ВО троnц\, ~ тр:nц~ ВО 

іАJнnц~І ПОУНТАеu~ HHMt f.AHB.t-01111 yПOf.T~tH нnме t~ІІІеf.ТВО РА~'
А\ААt-ОІРе. 

tfнA so :с:т~ ~noc:т.!r.~ о'УА, ~НА r.новн.t.. ~нА r.тiro АІСА1 [141v] но 
W~ee ~ tЙ~в•нее Й ci~ro Аі~А, 'А"НО :,,Т~ s8etтa0, рівна 'n~aa, 
r.onpnr.нot;ІІІHO аеАІtУенво. ~ .. кС:а~ &Ц1., тако'в1. r.ii1., ТАк:в1. ~ ,:r:.n 

А~~. не tO~AAH1. &іі1., не ,о~(142]А:Н~ 'Н1., не 'О~А:Н1. ~ r.т:.n А~1.. 
не nor.т(мnuJ. ~Ц~, не no,т.:anu~ '"~·не по,тн'м11u1. ~ АІС1. r.т .. 'Іn. 
в\vен~ ~іі1., atveн~ tH1., в(vен~ ~ f.T~11 n АІС1.: os..'ve не тptt [ 14 2v] 

, . , , - ,, , .. ~ ' 
atYHH 1 НО еАНН~ atYH~IH, t-АКОІІІе не трn не ПOtTHIIIHUI ННІІІе ТРН не 

, ,, , ... , , -
tО~ААНН~І, НО еАІ1Н~ не tО~ААНН~ІІ1, Н еАНН1. Не ПOtTI1MIU~II1. Пo-

A~S'Ht, ВtеАера\теА .. ~Ц1. 1 Bte(143)AIP8:TeA~ tH1., Вf.еАеРІІІ;Теn~ ~ - _, . , ~ , . ' , 
АІС1. tТ .. ІНІ ОІАУе не ТРН Bf.eA,eP8HTeAH, НО еАНН1. Bf.eA,ep'мnTeA ... 

Т: КО І r ~ О іі ~ 1 В r ~ t Н 1. 1 В r ~ ~ А~~ f. Т ~'1 n 1 ~І' V е Не Тр n S О~ Н 1 НО 
І ' - І[ ] ' І- ' - ' О - - ' • еАНН~ sr~. РА 143v ВН\ 1 r А~ ОЦ1. 1 r АЬ f.H~, r А~ Н АІС~ 'Т~ІН: 
.,, ' , ' ,, і ,,, ,, 
ОІАУе Не ТРН rOf.ПOAHe 1 НО еАНН~ 8'Т~ r А~. 3АНе t-AKOMe OtOSHO 

(201) 
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ні~ом'АО VПО'Т:,~ ErA ~ r'AA "''ПОК~ААТН 1 ~р'тн:н''КО~ (144) 
,, , , ' - t " ' t -
Н'ТМННО~О ПОН~ІКААеU,~: ТАКО ТРН ЕГН, нnн трn Г А~І rnATH

1 
KAQO-

, , І , ~- - '\ )І 
пнvе,кнu~ r.nArove,тneu~ ao~'EPAH~eut~. оц~ нn о коrо еtт~ toтao-

po'n1., НН tO~A~H1. 1 ннмі РОІІІ'(144V)АtН1.. 'Н'І. О ~ііА tAUOГO ~Н' 1 НІ 
І І І - - І. - J-

t0T60PIH~, НІ tO~AAH1. 1 НО РОІІІА6Н1.. А~'І. tT~IH W ОЦА НІ tOTKO-

P~H~, "" ром,А:н~. НО ~G~OA~~~- ~Аnн~ ~~о ~tT~ ou~. НІ трn ОЦи. 
(145) ~AJнt. tH1., не ТР~ tН~І; ~А;Н'І. Ait. tі~І~. НІ тр~ Aitn tifn. 
І І. І І І І \ І І 1 1 \ 
n •'•" троnц\ нnvтом1 ПІР'аоІ nnn пotn\AtttІ. нnvтоме sont1 nnn 

, , • І 'ііі І \ ) 
uнte, но цtn~І трn vпotTAtn toпpntнot~ н~І [145v] '~т~ ter.t n , , ,, , о ' , ) • , 
Р А а н ~ 1 • С n ц 1 ~А к о 111 е п р е А ' Р 1 v 1 '~ , т р ц А а о 1 А n н н ц ~ 1 , н 1 А 1 н н ц А 

ао тр~~цt поvнтіет,~. ~от~n ~r.o tпAtтJ,~. т:ко & tтt~ тр 0 цt АА 
uaAP'tTa~ІT1.. Но нем'(14б)но ftт~ К'І. a\vнou~ tnttнn~o, АА" ~ 

І " • 'f: - І - 'і: І , І J •' І 
аопnо~ІНІН Г АА НWІГО IHtA ~р ТА H~a\tTHO а\р~ІТ1.. 6tT~ 1111 ПРА-

, І І ' ' І )І ' - J- ' І КА~ а\РА, АА а\р~ eu1. Н tПOatA~ IU'a. 1 ~АКО Г А~ HW~ ІН t'a. ~ р TOt'l. 

'"~ r.іії~. [14бv] нt. н vі\ак1. ;;н~. r.rt. о t~QІetтa'A о~А пре'жАе 
аt'к1. ромн'нн~ 1 ~: n vІnoat'кt. е'н~ о '~ІІІНТаА uірн~ ао ape'u1нn ро

' -ІІІАІНН~ІН. tоаІр'wо'нн~Іn r.r1., ~ tоаІрwо'нн~І~ [147] vпік1.: о Aiiin 

tnoattн~•~. " vі\vнкї~ ппотн 'оно~n. р:аен"а. ~іі~ по r.іінта"'а, 
І. ._ \ ' .! 11 І - 11 І - t , 

UHIH ОЦА ПО УІnоа\Уе,та~. HJIII Aljll Н ЕГ1. 8'Т~ Н YnK1. 1 OSAYI НІ 

~ао, НО ~А.,..Н1. ~'Н ~р'т&',t.. (147v) еА.:Н'І. 1110 НО ПPOUtнo'нttiU'a. &ІІІ
(, Т В А а 1. П t\ r{ Т ~ , Н О В О (, П Р t1 ~ Т 11 І U ~ У і\ У І t Т В А В "Ь 6 Ж е С. Т В 0 . е А t( Н ~ В t ~ К 0 1 

не '"Ї~нnеu~ ё'интн, но ~AJн'иaout. Vпои:tн. :~ко(148)жо ВО 
- , І 'Т J , " - - ' - • , AWA 'noaetHA~ Н пnо 1 8АНН1. 8tT~ YnKJ.: ТАКО ЕГ'а. Н YnH1. 1 ІАНН'а. 

... ,, , -- - , ' , -
8tT~ ~р TOt1.: ПОtТРАААКЬІН 'ПtеНІ~ НWГО РААН, Н tOWIAbiH ВО АА~ 

~ а1. трітї~ АНь аоtкіtь~~ [148v] ~, uіртв~1~1., ~ ao,'wlAьІn нА 
ноr.е,4, ~ ttA~Іn ~ ••''"~~о r.rA ~ оЦА аtеАермJтеп~. WH~A~ же 
~рЇ~А8Т1. ,аА~ТН IIIHBb~U1. ~ uip"a.TK~IU'I.. ~r: 1116 ПPHW~tTBHIU (149) 

' - , ' ,, ' , . ,, 
atn vnац~І аоtнреtнатt. '' тtnоtьІ tвонuн, н во~ААА~Тt. о tвon~t. 

A\ne~~ wа\п. н ~
1

&0 r.i\r;~ tОА~~аQІЇН І [І] п~~А~Т'І. в, жн'~нь в{vна
~= ~",;~ме во ~rнь а\vнь1n. [149v) cn.t. ~нь KAQon~vннA~ вtРА, 
~~~~ ~~~~е кт~ а\'рно ~ ~,аt.',тно a\pt1Tt1 не Еа~АІ т, tПА'Т"'"' не во~-, 
UOIIIIT1.. 

НСПОВ~Аанне ПРАаОtn:аньІ~ [150] аtрІоІ tіь1І~1. oiit. нііін~ ou'вpC:
tl~ ueAн~n~ut.tкAro.[n ~ ~вr~,т~нА rнп'пон'tнАrо. 

І ' еп кпоаt.. 

5rA ~aAnHU1. 1 теr.е Гf:АА ~tпoatAatut.: ТОЕІ прев\vнАГО оЦА 
[150v] , І ' . f: І .,~ ,eun~ веnнv4ет~. теr.е a'n 4rrnн н вt~ нr. нь І~ tнnьІ: 

те,'\ ~eptsan'un ~ (,IPAQHu", непрес.тАннІ.JU" rnAc.1.1 аос.кnїц,:~ОТ'&: 
- - ' - •Q , ' • • • tT1. 1 'Т~, tT~, r АЬ ЕГ~ tABAO ,(151) ПОІІН~І '~ТІо HOEitA Н ~eun~ 

(202) 
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ati\~YI~TaA ~і\а .. І ТаО;А. Tt&e ПРІ~І\Аа'н .. Іn АП'І\ .. ~КЇn 'оа6р~. Tl&t 
0' ... , . , ', , .• -

ПР РОУІ,КІН JCaAI\taH .. IH 1\НК~, ТІ&І ІСаАІ\ ... Т~ ПРІ~а\ТІ\ .. ІН ПОІ\ЦН UYH-
i [15 ] ' , , ' , , _, -ко • 1v теае по a'eu~ кр~,\ ,euнou~ н'поа\А~tт~ ,т ..... цркоа .. : 

J - ' , , І \ fl • 't 
ОЦА НІПО,ТНМНUАГО ati\HYI~TaA: преа\УНАГО ТаОІГО Н'ТНННАГО Н ІА~ 

НОРОАНІіГО '"А• ~ ,;.:го ~тt[152]шнтеn ... А~А. т~І црtО ~nА'а .. І ІСРr._ 
• \ ,, ', .[- .,, ' ' '·· '1/. ТІ 1 Т .. І ОЦА ПР HO,~DIH .. IH І) '""" 8'Н, Т .. І КО n,&Aal\tH І 1"0 ПРНІUІ\ ... 11 

Уnка, НІ ао,'гn~DІ~І\,, ... :,n AiYt,'KA vp{aA. T~~OAOI\ta~ ,u:p'тn 
М~І\0 1 oтao(152v)pnn~ :,tt atp~t-OIIIHU~ цр'тао на'ное. Т~І О AttHitO 

&rA 'tA(wн ао ,n:a\ ~Vtn, t~AH~ прЇnт" аtрнwн, .... Tt&e Уао про-
' ' ., 11 '(; ' [ ] І,. -' 'нu1о: nouo,н PAIIiOU'I. таонu1о, НІС ме У тн о 1-0 153 кр оа 1 1-0 н' к~-

пІn.,. :,~. tnoAo&н 'о ,;:..'Іuн тао~uн а1о atvнon tnA'at таоlі1 цр'
таоаАТН, '"'" n ..ОАн тао~, "'"р.(ан l, .; ao,нttn 'А ао аtкн, ао 

' ' ' , ' .. , u ,, • , , 
а, ... АНН аnг анu'І. Ttllit, нІСааnн [153v] нu ... таое ао аtк~ аtкА. 

• ' • І• • І • t r. СПОАО&Н Г АН а' АІНЬ 'ІН 1 51'' гр\~А 'О~РАННТН, ... HAU~: ~UI\ РАН-

, , ' ' r. • •' • , ... НАА HAUH 1 АА ІІі~АІТ'Іо Ul\ РАНІ ТКОІ ГАН НАА' HAUH, Н\КОМІ ~по-

, ' .. '., , aAJCOU'Io, (154) НА Т .... НА Т ... ГАН ~ПОаА~ОU'Іо 1 АА 111 ПO'T .. IAHUt ... 
• t , 

ао аt.кн, Аuннь. 

ZUSAMMENFASSUNG 

0LEXA НоRвлтsсн, Eine Tei/kopie des verscho//enen gedruckten Kate
chismus von Stefan Zyжanij ( 1595)? 

Die in der Universitatsbibliothek Uppsala (Schweden) aufhe\vahrte 
defekte Hs. S/av. 56 (mit fehleпden Anfangsbбgen) aus der 2. HUlftc <.fcs 
17. Jhts. stellt vom lnhalt her eine Mischung der russ. Ubersetzun~ lks 
K/einen Katecltismus von М. Luther mit Teilen des orthoduxcп 
Gluubensbekenntnisses und der Gebete dar. Die Hs. entstamшtc <.fcr 
Sшnmlung dcs Reva1er 1utherischen Theologen Nikolaus Bergius ( 165Х-
1706); vermut1ich hat sie der schwedische Polyglott und Lexikograp\1 
J.G. Sparwenfeldt (1655-1727) in der Hand gel1abt. Die von еіп~111 
Sc\1weden zusammengestellte Liste der «гtІss. Bi.icher)) auf dеш Sc\11нl.\
blutt der Hs. fi.ihrt Drucke aus den 1640er JJ. иn, was vош Terшiпus 
post quem der Hs. zeugen kбnnte. 

Der 1utherische katechetische ТеіІ der Hs. - шіt Eleшcntcв Jcr 
russ. Umgangssprache des 17. Jhts.- ist eine Absc11Гift der іп1 ЛuГt•·at! 
des schwt:~ischen Kбnigs Gustav 11. Adolf in Stocklюlш 1628 getlruck
ten russ. Ubersetzung des Kleinen KateciІismu.\· von М. Lutltcr; der Konig 
bestimmte sie fi.ir seine neueroberteп russ. Untertanen lngcrшaпlaвds. 

Dcr ortlюdoxe ТсіІ, iвsbcsoпdcrc dic «Auslcgtll1g <.lcs о•·tІюtІох~п 
Glaubens)) (Изложение ... , ВІ. 116-64) kann шбglicl1erweisc еіпе Коріе 
des 1595 in Wilna gedruckten kurzen orthodoxen K<ttcc\1isnшs des tІk r. 
Theologen und Predigers Stefan Zyzanij sеіп; vоп diesc111 gedrш.:ktcп 
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Kat!=chismus hat man nur aus der Widerlegung des poln. Jesuiten Szcz~s
ny Zebrowski (Kqko/ ktorv rozsie~~·a Ste.fanek Zyzania к• cerkwiaclz rus
kiciІ, Wilna 159Б) KenntПІs. Manche Glaubenssatze unserer hs. «Ausle
gung ... н erinnern an solche von S. Zyzanij, die Zebrowski bekampfte. 

Dcr beigefugte Abdruck diescr «Ausleguпg ... » wird zu der wcnig er
forschten Geschichte der ukr. Katechismen beitragen. 

Die Mischung der lutherischen und orthodoxen Glaubenssatze der 
Hs. kбnnte auf cine russ. Altgtaubigensplittergruppe hinweiscn, in dercп 
Krcisc die Hs. cntstanden sсіп konnte. 
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Олекса ГОРБАЧ 

НОМОКАНОН, видання 3-є митроnолита Петра Могили (1629) 

На~ :r'рунто:r,нішш~ Д('ІСі студією npo київський Номоканон 1 7-ого в. 
залишається студія рос. каноніста Па~лова lлєксєя С.(:В32-9С), 
nрофесора Одеського (від 1869) й Московського (від 1875) універ 
ситетів, сnершу npo його мссковське nеревидання з 1639 р. (за 

київським виданням 1624 р.), як додатком до Требника Могилиног~ 
та з 1658 р. (за київським Могилиним виданням 1629 р., а звідти 
nередруковуваного в Моск:Бі враз із дальшими виданнями Требника, 

теж малого ).1 

За А.Павловим nодав аналізу цього Номоканону укр.історик-ка•~ 

ніст Олександер Лотоцький (1870-1939)? 
Було це З-є видання Києво-Печерської Лаври: 1-юе київське зл~ 

див - з короткою nередмовою та марr'інесовими тлумаченнями незро

зумілих слів і nосиланнями на відnовідні місця з св.Г-ись~а А на 
інші використані джерела відомий лексикограф і друкар Памво ~ 

ринда 1620 р. 3 Беринда nомер 1632 р. 
2-ге київське видання 1624 р. надрукував богослов-nолеміст За

харія Коnистенський (+1627) за радою митр.йова Борецького (Лот~ 
цький, 94), додавши власну mширнішу nередмову, виключивши суt-1Ю
вне, nоширивши цитати Р. nосилання на джерела, вигладивши мовута 

склавши nоазбучний реєстр розглянених тем (Сочисл~нjе no букв~
РУ в~ще:А.-,с.164-75). Додано А коротке nісляс.JDВодрукаря Тарасі,. 
Левоновича Земки. Назвав у nередмові, що цей Номоканон привіз ~
Беринда з Афону ("Святої Гори")~ 

3-є київське видання 1629 р. зладив тодішній архиман~рит Киє
во-Печерської Лаври, nізніший митроnолит Петро Могила (1596-1647), 
додавши більше уваг ("nристеженій") та ширшу nередмову (див. н~ 
ші с.З-15) з тлумаченнями для духовника npo Р.ого відnовідальне 
завдання й npo роди гріхів та з nереліком творців nравил Номок~ 

нану й соборів, чиї канонічні nроблеми включені в цю книгу, як 

і з nоазбучним речовим реєстром (СDчисл~Аіе no буквАру в~щей,~ 
ші с.178-91) та з nодякою Т.Л.Земки трудівникам над цею"книжкою 
(наша с.192)5• За nотоцьким (с.95), була""Це зрештою nовтаренаве-
рсія з-го видання. . 

4-е, львівське видання 1646 р. вийшло в імені львівського сп. 
Арсенія Андрія Желиборського (1618-63) з його обширною nередмо
вою (Предословіє) мовою вже дуже наближеною до тодішньої "св1т
сько"-літературної (Лотоцький, 95-96). його оnис nоданий у Кара
таєва (с.518, нр.596)~ 

У nодробицях якесь· докладніше взаємовідношення хоча б лиш ус~ 

4-х українських видань Номоканона чекає ще свого дослідника. н~ 

діємося, що наш фотоnередрук nричиниться до такої студії. 

Серед книг канонічного nрава Східньої церкви (Номоканону,Син

агогh, Сhнтагми, що в нас звичайно мали назву Кормчої) наш Ном~ 
канон належить уже до тиnу зі звужено-церковною ділянкою - "еnl
темійників" (nенітенціярів) із ломиненням ділянки відношень вл~ 
диw церкви й її сnівnраці з церквою (цісарів, князів і їх а~
ністрації). Воно А зрозуміле і в Візантії чи на Балкані 15 в. з 
nереАденням світсько-деруавної влади в руки володарів нехристи
ян, а в нас у Польсько-Литовську добу 14-17 вв. у руки володар1в 

неnравославних. 

Властивий зруб київського Но~оканону (як і Р.ого грецького зра
зка з 1-шої nоловини 15-го в.,за Павловим-Потоцьким, Лотоцький, 
с.90) nоділяється на дві основні частини: 

1) душnастирської - з викладом, яким мав би бути духовник,сс~ 
то душnастир, чиї духові якості й церковні функції відрізнюються 
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від священичих і чернечих ієромонаІІmх ( с .18-22), як йому слід nро
водити ритуал сповіди, ставити запити спавіданому й накладати nr 
куту ( с .23-45). 

2) скорочені "правила" (числом 225 з одного Номоканону, даль
ІІmХ ІЗ "главизн" 'от инаго Номоканона' як і дальlІ]і "правила" ч. 
226-38,7 при чому декотрі "правила" повторюють попередньо сказа
не) - із передумовами висвячувати священиків і церковний причат 

за ріlІ]еннями свв.Отців церкви й соборів та давніх каноністів,-
а далі їх дуlІ]пастирювання й духовної дисципліни (с.46-ІІ7), де
фініції окремих родів гріхів - у тому,звичайно, чимало відповід
но до давніх часів - забобонних уявлень і звичаїв про чари, спи
рів тощо (вдячна копальня матеріялів для етнографа й історика 
культури!), подібно й про всякі сексуальні збочення та про ста

новище Отців церкви й каноністів до цих проблем, про правила до
тримування постів світським духовним і ченцем, вказівки поступу

вання у спеціяльних випадках при уділюванні свв.Тайн (хрещення, 
евхаристії) А при рукоположеннях. Загалом же багато уваги пр~~ 
чено казуїстиці дисципліни й життя по манастирях (c.7I-84,14~d 
Окремий розділ 141 (на с.167-70) вставлено "О устроєніи rrt.нia"з 
опрокиненням кунlІ]товного ("італійського") співу по церквах, а ще 
тимбільlІ]е по манастирях. Компіляторський характер тих частин в~ 
ний хоча б і з того, що-самі правила подекуди подавані в формі 
відповідів на запит (вопросо- отв~то, с.ІІ8-20). Окремі правила 
ілюструються прикладами з Патерика чи писань отців церкви. 

З) З Номоканону Аоана Постника~ царгородеького патріярха (582-
-595), включено "ЗерцАло духовнику" (с.І75-77) з поукою сповідни
кові, як треба відповідно до віку, стану й психіки покаянника. з 

ним себе вести. 

4) Т.Л.Земка в статті "Даро всякому дух6внику"(с.17І-72) тлу
мачить за пунктами, як і про що повинен сповідник на сповіді по
каянника питати. 

5) У двох кінцевих статтях - "Кнйга св~дйтелная Ко архіер~ю" 
(с.І72-73) зі зразком поручувального письма від пароха єпископо
ві для кандидата на висвячення в священики -та "Молитва, ~жещг 
~то епіскопи дух6в~ отцемо, да прї~млюто челов~ково на испо
в~дАнїе" (с.173-74) - уреrульовано формальну сторінку дисципліни 
світського клиру. 

б) Поазбучний речовий індекс (Сочисл~нїе по буквАру в~щей, с. 
178-91) подає понад 300 відсилачів до відповідних сторінок нашо
го ."Номоканону"; такий індекс виявився дуже доречним, бо ж ті са
мі подрібні питання розглядаються і на двох-трьох різних місцях. 

7) Закінченневе слово друкаря Т.Л.Земки ("Богу Во Тройци єди
н6му ... ", с.192) дякує всім, хто потрудився над цим виданням. 

8) Ліста цитованих у "Номоканоні" джерел (Творц~ и собор~, с. 
16-17) охопmоє 56 позицій -в тому 11 соборів і синодів вселен
ських і помісних Східньої церкви~ Отців церкви 10 та каноністів~ 1 

що їх число (на підставі марrінесових відсилачів) слід побіЛЬlІ]И
ти до понад 70-х (не враховуючи посилань на окремі книги св.Пись
ма), в тому й на помісний Виленський собор 12 (с.19), на "Устав 
Сав~" ( с .116 ),1 3 на Требники: Стрятинський ( с. 21 і далі) 1 4 та Серб
ський Венецького друку (с.45, 59,108)~ 5 

до найчастіlІ] цитованих (головно в марrінесових посиланнях, але 
й у тексті) належать: Василій Великий, Аоан Золотоустий, йоан Thr 
стник, йоан Зонара, Матфей (Властар), Никифор Ісповідник, Феодор 
Балсаман та iHli]i. 
Передмова Петра Могили (с.4-15),подумана ніби як напучення для 

сповідника-душnастиря, тлумачить найперlІ]е, які бувають роди грі

хів (с.б-11); щоб йому улекlІ]ИТИ ріlІ]ення ,яку покуту накладати по-
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каянникові, поруЧує подрібно дальші дотичні твори (с.13-14): 
1) книгу усіх правил Аоана Зонари,що скоментував вселенсько·· 

соборні й помісио-синодальні канони, 
2) книгу антіохіАського патріярха Феодора Балсамона, що доск~ 

нало витлумачив усі канони, 

З) Номоканон константинопольського патріярха Фотія, 
4) книгу ієромонаха Матфея (ВластараJ, що по статтях (соста

вахо) розумно зібрав правила (але включив і апокрифне дарування 
цісаря Константяна Великого Церкві), 

5) книгу "Правил на гранй" архидіякона олексія, 
б) книгу Константяна Севаста Арменопула, номефілака й судді 

солунського, 

7) Послання блаженного Никона, 
8) Окружне послання константинопольського патріярха Геннадія 

й Р.ого синоду до папи, 

9) Послання Никифора Хартефілака про'владу розв'язувати й зв'~ 
зувати', 
10) Послання константинопольського патріярха Тарасія до римсь
кого папи Адріяна, 

11) Відповіді константинопольського патріярха Мануїла на запити 
єп.Вилли, 

12) писання олександрійського архиєп. Петра й мученика Канини, 
13) канонічні відповіді олександрійського єп.Тимофея, 
14) Номоканон Аоана Постияка 
й'багато інших'. 
Нерідко були це твори, що на той час ходили всього в рукопис

них копіях. 

Пр а в опис і церковнослов'янська мова нашого''Номоканону" 
дуже невирівняні: залежно від того, чи йдеться про основний текст 

самих "правил" чи про "!1Pfc теженія" (додатки до них та Патерикові 
уривки-приклади) та марrінесові уваги-посилання. 
Тоді як ув основному тексті ще слідний болгарський правопис (~ 

пр. написання: смр-tтнЬLt.,с.27 - на марrінесt: см~ртнЬJа; п.rr:gжущее/ 
ползущее, c.ll4, дложньt, c.ll7,- а в передмові до видання Берин
ди з 1620 р. навіть-на-давньосербський лаіп рюкополож~ніе, наша 
с.19З, як давньосербська передача "великог~ юса" & літерою ю~ Н& 
пр. у Мірославлєвому Євангелії з 12 в. 16 - мюхь~ к немю =u&жь,кь 

н t-e uov, с .179),- то в додатках і на марrінесах уже унормований 
Граматикою Смотрицького (Євє 1619) npaвamc і "світсько"-літерату
рна тодішня українщина. 

Різниці поміж мовою тексту "правил" та його укр. передруковув~ 
ча помітні зокрема в лексиці. Ціла низка виразів "правилового" 
тексту має марrінесові пояснення-відповідники: 

а) замість грецизмів - укр. чи цслов. слова: конурЬJ - волна пе
стра 52, імармена - родословіє 52, антісикотіА-=-БРачевство 71, 
вапёати - помащевати 94 (інколи навпаки: шолки - на марrінесі:м~ 
таЗи 52), -- -
~ замість сербізмів - укр.слова: броятося - личАтся 32, вьtка
ній - крик, кричаніе 167 (вони подекуди залишені без такогоІmО:Rс
НёНня:-г6дина "р1к" 76, скупо "дорого" 166, глумйлище "театраль~ 
вистава~ ---

в) грецизми залишені подекуди з міркувань евфемістичних (напр. 
малакіа "онанія", афедрон'Ь "anus"IOI, педоr6нон "membrum virile" 
І О І) чи реалійно-труднощевих ( калпа "рід умивальниці в церкві для 
священика''127,женьt-~ "чарівНИііі: відьми"162, вирази,що їх не 
знають ні "МатериалЬІ.-" І.Срєзнєвського) то як паралельні засвоє
ні (калугер'Ь 76/ мних 76/ ~). 
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В лексиці зустрічається низка чи то давніх церковнослов'яніз

мів (стогна "дорога" 55, В'Ь рі;сноту и nоистинt 83, nекул-ь "зло" 
151, П"е"Р'ВТёно "смола") то калькавих утворень (січенrекайона 
"розділ, sectio" 40, наличник "маска" 55) і нових nозичень (р~-
зик-ь и щастіє 52). --
Названі мовні риси нашого "Номоканону свідчать, що nринесений 

Бернидою з Афону рукоnис "Номоканону" був, імовірно, сербського 
nоходження. 

Марrінесові вирази є звичайно українсько-nобутовими: nокута 
32 (в тексті: еnіт~мія 159), ворожка 50 (в тексті: nрорицател), 
шеnотници, 179, русАлки 189, куrлаРt, куnАла, медведоводц~ 186 
(в текст1: мечков6дци S1), чароДtй 105;іМАЧёха 61, ~/ночв~ 
ці;/блюдо 106. 
-Про nівнічно-українське nоходження складача чи коректора свід· 
чили б такі nравоnисно-фонетичні відхилення від норм, як наnр. 

в б~ру 48, риб~/р~бу 59, девйца 101, nараФія 147, ж~н~ воляють
ёЯ'"'С:ь-мР~ ~о """'Г'Рf,с~хь '3'ЬТОщо. 
Подрібна аналіза мови "Номоканону" вимагає окремої статті. 
Так само окремих студій вимагає і устійнення його стосунку до 

сnисків Кормчої на У 

Наша nодяка належит о.nротоархимандритові Ісидорові Патрило~ 

ЧСВВ, що (nри нагоді с рав фотоnередруку Могилиного "Требника") 
звернув увагу на nотре у такого ж nередруку й Могилиного "Номо

канону", збереженого в ібліотеці Паnеького Східнього Інституту 
в Римі. Краківському Му еєві князів Чарториських дякую за зла
дження мікрофільму зі ого nримірника стародруку. А що це вщn& 

ня змогло nоявитися в ерії nублікацій УКУ,заслуга о.д-ра канц
лера Івана Дацька, як nодбав і npo матеріяльну сторінку фото
nередруку, за що йом щиро дякую. 

п р и м і т к и 

Па в л о в, Алексей С.: Намоканон при 60иьшам 7ре6нuке~ Москва 18721,
У новему nepeiXJбneJ-0.1Y виданні цеї nраці (Москва 18972) звірив із грець. 
його зразкс:м 15-16 вв. , дуже І1СІІИРЄНИМ на Сході , рукоnиси якого зна:Р.І!.171И
ся в бібліотеці в ТЮбінrені та British Museum у ЛОндоні. 

2 л о т о ц ь к и й, ОnексаІЩер: Украінські дхєре.11а церковного np:;zвa, Пра
ці Укр.Наукавого Ін-ту, т.5, вах:uвва 1931: КИї.всь!GІЙ Нсмжанон, с.89-98 
(далі ЦИ"ІУЕМ:): Лотоцьхий). - Ним і Кс::рістуем.х:я туr. ЛОтсцький (с.97) :жaJr 
кУЄ 1 ІІР Павпов памнув nри 'I'Q.1y ВСі марrінесові уваги JGІЇВСЬКОГО Вид,аНІ-!.Я. 

3 Н о м о к а н о н, или Законноє правило_ , КИїв 1620, с. 4 ( nnульна сто
рінка з перел.овао), 140.- Qlиc поданий у кн. К а р а т а е в, Иван: Оmt
сание славяно-руссхих хниг, напечатаннмх хирилповсхими буквами, т.І: с 

1491 по 1652 г. ,СПб 1883, С6ор'Шк Отделенu..я Русского Язика. u Словесностrи 
АН~ т.ХХХІУ. нр.2 (далі цmуе:м:>: Каратаєв), с.361, нр.259; сіарсщрук збе-
режений в СПб в Публі.чНй Бібп-ці, в lotX:J<вi в Публ.Б-ці/Румящ.~Е!І> (ни
ні ім.Леніна) та в Бильні в Г.убл.Б-ці. 
Берінднну Пepe.z:t.Dвy nередрукував т і т о в, Федір у кн. матеріяли дпя іс

торії КНИЖЖ>Ї справи на Вкраїні В XYI-XYIJI вв. Бсезбі~ка Перед..юв до укра
ЇНСЬJGІХ старQІ]рУ1<ів, 36ір'Шк Історично-Фі.л011огічного Відділу УАН~ нр.17~ 
КИїв 1924,с.27-28 (t:кqючуем:>: Тітов) ,- флопередрук R о t h е Hans усе
рії Вausteine zur Geschichte der Literatur Ьеі den SZawen~ Вd.І6, Bohlau 
Verlag, Koln-Wien 1982.- ЗВідm й наш флопере,Dрук Бери~-ЩWЮЇ llepe,tt.«)ВИ 
в ДQЦатку на с. 193 . 

.. Н ом о к Ан он -ь, dfpt.чь ЗахонсnравИ1ПіИКЬ ·-, І<мїв 1624, с.8,175.- o
JlИC у Каратаєва (Каратаев с. 373, нр.285); СТёlРQІJРУК збережеНИй в СПб в 
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бібл-ках Публ-і.й та Дух.Акад., в ftt)cквi - в бібл-ках ~.типоrрафії, 
Публ-ійj'Румянц.музею та Историчес.ОО:Qества Дрханrельської се.rі.нарії .
Кспистенського Переn.юву (й nіС1ІЯСJЮВО Т.Л.Земки) пере,r:рукував Тітав (с. 
105-<>9) і зві.дm взято й наІІ її фотсnередрук у .х:юцатку на с.194-97 .-
з цього київського видання Нс:м:жанон передруковано в r.юскві І634 р. ЯJ< 
.х:юцаток .ІР Требm~~., при ч~ Перед.DВу З .КСХ1Истенського nереробиВ п.:ар. 

йоасаф, а далі - скq:очено 1 ~ чаС"ІИНУ, виклач:ено чин сповіді. (він є в 
Требнику!) і змінено чиспо nроскур у ІІр)сксмі.дії з 5-х на. 7. (JІотсцьЮІЙ 
96). 

5 н ом о к а н о н ', а~ есть законопрАвилник' •• ,:київ 1629, с.16, 175, з 
nерепі.ксм Твq::ці.в і соборів, яких немжанонові правила й проблемІ ВКЛІО
чені в книгу (с.16-17 наиюї тут і в дальш::::r.1У паrінації), з поазбучним 
речовим реєстрсм (Сьчисnеніе._ ,с.178-91) та з nQЦЯКао Т.Л.Земки трудів
никс-м (c.l92); ооис СТёІ.ІХІDРУКУ в Каратаєва (c.4lC, нр.342), він збереже
ний у Шб в бібл-ках: Пубnі.чній, АН та Духов.Ак-ії, в МОскві в бібл-t<ах: 
Публ-ій/Муз.Румющева (від себе ж д:::щам:~, np й - у Кракові в бібл-ці Му
зею кн.чарІq:исьЮІХ та в Римі в бібл-ці nапеького Схід. Ін-ту).- f."..оrипину 
П~у пере,z:рукував зві.дm Тітов (с.25-30). 
Це київське З-є видання Нс:м:жанону передруковано 1658 р. враз із великим 
(а зі скq:оченнямі - і з малим) Требкикам у МХкві, ~ ВОfЮ СТа7Ю rri...ц:=ra
вao ІХ)(:. дУХОВного су;ц:::NИНства. за ~ким (с.96), окремі статті Нсм::>
канону уві.йшm і в ii:IJJi. канонічні збірки Рос.церкви (напр. Книга о долж
ностих пресвитеров приходских; Устав духовннх консисторий). 

8 Н ом о к а н о н, си есrь 3аконсnравИЛНИІ<.- ,ЛЬвів 1646, ЛИС'І'Ків 6,84,8. 
СТарсщрук збережений у бібл-ках в Шб (Публ-ій і АН) та в МОскві (в Пуб
лічній/Румющ.J'.1Узею; Щаnова). Опис П<Щ3В Каратаєв (с.518, нр.596). 

7 Лотсць:кий (с.97) ч~ говорить лиш ПІХ> 228 правил: або це 11CМUD<a в 
.пруку або він київського видання На.юканону не бачив de visu. 

8 за кн. о. Л а б а, василь: Па.тrrрологія, ч.І-і!І, 2.видання Рим 1974,УІ<У,с. 
442, - Іван ІУ nостник (Nr)слє~~), константинопапьсь:кий патріярх (582-
-595) , аскет, ві.дсмій із суперечки за титул "вdщенського патріярха" (я
кий давно вже в Константинопапі :вживали його попередники) з папам! nела
гіем ІІ і Григорієм Великим; під його ім' ям збереглося багато rmсань ПІХ> 

покаяння, м.ін. і Покаянний епітимійник (RavovLи6v, Poenitentiale), ~Р 
QitНaJ< ПОХQЦJrІ"Ь аж із ХІ-ХІІ в. , зате фП"інальнао його є,мабуrь, л:мі.
лія ПІХ> покаяння, здеркnивість і д:і..вицтво.- дJіВ. м і g n е : Patro logia 
G.raeca., v.BB, р.І889-1978. 

9 За кн. ПОІ!нlІй. правос.лавнrШ. богословский знцuКІІопеди-ческий словарь., СПб 

1913, фотопередрук Лондон 1971. т.2, с.ІІ89-93: Канон~ всеnенских/ по
местнмх соборов.- На 7-х всеnенських соборах схвалені найВажЛИВ~ пра
випа такі: 1-ий Нікейсь:кий 325 р. (20 правил): 4-е (єпискс.rtИ мають виби
ра:mся єпискс:паt.и даної провінції, за~є ж їх Мf11ХІ!ОЛИТ) , 5-е ( єпи
СКс.rtИ провінції збираються 2-чі в рсці. дпя вирі.шування біжучих crrpaв та 

дпя :poзi"'J'UtЦY скарг МfРЯН і клиру) , 6-е ( підrвер~ ВИІРЇ впадJі ~от
ІЖХ єпискаrі.в над і!ІІІіМі: р.ІМ:Ького над західнімі, антіохійського над ех 
й апексацпрійського над афрікансьЮ!МИ), 2-ий Константинопальсь:кий 387 р. 
( 7 правип) : 2-е й 6-е (Схід поці.лено на 5 округ з ОJ<РЕММ-1 церк • -суд. ін
станціт.и), 7-е (ПІХ> правила rч:иАм:UІНЯ :розкаяних єретиків), 3-і.:Р. Ефесь
кий 431 р.(8 nравил): б-е (про відпучення Нестq:>ія А його ~ників), 
7-е ( забсроНяє укпадаm навий Оfмваn віри) , 8-е (звільнення І<Иnру з-під 
АНтіохіАського патріярха), 4-ий ха.тпсид:>неь:кий 451 р. (ЗО nравил): 4-е (пі.z::t
чиняє ченців міщевим єnисксnам) , 26-е (наказує управля'І'И церк .майНс:N тю
через ікОJDВ), 28-е (визначує засяг суд. й ~н.д:і.япьНОС'ІИ констанm

наrюпьського патріярха й зрівнює йоrо в npe:por'amвax з IИ-t.nanao) ,5-ий 
і б-ий Константинаюльські 553 й 680 рр. та Трульсь:кий 691 р. (102 пра-
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вила): 8-е (митрсnалит має nррі..к СКТІИКа1Я с:обоrМ єпискаrів) ,12-е,1З-е, 
48-е (nитання QІJруЖеНОГО кпиру), 33-є (осуд звичаю в віІl"ЕН.церкві llPИA" 
маm .ІР :клиру тільЮІ вихідців із священичих рсщів) , 36-е ( nовтороє npo 
рі.внаzравні.сть константинсn-ої й рим-ої катедр і визначує ієрархічну чер
гу nатрі.щ::шіх катедр СхQцу) ,53-є (узаконює дrхову сnорідненіс-ть хресних 
батьків і їх nахресників) , 54-е (визначує межі торіднености nри ~ 
ванні) , 64-е й 7о-Е (заборона МіРЯНИНОВі всенарсщньо вчиm в церкві nід
час богослужби), 72-е (J11X> м:і.nвні nQІІРужжя), 80-е (грозить відпученн.ям, 
хто nі.,пряд у З святкові дJІі не ві.,цвідає богос:лужеЮіЯ), 102-е (установ
лоє nокути Щ1.Я nокаянників), 7-ий Ні..кейсьЮІR 2-ий 787 р. ( 22 nравила): 
4-е й 6-е (nроти сим:>нії ти заАманні церк .становищ), 1о-Е (забороняє 
засновуваm чоnавічі й жіночі манастирі разсм), 13-е ( забqх>нює відчужу
ваПІ церк. ма:Ано,яке наnежить манастирям і єnархіям), 15-е, 16-е, 18-е 
й 22-е ( І11Х> неважність назначувань на церк. становИ!$ МfРЯНСЬЮМі чле
наиt) • - Західня Церква визнала не всі такі nравила, а відкинула зокрема 
nостанови соборів у Трулrtі. та в Константиноnалі за nатр.Фотія. 

3-nсм:і.ж канонів nсмі.сних соборів І1СІІМРИ71ИСЯ такі 1о-х соборів: 1) дНкиІ:г 
ського ЗІ 4 р. ( 25 nравил - у сnраві nОJЮвнаго nриР.маюія аnостатів часу 
махаtміянових гонінь; І 3-е з заборонао сільським хореnискс:nам назначува-· 
m nресвітерів і діяконі.в), 2) Неокесарійського 315 р. (15 nравип: l;re 
забqюняє nресвітерові й ді..яJ<онові сщружуваmся nісля висвяти; 2-е заехr 
роняє nовд:>вілій ВИХQЦИ"ІЯ заміж за ІІІВаІ'ра.; 7 -е забороняє nрес:ві терові 
і m на весільНИй rmp qпружуваноrо вді.вця; 8-е забороняє буm священиюм 
qцруженсr.1у з жінкао,ІІР згрі.и.ила. nepe71()(5a.1; 9-е забороняє nресвітерові 
nравиm, ІІР згріn.ив тілесно), З) Ганr'рсьЮІR ок.340 р. (21 nравило), 4) 
.Антіохійсьюrо34І р.(25 nравил- 11-е й 12-е npo стосунок єлисксnів ~ 
цісаря), 5) ЛаQЦИКійського з кінця 4-го в. (бО nравип: 1о-е й Зl-е зае:о
роняюrь І1QІІРУ)ІОКЯ з єре'ІИКамі; 13-е мq>яНИ не м::JЖУТЬ нікого вибираm на 

церковні станоВИ!$; 52-е забqх>няє вінчання й святкування нарсщин у веп. 
Піст; 57-е не ставити єпискаrів у малих мі.стеч:ках,а ЛИІ1J nеріодевтів), 

б) СЩ:щикійського 34 4 р. ( 20 nравип - J11X> ві.днс:ІІЕння єписксnів ~ цісаря, 
npo суд над єписксnсм ~місцевих єписксnів; Іо-е забq:оняє назна
чуЕаm єnисксnс:м, заЮІ він nройДе nоnередні стуnені - чи~, діякона А 
nресвітера; 11-е забороняє єnисксnові залиьвm свао nаству на .tJ)ВІЕ,ні.ж 

З mжні), 7) Картаrінського 419 р. (зібрав nостанови ряду ранЇ11J.іХ від 
393 no 420 рр. - І11Х> сам>уnраву а<ІРю<анС:ької nровінції А n.і.ІJ;уднісrь 
кпиру єnисксn. судові й І11Х> розрізнення його сnадкового А церковного май

на), 8) Константинаюnьського 394 р. (судИТИ єrmcкcna м:JЖУТЬ ЛИІ1J усі ін-
ші його МІтр:nопії,а не 2-3), 9) констанmноnопьського 861 р. (І 7 nра
·:ьип: I;re забороНяє засновникові зваmся власниксм манаС"ІИрЯ Р.: ним роз

nоряnкаmся; 6-е забороНяє ченцям маm власне майно, бо вооо nepexQIU-tть 
на їх манастир; 9-е J11X> ві.дн<::"Іrення пароха .tiO вірян, І11Х> с:мпtаННЯ тілес
них кар та J11X> заборону nриСВСЮІання собі церковного ,ІРбра), 10) Констак
тиноnапьського 879 р. (3 nравила, I;re: відпучені констан'І'ИІОЮ11Ь.nатрі
ярхсм мають бути: та.JGМ.І і в J:И~o1.narm, ЯЮІ:А не nовинен ~m дпя 

своєї катедри будь-яких nривілеїв) • 

до канонів свв.ОТці.в той же Словарь~ т.2,с.ІІ93-95, запічує JЮС11а.НИЯ ав
"Іq:ИrеТНИХ єnискаtів, nрийняті nсмі.снао церквао, ~ в її зб:ір

НИЮІ, в та.t~: l) Діонісія ОnексаJUJРійського (+264) 4 nиcm про nіст nе
ред ВеликQЦНем, 2), Петра Оnексацnрійського (+ЗІІ) - І11Х> nонавне 11РfЙМ'lН
ня аnостатів із часу гонінь та J11X> nіст у БeликQttttO середу А n'ЯТНИUJО й 
npo святкування ВепикQЦНЯ, З) гr.нгоРія Неокесарійського (+272) - 11-12 
nравил J11X> осквернених таживанням жертв,І1РfЖІJЕНИХ і;:юлам, як і npo ін
ші nерестуnи, 4) св.Дфанасія Оnекса.н.rрійськоrо (326-7!7) -пояснення м:r 
нахові Атуні nитань J11X> ді.вство А nQІІРУЖЖЯ, npo nриймаННя розкаяних арі
ян і nереЛік св.книг, nрийнятих у канон, 5) св.васипія веnикого (acOJD 
З?о-78) 92 nравипа. витягнені з його nослань .tiO дМ:І»ілохія, еп.Ікоиії,.z:р 
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Дісщора, єn. Тарсу, .ІР пресвітера І'ригq:>ія :А ін. nідчинених собі єлисксr 
nів та хорелискrnів - у справах nитань ПQЩ)УJІОІ(Я :А накладання церковних 
кар за різні nерестуnи, nояснення nонять про ВидИ відnадення від nравди

вої наую~ як і про значення неnисаних "ІРадJЩій і nравил, б) св .Григорія 
Ніського (372-94) .ІР Літія, єn.мелітінськаго, fЧХІ еnіті.м:і.ю, 7) св.Григо
рія Богосл:ова (37о-90) і св.дМЖ>ілохія (394) про канонічні книm Ст. :А Н. 
завіту, 8) аєn.ОnексаJЩрійського тим:.ж>ія - про різні дУ11І1ас-mр::ькі J11X)6-

JieМ.f, 9)аєn.ОnексаJЩрійського Феофіла (395-413) 14 nравил (зокре.в 7-е 
про вибирання :А рукоnолокення дУХовних осіб), 10) св.КИІ:ипа, аєn.Олек
сшщрі:Аського ( +444) nослання 1JP д::міа, антіохі:А. nатріярха :А д:> лібій
ських єлискrnів - 5 nравил, 11) констаwmнаюльського nатріярха Генна
дія ( +4 71) nослання .ІР паnи льва І :А 11Р схі.дніх єnискооів - про непра
вильне рукrnQ11СІЖУВа.ННЯ за заnлату, 12) констаwmнооапьського nатріярха 
Тарасія nослання 1JP паnи Адріяна - .ІР того ж nитання. 

1 1 у найДа.Вні11юс візантійських збірках церковних канонів (а вони ЗІ'QІХМ LLИ

рилися в nерекпадах і кемtі.пяціях nочерез Болгарію :А на Україну) не вi.rr 
д:і..лсваж:> чітко церкових nравил від світських законів. За В.Лабао (Патро
логіJ:І .. с.44І-2), на:Аста'(:І1ПО збіркао канонів, укладенао за npeJ:fVEТaми, є 
"бО титулів-наго1ЮВків" неві..zn.юго автора бл.535 р., .ІР якої ДQЦаНО 21 
розn~ з ксщексу цісаря ІО:'mніяна. дВТОJХ.М 1-іІDго Немжанону уважа

юrь антіохіАського nравника, висланого аnокрісіярій-t .ІР Константиноnоля 1 

де в 5б5-77 рр. став nатрі.ярха.t, йоава 111 Схапясnп<а. На думку в .Лаби, 
він його лиш nідготовив, злади::в1JИ збірку канонів у 5О титулів ( Euvaywy~ 
тWv 8єlwv }(Qt tєp;N ~) та збірку світських законів у 87-х розділах. 
З тих двох збірок nостав niзнille за цісаря МаБрикія (582-602) 1-ий Нсм:>
канон у 50-х титулах. йм:mірно, його то :А nереклав, згідно з ЖИТієм Мето
дія св .метсщ:і..й nідчас своєї м:::>ра.Вської місії , а з да11ЬІ1ІіМИ ,[рІ'ЮвненНЯИі 
"Еклоги" цісаря льва Ісавріянина (бп. 741 р.) та "Прохірону" цісаря Васи
ля македонянина ( 870 р.) він став основао збірки "Законь сущь1:А ЛQЦе.1Ь" І 
llQlliPeНOЇ nочерез Кср.ні :А на Україні. Це:А 1-и:А На.Dканон устуnив місце 
2--t-\Y' На.Dканонові в 14 нага1ЮВКах, ~J-1Ct.1Y за цісаря Гераклія (бІо-41), 
названсr-1У На.Dканонсм nатр .Фотія І бо Фотій його nереробив і даювнив • -
за ЛОТа.tьким (цит.nраця, с.8І), уклав у 14 в. СолунсьЮІ:А чернець матвій 
впастар "Синтаrму з 24 розділів" (за грець.азбукао: а - w) кQЦекс nравил 
за nоазбучним nоречовим nорядкем із канонів т~ з законів, ІІР стосуються 
церкви. Це:А ксщекс nерекладено на цслов.І'vDВу в 15-1б в., але дослівно 
за nсрядксм її грець. ори:r'інапу, а тим "Синтаrмз." втратила на прогля,дІЮ
сті • .ма.r:tцавськи::А госпоnар Оnександер (1522-б8) ,[Ц)УЧИВ укласти I..UO збірку 
за nочаткОВИМі лі тераr.м-стювёІlvІі слов' янеької азбУJGІ. єn. Рсмз.ну макарієві . 
На nрохання рос.царя Івана rрозного з 155б р. ТаІОІ:А сnисок вислано 15б1 
р. 1JP москви, але він ЧG\УСЬ затриr.евся в ОнусЖРіївська.tУ м:1иастирі у JЬІD
ві, а звідси ПСІІЯРИВСЯ на Україні :А став знаним і в n~i .ІР київсько
го На.DКанону з lб24 р.: його то Коnистенський nоручував єnискrnам і св~ 
щеникам nридбати.-

Паmреним-~ на Україні були :А сnиски т.зв. Уставів св.ВолQІ:nімира :А кн.ЯІХ>
слава. Про них див. останньо в кн. щ а п о в, Ярослав Н. : Нн.я:ж:Еские ycrrn
в~ и церковь в древней Руси Xl-XlY вв.J Москва 1972. 
Про цСJІав. nерекладJі Кс:р..NОЇ див. Б е н е ш е в н ч, Впадимир Н • : Древ н.е
славянскал Нормчая XlY титулов 6ез тапкований .. т.І, СПб І916і синагога 
в 50 rrwnyлoв и другие ІОJЛlдические с6орники Иоанна Cxo.лacrrttкa. }{ древней
шей истории источников права греко-восточной церкви_. СПб 1914; Ioannis 
Scholastici Synagoga L titulorum ceteraque ejusdem opera iuridica, АЬ~ 
dLungen de~ Вaye~schen Akademie de~ Wissenschaften_. PhiL.-Hist.KLasse, 
NF 14. Milnchen 1937. 

1 2 й.цеться, :АtоDВірно, про Діяння І-го виленського собсру 1509 р. ,скликаного 
мnр. nосифсм ІІ СОnтансм (25.ХІІ.І508-18.І.1509 р. з його 15 "правилам./' 
(nостановаиі): 1-е - 3-є nроти ЗJЮВЖИВаНЬ nри иаСТО1ЮВуванні єnискrnів, 
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4-е, б-е й 7-е - npo церковну дисциnліну й су;ци, 5-е - прспи nриймання 
дУХОВНИХ сх::іб з ін. єnархій без в:і.J:nускної rpaмym, б-е заСSОроняє дУХОв
~вдівцям (священикам, д:і.яконам) с:::вященоспужиm в І<Иївській Мі'І'рСІlоліі, 
7-е - без джазаної вини не позба.в.пя"m священиків та ігуменів їх стано
виц, 8-е - 11-е - прспи З11ОВІІ<ИВання: права.~ псщава.ння парафіяльних цер
ков КНЯЗЯМ~ й па'І"lХ>ІfаМІ без від:::мі єлискооа й крилсх:.у, 12-е - забqюняє 
ченцям перехQІЩТИ з ма.насnrря .ІР манасntря без вапі ігумена, 1 3-е забо
ІХ>НЯЄ ИфЯнам ма.m Kc::p.Ny, 14-е наказує єлискооам конче браm участь ув 
обласних собо:рах, 15-е - npo обов'язковість цих постанов дпя все.ї укр. 
церкви.- див. В л а с о в с ь к и й, Іван: На-рАс історіі УК}Хlінсько1: Гlpr 
воспавноі Це~ви. т.І (Х-ХУІІ), Н.йqрк 1955, с.194-98. 

Rцеться, ма.буть, npo 7Vпікон чи Номоканон перекладу св.Сави Неманіча 
(1171-І23б), д»В. Т r о і с k і, S.: Da li je s1ovenski Nomokanon sa tu
macenjima postojao pre svetog Save? Slovo, 4-5, с.ІІІ-22, Zagreb 1955. 

М о л и т в 'Ь н и к кnи Т р е б н и к 'Ь, СтрЯ'ІИН 1606, вид.6.Ю.Балаба
на, листків 1, 7, б81, збережений у бібл-ках у 01б: в Публічній, кн.ЯJ<ов
лева, в Москві: в Публічній!РУмІнц.музею та Щ:Ілова, а неnовНИй nримірник 
в Qцесь. універс. б-ці.- див. І<аратаев, с. 305, нр .182 • 

К ар а т а є в, с.22-175 ві.днотовує друковані в Вене;ці.ї: молитвенник/ 

є:вmооmон 1538 р., маnитвоспав 1547 р. ,1540 р., малитвенник/І'ребник 
1570 р., .маnитвенник/євХопогіон/І'ребник із Цетінья 1493-5,а з Чрного За
lоq)Я над Савао з 1545 р. 

Р о 1 j а n е с, Franjo: Istoгija srpskohrvatskoslovenackog knjizevnog 
jezika в pregledom nasih dijalekata і istorijskom citankom, Zagreb 1936, 
с. 179. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
01еха HORВATSCH: Die 3.Kiewer Nomokanonausgabe, hrsg.1629 vom Metropoliten 

Petro Mohy1a. (Zuвammenfassung) 

Der von P.Berynda vom Athos mitgebrachte kslav. Nomokanon, eine serbische 
Ubersetzung der in der griechischen Kirche seit dem IS.Jh. bekannten Kompila
tion des kanonischen Rechts wurde in der Ukraine viermal abgedruckt (in Kiew: 
1620 von P.Berynda, 1624 von Z.Kopystenskyj, 1629 von P.Mohyla und 1646 in 
Lemberg von A.A.Ze1yborskyj). Die Kiewer Drucke von 1624 und 1629 wurden in 
Moskau 1639 und 1658 als Beilagen zu den nachgedruckten Kiewer Ritualeausga
ben (Тrebnyk) abgedruckt und bildeten im 17.-IB.Jh. die Grundlage fur das rus
sische Kirchenrechtswesen. 

Die. griechische hs.Vorlage der Ubersetzung war eine Kompilation verschiede
ner kanonischer Que11en (der SynodenbeschluBe, der patristischen Schriften 
und Kommentatorenwerke). 

Der Kiewer Nomokanon gehort zum Тур der sog. Ponitenziarien: die Kasuistik 
der seelsorgerischen"Praxis (Sakramentenspenden, darunter insbes. die Beich
te) bildet den Grundstock der Zitate und Auszuge aus Schriften der Kirchenva
ter und aus den alten ostkirchlichen Kanonisten. 

Ein Volkskundler wird hier reichhaltiges Material uber Sitten und Aberglau
ben der damaligen griechischen, balkanslavischen und (in Randbemerkungen) uk
rainischen Landbevolkerung finden. 
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ОлЕисл ГоРБАЧ 

BOHOSLOVI JA. 3 З,1,н 
ROMA, 196 9 

Дlll СТОРІ 111\11 3 ПІDДЕН 110-JrEJ\II\IJЗC.IJI\OГO 
РУКОПИСНОГО УЧИТЕЛЬНОГО GDAIIГEJIIH 3 1640 Р. 

(OLExA НоRnлтsсн: Zwei Buck-;eiten aus І. К apisovskyj.'i lІaнdscMift
liciІe1~ sudlemkischen Homilien zн S01m- tmd Festtagset•angelien aus 

dem ]alzre 1640) 

На внставиу р)"І\ОПІІсів і старnдруніn, що відбува.,ася в 'І<'рnні 

1968 р. в Музеї уираінсІ.ноі иуJІьтурн в Сnндшшу ШІ. Прлшіuщнні, 
нерспав д-р А.Ш. з Прпшева фотоІюніі 3 дunx сторінОІ\ рунnпнсноrо 
ПіВДСІІІІО-ЛСІІІІ\іВСЬКОГО 'УЧНТСJJЬІІОГО ЄВ<ІІІГе;ІіЛ 3 17 В., орн І'іна:J 

яного в прпватною uлаеністю шсртnодnВІ\Н. 

На підставі панраНнього зюшсу назвшю ІІ<'іt ГУІ\пrІІІс Поуч

ним єоангеJІієм 1640 р. Канішовського з с. Ортутовоі (6.'1. 10 км 
на півдсшшfі захід від Свндшша). 

3 уваги на цінність І\І•ОГО тенсту д.:~л історіі унрnінсІ.ноі :\ЮВІІ, 

а далі n длл істпріі учнтс:н.ннх сванге:Іііl у нас, пуu:ІіІ\Уt:\ю Tf'I\rт 

обох названих сторін01~ на підетові цнх фотоJюпіfі, що іх до:1ас:\ю 

длл вгллду; сам рунопнс нам достушшfі не був. 

Одна сторінна це народно-ІІЮFІІІІІіі нсрсн.'Іад нс.'ІІІІ\о:щього JІі

тургійного ЧІtташІR (Євангеліє від Ноана, 1, 1-14), а другn - І(е 
виюшд євангеJrьсьІюі прит•Іі про багача іІ: Ла:зарл (:н1 Соанrс:Ііг.:\І 

від Лу1ш, 16, 19-31). 
П 11 с ь мо. Пізнє дріGно-ніnуставне rшсІ,:\10 nнло.,лє с.1ідн 

сербСЬІЮГО ПраВОПІІсу: у ВНЗDУІ(і С."ІіВ і ('J>,TJnДЇD ІJІШН'ТЬСЛ ПЇС."ІЛ TDf'JІ· 

ДОГО ПрІІГОЛОСНОГО іІІНОЛІІ -Ь ('ІСЛОбТЬ1іЬ 1 2 р., Сьt1ІЬ.ІІІt 1 6ЬІ .• 1Ь), 1\ :ШЇДТІІ 

в одному лиш написанні 11е стоить с:tід вGa•raпr не Tnt\ ІІО:JІІа•rсн

ня м'лности дієслівного зnніІІ'Ісшш -m', ю~ ра;,ше графі•rtю-нрt•nо
писну рису. Слововпзвучні прпголосні літ<>рн -.1, -т, -ст, -д, -u, 
-с, -.4t 1 -1\ 1 -0 1 -Х ВІІІЮСЯТЬСR здебі.'ІЬШа над JІЛДОІ\. Д."ІЛ ГОЛОСНОЇ :ІЇ

тери я вшиваються всуміш fіотоnане а (.ч) тn ІІшлнfі юс (.'l), подібно 
длл о - всуміш омінрон і омега, а ДJІП с - r. та в (n нnattyІti c:Іitt). 

Над голосниf\Ш літерамн ставлятьсл І\рnшш. У фnp:\ti нодnіnного 

· І'рnвісу над -w позначене nрш<ІІІ<'ТІШІ\ОВС 3::1.1\ЇН'І<'ІІІІН -ий (.'lІ\Оаьtй, 

спрааедливwй); але денолп таrшn подnіfішІfі І'раоіс шtш<>тьrл за анn-
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.югіс.ю Н н:ІJ\ УІ'ІН\ШІ ЇІІІІІШІІ вн:ту•шшt -м. (6тьдм., дu1.1). G;щнпіі :ІІН\1\ 

ІІІ'jІІ'ІІІІІІ;tІІ11Н -- 1\t' І;раІІІ\П. 

ф t1 11 І' 1' 11 1; а. У фоІІеТJЩЇ ІІЇ;рІЇЧуС."О (jоіlІ\ЇІН~J,!\(1-.'!І'Ш\ЇІІ('J,t;С 

рІІ:Ірі:ІІІюваІІІІН номі;І; rпІ~Ю.1JОГЇ'ІІІІШІІ n -- '"' (хоч G іі Dm.t!), нрн 

'ІоІ\1~' 111\III~'Tioi'JI :ІаJІ;ІЩІ\ і'руІІІІ J,'/>1 1 і'І>І, .l'/.t. (оу(іо,~/>111 1 U/11/11/lh~r.t.ll); :І:І

:'оІ j f"''l> -11- ІІІІІІІСТІ•І'Н I!Pji('H ІІаІ'ТУІІІІJШ iioTOIJHIIIII\1 Г().!ІІІеІІІІІ\І .11 ЇТІ'ІНІ 

-ї- (прї.'І.m). Прn ІІРрЄ'хід -л в ·fl (-~')в ІІШІІу:юму •нн•і чо.ІнІІІі•rого ІЮJ\У 

у :\Ї<:І".lЇІІ <'ІІЇі\'ІІІТІ· фор:-.111 :Jtcuв (старьт ur na.н.'lmarm .."~ дапно :JІСІІо), 

хоч cІ>pi:.Jr, інне тут -л (бьr.t, бьrль, noзтta.t, пришол, Dал, хоттьл бьr, 

61>1 ІІ.ІІа.t). 

1\1 о r ф () ,'[ () г і н. Вшщас n очі різшщп міш 1\IOIIOJO I!C(IPJ\.lla

;ty Cunнrc:tiл та ІІюrюю шш.папу. ll cnnнreш,ct.tюмy ТСІіІ'ті uпра:ші 

с:tідн І\І'рІ>ошюr.'Іоn'лшцшш (от похоти п.wтс,;ЬІа, єдинороднаго), 

:нщрс,Іа ш у .l:eJ.;cJщi (:JtCttaom, свтьдІ.Lmелстrю, просвтьщаст, во свтьтть, 

прї.'Іли, лІіо). :Мова ;к ош.;шщу 1111 СвангесІЇG знас нп:шу JН'І\СН'ІШІХ 

пош.nніз:-.Ііо, в:штнх ІШІН'ВІЮ з роамоnної ІІІОВІІ (праІ(.Ч, ycmarm'IТІe 

<< постіііно >>, тросІіа << a.;ypua >>, 1щгди << нінn:ш >>, npeлo:Jtceиьlii. <<на

•m:ІІ.нJІІ.; >>, гrрбr,, пштул, .ЧІіОfІЬlй), хоч G вошt і н теІ\сті СванrсJІін 

(.rtorr << сн:ш >>, .нещ,.ало << оссJш:юсл >>, през). Можна G :щоrадуnатнrн, 
що ш:тор вш;ладу сшtравсл на люtііrь піонічно-нарпnтсьниіі (га

:Ішtt.tшіі) орн titш,,. 

D дсІ-\аінnції і~Іешвшіn підІ>реслнмо зnнінчсшш: ! 1 - з бтьдЬl, 
от похоти, от крме, иcno'lam.кy; Д 1 - ~>у працть, к-ь C'Ь.•tepmu, Р 

- тоuщотою, тросІіою, завистїю, бо.'Ізюо; голодо.лt, uenolioe.Іt, ла

заре.Іt: ЗІt.шtО.Іt, горяче.н, прагтtтьтtе.лt, Л 1 
- у тросцть, а те.лшости; 

тtа початку, у едтtо.Іt часу, о свтьтть, ІР - 61ьдьt, дтш, дз - бтьда.•t, 

'lе.lОfІТЬІ>О.Іt, Р - навалuостл.лtи, рть•t.ІІи, СЬІІІЬ .. Іtи, JP - в дюдех. 

ll ДЄ'І\:Іішщіі прш•метшmіn, заіі:\tешшІ-\ЇD і чнслівнш;іn ІН13ПСІ\ІО 

фор:\ш: Н 1 - богатии, наиблитшїи, ка:Jtсдии, которьІU, оnьtи, тот, 

што, ! 1 - Jia:Jtcдoгo, свос<!о, mt'toгo, єго, без него, Д 1 - старо.ІІу, 
с.ну, к то.ну, А1 - ~>а:Jtсдого, npe.1 него, Р - богатьt.•t, mu.лt, онм.н, 

Л' -в тол, едuол, 'le.tt, ІР- 1.-omopuu, вшитІїЬІ, ув'шшпци, иншїи, 
свои, (:І - в'шитюпх, своих, дз - аелLшьс.лt, вшиткьt.м, и.н, 1:1 -
бо:JІСU.Іtи, итии.ми, tmr.r.Іttt, ІР - обадаа. ПрнсJІівшнш аш;інчені 

на -о (Daвтtu) іі -е (устапичие). 

ll нон'юtюtіі :1устрі•шюп.ен форми: .лmo:Jк:um, .ІtтtoJtcam, ест, 

cym, xo•tem, .тоттп, cmortmь, па .. шипает, и.нает, аuіJи •. шс.но, :rоmІьл 

бьt c:t, Іl:JІсбьt. Іl.1ta.1, зтше.лtьtu, nouи.Jtr.rm.tu. Дir.c.пimta ч:н~тІіn -ся mІш

васп,('ІІ то оІ\r~мо nід сІюгп ді(:СJЮІН\ (як mn ся пттзало, хот11~л 6t.t 
с.ч знову оm.Іtолодипщ) то піr.'ІЛ ш.nro - зnнрrмn n теІ\сті Gnnнreлiн 
(rl aшumliьt ртьчи mr.r.Іt сталися, u свтьт а тс.миости свтьтитс.ч). 
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Дві сторінки ... з Євангелія 16'•0 r. 

3 приймсІІІІІІІ>іn назnсмо: .1 (з бтьіJw), о//у//во (в' бn,iJy, оу тросцп,, 

во свтьтть), ~<'Ь//Іїу (Ії'Ь С'Ь.щ•.рпш, ку праІ{ть), о (о че.Іt), през (през него), 

а а і сно.'Іу'ШІШЇ н і частон: абьt, єc.tu, UJtcбьt, ноу;пс << ще >>, 1/0I/PJtce, 

1/аІ<ь~ <<же, ж>>, mali, .<І~>, ЯІіО. 

С н н т n Іt r n. У еинтаІtсі нідмічуємо ІщнструІщіі: най6лиш

шїrt ест К'Ь С'Ь.нrрти, то ся показало пад лазаре.Іt от брата своего 

богача, вwрозу.шьет cтapo..tty <<зрозуміє старого», бЬІти Gогатьr.ІІ, 

прелоJtСС1ІЬІ.tt//бьtл сотьт человтько.м. Прпсудкопий прпюtетшш має 

ту саму доn гу форму, що й атрибутионий пр1шметшш (поддаиьtи 

ест кaJtcдwu •tелооть~~:ь). ПршtмстшшоnІtй атрнfіут DіШІD:Jr.тІ.r·н іі 

постnо:штитю (титул славетньrи). 3:~ польrмш-.rtапtІН~І>ІіІІ\1 ::Іраа

ном прнсуДІюве дієслово стоіть зчаста юшрнкінці речсннн, :JOI\f1('"a 
побічного (mali ся злост u бп.да в' людех .4ІHOJtcum, сслu .ІІо.tодьrrt 

єст, нигдьt у едно.Іt часу не стоить). 

На підставі повищого монша сназатп, що nереклад Gоангс.Іія 

буо рnдшс осІ.ого сппсуDІншй з Jшогось іншого орн r'іна.1у (nрп чо:\t~· 

ТJНШШІІІСЛ пронусюr а чи т.т:tрrачні пошпрешш ІіаJЮІІі•пюго Т<'І>сту: 

не позпа.ш, ·t, 11, то єст, 1, 12). В зага:гrьпо~rу 'к чн~то .1е:-.шінсьnі 
фор мп Dідобрюксні .lІІШ прпнагідно: їх автор хі ба ощшав. A<n внв
чсшш повного тексту дозволить тут на Rnicь ширші висновки. 

ТЕКСТИ РVКОПИСV 

Єоангr.лів від Йоана 1, 1-14 

ІІн но•rатІ\у fім.'ю r.;юно. а cJюno бьrло оу бога. а бог'Ь бЬІ.l с.:tово. 

то GJ..Iлo ІІСІючатІ>у оу fіога. н вшІпкЬІ рі'ПІ ТЬІМ ста.1нrя: 11 Gсз него 
шІ•юго не бІ.І.їо. што бЬJJJO [.] в том пшвот GЬJ.l [11 н>шют fіЬІ.1] св-tт 

ЧЄ.'ІОО1ЬІЮМ. 11 CIJ'BT В TeMHOCTJI СВі>ТІІТСЛ. 11 Tl:'l\IHOCT f.ГО не 1\ІОГ.lЗ ОГОр

нутн. бм:І ІІОСJІD.ШШІІ ЧЄ.'ІООТЬJ\Ь ОТ бога. а ШІЛ С\1)' UЬ1.10 іоан. ТОТ 

пршно.ї 1111 ('.n·J;дІІТС.ТJСТПО. абм евідоцетоо ВЬІДаІІ3.'І О cn·f;тi;. fім:н. 

eв·kr C'IIJ1:11H'J\JIIJIII,Іii. 1\ОТОJІЬІІІ ІІрОСD'hЩаС.Т 'ICJIOOfbl\3 1\ИіІ\ДОГО. "ото

рЬІІІ пріІЩРТ 11:1 rн·І;т-ь. по cnt.т'h бм.'І. 11 rв'hт nр('з нпо ІіІ>І.-1. 11 со·І;т 

6ГО Не ПОЗШ\,11. ДО СІІОІІХ IIJIIIIIIO.:Y. 11 СООН СГО ІІС nоз'на:ІІІ. 11 Не ПріR:ІІІ 
6ГО. КОТОJІЬШ 6ГО Ш\1\J.І ІІрЇЮІІІ. ДП.!І НІ\І 1\ІОІt СьtІІЬ:ІІІІ бОШНІ\Ш fiMTII. 

ІЮТОJІhІІІ ві>руют 110 нмп rго. тn rr.т нотnр"'н пt:> от нрьнr. анн от по

хотн НЛОТСІ\ЬJа (1111 ОТ ІІОХОТІІ :\ІУШСеJ\І,JЛ). а.їІ' ОТ бога родІІ.1ІІІ'Л. 11 
('JIODO ТіІЛОМ СТа.ТJОСЛ. 11 JІІ('ІІІІІІН<І•lО 11 Н:\1'. 11 Пlll\'li.lHC:\10 C.'JaBY 6ГО. 

r.1aoy лно єдинороднаго [ ... ] 
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4 Бorocnooin 

Вт,·.лад притчі про багача й. Лазар.<t (Лу10а 16, 19-31) 

[ .•• ] 11 ну прац·l;. 11 зао'ждьr нанбтrшшіп вст Н'Ь С'Ьмертн. а тан 

Dt>,,IІI\ЬI:\r ІН;да:о.t подданьш ест r>аащьш человтьнь. оубогьш. и богатьш. 

старьrн. 11 мо;юдьш. оустаоІІчнс оу троСІ\і> вст. ЄСJІІІ не тросною Ішо 

r·о.тюдом. прnгн·hнсм. :.JШІІІОМ н горл•rсм. о·hтром. fіолзню. страхом. 

11 TOUIIIOTOIO. H3DaJНIOCTЛMil. ГII"kDOM. ::JаDІІСТЇЮ. 11 1\СПОІЮСМ. 11 111\J.IJ\fll 

р·hчмп. а тан человТЬІ\Ь єст полньш бtд. ІШГДЬІ оу едном часу не стопть. 

r.с.тш мододьш єст [,] хотtл бьr сл стnрtтн. а єсш1 старЬІІІ єст [,] xo
тk:r бJ.І СЛ ЗІІОВУ ОТМО.ІЮДІІТІІ. Оfіадва ХОТЯТ 3 бі;дЬІ В 1 u·Jщy. 1101\C)J((' 

ЯК СЛ ДІІЬІ 1\IJIO)IiaT. Т!Ш СЯ з.тюст 11 б·l;да В 1 JІЮДеХ МІІОЖИТ. СТП(ІШІ 

не пn~tятает [,] ЛІ\ давно жнв. JІЮJюдьш не вьrрозум·hет старомоу. 

ноун: ІІІІШЇ\1 бt,lЬІ. 1\ОТОрЬШ сут ВШІІТКЬІМ з'наеМЬІІІ. ЄСЛІІ оубоГЬШ. 

хочст бьrтп богатьtм. мало на том нм а ет. але хочет бЬІтн над иншн11ш 

пре.,оженьrм. а І\ томоу ижбьr имал яковЬІй гербь. 11 титул славст

пьш. але оубогьш єст. от в'шитньrх пошtжеІІЬІІІ. ян то ся поназало 

над оньtм убогЬІм лазарем. от брата своего богача. о чем сві>тчит єу

анге:шст ЛJНа. зача.ло. пг. Оубогьш своси [ ... ] 
Прrt.ІІіmка. Стаття Фр. Тіхого « І. Pankevyc- clov~k а pritel 1> 

(1-Іауновнfі збірник Музею украінсьноі культури в Свидшшу, Пря

шів 1969, І V, 1, с. 252) подав, що рукописне Учrtтельне євангеліє 
Ів. Капішовського було відмрите 1922 р. Ф. Tixrrм у гр.-нат. є;пар
хія.тІьніtt бібліотеці в Пряшеві, про що віднривець інформував 

чесьною брошурою (Podkarpatska postilla z r. 1640, Berouпo 1922) 
та унр. статтею в ун>городсьній <<Свободі» того ж рону, чим вІшлн

кnо ошrс руноrшсу Йосефом Вашіцею (Slavica Kovacovy dieceznf 
knihovny v Presove, Slovansky Sbornfk- у пошану Ф. Пастрrшові

Praha 1923, s. 10-18). Про Учительне євангеліє І. 1\апішовсь••оrо 

висловився І. Паньr>евич (Ладомнрівсьr\е учительне євангеліє, Нау

rювнй збірнпк ТоварІtства «Просвіта І> в Ужгороді, 2, с. 93, Ушго
род 1923), що воно було списуване з того самого ориІ'іrrалу, що 

n Ладоюtрівсьне, а в поу~tах внлючує випади проти лютеран. Й. 
Вашіца передру~tував з рунопису Капішовського (там тани, с. 15-13) 
поуІ(У нn 23 неділю післп Зшсстя Св. Духа 3 Євангелієм від Луки, 
8, 26-39. 
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Сторінна tOr 8 рунописного Учительного євангелія І. Напішовсьноrо 8 1640 
(є . . n Р· 
вангешє вщ оана, 1, t-H) 
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Сторінка 1r а рукоnисного Учительного Gвангелія І. Наnішов~ького а 161t0 р. 
(а викладу nритчі про багача R Лазаря за ЄвангеліGм від Луки, 16, 19-31) 
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Analecta Ordinis S.Basilii Magni,v.VII,f.1-4 
рр.258-65, Romae 1971. 

ІІІ. MISCELLANEA 

Д-р Олекса Горбач 

« ІНОСКАЛЬ ЧАРІВНИК» І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 
І ПОЧАІВСЬІШЙ « БОГОГ ЛАСНИК » 

(До 200-РІЧчя НАРодин І. І~отлнРЕвсьІ,ого 1769-1969) 

В гаслі << Богогласни}j, >> в УРЕ 1 згадано, що вірш <<О горе l\ПІ'В, 

грtшпику сущу >>, вииористаншї І. Rотллревсьюп1 у водевілі << Мос
каль-чарівнии >>, взяв письменник саме з << Богог.аасшша >>. Цей во

девіль написав поет 1819 р. пк директор полтавсьІшго театру для 
трупи Штейна, запрошеної з Хар1юва полтавсьІШ.:\1 rуберпатором 

Рєппіпом на. по ча тну 1818 р.; в Полтаві вона перебувала ДО весни 
1821 р. і виіздила звідси інколи з виставамп до Хар1юва, де сам 

Штейн був залишився 3 частиною трупи, до Rре.:'оfе·нчуІш і РоZ\пІів 2 • 

Серед· артистів трупи був тоді і славний l\'1. Щепн:іп. Водеnіль був 
паппсаний слідом за << Наталкою полташюю >> і подібно того ш 1819 
р. впставлепий. Його текст надрунував І. Срезпевськиіl у харкіn
сьІю:му аль:'.tанаху <<Украинский сборнин >> (Харків 1841) уше після 
смерти поста 3 • 

Одну строфу згаданої пісні співає пр~ловлений па гарячому 

міський писар Финтх-ш, викритий салдатом-постояльце:м: Ліхим:, 

піс.тrл безуспішшtх залицянь· до Тетяни, жіНІіИ << поселmrина >> Ми

хайла· Чупруна, mt той нагло повернувел додому 3 чуманування. 

РошшmпІй валпцяльп:ик обіцяв поправитися й жаліє своєї поведінки. 

П роспіванпn ним нуnлет пісні звучить так: 

1 . Yropaiнc~1ra Радяись,;а EнцuJWtoneдi.<t~ т. І, с. 625-26, :Київ 1959. 
' ВошшсьнnІt П., І .. Котляревсь,.ий~ :>Іcrtmm..~ і творчість~ Н11їn 1969, 

с. 35, 37'. 62, 2~5. 
:а Та.и та~>и, с. 70. (219) 



МlsceUanea Нотляревсь,.ий і (( Богогласни,. )) 

О, горе мне, ~решнину сущу І 

Но оправдаІппо ответа не имущу. 

:Кано ? и чем ? Могу вас ублашпти ? 
Ей, от сего часа буду честно шити І .а 

259 

Цей куплет справді виявллється переріGною першої строфи 

довшої зрештою по:каmпюі пісні на << Неділю про Gлудного сшш >>, 
в:міщеноі в « Богогласиику >>, виданому 1790 р. n Почасnі. ДотІРЛН\ 
строфа звучить тут дещо і нан ше: 

О г6ре мн-Б гр.Вшнику сущу І 
Горе благіІх'Ь ді>л'Ь не и:мущу І 

(2) R3.Ro пред'Ь суд'Ь Б6жій лn.шЬсл ? 
Rа:ко со СвлтЬll\ІІІ всел1Ьсл? 5 

Перерібка воно доволі віддалена від почаівсLІшго тснсту. Дnлr.· 

ші строфи почаівськоі пісні тісно пов'язані пі змістом єr::~:шгслr.сьно: 

Притчі про блудного сина і вше іі з танпх мірнушшь нссу.і\tjепі uyлt 

б зі с11туацією в водевілі Нотллрсвсьного: 

Отступйх'Ь от Бога злобою, 

Гр·hхолюбЬш'Ь сюІ'Ь сЬІіі собою, 

(2) Темность паче св·Ьта :кохаю; 
Світа благодати не маю. 

Совлен6хся первоіі ОДС.fІЩЬІ, 

· Отчаsхсл благоіі надешдЬІ, 
(2) Снвернал одежда 11 д.f;ло, 

ПогублЯет'Ь душу 11 т·вло. 
От11д6х'Ь далече на страну, 

От рожец'Ь питати сл етапу: 

(2) Чуждь дому небесна ВладЬІнІІ, 
Недост6ІІН'Ь жить с' челов·БІ\ІІ. 

Временная предпочптаю, 

А о елав-Б в<()чноіі недбаю, 
(2) Чтож'Ь JЇl\1aJ\I'Ь пещаснЬІП творІіти, 

Rогда пріІІдет'Ь Господь судІІт11? 

Восплачусл вотще слевами, 

• Н:отляревсьнuй П., Творrс, НІІів 1957, с. 321. - На шаль, у цьоаJу nп· 
данні пітера 1Ь передана З·росіttсьна як е. 

1 ВогогласнuІ'ОЬ, Почаів 1790, с. 78 (паmоІ власно І па tіпаціі, яІсоі орJІ tі
вал не має): 33. ПіІснь а. на Неделю о блудном'Ь Сьш'h. - Тут і п дальшому 
упрощуЄМО 8 друнарСЬНО·ТЄХІІЇЧІШХ ПрІІЧИН ПраВОПІІС ОрИ tЇІІаЛ.)'. 
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260 О. Горбач 

J;:Щ нсбу;:{еТ'Ь :ші.їІОСТИ С' На.-'ІИ; 

(2) Чтоі.n'Ь ус;пjшу стражда на віни? 
Ах'Ь б·Бда! п nонаь преве.;пікїй! 

НЬш·h )·бо прешще дня судна 

11 редставлю д·h~1а :.юі1 блудна, 

(2) Пойду пред' Отце:.І'Ь ум.итЬсл, 

Да сгб Іпіщи наеЬ1щуся. 

Поііду :и рену С:'ІІ)' c:-.t·h.;ю: 

Согр·hшйх'Ь ти отче !\І ОЙ зt~16' 

(2) Пріи:.-1й мл заблупщшаго с:ЬІ:на, 

Ани от наємнІШ'Ь єдІіна. 

Misccllanea 

Про почаівсьний << БогОГJ!аснш\ >> подає ЕУ 2 r. трохи педо

Jшадні дані: << ••• збірню\ унр. рел. пісень, видшшіІ гр.-ю1т. рсдаІ\

тора::\ІІІ в Почаєві (1790, передруни 1805, 1825; із змінами у Львові 
- 1850, 1886); вид. 1790 містило 238 пісень. Витлги з нього дру
J\увалисл під наг. << Малий Вогогласник >>, << Пісні пабошві >>та ін. >> 7 • 

<< Богогласшш >>, надрунований уперше 1790 р. в Почаєві, був 

тут передруновуваний ще двічі майже без з:о.tін 1805 8 і 1825 р. Ми 
провірплп тенсти видань 1790 і 1825 рр. Зміна видання 1825 р. (а 

ймовірно, була вона вже в виданні 1805 р.) полягала в заміненні 
імени ПОЛЬСЬІ\ОГО Ію роля Станіслава (Ав rуста ПонлтовСЬІ\ОГО) il\I 'ям: 

російсьного царл в панегіричпій 5-ій строфі польсьІ\о-унраінської 

пісні (с. 276) 9: 

• Еици"'-1оnеділ y,;paiuoзuaflcmoa, cлoonu'l\ooa частrша, ІІТШ, Парши-Нью 

йори 1955, с. Н3. 
7 Ці дані перейняті хіба з У~>раінсь'І\оі Малоі Енцщ.·лопедіі Є. Онацьного, 

Буенос Айрес 1957-67, де n гаслі << Богос:шсшш •) на с. 101 тс;и моnа про << 238 
пісень>>; перші ж літери YJJ1E друІіуnа.іІпсл Gулп, згіnІІо 3 її псрсд:\юnою (с. 3) 
й післяслово:\І (с. 2Н5), ще раніше n ;к. << Дзnін >> n Буенос Лttpcc 1954 р. 

8 1-им вересня 1805 р. датоване <с Імпрі~штур >> духоnпої цензури, передру

nоnане і в виданні 1825 р. « ... попе;ие ІІИ'Ітожс n'Ь себ·h сопсрїІШТ'Ь протхшно пра
вослаnuьtм'Ь Сnятьtя Натолічеснія Ві>рьt Догмато:\t'Ь, шшш нспорО'ІІІЬІ!ІІ'Ь Сnл

тьm Соборньtя Церивс нравом'Ь, но и паче унрашснїю Пра:щшшоn'Ь Цсрноn

НЬІХ'Ь, прославленїю nеличїА Божїих'Ь, исправлепїю че;юn·Ьчссшtх'Ь обьtчаєв'Ь, 

11 возбушденїІо святобливаго Наро;щ но благогоn·hнстnу, у!'tшленїю душ:аt, 11 

различньtм'Ь доброд'hтелем'Ь благомощно бЬІти мотеn ... » - DалсрїаІІ'Ь Сїсп·Іщ
иій Ч.С.В.В. В'Ь Діец[езії] Луци[ій] и Остр[оаьній] ІШІІГ'Ь разсудитель Р .в~ 

•. П'hснь. Пресвлті>й Д'hnil Богород1щ'h МаріІІ на препссепіе чудотnорнія 
nародноуn'hнчанія Єя .ИноІІЬІ от прuтвора n' ноnую церноnь благодатн·Ь нада
RІІМ'Ь от Святаго. Апостоленаго Престола ОСJ\ІодпевнЬІм'Ь Отпустом'Ь почтешюе 
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Misccllanca НотллреосьІіІllt і « Eozoг.racnш~ ·) 

у аидшті 1790 р.: 
... Царствуіі В' 'бJID.ГOCTЬJIIt 
ПІ\1• прСjJЩС, 11 JIJJIII'J:;: 

Даруіі СТ AHrtCЛABY 

::\Інрную дерашву, 

1\11П:1С~І1•, С'НОUОДІІLІМ'Ь СТаJІО!\1'Ь, 

І-~ушю нс·Іш'Ь хрістіаном'Ь 

Б.:шго, свпто шпти: 

Т п с' Сьшо~І'Ь славити 

ІЗ' бсюt·hрніл в·Ішп . 
... Krolнy ". т,vсу Dzierza\vie 
Jak <lotqd, -taska,vie: 
Ла у SТ..;\~ISL.:-\ vVOvVI 
Szczr;sпy Hzqcl KROLOvVI, 
Рапош, і ,,·olпym Stanom, 
\Vszyst ki 111 tt:~ Cl1rzcsciaпoш 

Zyc clogc<lпil', t п\·аlс, 

Кн Т\Усу z Sупсш ch\Yalc 
\V nieskonczoпc \\"ieki. 

у аидтті lSO.) р.: 

Даруіі цару е.;тпу 

И :мпрну дсрш:шу, 

І Inper-atoГO\\'i 

І Jcgo IZzчclo\\·i 

Р<.tлош, і \\'о\:1_\·п·І ~t;шom, 

\V szystki ш tt·z t '1І гz•·~;t:·i;• 1юt:! 

Ла\' zп: 7.:І_,,·_:.:z(', tг·.І.·:!k, 

:!61 

Інші і!\ рі :.зшщі полягають у :нtіпсннх нnго.:юr;Іх. ~ 'Ш п н•~етп

мологічннх но.ппсnшІЛХ слів з ."Іітсро.~Іп u - ьt та п-, - (~ - ,,_ ві;!І1ІІеЇJ{ІЮ 

до УІірnінсьІ\Оі ШЕ\ІОВІІ. Персг.'1JІД цпх рі:JШІІ{L н~І~.І:ІІ'<Ш іін :\іІ\ m>рt>

~юї статті. 

<< Богог.1асшш )> ВІ\лючуu 2;)1 духолну піrню, в тr,ч:~· 1ШІ'.1' 21-1 
УІ\рGіІІсІ.J\О-цсрІ\ОШІОслов'пнсьІ~их, 3-'1 ПІ).'ІLt'І.І\Ї і :1 .'1;)'ІШН'Ь!-а. Всі 

1\Ї пісні розді.:rспо :за Зіністо~І HG :1 Ч<І.(''їШШ: 

1) пісні ІШ свпта ГосподсьІ\і (~-'1) та I\c-rt>PІ:iii EO.~:!:t~I па Гj~-

;що- ЇХ 28 (ll ТО~ІУ 5 IIOJILCЬI\11X 1\О.:НЦ і 1 ПO:ll.\'J,J;a llll'I!H), 

2) пісні нn свm·а БогородІРПІі -- ()t3 (в то:ч!' ~) по.-ІЬСІ·іШх), 

3) пісні пn cшrra Свлтпх - tY1 (n тt.шу f) rю:н.r.t.!i11X), 

lj) понаяшІЇ пісні - 3~) (n ТО:\ІУ :10 по:п.сl,!ШХ і ~; .пnтпнсhІ.і). 

АuторІІ І{LОГО зuіршша пісень ;цrбі.пьіна Jt('J:i:\tІ.':Ij, .Jlшll прп :1,C

l\0Tp11X пісІшх автора па:.н::ано - :.ЗDІІЧ[!аіно то;, і, 1\(І.·rн iir•ro ирізттшс 

ДD.GТІ>СП Dl,l'lllTD.TI1 :.З D.I\}JOCTІIXy. JІНШС ;~у;І\С рЇ~\1\LІ ТЮ\01'0 \1.:\]ЮеТІІХО-

G.1аrос:юnсніс~І'Ь mc Cro ::\Ішюстн Госпо~шrа Дісцс:Jа::н:н·о П<1стьчт бtJВІПСс, 

nu с. 0GІІТС.111 llo•ІarncІюit ч.c.n.n. :щя .u. СЄ'ПТС~шріа, u' JІ'tTO .anC"m. {17'J1j 
nосп·І>та. - І пара:Іс.'ІLІІО лолt.ситn тпту."І. Са.:н ло:п,си;нn ТСІ\СТ пісні J\P.}"!\0-

D:lІJO строфна :за строфною лі,1 цер1;оnносаоu 'тrсьшІ:ІJ. 
(222) 
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вого прізвища почаівсьні видавці не помітили чи то забули назвати, 

1rn це вони з_робили в майже всіх інших випаднах. 
Серед авторів слід назвати ТаІ\і ан ростихові прізвища й імена: 

Андрtевсній, Бардинсній, Васіліи (2 вірші), Венединт'Ь, Іоанн'Ь 

Воленій (4 вірші), Отец Висл, Іоан'Ь 1ешищ~ій, Іеромонах'Ь Ди
митри[й], Ди::нитріи, Стефан Д.яченно, Луnаш'Ь Длонсній, Досто

сnсии[й], Іаков'Ь І\улчицній, Ди..мітріи Левновеній (2 вірші), Лев

ковеній (З вірші), Іоан'Ь Мастиборсnій (2 вірші), Іоан'Ь :Моравскій 

(2 вірші), Іоанн'Ь Муравски[й] (2 вірші), Ієрей ПашІ-ювсній, Паш-
·новс:ній, Василій Тарнавсній, Тарнавсний. · 

В низці випаднів подано всього про автора при віршах, що це 

<t твореніе инона Чину СВВ >> (15 віршів). 
Не інанше воно і при польсьІпІх віршах: в 8 вппадnах с:nазано, 

що це <с dzielo pev1nego zakonnika Bazyliana >>, в 3 шшад:nах -
(І dzielo (pewnego) zakonnika To\varzyst\va Jezuso\vego >>, в 2 випа
днах аж анростихом розкривається шнфр (хіба імена авторів) Adrian, 
Onufry, а в 3 випаднах названо автора по~"ІЬСЬІ-юrо чи латинсьnого 
вірша: 

Adamus Casimirus Starzymowski Canonicus Plocensis, 
dzie-lo Р.Х. Kasprowicza Notariusza Apostolskiego, 
dzielo Wielmo.inego Grzegorza Jwaszka \Voyskiego 0\vruckiego. 

У 5 випаднах подано в анростихах місцеві назви, чудотворних 
образів у ffi{ИX дана пісня стосується: Вербецка псалма, Гора Єлеон· 

сная, RлебаноВІtа, Тростянец'Ь, Архагг[е]л'Ь nрі.fІТ'Ь. 

Аж подрібніша :мовnо-стилістиt{На й віршово-техніt.tна аналіаа 

допоможе вилвити індивідуальні властивості оиремих авторів а чи 

й зідентпфінувати авторство ще й інших віршів << Вогогласпика >>. 

Про паведепу повище покаянну <<Пісню про блудного сІnІа >> 

:моаша вже отут сназати, що іі написав автор а терену наших пів

денносхідnіх говіро:n: про це свідчить форма інфінітиву в 4-ій строфі 

:JІсuть замість :нсити. Почаівсь:nі редактори << Богогласника >> ави

~айно усували, де це було можливе, всЯRі сліди народної :м:овп й 

підтягали текст під тодішню нашу церІ{ОВпослов'mrську літературну 

норму. У вппадну інфінітиву ЗІсuть а алишили такий яскравий діялек
тизм з уваги ва виr.іоги ритму. Редакційне нормалізуnальне В'1,ру

чання елідне зокрема - і то й у випадку << Пісні про блудного сина » 
-прп наголошуванні: ритмічний наголос ориl'іналу, «діялектний'> 
з погллду . редантора-норматиста, позамінювана . « поправним », у 

впсліді чого частково хоча б цей тонічний вірш повернувся у силя-

бічний-павіть у-римах: <223 > 



Mlsccllanca Нотл.чрсоський <( Богогласюtк >> 263 

на страну: стану, умил1ося: насЬІщусл, сміJю: з·І:;.тн). 
Прп порішіяппі обох варінитів 1-оі строфи пісні - в << Бого

г.~-шснику >> і в Нотляревсьн:ого - вражає не лиш теІ\стопз розбіж

ність 2-4 рлдн:ів вірша, але ще й метрична нереr'уанрність у <( 1'r1ое

Ішлі-чарішпшу >>. У << Богогласиику >> це реtулnрна 4-рпдноnа по

ШlрІІо рпмовапа 9-СІ\Ладова строфа. У 1\отляревсьІюrо чпс.:ш СІ~.тнl

дів у :nоїШІОІ\ІУ рядну строфи інюіше: 9:13:11 :12. Моп.:шшо 1 що 

їщетьсл тут про полсований текст, бо ж годі прппуеІштп, ЩІ_)б та

ІіІІfі вправпий віршувалью--ш, як І-\отляревськиіі, песвідомо тс:шоі 

переІ'уллрностп допустився. . 
Хоч теоретично воно :могн.тпше, що Rотлл:ревсьний 1\llГ ШІ~тп 

тсІ\СТ цеї пісні з << Богогласюша >> ппшу~ш 1819 р. << МосІ~nал чарі13-

шша >>, та з уnагп на розбіжність у звучанні першої строфп піrні 

с.:1ід радше прпіінmІІ іншу моашпвість, а саме, що з тсІ.:сто:"І! << Пі~ні 

про б:tу~ного спна >> він зустрівся був ще в Полтаnсьній Jlyxмmi f1 
сюtінаріі під час свого навчання та)t (1780-8!)) 10 • ,П:отнчн::1 піснn 

бу~,а іі)юnірно снладена певідо::'.ІП)І anтopo:-.r 1\У:111 р~ні.пн~ іі ІІшра

аnсл на правос:швному ЛівобереїШ-І\і - мо ше, ЯІ\ нант - у :шучшші 1 

шшорпстюю:'ІІУ Нот ллревсьнІІм. 

Почаівсьнп:'ІІ редакторам << Богог."Іасншш >'> мог:ш бут11 зшшою 

та сама піс1ш чп то в ДОСw'Іівному чп JЇ юrінепо:-.ху n:tpimпi :з Волині 

чп Правобережшя. Вони П з.міпп.тп1 nідпоnі;:що до сІюіх nіршог.о

~юшшх мі рІ\увапь і в тані й пророда ronaпi і і фор.:\tі тенет f>yn наl'ру
новюші1:. 

Про тс:шу евою працю прп реда:tувюші << Богог.:шсІШІі.а '> nопи 

говорять у << Предослові-і ІЮ благоу:ш-Іьl~І'Ь пtnце.:о.t'Ь и сльrшатсдС!\tJ. 

пtснеіt >> (с. 3-6): 
l\Іпбгіл в-ь честь Все~юг~'щаго Бога, П рс,nkтьш Богюн1тсрс 

11 свлтhІх-ь Gг6 угбд1пшов-ь от раз.ТJіІчнwх-ь стїхотnбрцеn-ь н n·hсноші:с

цсв-ь ІІСІ\ОШі СОЧІІІІСШІЬІЛ В'Ь :мір-ь 113J..ІДОШа mснІІ, 110 1ШЬl.Н D'Ь праn;\у 

худо 11 пеІІСІ\успо состіlвлеІпІЬІл бЬІша, тогб р:ід11 nec:'r!a отрпповсп· 
нwл 11 непотрсбпwл лшішасл, нпЬІл tl.Iцc ІІСІ\уснt 11 1\І)·др·h составв

шnсл, 110 не б·n мбщно ув·fщатп прн.т:rйчнnго 1J)1'Ь гласа, убо n тЬш 
1\'Ь прочтенію TOI\l\10 1 не Іі'Ь п·f:шію ПОСJІу;нйша; ІІІ-ІhШ В'Ь 1\ОІН~Ц'Ь д6брt 
СО1ІШІснпьm, 11 по свос:'Іtу гласов:іпію ув-іцаппЬІЛ б.Нху, обіРІС r.гда 
пйс:о.tспе)t'Ь 01' єдйпаго лруг6:-.tу п·Ішцу прсдаватпсл начб.ша., чрсз'Ь 

ненашізашІЬІХ'Ь пнсцёв-ь таІ\О повредйшасл, Яно не тt'ш:-.ю стіхІі 

11 Dо;шпсьюsЛ П., цит. прац.ч, с. 18. 
(221.+) 
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ІІХ'Ь с.іlогоn'Ь, но ІПІте удоона разумtнія своего воз'Ьим-Бша. За лю
боnь труда тщалІіn·Бйших'Ь оних'Ь изобрі>тателей пtсней требі; бЯ:ше 
твореніл их'Ь собирати, разсмотрішати худо.;нество, достигати: намі
реніл l\ІЬ:lслей, єлйІіО мощно исправлЯ:ти, слоги стіхом'Ь изобр·Бтати, 

многая нова встхи;\І'Ь прилагатп: и ее тЬ:Іяжде п·hсни вам'Ь благого

n·і>йніи п·БвцЬІ и слЬ1шателіе не ин ан о, но іши сні;д'Ь ин:Ь!ми смаnами 
утnореннал, и на н6nо при уготоnаиная: ани одешда обветшавшая, 

прешйта піе, и отновденна: и.ші Юіи поте:мненное сребро, иснушенно 

піе огне:м'Ь, и очищенна сед:меріщею, предлагінотся. Да не :м:нит'Ь 

те нто, начинающих'Ь сіе дtло, и предлагающих'Ь свой глас'Ь сьІно
nом'Ь человіческим'Ь вездt текущій воздух'Ь всуе - ударИти, илИ 
г.ТІухо~tу весма пtсни пtти; не безв.Встно бо єсть ноемутдо здра
ва contтa и С.:'tt:Ь!сла мужу, НІ\О благогоn-БйнЬІми п-Бсн:ми ун:раша
ются празднини церновнЬІя, воздается сугуб·Бйшая, неже от чту

щих'Ь честь Богу и свят:Ь!м'Ь єго, воглашаются ТайнЬІ СвятЬІЯ: вtрЬІ, 

возсьшаются гласовні>, соборні>, тtмпіе и благопрінтн-Бе моленіл 
наша н'Ь Престолу ВЬІшне:му: воспоминаются и прославлnют'Ь велй

чіл Божія: Іі'Ь спасенію lІаС'Ь грішнЬІХ'Ь сод-Бянная' 11 днесь дtйст
вуемая:. Єще же благонадеждно єсть, ЮіО п-Бсноп·hніл ради мн6зи 
1\Іогуть убt;нати тщетн:ьІл праздиости В'Ь дни НеделнЬІя и Свят:ЬІ.я, 

ІІ3ВОЛНІОЩе nаче сему присутствовати, не.жели снверНЬІМ'Ь играли

ЩіlМ'Ь, баснем'Ь, смtхотвореІІЇJІl\І'Ь 7 ПЛЛСаНЇЯl\І'Ь 1 ПіЛТЙНаМ'Ь, сварОМ'Ь 1 
и инЬІ11'Ь. непреподобнЬІм'Ь дtлом'Ь; от.шенут'Ь тлетворпое сtтованіе, 

тугу, СБОрбь, горесть опечаленпаго сердца, 11 ЧТО б6л·ве рену? негли 

умиленіе душЬІ, соБрушепіе сердечпое, и nозІпшповеніе ІЮ исправле

нїю .іІ\1!ТЇН, и іістипно:му понаннію воспрї1іl\Іуть ... (ИноцЬІ ЧИну Свя
таго Васі.ТІіа ВелІінаго). 

Зате l'юшпа з І\удп більшою ймовірністю здогадуватися, що 

ca:'lta м:е;rодія пісні в napim-rтi КотляревсьRого могла мати тотожнє 

чп подібне ЗВ}-чаннл з поданою в<< Богогласиику >>,де вона оформлена 

отан: 

Ка но пред-ь суд о І>ожій 

д·h.:І'Ь не пму- щу 1 

яв-.лю-сл? Kano со свл-тЬІ-!ІШ все-.:1ю-сл? 
(225) 
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Не знаємо, лної :!\'tелодії шниn артист, що грав ро.:но Финпшn. 

при виставі в ПоJІтаві 1819 р.; ймоnірно Gy.~•a вош1 тю<а. НІ\ її йщ1 у 
подав сам автор. 

Існує ще інша можливість тлумачити розбіашість у ~шу•шшІі 1-оі 

строфи << Пісні про блудного сина>> у << l\JосІш.пі-·І~ріr:ню'у >І й ~· І.JrJ
гогласпину >>, а саме, що 1\отаяревсьниіі евідо.:'Ію (J:О.Іішш цю строфу, 

щоб - .n:r~щo цл пісп.fl-нант буJІа знана на Полтю:~щинj - н~ н3рn

шуnатисн на занид зі сторони духовної цензурп у нрофан~·в~юtі 

побожного тенсту. Це пояспюва:ю б і пеправи.:л,пу метрич:ну •Jн)р111 у 
строфи n << МосІ\алі-чарівнину >>, тоді хіба сnідо:\ІО << ПОІН\,іlІЧ~ну ·> t:tt-

1\IIІM автором. 

( 226) 



Олексаа І'ОІ'ПА 'І 

Новоріцна піснн св. Васиnієві Веnиному 
в r апнцині й на Приwівщині 

тж. "Християнський Голос", ч.1 -5,1971, Мюнхен 

До новорічних звичаїв у с. Романові 
(колись повіту .Бібрка, в 1963-65 рр, 
1)-ІІУ Пустомити. від 1965 р. р-ну Пе
р~·мншляни) на~ежало ходити від 12-
ої ,години вночі аж до світанку за. 
.. бундзиками• - чорними калачика
~и. ЩО ЇХ І'UСrtОЛИІІЯ Шtnікалn rJОІІС
р~·;\ІІІоОІ'О ДІІЯ :.J 60-(\U ІІІТУК 3 ЖИТІІЬО~ 
pu·юuoY муки й складала звечора в 
І)І'Шt-то д.rш •tюrюлІ-гник\.n•. Від оІ11в
•ю•аІ ціл~ сслu гуло ритмічним сканду
ІJаtшям під вікнами хат: сГей, а вост
•юр:,;r, тnм!• (щh чулося як сrе-йом
<"Ч)\т-тuмІ•). У pepPpnnx rrищкв :ше
•·еvrІt'JІІtІІ.rtсниА ·.іншt-r· 11ронідника rpy
nІt: .. uuстворите чи не?• В хаті ж одя
•·uлася нnпотемки дівчина сна віддан
••і•, виносила в р~Шt"Ті бунд-1ики й, да-
10'17 ~сршому з краю .• запитувала його 
·.ш м ям: бо таке, зг1дно з ворожбою, 
буде ім'я. їі судженого. ЧеМ1Іі сбундза
рі>> -,це були хлопчаки 8-12 років,
·1аки брали по бундзикові, спершу 
«Вінчуаали•: •Сійся, родися жито
пшениця і всяка nашниця: ячмінь як 
кінь, гречка як овечка, овес як куд
латий пес, бурак як ходак, жито як 
копито, яриця як палиця - сті-і-їль

кий колос!• (підНімаючи при тому як
найвище праву руку, щоб показати, 
який то великий колосок мав би був 
родитися на мужицьких камішкува
-rих і піскуватих нивках). 
Якщо нікому в хаті не хотілося 

uставати до .. бундзарів•, а чи вже всі 
бундзики були роздані (під хати, де 
бундзики давано, хитрі новолітники 
tsсрталися й кількома иаворотами), то 
нізнішим групам хлопчаків усьоrо 
.• відпукували• (стукали з хати в 
шибку), щоб вони не трудилися. Інко
.rш ІІохриппі голоси, що не дочекали

ся ні тuro, з пересердя складали й не
•асмне •Новорічне побажання• -і тоді 
тікали ~чимдуж з-під вікон. 

Старші хлопчаки ( 14-17 рр.) не 
скандували ·nід вікнами отого трафа
рстного сГей, а востааріть там!•, але 
- зокрема там, де в хаті був якийсь 
ім~ник Василь (а Василів у селі було 
чимало) - співали пісню-кант св. Ва
силісві Великому сІзлилисІІ благода
ти із уст Твоїх, Отчt!• (дЛІІ ІІl'U'І~них 
у дІІкіоських традиціях це мurло зву
чати й як .. Qзли-Іrзли блnгсщати•І). 
Текст це·~ пісні в Романові зву•tnв 1•ак: 

Ізлилкся благодати із уст Твоїх, Отче: 
·Ти-сь був єси пnстир добрий, ВасJ1лію 

СrtЯ1'И'Й' 
Научай сповесніІ, Отче, нірувt•ти н ' 

Бога в Тройци, 
В Тройuю єдину. 

Як демону ЯвладІя за жену ся 
записав, 

Тоrди Святий Басиліс проч демона 
відіrnав; 

Плаче-молить Кесарія, вельми 
просить Василія, 

Аби біса відігнав: 

сСВЯТИ1'ЄЛЮ Василію, Отче 
щедротливий, 

Молю 'І'и ся, пастир добрий, будь ми 
милостивий: 

За·писався мій муж вра!'у, Люциперу 
пекельному 

Кровію своєю!• 

Глаrолет Святий Басиліє до чоловіка 
мужа: 

•Кайся, грішний чоловіче, 
согрішивісь дуже: 

Боrа Отця відступивісь, Духа Свята 
прогніви вісь, 

Сина Божою! • 

сКайся, грішний чоловіче, покути 
д~ржися, 

А самому ГС?Сподеви всеслізно молися: 
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Пісня св.Васип1єв1 в. 

fitl r r r!-Ш І J J f±-~~-=1 
Із-пилися бла-годати із уст Твоїх,От-че, 
Тись був єси nастир добрий, Еасил1ю Святий, 

t~::L~=І=fJ r ·r tfJf~Et==~=I) 
Научай слоnесн1У,Отче, 
вірувати в Боrа в Троt'.ці, в Тройцю єдину. 

Аби тя враrи не вхопили, в вогонь
сірку не вкинули, 

Том будеш горіти!• 

Замкнув Святий Босиліс Явладію 
вдома, 

А сам nішов молитися до самого Бога: 
• Помилуй го, Боже Отче, всьоrо світу 

Пощади його!• 
Ти, мій Творче, 

Демон рече: •Василію, не чини ми 
па кости, 

Бо він мені за·писався за світові 
сладости! 

А тепер ro відбираєш, в руки наші ro 
не даєш, 

Мужа нaworo!• 

•СлаJаен, славен!• приспівує 
сЛроч, демоне, утікай!• 

Басилію запис дають: в церкву вікном 
кидають, 

Вельми rірко нарікають, Лападію 
проклинають -

Cnyry свойого. 

Майже тотожній з романіяс~оким 
текст цеї nісні зустрічаємо в рукопис
ному пряшівському сзвальському пі
сеннику• дяко.вчктеля Михайла 
Кронка з 1867 р., зберіruному юmі в 
Музеї української культури в Свид
нику. Цей nісенник буІ! списуваний 
1858-67 рр., мабуть, з 2-3 старших за
карпатських джерел. 'У ньому 83 цер
ковІІі nісні на 44 непаrінQваних лист
ках (на початку дуже вже знищених): 
з-поміж них 37 nісень на Господські 
свята, 16 на Богородичні, 28 nісень 
святцям та 2 інші nобожні nісні. На 

83 пісні тут 36 пісень текстова схо
дяться 3 відповідними піснями ПU'Ііt
ївськоrо •Боrоrласника• з 1790 р., іІІ
ші Ж 47 ПЇCl'ttb TDKJIX DіДІІОВЇДІШКЇ.В Ht.' 

мають. Ноіібільшt> місцевого народно
мовного елементу Т)-т саме в пkнях, 

що не тотожні 3 Бо гог ласниковн:-.щ. І 
які, може, виюtкли на Закщ.>шатІ·t 
Тl•кстuми колнд :.J цього ІІіСl'ШНtК;а :ІаІІ
масться наша стаття •З істuрії наш11х 
церковних ко.1я..1• (в друку в .на.\·к,,
вих запнеках УТГІ•). Особлиніt:1 10 

правопису цьоrо звальськоrо піС('1ІІІІt
ка є написання з -ь замість -'Ь у hІt"J
вуці слів, закінчених на приголоснІtй. 
Текст пісні св. Василіеві Великому 

звучить тут так: 

Пt.снь святому Васклию 

Излияся благодать от уст твоих' оче 
и бь1ль єси пастьrрь добрь1й, Василие 

св.ятче 

учай словесная овца в'hровати (в) Бога 
Оца 

в' Тройцу єдину. 

Когда демонь Євлавню за жену 
записалься 

тоrда святьrй Василие пречь де~она 
отrна.~1ь. 

nлачеть болить Кесария велми молить 
Басил ня 

жебьІ бі!.сьr ОТМІВJІЬ. 
Святитепю Василие, оче 

щедробливьІй, 

мопю ти ся, пастьrрю добрь1й, будь 
MH't МИЛОСТJІВЬІЙ, 

заnисалея мой мужь враrу луциперю 
пекелиому 

своею кровию. 
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· Кайся от rр'hховь челов'hче покутьt 

держися, 

а своему Створителю со слезами 
молися 

бw тя враrи не вловипи, во оmь сирку 
не вкинули, 

rде будешь rорhтк. 

Замкнуль call't'WA Вас:илие Євлавию 
дому, 

а самь nошоль молитися ко самому 

Боrу 
Помилуй мня Боже Оче, всеrо св-&та 

Тьt мой Творче, 
пощади мене. 

И г лагопеть Ва.сипие О челов-&че муже 
Євладие Бога (?) согр-&шиль ссь 
Бога Оца отступиль есь, Духа Святаrо 

лоху лиль есь 

Сь1на Божюr. 

Демонь рече '&tсипию не чини ми 
пак ости, 

бо онь ся нам& записаль за св-&товьtи 
спадости 

а '!'еnерь ro О'І'бпраешь, в руки наш-& 
намь не даешь, 

мужа кашеrо. 

Сnавосповие сп-&вають пречь демонЬJ 
· утВкають 

запись вертають окномь во церковь 

би ють 
в~пми барзо нарицають Суладню (!) 

проклинають· 

слугу своеrо. 

Схожий 3 романівським текст цеї 
пісні записав від пірників 3 Бучаччи
ни Володимир Гнатюк і надрукував 
у праці про західньоподіпьських пір
ників (В. Гнатюк: Лірники, лірницькі 
пісні, молитви, слова, звістки і т. n. 
про пірник!в повіту бучацького, зіб
рав у вересні 1895 р. . ... , • Етногра
фічний збірник•, т. 2, с. 1-73, Львів 
18Я6). 
Можна отже дквуватжя, .чому така 

популярна пісня не попала в наші 
церковні п!сенники. Ії немає найпер
ше - в василіянському почаївському 
.. Богоrласнику• 1790 р., хоч є там пі
сень, nржвячених св. Василіеві Вели
кому, аж 5: три українські й дві поль
ські· 

1. П'hснь. ~а. святьатепю Хрістову От
цу ВасІ.nію Великому . . . - твореніе 
инока ЧСВВ, а що починається слова
ми: 

Соберитеся з' вселеннwя вся/ П'hв
цеа-ь лики во честь Владьrки І Вели
каrо и славнаrо, І Пойте равно, вси 
преславно І ЛТ.сни красни и соrласни 
І В толикій великій І Васілія день. 

2. П'hснь .в. святителю Хрістову от
цу Басілію В. (в акростнеі ім'я сВасі
пій•- невідомо, чи авторове чи свят
цеве?)- з нотами, а що починається 

так: 

Басіпів Вепикаrо, пастьrря кесарійс
·каrо І Восхваляем-ь !ПрОСлавпяем-ь І 
Имя єrо величаем-ь: І Стопnа церюви 
нерушима І И каменя недвижима /Во
сnоем-ь и поем'Ь І РадУющеся. 

З. ПТ.снь .r. святителю Хрістову от
цу Вас~пію В. - початкові строфи 
якої дещо nод~бні до цитованих nови
ще: 

1. ИЗЛЇR'СЯ ОТ уст ТВОИХ'Ь Отче бла
женне І Васіліе преподобне, небо яв
ление І Боrодохновениьrх-ь словес'Ь І 
Во мір-ь преизобилно весь І Благодать 
с' небес'Ь. 

. 2. Тьt бьtл'Ь єси Отче пастьtр-ь сло
весньtх'Ь овец-ь, І И всехИ'І'р'hйших-ь 
язьrков-ь, яко рьtб'Ь ловец-ь І Показал
ся всеизряден"Ь: І Не протквоста бо 
жаден'Ь І Мудрости твоей./ 

З. На)"Іивьrй вс'hх'Ь во Тройци Бога 
єдина/ Почитати, Отца в' Сьпm, 'ВО 
Отц'h Сьrн.а, І Духа от сих-ь исходяща, 
І Єстеством-ь неотстояща,І Соnрисно
сущна./ 

4. Арів, Македон!а проmав'Ь єреси, 
І Са·велліа, Єуноміа низложип-ь єси: І 
Сьrна бьrти Отцу равна, І Духа Свята 
Бога нвна І П'hти на)"ІИВ'Ь. І 

5. Сущестаа зеМНЬІХ'Ь ра.зсудИВ'Ь бьt
ТИ изм-&нна, І Т'hмже паче тл-&нньtх'Ь 
в' мірrа избрав-ь нетл'hнна, І Стрзети в' 
людех'Ь уrасивьrй, І Обьrчаи укра'Си
вьrй І Мір-ь соблюл-ь єси. І 

6. Мойсею вожду ревнуя, изведшу 
11юди, І Списав"Ь Хрістови сов-hти мно
rими ·rрудьr, І Три об'hти уставляеш'Ь, 
І И к' небеси управлиеш'Ь І Монар
хов'Ь стада. І 
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7. Кесарійская похвапо прибуди з черrи розповідає збірка західних _ле

вскор'h, І Уто.nяя тяжкій мятеж'Ь в' rенд cLegenda au~ca• Якова а Вораr1не. 
житейском'Ь мор'h: І Сте>астей міра Користуємос.~ ~Імецьким. кр~!ичним 
даждь избити, І И безмятежио преп- ·видання...\f це1 збІрки ІЗ в. аталІІt~ькоr'О 
лити І Волнь1 житія./ ченц~ Джякоп_о з Варацце (Th. С.rмс~с:: 

8. П'hсни Боrу з' Ісраилем'Ь славно ja~ob1. а Voг.\gme _Lc~en~a aurc:a vul);o 
І о ескія же помоши от HІstorІa Lombard1ca d1cta, Д~];tРН-

приносим'Ь, тч Л w • І 846) 122 25 
тебе просим'Ь: І Призри Оrче сьіньr _яиnЦІr • де. ~а ~Р· - >ІНІ-

/ И ове и 0 покоя/ Хрlста ТІЯ De sancto Ваs1Ію cp1scopo ро:..tк:ну-
твок, д д д ється про це чу~о так: 
вс'hх'Ь царя. "О.з.ин знатний чо.1овік Гера.з.ій ,.,~,е 

Pie'n 4. do .$wi~tego Оуса Bazylego одиначку дочку, яку вирішив від..1а·гv. 
W. - Dzielo wielmoznego Grzegorza на служ5у Богов!: але ворог лю;жct.кo
lwaszka, woyskiego Owruckiego. Топ го ро.з.у, дияво.'І, помі·rнвшн це, рс.1 ІІІІІ
w cz~ki 2. pod Іісz.Ь~ 81. znaydziesz л;tв в одно:-.tу з-nо:о.tіж слуг зга.1инщ-о 
polo:iony: Bazylego, а .wielkieg.o Boski~- Герадія лю5ов до цеї дівчини. А що 
go slugi І s~ w SyonІe, ВosklП1 tronte цей юнак уважав таке не~юЖ.!JИRІІ:\1, 
wielkie zaslugi... щоб самому, бувши с.'Іуrою, дuбнтнсF. 

Pie'n 5. do S. Оуса Bazylego W. - люSови ві.з. такої б.'Іаrоро~ої дівчнш~, 
Ton na: Кsi~ze niebieskie: tu pod.licz- т.-> вдався до о;n~ого неrі:tннка, обі•tя
Ь~t І56. zamieszczony. Zakonodawco, юч;t йому багато грошей, якщо тоіі iІO
grzesznik6w Patronie, І Wielki Bazyli му доnоможе в цьому. Цей негі.1ШІІ( 
przyb~dz ku obronie І Wszystkich do сказав йому: •Сам я цього ВЧІІюtтн 11е 
СіеЬіе szczerze wola;~tcych І Wspie- в стані, але якщо хочеш, піш.1ю ·rr·r,e 
ray, і ratuy sercem wzdycha;~tcych.. до мого володаря диявола, і якщu тн 
Спільні nочаткові слова нашої піс- тоді зробиш те, що він тобі накаже, "І') 

ні й Боrоrласникової слід відносити на засnокоїш свою похіть ... 
рахунок спільноrо запозичення тут з А цей юнак сказзв: 
того самоrо джерела - великовечір- •Зроблю все, що ~Іені накажL'Ш •. 
невої літійної стихири св. Василієві То ж цей негідник написав л11сти .nc 
Великому: диявола nочерез цього юнака такнм11 

«ІзлиЯ'Ся благодать во устнах Твоїх, словами: 

преподобне Отче, і бнл сси пастар •Мій володарю, томущо я повнІІеІІ ::з 
Христови Церкви уча с:ловесния овци nоспіхом і ревно відтягати кожнuN 
віровати в Тройцу єдиносущную, во від християнської віри і nриво~нти до 
єдJrnом божестві.» твоїх послуг на те, щоби з дня на день 
Римування й замислувата строф:ч- зростало твоє стадо, пос;ілаю то3і цІ.о

на будова rалицько-nряшівської пісні ro юнака, розпаленого nохіттю до та· 
(у рядках складів: l4 + 14- + 9 + 8 + 5; кої то дівчини, і пр::>шу, щоб йrн•о 
рими: аа, бб, в) а теж її поширеність nрагнення будо за.з.ово.'Іене, а я тнм 
промовляють за давні:тю її виюtк- сами:-.1. зміг прославJtтися й nрив('СТ) 
нення- а саме в до5у інш>~х вірш на- тобі згодом ще 11 iнw:tx». 
шого шкільного барокко: 17-ІВ вв. До Передаючи ж юнакові лисrn, сказав: 
її nоширености nричинився її леrен-

• Піди й стань вночі такої то ГО.:tИІD' дзрно-чудовний еnічннй зміст: оnові- на нагробнику свояка, nриклич бісів, 
дання про чудо св. Вас·илія над Євла-
дієм з проrnанням бісів. Про це чудо лотримай в повітрі цього л1rста, а вон~< 

зараз до 'Г('бе прнІЇ.1.УТЬ•. . . . 
лиш натякає коротко польська n:cнn Тоіі ІІішов, прнк.•tнкав бІсІв 1 вн:-.Іа-
5. з «Боrоrл.асника• (jako~ ratowal і хував лнстом у повітрі. 1 вра~ прш~~~-. 
zapisancgo z mocy czaгtowskiej za zycia дить князь темрявн в оточенНІ б~з.'ІІЧІ 
swcgo). бісів і, прочІІтавшІІ .т1нста, каже юна-
Про дотичне чудо св. Василія як 5~ кові: 
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« 'Іи ти віриш мені, що сповню твоє 
бажання?•. 
Той каже: •Вірю, пане•. 
А диявол до • нього: •І відрікаєшся 

твого Христа?. 

А той каже: сВідрікаю::я•. 
І каже диявол: 
«Віроломні то ни, християни, бо ко

.rrи тільки маєте справу до мене, то за
раз до мене приходите, але як лиш 

осягнете запрагле, якетій від мене від
рікаєтеся й переходите до ·вашого 
Христа, а він, томущо дуже ·поблаж
ливий, вас прийм.ас. Але якщо хочеш, 
щоб я здійснив твое бажання, напиши 
МІ..!Ні власною рукою письмо, в якому 

визнаєш, що віДрікаєшся Христа, хри
щеtuІя й хрис1·иянської віри тащоти·мій 
слуга і враз зі мною будеш осуджений 
на страшному суді». 

,І той відразу написав власноручно 
-записку, в якій відрікся Христа й під
дався в неволю дияволові. Тоді дия
І:ЮЛ зараз прикликав духів, що керу

ють бл у додіянням, наказуючи їм, що5 
ніДійшли до згаданої дівчини й рсзпа
.аили в її серці любов до цього юнака. 
А вони, підійшовши до неї, так розпа
лили її серце, що дівчина кинулася 
батькові до ніг і стала благати: 

«Батьку, змилуйся наді мною, бо 
жорстоко мучуся з любови до такого 
то ношюго слуrи; вияви свою батІ.ків

ську любоо супроти менІ.! й одружи 
м~не з хлопцем, що його лю5лю і зад

ля якurо мучуся. А як ні, то побачиш 
:о.tсне незабаром у домови·ні і даси зn 
м~не відаювідь на страшному суді•. 
А батько бідькаючися, сказав: 
«Горе мені, що таке сталося з моєю 

нещасною дочкою! Хто вкрав мій 
скарб, хто погзсив солодке світло моїх 
очЕ-й? Я ж хотів -rебе віддати небесно
му женихові і думав тобою спастися, 
а 'f1il збожеволіла любов'ю до розпу
сти. Ха~ отже, доню, так як 11 був рі
шив, вІд:tам тебе на службу Богові, 
щоб ти не завела мене старого з горем 
у пекло•. 

Ane вона кричала, кажучи: 

5 
•Батьку, або чимскоріше вволи мо

йому бажанню, або незабаром поба
чиш мене в домовині!• 
То ж як вон.а стала преrірко плак1-

ти й наче сходити з ума, її батько, з 
великої розпачі і таки підосдt~tІІІЙ по
радами при11тсліn, ооолиn її бnжаtшю, 
одружив її з І{ИМ юнаком і залишиn їі1 
усе майно, кажучи: 
«Йди ж, моя доню, ти спрзвді не

щасна». 

А що вони о·боє не скрізь були рз
зом, цей юн·ак ні не входив у церкву, 
ні не христився, ні не поручував ссбt' 
Богові, го це помі·гили люди, що й ска
зали його жінці: 

«Знаєш, що твій чоловік, якого ти 
со5~ вибрала, не..• хрис·гилнин ні не хо
дить до церкви?• 
Як вона таке почула, дуже наляка

лася й, кинувшися на землю почала 
роздряпувати себе нігтями, битися в 
rpy ди й говорити: 

«Горе мені нещ1сній, пощо я на св:т 
народилася, а н::tр~>дившися, чому за

раз не вмерла?• 
А як отже розказала соому чолоnі

кові Т{', що nочула, а той Запевняв, 
мовляв, воно загалом не так, а те, що 

вона чула, це суцільна брехня, то вона 
ск::~зала: 

«Якщо хочеш, щоб я тобі повірила, 
то підемо oSoc зантра до церкви». 
А той, бачиоани, що не зможе д!lлі 

таїтися, рознооів їй зз rюрндком усе. 
Як же ж вона це по•1ула, зідхнула гір
ко, посnішила до блаженного Василія 
й розказала йому nce, що скоїлося з 
її чоловіком і з нею. А Василііі, по
кликавши її мужа й вислухавш:і все 
від нього, сказав йому: 

«Сину, чи хочеш Н!\вернутися до 
Бога?• 
А той каже: 

ссНаІJіть дуже, владико, але ж я без
сильний, бо приобіцнвся дияволові, 
відріксп Христа, n'ІИІІИВ ззпис i:t моrо 
відречевил й дав i1oro дилоолові». 
А Василій йому каже: 
•Не журися, бо Господь добрий 
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прийме твоє каяття•. 

І зразу, затримавши йоrо, зро5ив 
знак хреста йому на чолі і замкнув 
його на три дні, а тоді зайшов до ньо
го if спитав: 
«Лк же ж, сину. почуваєшся?• 

А той каже: 

«Владико, я в велико'fу томлішtі й 
чую, як вош1 кричать, соо:-рашать і гро

зять, бо з моїм записом у руках оскар
ж.ують мене слсвами: «Ти прийшов до 
нас, не ми до тебе"! 
А св. Взсилііі каже: 
,.не біііся, сину, лнш віруіі•. 
І дLlвши йому скромну їжу та знову 

вчинивши над ним знак хреста, замк

нув його й моливел з:~ нього. А після 
к·і.пмшх днів відвідав Ного й каже: 
«Як почуваєшся, сину? 
А той каже: 
«От•rе, здалеку чую їхні крики й по

грозн, але їх самих не бачу•. 
І Василій, давши йому знову їжу й 

зро5ивши над ним знак хреста, замк
нув браму, відійшов, молився за ньо
го і, вернувшися на 40-ий день, спи
тав йс·rо: 
«Як почуваєшся?• 
Той відповів: «Добре! О, Боже, я бо 

нині у видінні бачив тебе, як ти бо
ровся зз мt?не й перІ?міг диявола•. 

6 

Після того ІЗа=илій його вивів, з:б
рав усіх священиків, побожюtх і вір
ІІИН наро,1, закликав ус:іх мNІнтися за 
НІ·••rо і, тримаючи тоrо чоловіка за ру
ку, пр~вадив його в церкву. І оце пе
рестрів його дr1явол з безліччю бісів і, 
невидима схвативши тиго чоловіка, 
ш:~магnnся внрвати Ного Василіеві з 
руки. А той чоловік став кликати: 
«Святий Бпжt>, поможи мені!• 
А нечІ1с-г;tіі шарнав J таким завзят

тл~І, що тягнучи того чолопіка до себе, 
тручао навіть св. Bacи."lin, і той iio:\ty 
CKClЗLlB: 

«За:\шло тобі, препроклятий, твоєї 
о.п~сної згуби, що ще спокушаєш і ру
ку мого Бога?• 

· А диявол відповів йому - й бага
тьох це почуло: «Ти передрішусш, 
Dасилію, в моїй справі•. 

А тоді всі закрича.711t: •Кіріє елеіі
сон! (Господи помилуй!)• і Василіі4 
йому каже: 

•Осудить тебе Господь, дюrвол11 1 ~ 
А нn те TGii: 
.. Ти передр'шусш щодо M<'Ht', В;•сн

лію. І не я прийшов був до цьпr•, •t"'І
ловіка, але він сам прийшов до мt·tte 
'Відрікся сво~о Христа й ваnнав Мf'ІІе 
Оце в ·мене в руці iioro за1111С! ~ 
А той відповів: 
«Не перестанемо молитися, поки ІІе' 

віддаси запису•. 

І Васнлііі мо:швся, пі.:t.нісши до нt~І'іа 
руки, а врзз з повітря злетів ц~їt :J8-

пис - всі це бачили- і опиюшсн • 
руках у Васнлія. А тоіі, взявш11 ''t-~ 
запне, С'ПІІтав чоловіка: 

«Пізнаєш, брате, це письмо?• 
А чоловік каже: 
•Та ж писане воно мосю рукою!• 
А Василій подер цей зamrc, увів йи 

ГО В Церкву, ВЧИНИВ ЙОГО ДОСТОЙ/111М 
святих тайн і, навчивши його ,,,..ї,ре 
теж засад, як слід жити, повернув йо
го його ж жінці . ., 
Безпосереднім джерелом нашої ПІС

ні про згадане чудо св. Васи.1ія бу;tе 
хіба якась східньо-церковна леrсн11а. 
- житіс св. Василія, де ім(>На діііовІtХ 
осіб (Єв."Іад!й, юнак-муж Герадісво·, 
дочки. Кесарія, його жінка, Герадіева 
дочка - хоч у пісні може тут бутІА 
мова про Кесарію, місто Bacюtit·J:ie 
себто все населення, що благалu с 8. 
Василі.я допо:\югти нещасній парі) зву
чали інакше, ніж у лсrt'нді італІ~
ськоrо ченця.. Широко змальованІ 0,11.
нак подробиці .. золотої леrенди•, зна-
ні з низки наших переказів про •запJt
сування душі чортові", може вже та
КІf були і в цій ІJ('рсрібці ~нтіл, моти
ви з якої черпа.1а наша пісня. 
Маііже тотожнШ опис цього чуда -

всього лиш місцями СКl)роченніі - з.'1-
стрічзсмо в одному макt>донсько-серб-
ському рукошн.но:\tу збірнику з 
16 ст., знаІЇ.1('НС:\І\' в с. Мрзt'н· 
на Тіквешську (західний бсрt.>г р. 
Вардар між Вепссом і rевrел~сю у 
Пд. Македонії) й апнсаному Н. Начt'-
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аnм (Тикоешки р1.кописи, «Сборник за 
народни умотво'рения, науки и книж

нина", Софія, т. 8, с. 389-91, - при 
чому розповідь про це чудо передру
кована і в болгарській хрестомат~ї Б. 
Анrелова й М. rенова «История на 
бьлгарската литература в nримери и 
библиография•,: т. 11, с. 282-84, Софі.я 
1922). У цій версії батько дівчини «В 
стран~ кесариской» зветься Сиклити
RИ і (по-грецьки ніби "сенатор"), йо:-о 
дочка Корасия (по-грецьки ніби «дів
чур, підліток• ), його слуга-зять Єла
дияІЄледия, а 'Начальник усіх бісів 
Фармаки (я) (пd-rрецьки н;би •лікар
ство, чари, во~жіння• ). Цими імена
ми текст згаданого македонського 

збірtJика близький до варіянту розпо
віді про дане чудо св. Ваосилія, на якій 
сперта наша nісня. Імовірно, і цито
ваний текст зі «Золотої леrенди» і 
·н·адано::-о піоденtю-слов'янського пе
рекладу походять з якогось ранішого 
грецького ориrі11алу. Відмітимо, що 
розfюuіді про дотичне чудо св. Васи
.ІJія Великого н~ включас ні опрацю
щ:tння о. А. й. Г. Труха, ЧСВВ, •Жит
тя святих•, т. І (січень-березень), с. 
19-36, Торонто 1952. 
Зрештою ж бо всі дотичні nісні в 

"Боrогласнику• :~ереважно богослов
сько-догматичного змісту: звеличу
юrь спір св. Василія з Арісм Чt1 з ціса
Рl'М Валентом, Rасилісві заслуги біля 
утu~рдж~ння догми про святу Тройцю 
та пасторальну й ор:анізаційну чер
нечу діяльність. Чудовно-епічн.ий 
елемент був в усіх піснях і тут свідо
~ю. усуваний редакторами •Боrогл.ас
Ш1КЗ» в тінь. 
Про свою редакційну працю й її за

гальні засади говорять почаївські Ва
силіяни в .. предословії» до «Бого
иІасника .. (докладніше про те в на
u•ій статті сМоскаль-чарівник• І. 
Котляревського й почаївський сБого
г;tасник•, в друку в •Записках 
ЧС~В»}. 

Причv.ии такому підходові слід шу
кати в добі, коли укладаио •Богоглас
ник•: у духовому житті Польщі - а 

й наші праnо5~режні землі проходили 
ще й у 18-19 вв. загально-европейські 
процеси спільно з nоляками - це був 
час лросвічення, час боротьби з барок
коними .JІеrендами, час раціоналістич

них прямувань на всіх відтинках гро
мадського життя. Осторонь від тих те
чій не могли стояти ні почаївські Ва
силіяни: їх же чинові доручено після 
скасування чину Єзуїтів 1773 р. веден
ня шкільництва на Правобережжі, 
Поділлі, Волині й Білорусі (Галичина 
була вже під Австрією), а яке дотоді 
було переважно в руках Єзуїтів. Тим 
то, можна здогадуватися, що й у «Бо

гогласнику• вибрано чи підредаrовано 
такий варіянт пісні св. Васил~сві, пат
ронові ЧСВВ, який найкраще підхо
див під ці •а.аси. Інший же варіянт, 
може й давніший, в якому переважа
ла саме чудовно-леrсндова бароккова 
стихія, утримався лиш у народі, себто 
й у дяківських пісенниках: його епіч
ність краще підходила уявленням і 
смакові простолюддя. 

Цікаво, що і в василіямському спі
ваннику «Церковні пісни•, 5-е видан
ня (зладив І. Г.), видавництва ЧСВВ, 
Жовква 1926 (297 пісень, в тому 27 з 
«Боrоглnсника•) С(.'ред пісень св. Ва
силІсві Великому нашої народної піс
ні нема; с зате дві інші: 1. Да гремить 
небо іграюще днесь, /(Да ІВеселиться 
земля і мір весь - як зазначено, «ПО 
капіву Богогласиика.. (с. 323), 2. По 
всій землі Твоя слава широко несесь)j 
О, Басиліс преславний, Тя славить 
мір весь - авторства о. М. Л. - себто 
о. Мелетія Лончини, ЧСВВ ( 1863 
-1933), що, за« Енциклопедією україно
знавства•, ч. 2, с. 1376, склав близько 
50 церковних народних пісень (у цьо
му співаннику з 1926 р. 8 пісе·нь під
писано його повним прізвищем та 38 
пісень лиш ініціял.ами «О. М. Л.• ). 

(2ЗЗ) 
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Дивно, що видання чес~::-ких Редемп
тористів у Міхаловцях (Сх. Словаччи
на) ccCerkovny pisni•, 2. ia:dзnije, Prdov 
1948 - на 75 пісень, з-поміж яких 50 
повторюють мовно від.,ітературнені 
тексти жовк!вськоrо василіянського 
видання з 1926 р., __: не приносить 

уже жо;!ної пісні в честь св. БасиліІІ 
Велико::-о. 
Поява rалицької недрукованої щ•р. 

ковно-народної пісні св. Васнлісuі 11 
закарпатсько-.1емківсько:\t\' ПЇСІ!НЮ1-
ку 19 В. СВідЧИТЬ про ЖНВЇ давніШІ 
культурно-церковн\ зв'язкн цеї зе~1.11і 
з українськнм материком. 

(2ЗL+) 



о.-.еа rо.,в.ч тж.Укр.слово,Париж,ч.1465-6,28.12.1969-4.1.1970 

КоnІди з рукописного пісеннииа 19. в. 
зі Свидннqqини 

3aкapn8'1'1fl І Пряшівщини не за-
1ор&ІІ)'Н вгnрикінці 18 в. у такій 
........ 1111 , rаличині, хвиля нищення 
• С'І8рих • рукописних церковних 

пU'I'ta по ліквідованих цісарем йо
смфом 11 маиостирях, а чи й сіль
с•·ІDІХ церq.ах. Тому тут t досі збе
ріr810'!'Ье11 по ЛемкІвських селах ру
ко1111Сnі С'ВангепІя І - ще більше -
9укоаиснt співанники. Вони й зас
аі:аVJОТЬ Історично-культурний за•
І3оІІ цІс'і 1efdni з українським мате
риком. Переписувалися тут з nоко
".,..,. в nокоління диковчителями 
"р~нІ nІснІ, забарвлені вже міс
~JІІІи дІ,.J'Іектизмnми. , 
Отак: у рукоnисному церковному 

(nіваннJІку « кантора • (Дякn) й учи
тt.,,. 3 cena БорІв на Свидниччинt, 
СПІІС788НОМ) В 1858-80 рр., Зустріча
~ nоруч nісні з nочаівського с Бо
rоrпасниха • теж інші ще, місцеві. 
с;.Боrоrпасю к •, nідрІ!даrований nо
.,.іІвс:ькиии Василілнаrо'ІИ з різних 
~іших рукописних матеріялІв, nо-
я~ився вперше J 790 р. і був nере
~,· кований у Почасві ж майже без 
змін ще 1805. і 1025 р., творячи nІд
<.ТііІІУ для дгльших, уже львіnських, 
друt<ованих пісснникіо з 2. полови-
ми 18 в. 
Він вклю'1ав, крім • ПредословІя 11 

'1f•щів-реда1СторІв, (а від видання 
10~ р. ще ~ поручувальної оцінки 
~uпіянського цензора на Луччину 
~ Остріжчичу • разсудителя книг 11 

~ерІяна ~снІцькоrо), 251 nісню, в 
Т'tІМУ 214 церковrІослов'янсько-укра
іІКL>КJІХ, 34 польсьt<\ n 3 латинські 
(мое\ а • В:нциклопедН украfнознав
ІТ&сІ 11, 11. ~ 143, Париж-Нью йорк 
А~ - 11ро 23R п\("ень - невірнІ). 
f1одіпекі ж ус:і ІІiL"rtt в Hh<>My на 4 
~сткни : 1) Іtа сnнто Господні, 2) 
ІіоrородичнІ. З) Святих і 4) на пока-
11>1'4і ntсІІІ. У nершІй чnстині nриве
.t,tио 23 колци українськІ t 5 nоль
с~юс, nри чому роздІлено Іх, ма-
6",тh, 3 доrматично-змістових мір
ІІ.~8:tЮ. на цвІ частипи : у nершій 
~110 14 українських t 5 nonьcь
ww~. а а друrій подано як: с nі\сни 

Отже в Борівському nісеннику зІ 
Свидниччини зустрІчаємо серед 5 
коляд (на 44 nісні, в тому 6 слова
цьких) : одну, взяту з « Богоrласни
ка •, українську (• Предвt.чньrй ро
дился nод лt.ти •), одну, що с ніби 
українським nерекладом nольської 
коляди з • Богогпасника 11 (• В яс
пех лежит •) та дальші три, яких у 
с Богогласнику • немае : відома ни
ні лемківськ:о-иадсянського похо.а
жешrя • Бог предвічІІий » і ії захід
kьолемківський закарпатський від
nовідник (щодо мелоді[) с Сьrн Бо
жий ся нам народил • і сВ Вифле
ємі тайна ся з'лвила 11, 

Щоб познайомити наш загал з ці
єю церковно-колядовою культурою 

Пряшівщини, nередруковусмо ті 5 
коляд, зберігаючи мовно-nраволиснІ 
особливості рукоnису : всього • йор • 
(твердий знак) у визвуці слів nроnу
щено . 

1. П"kcm. на Ро•.цестао ХрJІстово 
Бог пред"'чньrй народился. 
При шо л ест со- ~eGec абьr теж люд 

свой пес · 
nот-hшился. 
В Вифлесм'h явилея 
месияш Христос нош и nан наш дЛ" 

всіх нас, 
народипся. 

Ознаймил то аггеп божи, 
наперет пастьrрем овчарем и:же сет 

з неба nосел. 
Три крапове где идете, 
идеме (в) Вьrфлеем вt.нчуем с 

nок:оем. 

nооернt.те. 
Звt.зда ся им изявилn, 
а дорозі!. о Бозt., nри aont. nри ослt., 
o'1пottwr (Іfna). 
С nодарунки nр~ли к: нему 
кадило и миро и злото з охотов 

дали ему . 
Иншим путем nоверну пи, 
noraнy б('з (с) тудну Ироду 

нсзбожну. 
не non'hnи. 
Панна сьша rдьr noвt.na, 
звt.зда ста rде Христа Пречиста 

невt.ста 
nороди.па. 

•tосТШЬІ" 11 - 9 дальших украінсь
t'м)(. копяд, дещо nопу лярнішоrо 

JІСІІtТJ А хаs-ктеру. Іосифави агrеп мовип, 
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з д'hтятком и з матком з бьщлятком д·t;тятко барзо прекрасно, 
ЯКО СОЛІЩе СВ'hТСЛС ЛСІІО. 

з ослятком 

нех ся храни(т). 
Людцке зfіоіkтно з нарожиня 

nrreли хпалили сп'hвали веселе 
нарожиня. 

В ден Божаго tшrюжиня, 

веселся вшьrтко створиня. 
Пастушконе хвnлу дали, 

аггеле n·t;crrи сnt.вали. 
От востока тріе цари 

Z. П'Lсвь дРУГа Рожд~тву ливан смирну му давали. 
(ut Zyde Boh ko visokoj hогІ) А звt.зда их nровадила, 
Предв'hчньtй родилсл под лt.ти. к вертепу nуть nоказала. 

· '"""'"" з~м'"'О "y:юc!"''fwtnoк. Христе про тве нарожиня 
да нас от тмьt возведе·r дай нам гр~хов отпущиня. 
и ко cnt.тy привЕ'дrт :шблуждших. 4. П'hснь ІІа Ро.дество Ісуе Христоnо 
Новое л·t.то зачинnет, D лслсх лr.жит кто ж ноб'hжит 

НОВЬІЙ цар ЦАрЯ ІІИЗЛВГОеТ ' СПіШНТІ1 МаЛ('ІШОМУ 
Убого ся народил, 1<-у(: Хр11сту 11огу и<.·ту 
богатаго засмутил Ирода. tюооІІnрожденому, 

Гдьt сьша nородила nанна. Пuстиріс nрибt.гnйте 
Падnет n' ЄфесТ. діашrа. ему nдn•-сне приrрnвnйте 
Познай Бога храмино, яко Пану нашему. 
веселися дружино Христова. А йосиф в руках носит 
Приникай Панно повивати, пелсньr мапенкому 

не престань старче пилновати « Люляй, люляй • nриспt.вует 
Содt.тепя coo('ro, Новон'арож:деному. 
знают Пана ш1шеrо бидлята. nол и ocrn приклякшот 
Полнота м·t.сячная бьrла, rшров ('ГU за гр І·. nn ют, 

rд11 панна сt.ша породилn, стnоритРЛЯ <'Boero. 
ЦИЛУЮ ІІОЩ cn·hтИTif, СобраЛИСЯ СК.'JОІІИ (ЛИ) C.R 

волю ('ГО полшtтtt мус·і~лn. дТ.тятку маленкому, 
Л зя·t-."1,Щ tюнудюш щчш, Тріе цари несут дарІ..оІ 

~ЬUUІти к' "t'ртену со дари. новонарождсному, 
витали nостІрІе, а звt.зда их спроваждает, 
no сем зщt111ЛИ царІе Царя всt.х. над вертепом нросвіицает, 
Ирода пжищ' оставили. яко пану нашему. 

ИІІШИМ СЯ Путем І:ІОЗ~ЛИ, Людіс ОСИ 11і1Тріарси, 
радуются неложно, вс-t. ся уТТ.шайте 
же ходили нсщюжно в дорогу. голосами со трубами 
А Ирод с того зnсмутился, радостно 11рнл·t.тайтс, 

:же Христос Господь народилея Солнце м-t".снц со звt.здами 
казnл ('ГО шукnти. и тьt Суво со Адамом 
ПО RC('n ~смл·І\ ІІJІТnТИ ДЛЯ ЗДрRДИ. ІІЬШt. nо1всt•еЛИСЯ. 
Иродітrи nс.·н <.·мутnтсn. И мьt 111, 111 t·, nc-h в·hрніи 

в Сгrшт-h rt/IЛitniiИ крушотся В('Се."ІО (.'11\·.вnймо, 
Аrгел оо сн·h <.·кnзует, б же ся Ирод rоту('Т 

118 
Христа. ражденному сзсмертному 

всt. СЯ ІШСКО КЛаІІЯЙМО, 
Поймс же Іосифr. Пurшу, Которому •t('сть и хвала, 

R Єrипет твори стезю страну, а на вt.ки в·Ьков слава 
дnже врnзи погибнут, яко пану нашему. сі 
и кончrшу nосttрІймут, буди там. Слава бьtсть (слава) Боrу 
Ироду не уrюдоб11мсн, 0 Тройци єдиному, с,; ~ 

вt.рніи Христу поклонімся, Отцу й СhІІІУ й Духу Святому : -=; 
бь1 нас гр'hхоо заховап 1 о 2 Тому иже с.тт n трех лицех єдинь •= _ 
свое царство даровал на вt.ки. от в..:-1\х стшнми § ~ 
3. П'hспь ва Ро:.дество Іеуе Хркс- и 11 r. 1 юро•••юі1 МарІи . а: .с. 

тово За•tа1·о!1 J\"l·•• '' І1Р('('ПfіТ•)~І. .: 0 
С1.111 Божи ся нам народил, той даn r1y;,, ..... от нас 'lt'('T t ~ і 

а нас гр"huшІх вьtслебодил, 'і x"aJJa на ІІІ',КІІ ('!НІІШ, ~-::а 
(nриспів) Вьrтай Сьнrу Божій, nитай. 5 . .Мсеи на І'ожд~rтв'І1 Хрмстово. ;, .: 

Витай:\tс го спопу вtшtтки, (В) вt.ф1tеР.МІ>І тайні1 ся зявила, ~-; ~ 
еден каждьtй rласом кр'hпким. же Прсчиста Д-\'.оі1 породила ": : g 
Лrrели нам раду дали, в маштальнt. на сла~ш. і ~ ~ 

бисмс ему хnалу здали. не у палаті>. на зими і t.1 ~ 
Іоан крестител пред тя ишол у вел11коіі и ~ бьщлятн. :: Zs. ~ 

а ть1 ес сам на свt.т прійшол. которь111 в нсби (бьt.'1) ~ ~ а 
- · х~пvnі>.ми 11 яс·t apxarre.rtи с.. : U 
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ОJІекса rорбач . 

3 .історії церковних 
коляд 

тж ."Україн~~~~5~~~f82,париж, 197l,p.J9 
Як вІдо~ю. nершим друкооиним wurc) доr·м;а1'І1чиu&·о змісту зилJЧ~но :, 

36\pHJSK О~~. HC\UJIIX церІСОDШІХ КОJІІІД 1)' Яси ІІ:ІЬЩИ, КУП НО ЮЩЬІ ЙНІ'ЄJІ• 
GyІJ nс"ІLНDІ:J...киА • БоrоrлnсшtІс • з .:1·іи ньНІ'h' 
1790 р., повторснІІіі з незначними :!) · Боr-ь 'н(\туру хотлй изuавити 
зиІиами 1805. 1 1825 р. т&~м таки. nоса11и·rи; ' ' 
Зо!.:tти зrодо~s nсредруковувано ко- 3) В«!ссла св·hту ноuин01 , rди nан-
."Іnди з до,1аоанням нооих місцевих нв повилu сь1на. 
- у Jlьеові А деінде. Очевидно, 4) Не. nna'tь, Рахили, зря 'Іада 
• nоrоrласник » усьоrо nІдбирао nід-. ц'tли: 
хоже а о\1ах рсд~.Історіо-ченців ва- 5) Небо и земпи н~1н1J торжест-
сипІян з колядооо1 скарбниці,· вини- вуюТ'ь; 

У.nої ху,ци раніше 1 nопооНІованої 6) Вид·І~ 13о~, вид·h стооритель 
)'Се новюш твора~ш. Усі копяди в же нес~ мір·t. поrs1бает·ь· ' 
• Боrоrласнику" nодано з нотними 7J Ц&~Т'Lо мь&спеннІй Днесь СІІ ро-
ме.іІодіJtМИ. диТ'h; 

.. F.нциклопедІя українознавства» І) JІюсующс во~h\Гf>и~мо днесь, 
(ч. ІІ, с. НЗ, Л~tриж-Нью йорк 1955) яаисн нам·~ б.'lаrодІІтr. с: неGесоь· 
t141:Uipнu назнває число nісень «Бо- ~) Вселеннttл веселися, Ео1.,: от 
ror.nactшкa » (238); насnравАі там 251 д~вьr дtІссь рuдисл; 
пІсня, в тому 214 церковнослов'ян- 10)Hcuo и земля мь1н·h пиковстоу-
сько-українських, 34 nольські й З ет'Ь, nроро'1сскій пик'Ь Ісуnно тор-
латинські. Поділені ж усі nlсІІІ в жсствуеть; 
и~оому на 4 частини : 1) пісні на свя- .11)· С~аии fіудн во яьtшнtsх'Ь nory; 
та Господськl (76 uерковнослов'ян- 12) Ст~"Іанм &<'4lrn св'Ьта сл~:.Ішите, 
сько-укр. і 6 nольських), · 2) nісні вrtt ·.nю.цІе внР~t.'1ите; 
на свята Богородичні (57 цс:л.-укр. 1 J З) Стзю. ДнвідР. з' гуслами, бря-
9 nonь.), 3) пісні святцям (55 цсп.- цан n~снн ro нttм н; 
укр. і 9 nоль.). 4) пісні nокаянні (26 14) Христоr'Ь роднсn, Воr-ь вопло-
цсл.-укр., 10 nоль. 1 3 лат.). тиrя .. 
РІзниці двох видань • Боrоrлас- Серед • простІuшх • зустрІчасмо 

никаоt з 1'790 й 1825 рр. та засади далІ : 
редак'1'орськоІ nраці почаївських 15}' · Дионал новина, ньrН'h Панна 
васJsліян, згадані в « Предоспоnіі •, СьrнаJ · 
називас подрібно наша стаття • Пl- 16) ПреJ\вt.чю.rй родилея nод' n-h-
c:нn ІS Москалl-чuрІвнику " І. Кот- ти хотячи землю nросо'hтити; 
пяреаськоrо fl r1очаївськиА • Боrо- 17) Дар"Ь мьІН'h nребоrатьІй · на 
rласник • (а дру1;у1 в с Записках ЧС землю nрійде; 
вв •) 18)Новая рапость свt.ту ся з'яви-

ВУ14Є цІкове ствердити, якІ ж Во- па, Прсчиста Пnнна Сь1на nородила; 
rornacюtкooi колІІди втримапися до- 19) О, Предвt.•tиьrй Боже, кто из-
сІ. а 'tИ котрих з-помІж ноwих no- рещ11 може устами; 
nynяpюsx нинІ церкоnних копяд ще 20) ВозсІявьІА над-ь сопнце во вер-
НР. бу по в тих nерших оиданнnх теn~ · нмнt.; 
• Єоrоrласника », · 21) Нова радость стала, яка не 
ВсІ коляm• рел:~кцІя • Боrоrпосни- бьrвапn; 

кз ., nоділІІn~ бупа на бІльш нер- 22) ·Рцьr нам-ь, о МарІє, что єсть 
ковнnrо харантару rрупу ( П'hсни но чу,.о сІє? 
Р~>к.а;сс:тяо Ха:;Істоно • - 14 укрttін- 23) ·ньіН'h, Адаме, яозвесе.nися, 
ськ11х І 5 nольсhких) та на наро"'ні- Єва J'Q)B~taти от спез"Ь отрися. 
ші ( .. Инмя n-t;сни на Рождество Іи- Серед копяд nершої rрупи зустрІ-
сус1. ХІJістu&о, nростшьІ.'!Я • · - g чаємо в • Боrоrпоснику » 1 5 nопь-
ко.1RА). До nершої rрупи - строrІ- ських·: · 
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t)Wzn.tszcle •••· atwonenla na Ani~·· 
elskle: pieria; . . · · 

2) Rado~c wielka nam nastala, jaka. 
ni,:tdy ni~ bywala; 

З) W ztobic leiy, ktot роЬІеіу ko
lc:dowat malemu; 

4) · Aniol trzody pos~cym zwlaatowal 
czuwaj~cym; 

~) А с61. z t~ Dzlecln-. bedziem CZ)'• 
nШ Braclsikowie mШ. 
Харnктерно, що :а-поміж цих 

попьс .. Ісих копяд • Воrоrпосника • 
Ісопядn ч. З. вже була в 20 о. в Га
пичиtrі поширсна як украrнська ко
ляда • В яслах лежить, хто ж noc•. 
nішить співати маленькому •· 
З-поміж лере.'Jічених 23 украін

ських копя.ц не були мені знані осо-. 
Gисто з nівнічної Бобреччини (с. 
Романів, ЗО км на nіодениий схІд 
вІд Львова) у 1920-30-их рр. усьо~ 
ro копяди чч. 1, 12, 19, 20 1 22. Ціка
во бу по б знати, до опосне ті копя
ди ща сnіваються, бо. цо допомоrпо 
о устіnнstтІІ пр11бпизно й т~риторію, 
зоІдІtИ походили оосипІяни, родок
тори • Бо гог пасІІИКО •· 
Зато не зустрl•rасмо в ·• Боrоrлас

ю.шу • таюос сьогоднІ заrопьно вже 
ПОП.)'ЛЛРНИХ КОЛПД, ЯК ІІDПр. (ЦИТУІО 

за видnшшм о. Марка Дир.ци : с Ук· 
рnїнські колл.ци з нотами •, Торо11то 
1950) : 

1) Боr предвічtшй ІІародивел (ч. 
2); 

2) Бог ся раж.цає, хто ж Го може 
знuти (ч. 1); 

З) В ВифпеємІ днесь Морія Пре
чиста (•r. 4); 

4) В Вифлсємі новина, Діва сина 
породила (•І. 5); 

5) Весела світу вовина нsшІ, Хри
стос родився в яслах на сіні (ч. О): 

G) Вістку rопосить світу зірниця 
(ч. 8); 

7) Вітай, Ісусе , з Mopit ДІви зро
джений (ч.9); 

8) Землю юдейську нічка вкрила 
(&І, 14); 

9) Іде зnіздn чудна з восток. на 
nолудне (&J, 15); 

10) МоріІІ Діво днесь nородипа (ч. 
16); 

11) Над Вифлсємом зоб.писла зоря 
('1. 17); 

12) На небІ зірко IJCHD ЗОСІІЛО (Ч, 
18); . 

13) ЛИКУІО'ІИ ЗRСПІDОЙМО ДНОСЬ (НО 
радощах знспІяаймо днесь, •r. 10): 

14) Но Рож}\сствu Христовее даtоо 
ливнее (ч. 20); 

·<НинІ···ро:аом сnІв~•о••и rp~Rмo, ч. 25); 
10) По всьому світу стапа новина 

'(ч. 31): 
· 17) Послухай нині ось цю новкн7 
(ч. З2); 

18) РадІсть наи ся явпяс (Радість 
3 неба всім nрийшла, ч. 34); . 

19) Радуйтеся усі пюди, радІсть 3 
небо nам тут буде (Родунтсся всі 
пюди в рв а, ч. 35); 

20) Boзoecenlt.tcn осІ купно нинІ. 
'. (Розаесеп1ися всі разо~~оs юsні, ••: 37); 

21) Спова во вишnіх, во вишніх 
Bory (ч. 38); 

22) Cnac наш народився, а . тілІ. 
Bor явився (ч. 39); 

23) Спи, Ісусе, спи, сnатоньки хо
. .ди (ч. 40); 

24) Cьoroдtri співаймо, в доJІоні 
•даряймо (ч. 42); 

25) Тихо нІч, свята нІч, слІtво б'с 
аtд 31рниць (ч. 43); 

20) У ВифnеємІ МІtНІ НОВІНІа, Лре
. чисто ДІво зродила сино (ч. 44); 

27) Херуоими сnят, Ар~анrепи 
:Ірnть (Херувимів збір, '•· 45); 

28) ЧудесІІа зірко trині сІяr, ~о 
Вs1фnеєму закпикас (ч. 48); 

29) Шо то ~а предиnо : в свІті 
HOBJfiiO ('1. 49); 

ЗО) Aнren пастнрn:о.t мооаtо (Янгол 
nаст11рлм ска:аав, ч. 50). 
З-nоміж цих ко.'Іл~ знанІ ·~~~н1 

особисто з півні•tної Бобреч•Іини ко
пядІІ чч. 1-3, 6, 12, 13, 18-20, 26, 27, 
ЗО, - очевид11о, в архаїчнішt>му їх, 
церковноспоо'лнсьІ<о~tу тексті; слі
ваво Ж 'НІ ТО З МОЛНТОUНИІ\ЇЯ, 'IJt 3 
давніuшх кирипн•ших па.яіосьиих 
видnвь • Колпдюrкіu • з 19 в. не 
nstw у церкnі, але вечорами по ха~ 
тах при прндінні, ПО'fіШШІІ від Ми
хаїла (кіtщл пнстопада). 

З-поt.tіж зGірІ\11 Іш.'Іпд • Dсс.,сн
Ішл, DССе.'ІІІСП •, Вt1Ді-4ННХ • Дніпро-

8010 XDHЛ~IU • n МЮНХ~Ні 1959 р. 
(.)'КЛ$4Ду, ЧИ 8.'ІіН.'І-Іе ~укрнїні:Ю~ОІІНО• 
ro пер~Ісшщу Тадt>н КувчJ.ІНt"t.І~оrо, 
у Лt.nовІ 1927 р.) НlІзве-ио )\<НІІ.UІі 
копнди, RІtи~ НЕ' ма u • Uoror тн.: НИ• 
ку: 

1) Сuгппснu співttй!\ІО, lt'.)'l."a в(таА~ 
f-10 (СТ~\НЬ:\10 Вр8ІЗ асі Clltnaп., С:. 55); 

2) В Гсапицt..кіrі :землі ноеал зnp~t 
зІйшла з-за морл (с. 66); 

З) Добрий nечір тоuі, пatrc rocno
дapro, радунея (с. GR); 

4) Ой, сиnал та зазупснька, ще11-
рщ1 осчір (с. 69). 
З-поміж J.Іих cniganacn n пІвні•t

вШ БоGрсччнні лиш копяда ч. 1 
15) ДІ-Іесr. поюще купно ІrроАмо («Согласно •). 

(236) 



з 
До отих nереліченюr коляд, ;JІн~- :о.tелодій звідти~:« В яслах лежить», 

ІІИХ мені 3 с. Романів, :.ІО)'<У дод~- «В Вифлес:-.tі днесь Марія ПречІІ-
ти ще дальші, що їх нсм~с в оцих ста », .« CJJac- наш ш1родився, в тілі 
ІІОЗВіІІІИХ колядових « кантичках », Бог 1пзпвся ». Очевидно, і1 неодна 
nne які друкувалися однак У зна- польська коляда була колись всьо-
шtх мені колядниках львіоських 19 го nерекладом латинської чи й ні-
і 20 ов. : мецької - nід якусь nерейняту t.te-

1. Ходить Госnодь no раю, 3 Ада- лодію. Як ото !\~оже та с<ша мелодія 
NOM бесідує, вистуnати в ПОw'ІЬСЬІ<ій і. українській 

2. На Рождестnо Христа всі ми коляді, до того J~< знаній ще 3 « Бо-
осселі, возвіщають хвалу в небі гогласника », свідчить аоія нашої 
АІІrели, коляди «Небо і зel\rntЯ <2 р.) юші 

З. Щедрий вечір всі:\І вам, щасли- торжествують, Ангели й люди (2 р.) 
nn rодишt, бо Діва Марія nородила весело nразпують », тотожня з 
Саша, Ладо ... , nольською колядою « Дзісяй в Бет-

4. Слава буди во вишних Богу, .'tere:\t (2) весола wовіна », знаною 
дающому радість nре:шюrу, зокре~ш на львівсько:'.tу терені, що 

5. Ой, нуте, нуте, браття сусіди, г.евно й Gув таким nepe~anaчe:-.1 длл 
час вже забути за всякі біди, обох сторін. 

6. В яслах лежить, хто ж nocni- У відрізненні nід По;lіллп, Волині, 
шить. Буковини й зокрема Га:шчини, що 

З- nоМІЖ відсvтt-tі)( у 4( Боrоглаt- в 19-20 вв. розnинули делкий уні-
11:1:.;у , ~._· r<1іЮr:ш:ь:.;:І:х І-ї:С.1Л,l ІІІІЗі\:ёl їх ФікоБаниіі коллдоnий реnертуар, 
,,е :н)();І.-:<1 в цсіі зtіірJІІІК nросто то- Закарnаттл й Пряшівщипа nитrюри-
1~·. ЩИ <ІUО l">у:І~ рС';~~І!-і:ТО~1і!\ІІІ ui;{- ."ІИ ЧаСТКОВО СВОЇ ВЛLІСІІі КОЛЯДИ, 

·.::itL'~Іa 3 ;;.у:1~е ріJІ:!;~: ~.ІірІ.;:уr;:шь, r.юже не Gез вnливів nольських і 
.. - ~ 11 е Gy.1a їч :JІІ<Ша. Що б;J.Гатu словацьких. Правда, і тут nсрейшr-
,_:;:~ ,.-o.lnд в:іІІш;::ю G 11-13 ED., про .r.и б<Ігато з репертуару колпд ~<Бо-
І~· LПі-~·ІІJТь їх Сt(о:-.ш.•Ііков<:шёl вір- rоrл11сника • чи теж інших руко-
1,::-.~;а фojJ~.!a (зі шту;l,С))І!ІІ\1 nнутрі- І1ІІсних nіsючн('):{ЩJпатсьюt.\. « І<ан-

. ніи ри! . .-.уuш;н~'.І. ф;Іr~тазі;іІІОіО ТИ'ІО!\: ». Тnких переnисаних tia ІІіЕ-
,.' !'L'фi•tH(oiof) Gy)I;I.">I>O:o і та!оі:ІІ церков- деІ-11> ІЗЇ,'l, К<1ІJПОІТ пісеннІшів зuере-
••,І.:.·.-··()D.!іНЩИJ.іИІО) : ун:.;І;1,1ЗЛІ1 їх сту- rJюсп де:о.;:с •шсло зокреІ\Іёl ни Пpя-
JtlnT~-s!pшon~cr_:i. вчені ченці й шішцІші. 1х DІ~ІJ·:сшш дозволіІ'їu 
·• ч:-~те."Іі nn L!J!-ї:ОЛ~Х- стсердІІТІІ юн:е конкре:тнішс ІІРО 

lliO н;1ЇіЛL'Іlу.l.:lj)ІІЇШОЇ Ш·ІІІЇ ЕО.'1ЛДІ1 ОТ<Ші І<.у.1І>ТУІJНО-Лі'Гературиі ЗВ'НЗКН 
Cur пре;:;,r;ічнІ).іі ;> Ne~.>ac в Ео:ша- Пряшіьщини з укра!нсь:..:иі\І 1\Іатерн-

, ~.kом~· · Б'lrr>т.-r:-н:нику - . не 1\ІІННІІ- КІНІ. 
І\" ; ti0!-13 :іСМКЇЕСЬКО-Н<1ДСЯНСЬІ.-ОГО ЦЄ(JКОБІІОПЇСеІІНУ - В ТО:\1У Й KO-
JilІXO,TiKC~i'i:·iJ-! (що r:ізаапt з за~ін- л.пдову - иу.1ьтуру Прлшіrзщшш в 
•:ет: " І Посифу е:шгел :-.rовить : з й іt:тор11чво:ІJу розшпи:у з 19 в. nі-
J:ІІ1".:1Т!.СОМ і з м<нком. з ос."ІПТІ<О:.І з 3MQe!a з двох РУІ·:ош1свих співан-
Г.ИJ!."'ІЯТІ~О;'\1 най СЛ ХО)JОІіИТЬ ·') і, ИІІКЇD l\Іузею )'І<р~ЇВСЬІ~ОЇ КУЛЬТурИ 
'';:fіу-;ь. у то:.fу ч:1сі до r;очаїr;сьrшх в Сшцнику : ідсп.с.п про т. зв. Бо-
' ii.Т.n.JІ.Uttiв і ще не Gy.1a діїІш-1а rз riвcr,!<ttii niccнwii!I< половини 19 u. 
~ ~;;JE'MY поході Hi.l с;І.і.т Інші ~!\: но- (t:rшсуІщюtіі у 1fii5-80 рр. дякоnчи-
.. іUІі I~fJJ:;ц:І с аіХ> ін}І.и .. ~і.lУLІ-1ьни:о.ІІt т~ле:.І Іп<1но:о.t Мнr~личе:\І з с. Бо-
, r;::·~'~"и невішого часу (напр. о. ріо), набутий nід вну1~<1 Петрёl Воі1-
('т-"Х.?І, чиє ІІрізн~оІ:ІtС' Лі\: r-:а~.ІІЮ'3JІІ- т:шнш з М<1ЛОЇ Поляни Гv'ІихаііЛОі\t 
10Щ:і ПІІJі<іНС IIIJI-4 J~Ї.J:uKOX :t{ljЛ::i,l<iX lU:>.:~iiДOJ.O 196!) р., Ttl npo Т. ЗD. 
1 '1j.)(!f"! 1 ~J,кcro ..:oJi,.ЛrІJt.K,;,t) i)uO те;. ки- Зв~лt:.сhІ~JІй nісенник, nереписиниіі 
J.A:.-1 W. r:epeї&..JІa.ztnii(И V.C"JJI,P-.U. ПU.1l.t:uiCИX 18}8-G7 рр. ЗЄUЛЬСuЮІ:\1 ДSШОDЧJІТе-
1 I-ti,.;eu~,>-::~x. ле:-.1 1\:jиха.йло:-.t Кронктt. 

lUo ,. Tji\Xt; ні•r. t:вп:-~ ніч" с пе:рс- У Бuрі1::сьІ\:О:-1у nісенннку зустрі-
r.тн::о:-.1 І:і:-.Іець;.-ої ко.лл;:~.н е Шті.7.."1е ·•~е;о н:.І 44 іlісні - 4G стор. руІ-~о-
Нахт ,,, віло~Іе хіба всі>.І, хто npoii- ш;су 4rr - (в то:.tу 6 слоr::ацью!Х) 
1uов н~ З<lxi.:t nочерез Німеччину і 5 .1~:-.шіІJ'.:!.,!\:ІJХ ;;;:ол?.~ : їх тсІ;:спІ 
ней nоnулярністю відг:онідюш на- Г!Оі~tн: юшІё статтп « Ко.їяди з ру!.;:о-
І;.;ої J.-оля}.щ <( І>ог nредnічний ,, тут Пi'ic~uro ІІісеннL!J-ї:LІ 1!) п. зі Спидиич-
'Іуд. Такими СС1МКІ\1Н nер.?юtа.J.ами >t.!Aioi~ , (!Ji:l,lD.:Jнe •-rv.c-1o 14G5-1-1G6 
ПOJ!uCui~V.X КО.'1Л;:t або nepeЙ:\t81-!J:oiЛM nnрИЗЬІ-і:ОГО « 7>7 І{ІJ<lЇНСЬІ\:ОІ'О C."JOIЗli "• 

(239) 



197U р., с. 5-6). йдетьсn nри тому 
про тексти таких колпд : 

1." Бог nредв'hчньІй народилея 
2. Предвt.чньrй родилея nод лt..ти 
З .Сьпгь Божи ся па:-.1-ь народило, 

а нас-ь гр·tшніх-ь вьrслебодил-ь 
4. В' s::слех-ь лежит-ь, кто ж-ь nо

б·.&жит-ь cn·l:.naти маленкому 
5. [В) Вt.флеемьІ тайна ся зявила 

же Пречиста Д·l:.ва nородила в маш-
талнt. на слами. · 

To;J;i як коляди чч. 1, 2, 4 загаль
но знані в Галичині (хоч лемків
ський варіян~ виявляє низку тек
стово-мовних відмінностей), то и:о
л;rди чч. З, 5 - вузько-реrіонально
го nоширення. Зокре:-.tа коляда ч. З 
нагадує мелодією коляду « Бог nре
двічш1й » і, мабуть, nідограє , па 
Пряшівщині ролю цієї галицької 
СІ::ЯТІ{ОВОЇ КОЛЯДИ. 3 МОВНОГО nОГ~Я
ду в названих колядах чи-мало лем

. ківських говіркових рис. 
Куди цікnвіший і багатіший змі

сто!\t ЗnальсьІшй nісенник 1858-67 
рр .М. Кронка : на 44 неnаrінованих 
листах 4fl сnисано ВЗ церковні nісні 
(а те;J{ антифони, nрокімени й nри
часнию1 на Різдво, Боголвлення, 
Преображення й Воздвиження), в 
тому на Госnодські сшtта - 37, Бо
городичні - 16, святцям - 28 і ін
ші - 2. Хnрактсристичне, що тек

сти 36 nicel-lь відnовідають більш
~.тенш дотичн~Ім nіснпм « Богоглас

ни•<а ... а 47 niceНJ. таких вiAnoвiJІнt'f
l{ll: 'Гі!І!\1 Ііе t.J21IOTb. 

Крою.: nерсннсув<>в ці те:-;:сти 
І':вю~ірно, з ку~и ст~рших джерел: 
до того ж - різних. За ЦІВІ nроі\ю
в.1яють Gодш1 дnі оGстnшши : ні ук
лед пісснюша не систематичІнІІ':'І 

(вirr списувшшй, може, 2-3 наворо
таі'.tи, Go в 2-3 різних r.1ісцях пісен
юrка nодаються те~.tатнчно до себе 
ІІ[>ИНD.JТежмі nісні) ні мова не одно
стаі1ни. В різних текст~х виступа
юп, тут і там рjзні говіркові осо

Gшшості : від середущо-закnрnатсь
Ю1Х (ІІрефікс у- замість вм-) по 
.ПС~:\ІКі~СІ...Кі Й Ш~\рИШСІ...Кі - (З ОХО
ТОВ, З MaTJ(OM, НОЗДВJІЗ3Й:\ІО, НОЛаЄ:\ІС, 
юж, лбльrко, юrрнаоьrй, побиць (по
бити), зб · ойцоое .о аttсцю, на ре~е
на, т:;rлно (тільюf), оrеиь, хорбак 

(хр~G~т), прядепо (nряжа), барзо 
(дуже), rлпдатн (шукати), бесурмшІ 

(It<J.т), ~е так ємен спод'hвала тощо. 

Нrtіібільш церІ{овнослоn'янські 
своею А\юr:ою тут nісні з « Боrог ла

СНИІ{а », а наіЮ"1ижчі ж до говірок 

СІііІоєю r.ювою такі лких не:-.шє в 

« БогоrлnсІ-ІІШУ », 'зокрема nісні 
святцю1, сповнені різних леrендар
но-аnокрифиих :.ютмвів. Може, са:-.1е 
тоZ'ІІу хоч .~е"отrі з-по;-.tіж ннх і не 
~юrли Gулн увійти в « Богоглnс
НИ!{ )>, з<.~.браков<ші nочаївськи:.ш вn
силіяна:-.ш· редактора:-.ш. Зрештою й 
ті пісні, що в nісеннику згі::щі з 
тексто:-.1 « Еоrогласшп-:а :>, зчаста ви
являють 1\ЮВІЮ-Текстові ВіДХИЛ~ННЯ 
в на nрп мі говіркового. народномов
иого офор:о.ІЛення. · · 
Не вдііючися тут ближче в оnис 

руІсопису й nісенникового nравопи
с;.,, ВіДМіТИ!\Ю ВСЬОГО, ЩО НUПІ1С<ШИЙ 
він скороnисо~.r (кінцева коляда « Се 
ехожду » - піЕуставо:-.r з пізніши-
1\Ш міжрядковими доnовнення:о.ш); 
nочаткові лист;~и дУ>І~е знищені 
внизу - враз із частшюю теІ·~стv. 
Літ7ра t. з:-.tішусться нерідко з ir. 
nодІбно як у дешшх nозиціях З!\tі
шуються ети:-.юлогічР-і м з rt; не:-.rає 
розрізнепня nо~.1іж е - є (скрізь 
nишеться с!). Прейотоване й :-.r.1ло
юсове n вживаються всуміш. Літери 
111, 11 nишуться так, як їх латинські 

курсивні відnовідники. Літера у 
nиш~ться зрідка як вісі:-.tкове у, 
зд~бІЛьша ж .<зокрема на nочатку 
слІв) як оу. ЛІтера ш різнитьсn від 
т лиш рисн:ою внизу. 

Дуже характеристичні ~ з зак<1р
люч~а!\ш - фор;\lи літер ч, ц. Тн
тлош скорочення стосуються зви

чаj.іпо сакральних слів : бr'Ь, сть, 

rдь, дх'Ь, дпа., іс'Ь тощо. Особливі
стю рукоnису є nисання -ь nісля 
nрпголосного у визвуці слів - на 
J'.ІЇСЦі ЄТІІО.ІОJІОГіЧНІ1Х -'Ь, -Ь (-'Ь ТОДі 
ТУТ тр~nлястьсп лиш дуже рідко); 

:'\t?>:<:e, С.'Іід ~ то~r~. вбnчат:1 r:ідоuра
>І~епня ле:о.rювсько1 ви:-.юан зі ствер

ДІЛJІ~щ г.ервісно м'яки~ш визвучни
М!І. П[Н!ГО.'ЮСШ1:\Ш (~еН << день >', КЇСТ 
<<КІСТЬ»). 

Серед 37 nісень нn rосподські 
свята зустріч<1смо тут 11 коляд; с 
це (порядок nодасмо у двох rpy
·nax поазбучний І1<1ш, Go в nісен-

. нику вони розкидані в різних міс
цях): 

1. БоІ"Ь натуру .в. хотяй избавити, 
nосадити во Сионt. на троні>, 

2. Вселеная веселися, 
З. Дивная новина, 
4. Нова радость стала, 
5. Новая радость сві>ту. ся изяви

ла; 
в; Предвt.чньt&ї родилея nод лt.то, 
7; Ан гель nастьtремь мовиль, 
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8. БоІ"Ь nредвt.чньrй народился, 
8. В день Божого нарожденя ве

сепьr люде, 

10. Крикнt.те ангели на небеси 
rоrласно, 

11. Се ехожду ангел'Ь кь ва:"ttЬ С'Ь 
11ебес'Ь nа~тьrри. 
Тоді як nерші 6 коляд знані з 

• Богогласника·•, то останніх 5 (чч. 
7-11) у « Богогласнику » немає. 
Копяди чч. 7-8 знані і з Га.lІичини з 
11ізнішнх друкованих nісенників, 
Jате коляди чч. 9-11, можна думати, 
лиш закарnатсь :.кого nоширення. У 
11одробицях різниться й « борівсь
кий» текст коляди « Боr nредвіч
ІІИЙ», оnублікований нами в «Ук
раїнському слові», від « звальсь
І'оrо ». Пr,}Jівнянюі обох текстів до
ІІоможе зреконструювати nервісний 
~екст, щс> своїми внутрішніми ри
•нми й (l;rдовою належить до вір
шуванн.я нашого шкільного барокко 
17-18 вв. Тож nередруковуємо цей 
• звальський )' текст : 

П'kсиL па. Рождество Хр1rстово 

Боrь nредвt.чньrй народилея 
пришол'Ь днесь [со] небесь 
абь1 тежь людь свой весь 
потt.шиль днесь. 
У Вефлесмt. излвился 
месияшь Христось нашь 
и nань нашь для вс-tхь нась 
народился. 

Ознай:"tІИЛ то ангел'Ь божїй 
ІІавперсдь nастьrремь 

овчаремь, зв-tздаремь, 
'іже есть з неба nосель. 
Трие цар·t. где идете, 
Идеме [в] Вt.флеемь 
в·t.н[чу]емь с nокоемь 
повсрн l:.мся. 

ЗоЬ~да ся имь изявила 
в дороз·в о Еотh 
11ри вол·l:. и ослі> 
ознаймила. 

Панна <:ьша гдьr породила, 
Зв·t.зда ста гд[t.] Христа 
Мuрил прсчиста 
пород~tла. 

При шли к нему с nодарунки 

s 

КО\,1\ІЛО 11 _MIIIJU Н ЗЛПТО З ОХОТОІІ.; 
далн t•му. 

Іtншн:щ; r;утсмь поnсрнули 
ІЮГї.ШУ [GС')ЗстудІІУ 
JlpO,'\Y GC:JUOЖIIY 
ІІС' 11\НJ·І\ЛІІ. 

(1tо)снфу аІІГС'ЛІ, МОDІІЛЬ 
,111TJITI\.(O JІЗ MitTlltol\lb 
('iJ,I,;\ЛJ\T\\0 lt ОСЛІ1(ТІt0) 

(aжt•(Їt,tl ХJ)<ІІІІІЛІ.J, 

Лю.rщскос бorncтno 
СДІІІЮ ЗШ\1111 (. , .) . 

ХDаЛІІЛJІ ІІа(lОЖДr.НЯ. 

АлІІЛ)'Н засп·Ішаіімо 
n І\СІІь Богу · JІ ц:фу 
от зсl\іл·h до неба 
отсмJіnіімо. 
Подібно й текст ко;rrяди « Aнren 

nnстнрям мовив • різниться від тек
сту, знаного з галицьких « канти
чоІ' »: · 
Анrель пастьrремь мовиль, 
Христось ся нам народипь, 
у Внфлесм' .м·hстечку Июдова, 
сь кол'hпя Давьrдова 
С nШШЬІ Марии. 

ПнстьrрJІе о·hрипи тому 
nосслстnу nесслому. 

весс:.ю зо [ск]отовм б'hжали, 
дитя в ·яслех[Ь) внт[али] 
[Ма]ршо из Осифомь. 
О дивное нарожденя 
Іпtrдьr не вьrявлено, 

зачала nанна сьша в чистоn, 
породила его в радости 

с nан[ен]ства своего. 
ІОжь ся оно изполнипо, 
што во пророцехь бьrло, 
Аронова ружичка проквитнупа, 
квитокь з себе· вьrдала 
и оnоць зродила. 

Слухайте Бога Оца, 
неба и земли и вс'hх творца, 
той есть сьшь мой наймилн'hший 

КО ХаНЬІЙ 
свt.ту з ·неба nосланньrй, 
того послухайте. 

Богу буди честь и хвала 
а на р,і;ки слава 

яrto Оцу такь и его Сьrнови 
и Святому Духови 
в Тройци единой. 
В дальшому nодаємо тексти за

карпатських коляд nісенника як 
матеріял для майбутніх порівняль
них студій .. 

(9) Пt.сн-ь ІІа Рождество Христово 
В день божого нарожденя 
ВСССЛЬІ ЛЮДе, 

благо имь буде, 
хвалу Богу засnі:.вайме 
весело всюду. 

Ангел.ь пастьrремь зв'hствовапь 
же ся народил', 
нась увесели[л], 
царь Ирод' ся зафрасовапь 
Дt.тки nобиць даль. 

Били сt.кли мордовали 
сроки катове, 

Qл~сньr збойцове 
Jtричать дt.тки ппачуть матки 
ІtИрнаве сf!рдечне. 
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O'f' nерем ихь . отривапи 
и РSС:ТИІJАJІИ, 

руцн рсмалЩ"!], 
з матками ся пожсrнали, 

жаль то немnлЬІй. 
Знак-ь кирвавьrй вьrливали 
плачевне матки 

онихь дt.тки 
лежать ·зuитьr як-ь баранкоае 
якь во полю снопки. 

[Ру)ки матrtи .заламують 
власьr тор'rають 
и умлt.вають, 
небо rо.[ло]с-ь пробиваеть 
сердечне плачють. 

Рахиль пану такь рекнувши_ 

пот·lі. хи нема ль, 
праве у~Ілі>ва:н .. 
смотрячи 1_1а сnоя ~t.тки 
·ТЯWКО у~tлі:.ва.1Ь. 
О Иро;tе окрутнику 
5с:rикий като, 
твоя вина же т-восrо сьrса 

(=сьrна] 
межи дt.тка~и забито 
[тьr то?] за nричина. 

Хтt.ль трафити на Исуса 
сьrна божоrо 

а .. "Іе тьr ero 
не вьrкоренишь бо небо 
и зе:о.Іля cro. 

(10) Піtсв'Ь ва Рождество Христово 

Крнхнt.те ангели 
на небеси согласно, 
ВЬІ :tюдие на земnи 

пойте rrt.cни nрекрасно. 

.rоиспів: 
Цгрие вдарте· а' '-!'РУИЬІ, 
возаграйте кн.язи в трубЬІ, 
Христось раждается. 
[Бне~І."І]t.те язьщьr ра.зуdйте 
яко с нами Боrь. 

[Пастьr]рие бигайте 
скачно едень по друrому 

... в рун'h баранка 

JW'fЬ [до Ви]флеему царие, 
ПастрьІИе заграли 

ролценому пищали. 

Царие вдарте. 
Аераа~Іе не сумис.я, 
JІсакь сьrн'Ь твой свободисІІ, 
Христось во Вифлеем'h 
н~~ь ;щесь народиnся. 

Воспой ньtнt. Гедеоне, 
.яко твое руно стече, 
Христос' з дt.вьr родися 
·всю тварь к себt. привлече. 

Ца[рие ... ] 

Прииметь сиnу дамаскову 
и п.1tнь самарианьскую 
nобt.ждаеть всt. кн.язи 
!.~ОаВ}іТСЙСКИЯ. Царие. 

(11) Пtcrr'Ь rra Рождество ХрІстово 
Се ехожду анrел-ь кь вамь 
с-ь небес-ь пастьІРИ 
да во Вt.флеем-ь 
тсцt.те скоро з дарами. 
· Узрите Сь1на божа 
рождена во .яслех'Ь 

ОН'Ь будеТ'Ь ВаМ'Ь ВСИМЬ 
откупитель наист'h .. 

При нем'Ь ест мати 
его пречиста 

Марія между бь1дл.ятьr 
питает'Ь ero .як'Ь сьrна. 

Глаrолет-ь паСТЬІРЬ 
иже есть первь1й над ними 
Идt.М'Ь вс'h купно 
поклон-ь воЗдайме Месиі. 
Тако всt. ишли 
с побожньJМ'Ь сердцем-ь з дарами 
безrрИШНЬІЙ ЖИDОТ'Ь обt.щаВШИ 
ему до смерти. 

Тако и мьr вd 
славили Бога во день сей 
же про нас'Ь rрt.шньrхь 
родитися рачил-ь на свt.Т'Ь сей. 

Розбивка рядків кол.яд в межах 
строф наша : в пісеннику ~екст пи
саний заrалом. Підтитлов1 скоро
чення ми розв'язали й уод!fостай
нили написання · з великої літери. 
Текст обох останніх кол.яд чи то 
неповний в наслідок знищення ли
стка, чи таки попсований перепи

сувачами й не все чітко справлю
ваний між рядками. 
До кол.яд_ можна б хіба зачислити 

й с Пt.сн-ь о Адамt. •, що мотивом 
нагадує коляду а Ходить Господь 
no раю • й цікава своїм апокриф
ним розмалюванням життя nраро
дичів у раю: 

Ходил-ь Адамь по раю .в. 
по rойном' роскошномь rаю 
всяки роскошьr мавал'Ь .в. 

ходячи пt.сни спивап'. 
Звt.р.ятка то слухали .в. 
и пташкове ту спt.вали. 
Звело Єву лакомство .в. 
nрокл.ятое потомство. 

З .ябльrка вкушенаrо .в. 
rрезь ужей поданаrо . 
Бо южь от густой травьr .в. 
приближис.я до Євьr. 
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І J исну ль на юо из древа .в. 
зляклася барзо Єва. 
Рекь не бойся nані:. моя .в. 
жало тя мое не зранит'. · 
Покушай ябка добраго. 
Дознаешь што добраго. 
Єва ябль1ко урвал~ .в. 
Адамови nодала. 

Скоро Адамь скоштоваль .в. 
3 неба ангель заволаль. 
Фора Адаме фора .в. 
1 того красного двора 

Южь ся ту не nросушай .в. 
ЗараЗ ся отть1 рушай. 
За кряки Адамь ВЬІСКОЧИJІЬ .В. 
Заnлакал свои очи. 
Бо видt.ль що ся дt.е .в. 
кажуть nрясти кудел~ 
А ТЬІ nряди nрядено .в. 
:Jастругавши веретено. 

Жаловаль Адамь тоrо .в. 
учинку не доброго, 

1 
мовячи Єво Єво .в. 
минути бьІло тое древо 
минути бьІло здалека ~в. 
не зрадиць тя челока [-чловt.ка?]. 
О Єво нестьІдлива, 
чомусь мя.зрадила 

не хотt.лась сt.дt.ти в раю .в. 
варуи же з того краю. 

БьІло t.сти што ти данно .в·. 
не брати заказ[а]но~ 
Ходилась якь кленочка .в. 
·nоnравляючи· вt.ночка. 
Ото жь теразь зль1й духу .в. 
в ранt.мь кожуху 
я буду землю .орати; 

свои дt.ти rодовати. 
У якійс .. мірі нагадує ця nісня 

й давні великодньо-різдвяні бур~ 
сацькі. Щоnравда, мотив « nлачу 
Адама » nовторяється і в « Пt.сн-1 
в недt.лю сь1роnусную » nісенника, 
Гі текст однак майже нсчиткий, бо 
. листок дуже з~ищений. 

Плакался Адамь nредь раемь 
же бнль вмгнань з р[а~скихь краевь 
от архангелскихь воевь. 

[дJля прелести j~аснаго 
звела Єва мужа свого 
••• иль з древа заказаиного 

••••••••••••••••••• ~ ....... J</1 
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Олекса Горбач 

3 ІСІОРІЇ УНРDІНСЬНОЇ UЕРНОВНО-МУЗИЧІІОJ 
JЕРМІІІОЛОГІJ 

Мюнхен 

1965 

Ледве чи б~rато хто з-поміж неспеці.RJІістів здає 
собі справу, заrлянувши в молитовник, що вся тер
мінолоrія нашої церковної - а отже найдавнішої 
вченої- музики в основному rрецька: що скрізь 
ідеться або про бєзпосередні лозичення з rрецько
rо або про кальки-переклади rрецьких термінів на 
церковнослов'янщину. Воно й зрозуміле, як зва
жити, що християнство й обряди прийшли до нас 
із грецької Візантії за посередництвом Болrарії, а 
над рецепцією rрецьких церковних термінів у фор
мі позичень та кальок працювали на Моравії, в 
Македонії й у Болгарії вже бодай сотню років, по
ки все те культурне добро стало переходити враз 
із Христовою вірою до Києва. Без спеціяльних 
студій сьоrодні rоді визначити, коли докладно по
виникали всі оті церковні терміни, що ними сьо
годні користуємося. Вони, до речі, й не завжди бу
ли однаковими: ще напр. у 14 в. по одних служеб
никах уживано кальковоrо терміну со~ласіє (каль
ка якоrось грецького виразу, утвореноrо від почат

кових слів священикавої молитви З-го антифону 
«Іже общія сія і соrласния даровавий нам :молит
ви• (rp. symfбшis euchas), а в інших звичайного й 
сьоrодні грецькоrо лозичення а-н.тttф6-н. (antifбnon 
«протистих, поперемінно співані двома крилосами
хорами псалмові стюси на nочатку утрені чи Лі-
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тургіі, що виражали значення свята»); можливо, 
що для літургійних антифонів спершу тому й уве
дено іншу, слов'янську назву, щоб відрізнити лі
тургійний антифон (согласіє) від утремнього (ан
тифона). Зрештою .ж, якщо поруч виступають два 
тотожні терміни, з-поміж яких один це церковно
слов'янська калька-переклад, а другий - позиче
ний грецький вираз, то звичайно так буває, що та
кий слов'янський переклад давніший, бо виник 
тоді й там, де ще добре розуміли по-грецьки й ста
ралися перекладати грецький термін докладно за 
його словотвірними елементами (напр. воз-~лас, 
воз-~лашехіє ~рець. ekfбncsis, три-святоє грець. 
tris-agion). Так само, як зах.-укр. інтеліrента, що 
в середній школі вчився по-німецьки, разить сх.
укр. лан.дtшіфт, нім. Landschaft (але вже не франц. 
nейзаж - paysage!) і він воліє послуговуватися 
звичайнішим йому словом 'ІСрає-вuд, утвореним за 
поль. kгaj-obгaz. Так могли разити лиш освічених 
ченців чи перекладачів грецько-слов'янських бі
лінrвістів безпосередні грецькі позичання в цер
ковнослов'янщину десь на грецько-болгарській те
риторії, де до того велася й боротьба проти візан
тійсько-грецьких культурних та політичних впли
вів. Інша хвиля калькування-перекладу грецьких 
термінів виникла в середньоболгарську добу в 14 
в. в тирновській школі Євтімія й у нас ширилася 
його послідовниками, м. ін. митр. Киnріяном; на
стуnна ж - місцева вже в нас- 16-18 вв. (М. 
Смотрицький, Єn. Славимецький і ін.) пов'язана 
з nідвищенням рівеня греко-клясичної філології 
в нас. 

4 

При грецьких позиченних впадає в очі, що де
котрі зберегли і грецьке закінчення -os (ірмос, 
ікос), інші ж морфологічно ще зіслов'янщили 
грецьке слово (акафист, аnостол, антифон). Ва
жила в першому виnадку то охота оминути якесь 

далекосяжне скорочення грецької форми (наnр. 
•ірм, •ік,- в виnадку Христос ще й сакральність 
терміну, хоч сnершу в nерекладах св. Письма тлу
мачено його як nомазанець), то nевно ети:-.юлогіч
на неясність даного грецького терміну, то таки 
врешті часово nізніше nозичення. 

Чимала частина належних до нашої обговорю
ваної ділянки термінів стосується частин Богослу
ження, а мабуть, ще не всі без решти Богослуж
бові відnрави були в часі nоширювання християн
ства на Русь nоnерекладані з грецького і в самій 
Болгарії, а отже неодне могло бути й nізніш nе
рекладене таки в Києві й деінде незалежно від се
бе, - і від того могли були витворюватися nара
лельні терміни. Без nоnередніх історично-літур
гічних студій годі сказати, в якій мірі всі теперіш
ні другорядні частини Богослужень бу ли вироб
лені в 10 в. і в самій Візантії, а чи то додавалися 
згодом ще й до 14 в. Звідси теж зрозумілі не лиш 
дрібні територіяльні обрядові розбіжності в пооди
ноких грецько-обрядових церквах, але й такі ж 
термінологічні. Для nрикладу варта згадати, що 
звичний у галицькій Гр.-кат. церкві (бодай 19-20 
вв., хоч наnевно старший - у Лексиконі Беринди 
є лиш серед імен святців, стовnець 423, Кир'Ь: 
nан'Ь або госnодин, 31 іан.) титул владик 'ICUp (з 
грець. kуг, kyгios «nан») не знаний уже в укр. 

5 
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Православній церкві, а напр. у болгарській Пра
вославній церкві має відповідник у формі «госпо
дИн господИн» (подвійне, може, через переклад з 

якогось первісного господин кир). Колись титулу 
кир вживана супроти осіб з панівної династії в Ві
зантії і Києві. Але й не один уживаний первісно 
церковнослов'янський термін був nізніш заміне
ний від учених філологів-друкарів грецьким 
(наnр. літур1.ік6к, грець. leituгgikбn - служебник; 
сtдилько- на кафіз.м.а, грець. kathisma «частина 
Псалтиря, якого 150 nсалмів nоділено на 20 частин, 
прочитуваних на Богослужбах вnродовж тижня, 
а nід час чоrо віряни можуть у церкві сидіти» у 
прОТИЛеЖНОСТі ДО акафисту, грець. akathistos «Не
сідаЛЬНОГО гимну» - давнє несі:.далноє). Неодив 
церковнослов'янський термін виявляв спершу 

низку словотвірних варіянтів, через незалежне від 
себе калькове перекладання з грецького (с-Бдаль
ка, с-Бди.лько, с-Бдалек-ь «кафізма»). При nерекла
данні грецьких термінів надано слов' ян ським ви
разам інколи нового значення (наnр. греЦ»кі fбne 
«ЗВуК, ГОЛОС» і echos «ГОМіН, Відгомін; нута, мельо
ДЇЯ• передано одним слов'янським 1.лас-ь, від чого 
й наше - 1.лас «одна з 8 стандартних мельодій 
восьмигласника-октоїха, грець. oktбechos» ). 

Грецькі терміни поперекладано: 1) в назвах 

священнодійців: священик - грець. hieгeus (пор. 
ієрей, архиерей - aгchieгeus), ч.тець - ч.итець -
давнє ака1.к6ст (гр. anagnбstes), nівець, nівч.ий -
давнє nротоnс6.лт (у Беринди: началник, предвожд 
або наставник пt.снем, стовпець 391; грець. ргбtо-
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psaltcs «перший співаю>); 2) назвах книг: вось.•ш
l.ласник- октоїх, давнє октаик, .чолитвослов (.м.о
литвекик, .м.олитовкик) - гр. euchol6gion (теж і як 
відповідник треuни.ка - з чинами тайн і молитов 
на nсяку потребу - від слов. тр-Бба, «жертnа»); 
ч.асосл6в - гр. hбгolбgion; служебник - літурzі
к6к (гр. leituгgiaгion); ч.ик6вкик - архієратикок 
(гр. aгchieгatikon) «служебник, з якого править 
архиерей (з хіротонією й освячуванням антимін
сів)»; .чісяцесл6в - гр. mcnolбgion (книга з розпо
ділом коротких житійних даних святців за днями 
календаря); давне триnіенець - тріодь, гр. tгiб
dion (книга з чином Богаслужб рухомих, «nодвиж
них», свят року, коли співається на утренях три
nіенці - неповні канони, складені лиш із трьох 
nісень, замість дев'яти чи восьми); цвітосл6в -
акфол6zіок, гр. antholбgion (ніби «цвітна l'>шнея», 
де зібрано з 12 місячних миней служби свят Гос
подських, Багородичних і нарочитих святих всьо
го року); З) назвах Богаслужб і їх частин: (свя
щенна) служба, служба Божа, Боzослужба - лі
турzія, гр. leituгgia «с.тtужба, служіння», правити, 
відправляти- літурzісати, гр. leituгgizб; утреня
гр. heбthine pгoseuche «рання молитва»; ве'Чіркя
гр. hespeгinбs (h:Ymnos) «вечірня пісня»; nовеч.ір'я, 
nавеч.ерющя; nолук6щкиця, nівкі"Чкиця. - rp. me
sonyktion; всек6щка, всекі"Чке - гр. pannychios 
(hymnos) теж pannychis, -ides naкt~x1tдa, пакахй
да- колись «всенічне Богослуження» і «Богослу
ження за покійника», мабуть, з yвarn на читання 

над мерцем псалтиря; з yвarn на такий добовий 
круг Богаслужб втерлася й назва обідня, обідкиця 
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для літургії (в нас ізобразuтель1f.а «Богослужба в 
алітургійні дні, напр. Велику П'ятницю, правлева 
по царських часах», колись залюбки співана пус
тельвиками й інших днів) та назви Богослужбо
вих співів: сідсілен, -льний - гр. kathistos, -sma 
(читання або спів з поясненням Апостола, Єван
rелії, життя святця, свята, - при чому можна 
сидіти, за окремими вийнятками на утрені); світи
лея - гр. fбtagбgikбn (вірш, читаний у великий 
піст після канону, назва- від згадки в ньому про 
надприроднє світло); тр6їчеи, -чний- rp. triadikбs 
(h:Ymnos) пісня на утрені з прославою св. Трійці 
чи й від потрійного повторення ангельського гим
ну «Свят, свят, свят» у тексті; nричастеи, -сний -
давнє кин6нік, гр. koinonikбn; отnустuтелький -
гр. apolytikбn (тропарі, кондаки й богородичні спі
вані наприкінці вечірні й утрені після «Нині від
пускаєш», на «Бог Господь» і по «Благо є»); бо~о
р6дичен - гр. theotбkion (пісня-тропар з просла
вою Богородиці); воскресний - гр. anastasimos 
(тропар, стихира, канон на неділю з прославою 
воскресіння Христового), хрестовоскресний - гр. 
stauroanastasimos (такі ж пісні зі звеличанням 
страстей і воскресіння Христового), хрестобоир6-
дичеи - гр. staurotheotбkion (такі ж пісні на сере
ди й п'ятниці, де оспівується Богоматір під хрес
том Ісусовим),.м.учекuчий - гр. martyrikбs (пісні 
на честь мучеників - на вечірні, на утрені), nо
каЯюtий - гр. metanoikos (пісні на службах по
неділка й вівтірка з ісповіданням гріхів і молін
ням за їх прощення), світйльничі - гр. lychnika 
(пісні після світuльничиж молитов вечірні «Щас-
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ливий чоловік» аж до малого входу - названих 
так від засвічування тоді світел); низка назв бо
гослужбових співів від початкових слів віршів св. 
Письма: бла~ословенні - rp. eulogika (тропарі з 
приспівом 12-го стиха 118-ro псалма «Блаrос.тювен 
єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх»), неnо
рочні - гр. amбmoi (1. стаття 17-ої кафізми -
117-го псалму в парзетасі з приспіво~І «Блаженні 
непорочні в путі, що ходять у законі Господнім»), 
блажеиства - гр. makarismoi (євангельські запо
віді «Блаженні ... », Мат. 5, 3-12, і тропарі кано
ну, що співаються на блаженних стиха), хвалітні 
- псалми 148, 149, 150, де часто повторюються 
стихи «Хваліте ... », звідси й утренні стихири ~на 
хвалітех» (гр. eis to aineite), .м.но~о.\tuлостиве- nо
лиєлей, гр. polyeleos (співані на утрені 134 і 135 псал
ми, де - зокрема в 135 - повторюється слово ми
лість «ЛаСК3» 1 Гр. eleos; -poly «багато»; Є Й народ
НО-еТИМОЛОГічне тлумачення, мовляв, тоді випа
люється багато світла - оливи, rp. elaion; моле
бен- nараклuс, гр. paraklesis ((моління»; стнх6вні 
-rр.арбstісhа(стихири утрені йвечірні зістихами 
з відnовідних псалмів у nроміжках, підібраними 
відповідно до дня й до «лику», до якого на.'Іежить 
даний святий); славоеловіє -гр. doksologia; nодо
бея - гр. hбmoion (пісні минеї, що змістом, розмі
ром і тоном нагадують вказану іншу пісню як зра
зок); са.м.оnод6бен rp. autбmelon (2-3 пісні, подібні 
розміром і тоном лиш поміж самими собою), са.чо

маснttй, - ~ол.6сний - гр. idiбmelon (пісні, голов
но стихири зі своїм власним напівом; до речі, наз

ва галицького дяківського монофонного просто-
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співу богослужбового са.м.олівка, са.м.уілка ви
никла із .якогось перекрученого са.м.овілка, са
.АІ.ов6льноє nін.іє); давнє са.м.оловка тлумачать ще 
і .як <<здогадкою»); стеnеюtа - за .якимсь грець. 
bathmikбs (hymnos) - недільно-утрепні пісні 
Иоана Дамаскина, укладені на лад 15 псалмів 120 
-135, що звуться кожен <спісня ступені В>' 
(гебр. sіг hamma'aloth) - їх І. Огієнко вільно тлу
мачить як «пісня пр о чан » у своему перекладі 
Псалтиря; 'Часu - гр. horai і давне nо'Часіє «між
часся, междочасіс»; хіба одинокою нашою нові
шою назвою буде задост6йн.ик - для rимну Йоана 
Дамаскипа «Тобою радується, Благодатна, всяке 
створіння», співаного на Літургії Василія Велико
го замість «Достойно є». 

Грецькі позичені терміни залишено в церковно
слов' янщині: 

1)в назвах священнодійців: піn - гр. pappas 
(за Фасмером, радше зі r.:т.-вис.-нім. pfaffo, що по
через rотське теж із грецького), ділком., з чого 
далі дяк, як і давнє жак «учень» (з поль. :Zak, чесь. 
zak З романсЬІ<ОГО) - грець. diakonos «Слуга» 
(konein «СПіШИТИСЯ» ), і ВіД ТОГО діsі.КОНСТ~а «СТИХИ 
єктеній, виголошувані діяконом>> (гр. diakonikai); 
nала.м.ар, раніш nара.м.онарь, пало.м.онарь, nано.м.о
нарь - грець. paramonaгios «причетник» (від para
meno «ПеребуваЮ», бо Мешкав при церкві); Ка(но)
нарх, канархіст - гр. kanonaгches «читець кано
нів у криласі>> (давно звався і клеnа'Чь; клеnало 
«дзвіН>>), ка(но)нархати - гр. kanonaгcho «читаю 
канони в крилосі», а що роблено це невиразно й 
незрозуміло, то звідси наше .'t'ара.м.сіркати «неви-
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разно читати церковнослов'янщину, мимрити чи

таючи» - що воно так було, свідчить і вірш чен
ця Климентія Зинов'єва, що закликав канонархів 
читати так, щоб бодай усі причетники у крилосі 

чули; 

2)в назвах книг: єван~еліє - гр. euangelion, 
правда, тлумачене й як бла~овість (теж іще: тетр, 
тетраєван~еліє - гр. tetraeuangelion, «чотнросван
геліє» за чотирма свангелистами, сіnракос, 6nракос 
- гр. apraktos «бездільний, неробучий» за назвою 
свят-неділь apгaktoi hemerai, на які й були підіб
рані отакі євангельські та апостольські читання), 
аnостол- гр. apбstolos «післанець» (на «Апостоль
ські діяння>> й усі «Послання;> перенесено назву 
тому, що найчастіш ішлося про читання послань 
одного - ап. Павла); nсалтіtр - гр. psalteгion 
«струнний музичний інструмент» (nсал.м. - гр. 
psalmбs «щипання, гра на струннім інструменті, 
пісня» як передача гебр. tehillah «похвальний 
спів») - образ зачитаности в тій колись у нас 
улюбленій книзі створив на Закарпатті зворот 'ЧU
тати 11савтuрю «грати в карти»; трефол6й, трефо
л6~іон - гр. trefolбgion (дослівно «кормослов», 
минел, де зібрані Богосл•:жби свят і днів великих 
святців); nалеЯ «старозаnітні ІtНJІГИ» - гр. palaia 
«Старий Завіт>>, дослівно «давні,-нє»; .чинея.,-нія 
- книга зі службами на кожен день місяця ( .м.і
ся'Чна, служебна; є й лиш: - nразнй'Чна!святк6ва 
«трефолой», 6бща/за~сільна - з піснями святцям 
не поіменними, але всього за типами; 'Четья -
«житія, впорядковані за днями) - сер.-гр. menaia 
«МіСЯЧНі», МНОЖ. ВіД menaion «МіСЯЧНе»; nрОЛО~, 
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сикаксар(ій) «коротке зведення житій святців» -
гр. prбlogos «вступ», гр. synaksarion дослівно «зве
дення, заключеннЯ>> (теж указник євангельських 

читань звали ще синаксарем); 

3)в назвах Вогослужб і їх частин: nроско..чідія 
- гр. proskomid~ дослівно «принесення>> (приго
тування до літургії на жертівнику), nроско..чісати 
- rp. pros-komizб «приношу; долучую»; єктенія
із rp. ektenёs (deёsis) «розтягнуте, обширне, подріб
не (моління)» (поділ її на жмутки - synaptai 
•в'язки, з'єднанню>: ..чйрку - від початкових слів 
еМиром - помолімся», гр. En еіrёnё de~thomen, 
- су~убу «подвійну» - від потрійної, а колись 
певно лиш п о д в і й н о ї , респонеорії «Господи, 
помилуй» - і nросйтельку - від закінчувальних 
слів «у Господа просім», гр. para tu Kyriu aitёso
metha), троnар «пісня з коротким описом життя 
й чуд святця а чи свята»- гр. tropaгi(on), мабуть, 
здрібніння від trбpos «тонація, нута, глас», пер
вісно «звичай, спосіб, лад>>, trepб «звертаюся, по
вертаю» (неслушне зате традиційне винодження 
від rp. trбpaion «трофей, пам'ятник перемоги», бо 
в тропарях, мовляв, описано подвиги й п ер е м о -
r и святців, то знову ж, що « з в е р та ють ся >>, 
нав'язують до ірмосу, бо ймовірно старші); кокдак 
«Коротка пісня з похвалою святцеві чи святові»
cep.-rp. kontakion (середньогрецька вимова: -
nd-!) як здрібніння від k6ntaks «гимн, рефрен• 
від kontбs «Жердка, палочка>>, бо на неї навивана 
перrаментні звої, - про творця кондаків (ніби ок. 
1000) ємеського діякона Романа Солодкопівця (5 в. по 
Хр.) розказує леrенда, що йому з'явилася Богома-
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ти саме з таким перrаментним звитком у руці (не

слушне зате традиційне виводження слова кондак 
від гр. kontбs «маленький, короткий»), збірку ж 
кондаків звали в нас раніш хондакар - сер.-гр. 
kontakarion; nрокй..чен. «стих із св. Письма-Псал
тиря перед читанням паремії, апостола чи єван
гелія, а що вказує на зміст читаного, значення дня 
чи його молитов і співів» - гр. pгo-keimenon 
«предложене, представлене наперед» (неслушно 
тлумачила це традиція, ніби ішлося про вечірне
вий вірш-тему для медитацій перед сп анн ям); 
алилуя - гр. allёluia з гебр. halelli jah «хваліть 
Ягве-Бога» (у Беринди ще традиційні тлумачення: 
хвала Богу, або приходит Бог, хвалите и в-ьспt.
вайте живаго Бога. єврейски бо Аль: идет, явися, 
Иль: Бог-ь. Уіа: хвалите, в-ьспt.вайте, стовпець 
339); алилуЯр(ій) - гр. allёluiarion «стих до али
лул; книжка зі стихами до алилуй усього року», 
-від чого львівське насмішливе алилуйко «дяк»; 
ір.м.ос «пісня канону; 9-та пісня недільно-святко
вого канону» - гр. heirmбs «логічний ряд» пер
вісно «сполучення» (поміж тропарями) від еігб 
«нанизую» (у Беринди: Ирмос-ь: узол-ь, завязане 
мбцноє, спятьЄ, ряд-ь або однб другого ся держt.нє. 
образ, состав, чьхн, стан-ь, кшталт рлду в спосню 
и злученю тропарав албо вt.ршов, лат. нексус, 
серієс-ь, стовп. 408) і книга з зібраними ірмосами 
та нотами до них ір.\tол6z.іон., ір.\tолой, єр.\tо.tой, 
rp. heiгmolбgion; давнє ісnолат·ь, у Берннди пов
ний текст ис полла та ети деспота (гр. eis polla(ta) 
еtё, despota «На многа літа, владико») як назва 

післяпричасного літургійного стиха; стttхйра «мно-
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гостишшл з багатьох стихів одним розміром, попе
реджуваних стихами св. Письма, співані на Ее
чірні Й утрені»- гр. sticheг6n, МНОЖ.- га «НЗПИ
сане стихами» (від стих «вірш», гр. stichos «ря
д(ок)», steichб «ступаю»), стихирар «книга з зібра
ними стихирами» - сер.-гр. sticheгaгion; стихіtри 
на стих6вні (гр. ta apбsticha) «ЩО мають перед 
собою стих не із псалмів 141, 129 і 116 - як на 
«Господи, воззвах» - але з інших, або зі св. 
Письма»; до~.АС.атик - гр. dogmati.kбn « Богароди
чен на вечірні після «Господи, воззвах:., а в яtсо
му у пахвалі Богоматері включене до г м ат и ч -
не вчення про втілення й поєднання в Христі 
ДВОХ ПрИрОДJ) (гр. d6gma «ПОСТаНОВаJ), dokeuб «СПО
стерігаюJ) ), складав їх головно чернець манастиря 
св. Сави, св. йоан Дамаскин (t ок. 754); літіЯ «Від
права після великої вечірні в навечір'я велию1х 
свят, складена з окремих стихир (.л.ітійних), дов
гих єктеній і благословення хлібців, пшениці, ви
на й олії на аналої-тетраподі з відійденням вірян 
у притвор церкви під хориJ) (пор. й. Левицький: 
Приручний еловар славено-польський, Львів 1830, 
стор. 45; М. Vasmeг: Russ. etymologisches Wb., 11, 
Гайдельберr 1955, стор. 46, невірно тлумачить «лі
танія, коротка Богослужба за покійних ]І)) - з гр. 
lite .•проханняJ), множ. litai; ікос «пісня канона 
після кондака 6-ої пісні з ширшим розвиненням 
його думок, співана на його ж глас:. - гр. oikos 
сстрофа», первісно «дім, мешканняJ), при чому пе
ресув значення наступив ніби за гебр. bajith «дім» 
і сстрофаJ) (традJЩія тлумачила такий розвиток 
значення то тим, що творець ікасів - і кондаків 
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- Po:\taH Солодкопіnець ніби то співав їх звич~й
но в тому ж п о к о ї - келії, де проводив ніч, за 
Марком Ефезьким, то тим, нібJt широка - порlв
нлно з кондаком - структура нагадує б у д о в у , 
дім); іпак6й - «пісня на воси:ресно:-.tу повечірї, 
великій полуношниці nісля канону, на ве.'ІІшій 

утрені перед антифона:.tи й євангелією, nіслл З-ої 
пісні канону (мова в нім, лк благовіств::,.·вuлt)СЯ 
Воскресіння мироносицям, аnосто.,ам і cni'l·o~i)•> 
- гр. hypakoe дослівно «nослух» (гр. hyp-akuб 
«nрислухуюся, вважаю; відгукуюся»; в щшнину за 

читцем цю пісню підеnіnували ніби й миряни);. 
Ка1tО'Н. «Збір із 2, 3, 4, 8 ЧИ 9 пісень (гр. бdаі) на ут
рені з одною темою - nроедавою Воскресіння 
(воскресюtй. к.), св. Тройці (тр6їчиш1 к.), Богаро-· 
диці, святих чи свята, - кожна ж піснл, складена 
з ірмоса, тропарів і катавасії проводить якусь од
ну думку>>- гр. kanбn первісно «nрави.'1о, лінеал)) 
з гебр. qane «мірильна цівка, вага» (сnіваний у се
реду 5-го тижня Великого nосту Ве.ТІи:юtй nакаян
ний канон Андреп Критського (65()..-726) охоnлюс 
в 250 тропарях історію Старого й Нового завіту); 
катавасія «ірмос канона, яки;~оt завершується дана 
пісня» - з сер.-гр. kata-basia, давнє kata-basis 
<<сходження» (при її співі оба крилоси сходилн на 

середину церкви й об'єднювалися - звідси ue 
слово набрало, почерез се:\tінарське apro, значен
ня «замішання, розгардіяш»); ексапостtt.л.арій « сві
тилен великої утрені (укладані цісарями Лево"'І і 

його сином Константином Багрянородннм)» - гр. 

eks-apo-steilaгion від eks-apo-stellб «висилаю>> 

(традиційне тлумачення: 1) бо їх змістом с п і с-
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л а н н я мироносиць до аnостолів, а тих до not·aн, 
і обітниця зіслання св. Духа, 2) для їх співання 
в и х о ди в у царгородському соборі один з-nоміж 
сnіваків на середину); nаре.м.ія., nара.м.ія. «читання 
на вечірні з св. Письма, особливо з Притч Соло
монових» - гр. раг-оіmіа «приnовідка» (nервісно, 
може, «мова, с.лова на (життєву) дорогу», бо oime 
«ПіСНЯ, вірШ, nереказ», oimos «хід, дорога») -nа
ре.м.ійНUК «книга з nареміями року»; nарастас, ра
ніш -ась «Відправа за душі покійних» - гр. para
stasis, -stase дослівно «представлення; виклад» (а 
що в Галичині був звичай парастас відnравляти 
над З книшами чи 5 хлібами, то звідси й львівське 
арrотичне nарастас «великий білий хдіб, паска»); 
народнє сороковусти «великопосний nарастас» пер
вісно «40-денна завnокійна відправа» з сер.-гр. 
(tes)saгakoste «40-денний nіст''• дослівно «сороків
ка»; трикірій «Трійця, nотрійна свічка», дикірій 
«nодвійна свічка», звідки й «мноrолітствіє на ар
хиєрейській Богослужбі під час благословення 
сторін світу такими свічками (rp. kerion «вісІ<, 
свічка», tri-, dy- «трійний», «двійниЙ>>); до речі, 
місце білл притвору по nравославних церквах, де 
nродають свічечки, зрідка називана і в нас naнtap, 
як у румунів pangar та болгар панrар, пангал (з 
новоrр. pangari(on) від pankos «лавка>>, з італ. 
banco «лавка>>); nана~ія. «ЧИН nідношення прое
фори в честь Богородиці по манастирях>> гр. pan
agia «Боrомати; всесвлта»). - Народного ж по
ходження наші: кол.я.да (кол.я.днuх: «збірка коляд>>, 
як і поль. kol~da, nервісно не лиш Різдвяна пісня, 
але «Різдвяний чи новорічний подарок» (задля 
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якого такі nісні співано) - з лат. calcndae «nер
ший день місяця» (тут - січня, звідки й значен
ня «Різдво»). 

Церковна традиція (пор. П. Калинович: Літур
rіка, курс лекцій, читаних в БПАкадемії УАПЦ, 
Мюнхен 1947, стор. 75-7В) nов'язує виникнення 
греко-візантійських церковних маnівів з діяльніс
тю Йоана Дамаскина (В в. по Хр.), що враз із Кос
мою Маюмсьхим звів дотогочасні місцеві наnіви в 
8 голосів октоїха. У 4 в. по Хр. пробували ще арі
яни розвиненітим співом відправ притягти до с~бе 
вірян, а це примусило й їхніх противників звер
нути більше уваги й на музичне оформлення своїх 
Богослужб. Первісно рецитативний - на лад rеб
рейського - богослужбовий спів християнсьюtх 
громад наблизився до nопулярного грецького до
рійського. З чотирьох найnоширеніших грецьких 
nлемінно-територіяльних напівів - дорійського, 
йонійського, фригійського й лідійського з їх варі
янтами: гіnодорійським, гіпойонійським, гіпофри
rійським і гіполідійським - мав Дамаскин склас
ти своїх В гласів - голосів (гр. cchos oгth6s «напів 
nрямий, основний» і - plagios <<Н. скісний, побіч
ний»). Згодом у Царгороді nостали школи для спі
ваків церковного співу, а при соборовііі церкві бу
ли звання для церковних «дяків» (npoтoncciJI.т 
«перший півчий», 2 дo.w.ecтttx:u - може, первісно 
справді <<домові співаки», бодай у «домових церк

вах--каnлицях», 2 nротокирії, архонт кондака, 
nроксен). В окремих манастирях (св. Сави Освя

щенного в Палестині, Студійськім біля Царгороду, 

на Афоні) плекано церковний спів і передавана 
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«Зі слуху» з покоління в покоління. Низка коr.шо
зиторів від 1 О в. склала низку нових церковних 

мельодій, списала крюковим котним письмом дав

ніші. 

На Україну прийшли враз із християнством з 
Візантії й Болгарії теж тамошні церковні напіви 
як і виникли з часом і якісь свої (зокрема в Киево
Печерській лаврі) варіянти. З окремими, пошире
ними сьогодні у нас церковними мельодіями в'я
жутьс.я традиційні назви напівів: «грецького» (ут
ремні канони в УПU), «болгарського» (.11ітійні сти
хири в Гр.-Кат. Ц.), «київського» (себто Киево
Печерської лаври; напр. «Алилуя», «Вірую»), «га
лицького» (львівського, перемиського), «підкар
nатського» (василіянськоrо), «волинсьІ<:ОГО>> (поча
ївського), називаючи лиш найвідоміші. Для окто
їхового співу ( тропарі, стихири) вживається в 
Православній церкві назви «зна.м.енноlо або стов
nовоlо наnіву» (перша назва взята з крюкового
знаменного nисьма давніх ірмологіонів, друга -
від о:стовn» rp. stёlё - В-тижневий цикл, в якім 
nочавши від Великодня вnродовж року вжива

ються окремі гласи-голоси октоїха). Інші знані ще 
в нас назви окремих мельодій-напівів: харківсь
кий, полтавський (козельщанський), городищенсь
кий, r.арасимовський, - всі вони зв' язані з манас
тирями та духовними семінаріями, де були пле
кані чи складені. Вияснити їх музичну генезу це 
завдання музикологів. У сі ці напіви в основному 
монофонічні, унісонні чи то деколи з якимсь су
nроводом терціями чи октавами. Новий поліфоніч
ний (багатоголосий) спів 17 в. названо nартес-ц.u.м. 
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(лат. partes сенотні партії rолосів») або італійсь1;и.м. 
(за його походженням). 

Назви крюкових знамен-нот засвідчені в нас 
доволі пізно: у Збірнику Кирило-Бслоозерськоrо 
манастиря (з :5 в.) та у двох Стнхирарлх кол. Ру
мянцовського музею (з 16 в., ч. 653; з 17 в., ч. 654); 
два перші рукописи подають при декотрих назвах 

крюків ще й їх рисунки. Зрештою ж усі назви 
звідти - разом нід 40 - подає словник І. Срсз
нєвськоrо (МатериальІ для словаря древне-русско
ко язь1ка, тт. І-ІІІ СПб. 1893-1912) і звідти їх 
наводимо. Частково йдеться при тих тер~tінах про 
nерейняті ще з грецького - і:-.ювірно, враз із зна
ками - вирази: каузасttос-ь (17 в.) (пор. rp. kciusos 
ссrоріннл»), кулиз.м.а (15, 16 вв.: знак рівности, лук 
ріжками вниз, знак рівности, дозема риска, знак 
рівности, - з гр. kylisma <<обвал, скочення вниз»), 
стал-ья (17 в.; пор. rp. stalos «Відпочинок в тіні» 
чи може stala «Краплина»?), стариса (17в.; гр. 
s(i)tarёsion «пайок»?), статіЯ. св-Бтлая (15 в.: знак 
рівности й двокрапка, - мабуть, з якоrось cep.-rp. 
stateia? звідки й церковне статі.Я. «розділ - у Ве
ликосуботній утрені» та наше статтЯ.), статія. с ::а
nятою (15 в.: знак рівности й кома), nаран:лttт-ь 

(16 в.: знак похожий на є,- rp. parakletike від -kбs 
«той що призивас, nобуджує до чогось»), ха.Ішл.а 

(15 в.: відкриті друкарські лапки » й лук ріжками 
вгору; rp. chamёle «Низька, тиха»), хареса (16 в.; 
rp. chaгiessa «Мила, rраціозна» ). Всі неrрецькі наз
ви якось nередають в основному лиш графічну 
форму самих крюків-знамен (зна.м.енати «класти 
nід ноти»): дубинка, долинка, восntща, затию~а 
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(17 в.), заnятая (15 в.: відкриті друкарські лапки»), 
з.Аtи.йка, з.АtіJица (16 в.), кавЬtчка (17 в.), ключь (16 
в.: французький ціркумфлекс над S), кобьtл.ка (15 
в.: один дашок більший над меншим), крьLЖь, 
крьжь (15, 16, 17 вв.: хрестик або лук ріжками 
вгору й хрестик, - «Виско гласом поется• ), крюк-ь 
(15 в.: полозка саней до ліва з 2 скісними до пере
ду копилами), .Аtечu.к-ь (16 в.: лінії - коротка до
зема і довша позема від Гі половини), nеревязка 
(15 в.: положене боком S або лучок ріжками вгору 
й 2 півкруглі дужки ріжками від себе), nере.4tетка, 
nерескок-ь, nponлu.цa (17 в.: мабуть nорnлиця «Над
веретенна дощечка в отворі верхнього жорнового 
каменя•), nутu.к-ь (17 в. «тропа»), ро1.-ь (16 в.), ро
жек-ь, -жьк-ь (15, 16 вв.), стоnи.ца св-Бтл.ая (15 в.: 
трикутник і позема риска при його основі), стріJл.а 
(16 в.: знак рівности й позема риска перед ним), 
стріJл.а св-Бтл.ая (15 в.: така ж позема риска і знак 
рівности), :ru.зa («хижа, дім, шалаuі», 17 в.), чаша 
(15 в.), чашка (15 в.: лук ріжками вгору - назва 
гачка над й!), чашка nол.ная (16 в.: положене горі
лиць є), чел.юстка (16, 17 вв.: 2 круглі дужки ріж
ками до себе), язьLчек-ь (17 в.); неясні вказівки на 
динаміку включують лиш: 1-рунка (17 в.; давнє на 
1-рунях, 1-руни.цею «риссю») та .Аtрачная (16 в.: ко
ротка позема риска над довшою, злегка загнутою). 

До речі, система цих крюкових нотних знаків 
15-16 вв. графічно похожа радше на ірмологійні 
новгородські 11-12 вв., і помітно різниться вже 
від нотних знаків 17 в., як це їх подають М. Ді
лецький та й. Коренєв у «Мусикійській грамати
ці• ЯК «КуЛЇЗМИ» (НеВМИ, rp. neuma «ЗНЗК») грець-
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кі чи великоросійські (стор. 98 у виданні С. Смо
ленського 1910 р.). 

Окремі оці знамена-крюки над літерами в ір
мологіоні позначували характер виконання, ритм 

і тривання нот. Таких невм вироби.ТІося понад 70. 
Від 17 в. позначувано червоними киноварними 

значками no.Ateтa.4tu. (себто «помітами, позначка
ми•) й висоту звуків. Ірмологіони з таким крю
ковим письмом збереглися головно на російській 
півночі. В 17 в. їх під впливом київських музик 
стало витіснювати з ужиття нотио-лінійне письмо. 

Невмове письмо перенесено було колись і до Ри
му. Аж у 1-й половині 11 в. придумав італійський 
бенедиктинець fвідо д'Ареццо (ок. 995-1050) шка
лу-скалю (іт. scala «сходи, драбина»), що її став 
писати на 4 горизонтальних нотних лініях, до 
яких у 14 в. додано ще п'яту лінію. Отаке вдоско
налене західне нотио-лінійне письмо стало nоче
рез Польщу ширитися і в нас у Києві в 16 в., а 
звідти в 17 в. і в Росію. З цим нотним письмом 
прийшла й нова наша церковно-співна та загалом 
музикологічна польсько-латинська чи польсько

італійська за своїм походженням термінологія 
16-18 вв., вживана подекуди ще й у 19 в., поки Гі 
не заступила змодернізована загально-музична 

італійська та німецько-латинська чи французько
латинська. 

Запровадження хорового співу в нашу церков
ну відправу 16-17 вв. зв'язала традиція 17 в. з 
боротьбою міщанських православних братств про
ти перетягання православних вірян до латинських 

костелів за допомогою орrанної rри. Так твердить 
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1681 р. Йоанникій Т. Коренєв, московський nере
nисунач «Мусикійської граматики» киянина Ми
коли Ділецького (надрукованої в Смоленську 1670, 
і в Москві 1679, як nереклад з nольсьJ<аго вилен
ського видання; А. Рудницький: Укр. музика, 
Мюнхен 1963, с. 52, зве його Дилецьким, УРЕ т. 
4, с. 224 - Ділецьким), а за ним nовторює це у 
вступі до видання цього Коренєвого рукоnису С. 
В. Смоленський (Н. Дилецкий: Мусикійская гра
матика, изд. С. В. Смоленский, Москва 1910, стор. 
VI). Та насnравді йдеться тут про менш nатріотич
ну генезу. Витіснюванню по московських церІ<вах 
місцевого тристрічного літургічного сnіву вnро

ваджуваним з Києва новим хоровим сnівом треба 

було надати ореолу святої сnрави, яка нібито вря

тувала Україну nеред костелоними орrанами. Зов-

t-' сім так само наші лівобережні старшинсько-дво-
UІ рянські ліберальні монархісти кінця 18 чи nочат-
~ ку 19 в. nробували в «Історії русів» вибілити свою 

одіозну в Росії nлебейсько-козацьку генеалогію 

часів хмельниччини від закидів у бунтарстві nро

ти ранішої леrітимної nольсько-королівської вла

ди: мовляв, до «бунту» змусив їхніх nредп::ів сам 

nольський монарх, вчинивши насилля їхній nра

вославній релігії. Таким чином наші лівобережні 

дворяни 19 в. враз ставали не лиш очищені від 

неnрощенного «бунтарства» чи nоходження від сі

чової голоти, а нащадками шанобливих оборонців 
nравосла в' я. Наївним і кеnським істориком ви

явить себе кожен, хто отакі «уніє-родні» арrумен

ти наших лівобережних леrітимістів і льоялістів 
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з «Історії русів» безкритично прийме за nрапри
чини козацьких повстань від Налноаііка почавши. 

Подібно йдеться воно тут про wїеrенду, потріб
ну в Москві 17 в. нашим «перс.1стни:-.t птаха~t» -
музикам і співакам, нібито церІшвно-хор::~:~ьюtй 
спів виник в Україні, щоб відперти польські орrа
ни; він nросто був перенесений з королівських і 
панських дворів та з польсьюtх студснтсько-кон
віктооих концертувань в ~1іщансьІ<о-Gратські при
церковні школи, а звідти в церІШН - ЯІ< своерідна 
мода. Вже в 15 в. дириrентом надnірної к::~пелі ко
ролл Олександра Ягайлооича буя русин Чури.1.'1о; 
цей таки « Чурилко» проnожав і 1шролл Зиrмунт:1 
І Старого в усіх подоро:жnх. Подібні капе.:tі :o.tnюt 
тоді воєводи:, І<аште.'1ЯНИ іі біскупи. Х.їопціо з во
линського Дубна висилано на на~·ку духової му
зики до шлеського Бжеrу чи то грн на лютні в 
Італію. Співом у ланів заробля.1и учні-жаки на 
прожиток. Та й таки співані латинські r.tшi :JНані 
ще з 1543 р. (Z. Gloger: Encyklopedia staropolsk~. 
t. ІІІ, 242, Варшава 1900-03, 2. внд. 1958). 

Якою могла бути спецілльна церковно-:музич
на термінологія перед хвилею цього латино-nоль
ського вnливу, можна заключувати й на підставі 
відомої з полемічних лпсань 17 в. (того ж й. Т. 
Коренева) проти старого співу. За генетичний 
зв' язок старокиївського співу з пізнішим росій
ським промовляє рос. назва де.ttество, де.4tествек
кое n-5кіе (теж: тристрочное) для місцевого бого
службового співу, що ВJІВодиться від церковно
слов. до.м.естих-ь «заспівувач, читець» (середньо
грець. demestichos, domestikos «заспівувач» з ла-
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тин. domesticus «домашній») чи назва надрядко
вої невми- крюк або кулис.м.а, знана ще з 15 в. 
Самі ж партії цього рос. триголосого співу звали
ся: низ, верх і (середній) nуть, при чому оба перші 
співалися всього ~ерцією чи квінтою ( «разнома
сувалися•) від «путя» ( «Мусикій. грам.», стор. 17). 
Те проти чого в цім російськім деместаеннім співі 
стали виступати виховані київськими співаками 
нові музики (напр. той таки й. Т. Коренєв), були 
розтягнені й здеформовані всякими вставними но
вими складами, виниклими з ліrатурних пасажів 
(зовсім як у нас дяківським «гагаканням»), слова: 
(не)ненайки, нененаи и (ахи)хабувьt, (а)хати, ани
(хи), абувьt, exu, неихе, хо.м.они, - як їх зве й. 
Коренєв; мовляв, причастем «Чашу спасенія» спі
вали так: Чашу спа-::сабува-асе-::се::себувеа-ниа-::са
бубувае пріиму, имя Господне пріи-охобубува, -
покаянну ж стихиру: «На ріщt. вавилонстt.й ева
вилои не-тай на-айни-аней не- и нетайна-и нетай на-и
ноанеине-инетайна, аллилуія, инене» (стор. 37-38), 
чи то в грецькім «Христос воскрес»: « ... зоин 
ехари-харисаменон-анайни-еайни-инетей-айнайни•• 
(стор. 49). Йшлося, може, про якісь перейняті чи 
не з Візантії ще, а збережені лиш на рос. півно
чі, мельодійні «закарлючки»; від них то й рос. ви
раз жо.м.ония, хо.м.онея набрав значення «нісеніт
НИЦя•, подібно як наш надцністрян.-покутський 
тирилейси (з незрозумілого літійного грецького 
Киріє елейсон «Господи, помилуй»), звідки далі й 
- терефери, теревені. 

Новий наш церковний спів 16-17 вв. приніс 
низку нових термінів. Голоси церковного хору -
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крім давніх назв: лики (споріднене з лtще, а що, 
як і ликувати «радіти», казало б здогадуватися, 
що :може первісно були вони хіба якісь «маски», 
себто «скоморохи» - хоч можливе пов'лзання з 
лик «товпа», поль. liczba «число»), з-грецька хорьL 
(давнє сhогбs «хоровий танець», первісно «танцю
вальна площа», себто обгороджена площа, порів
ний латин. hortus «Город»), «По-київськи» клиро
сьt (власне наше крйлос із гр. klёros «духовен
ство», первісно «Жереб, доля; жеребок, дощечка, 
табличка»), а по-рос. стаю.ща, - стали тепер зва

тися З-ЛаТИНСЬКа nартес (лаТ. partes «ЧаСТИНИ», 
звідки й наше nартія, napтttтypa з італ.-середньо
латин. partitura); сам такий новий спів названо 
звідси nартесни.м.. Оті давні назви голосів збере
глися в нас як назви частин церкви, де такі хо
ристи стояли: rал. крй~ос <<лавки в середній цер
ковній наві праворуч чи й ліворуч напереді, де 
співає утреню й вечірню по селах дяк з прнчото:-.1 
- дячками-піддлчими» (раніш к.л.ttрос, 1:ри.л.ос 
«духовенство, причот владики, ігумена; півчі», 
звідки к.л.ироша1tин, крttлошаюtн «духовнніі з nла
дичого при:чоту, півчий», гал. крtt.л.ошанйн «член 
консисторії, канонік»), хори «рід балькону над 
притвором, куди дяк з причотам персходив по се

лах співати під час Літургії». 

Не всі перnісні латино-польські чи іта:Іійські 
назrш голосів збереглися: давнє дttш1-\ант (поль. 
dyszkant, сер.-лат. discantus ніби «розспів» - ос
новна мельодія) заступлене сьогодні італ. soprano 
'<Найвищий (голос)» (сх.-укр. сонран(о), зах.-укр. 
з-польська соnран, sopгan). Латино-італійські наз-
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nи інших голосів зfіереглисп: альт (італ. alto «ви
сокий»), бас (і тал. basso <<низький»), теи6р (іта.л. 
tenoгe ніби •тідтримувач»); згодом впроваджено 
ще посередній до альта .Аtеццо-сопран. (італ. mezzo
sopгano <<середній сопран») та посередній до баса 
барітон (іта.тr.-грець. baгitono ніби <<важко-тоно
новий» ). Не засвідчена зате в нас давня поль.-ла
тинсьюl назва wagant д.тrя 5-го голосу поза чотир
ма стандартними (лат. vagans <<блукаючий»). 

Тони шкали зве Ділецький ще з-латинська: ут, 
ре, .A(U, фа, соль, ля, (си)- хоч не цурається і но
віших поазбучних с, d, е, f, g, а, h, зокрема при 
хрестикових нотах (фис, цис, дис, tuc, auc). До ре
чі, зі шr<олярського співу отих латинських назв 
fa sol (а теж, може, італ. alzaгe la z6Ifa <<знімати 
вереск») виникло польське fasol <<сварка, турбота; 
жарт•, звідr<и пішло й Бериндине фасол у «Лек
сиконі» (м6.лва, м-ьлва: розрух, гомон, гук от мовьІ 
людзкои, окрик, тр-ьвога илй крик, звада, бурда, 
турн'hя, фасол, зам-Бшане, зtелк, смущенье, смя
тенье, попеченіе, тросклішае старане, печаловане, 
стовпець 121, повтореве в «Синонімах» фасольt: 
многи печали, Пам'ятки укр. мови 16-17 ст.: Лек
сис Лаврентія Зизанія. Синонима Сv'Іавеноросская, 
Київ 1964, стt:'р. 166). Для шкали вживає Ді.'Іець
кий терміну za.м.Ata (італ. gamma «І'ама, шкала» за 
rрецьr<ою назвою третьої літери азбуки, а що від 
часів rвідона д'Ареццо стала вживатися за назву 
підстававого тону шкали, а звідси - й усіх тонів 
шкали) та ще zа...ч.1tа-ут «nочатковий тон шкали», 
що теж виводиться з Італії. Для нотних .тrіній Ді
лецький уживає звичного тоді терміну таб.ІІ.Ятура 
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(сер.-лат. tabulatuгa «нотне письмо для інструмен
тальної музики»); загально всі тони шкали зве 

з-польська абецадло, обечадло (поль. abecadlo, дав
нє obiecadlo «азбука») сир-Бчь букварь,- «но·rшtй 
ключ» це кля.виш (поль. klawisz з лат. clavis 
<<ключ») і те:ж клавес, ключ; «Хрестик» - у нас 

сьогодні перекладений з нім. Kгeuz - в нього діе
зис (латин.-італ. diesis з грець. diesis «перехід, під
вищення>>; сх.-укр. дьєз <<Хрестик» із франц. dicse), 
«бемолок» - бе...ч...чол (від іта."І. назви для цього 
знака за його круглою формою Ье molle «бе округ
ле» у відрізненні від бекар «касівник», франц. 
becarre з і тал. Ье quadro «бе квадратове»), а звід
ти Й бe.At.AtOЛЯ.p1LbLU, бе.чулярн.ЬLU «МОЛЬОВИЙ, мінор
НИЙ» іта.ТІ. molle «М'який» та франц. mode mineuг 
«сумна тонація» власне «менша т.»); ••r.шжорний•• 
(із франц. mode majeur <<весела тонація» досліnна 
<<більша т.>>) в нього дуралн.ьLй, дуля.рн.ьtй (з і тал. 
duгo «твердий», звідки й зах.-укр. дуровйіі. <<Ма
жорний»). Тривання окремих тонів називає Ділець
кий: такта «ціла нота>> (лат. tactus «дотик», зі зна
чення «один такт» у 4/4-такті), nолта}=та <<Півно
та», чвартка, чвертка (давніше поль. czwaгtka 
<<чвертка»), чвертка единосвязанная «вісімка» (від 
одної спо.тrучної рисrш для всіх паличок-штилів 
у такті заr.tість окремих хвостиків-реберець) ~!аер

тка второесвязанная «шістнадцятка», ч. третіесвя

занная «24-рка», ч. четверосвязанная «32-йка» {<<а 

на більше вже ні голосом ні пищанням не роздро

бити», стор. 54). Неtативні відповідники нот -
nалзьt «павзи» (з гіперистичним написанням -ал

замість -ав-, бо ж писали тоді -ал там, де вmюв-
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ляли -ав: nисал-ь «nисав»); роди nавз Ділецький 
зве: ес-ь «чотирочверткова nавза», nол-еска «дво
чверткова n.», схлиnка «чверткова n.» (вона мас в 
нього вигляд цифри 5), nол схлиnки «вісімкова 
П.» (вона має вигляд Z) і се.м.а «шістнадцяткова 
П.» (має форму цифри 7; може, назва з італ . .:;emi 
•пів»?). Такти в 4/4 звуться - nолная .м.іІра, в 
3/4 - болшая і .м.алая npenopцa (лат. ргорогtіо 
•стосунок, відношення»). 

Для цілої низки нових музикологічних понять 
уживас Ділецький nоруч себе латинського тер
міну й його nерекладу-кальки на церковнослов'ян
ське; для інтервалів: секунда- (нота) вторая (лат. 
secunda «друга»), терцЬLя - третья (лат. teгtia), 
кварта - 'Четвертая (лат. quarta), квинта - nятая 
(лат. quinta; з чого поль. spuscic nos na kwintt:: і 
зах.-укр. сnустйти ніс на квінту І tвінт «сnустити з 
(високого) тону, посумніти» та давніше nоль. prze
kwintowac «nеребирати, вигадувати; кепкувати», 
звідки в «Синонімах» nрекв1ттованє «разсверt.
nt.ніє», стор. 147, та як далеке nерекручепил до 
nеребирати наддністр. nеребендувати «nеребирати 
в їді», nеребенда «nеребірлива в nаші корова» і 
таки Шевченків nеребендя «примхлива (старша) 
людина»), секста - шестая (лат. sexta), сеnти.м.а -
сед.м.ая (лат. septima), октава - oc.fttaя (лат. octa,•a), 
лиtа - союз «ліtатура кількох нот» (італ. lega, 
давніш liga), каде1щьtя - nадеж (лат. cadeпtia, 
і тал. cadenza), фунда.м.ент - основаніе ( «домінан
та•?), дисnозиція - разл.оженіе «розклад голосів 
у гармонізованій мельодії» (лзт. dispositio «роз
ставлення»), tар.м.онія - устроеніе, фуtа - б1па-
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ніе «nовторювання контраnунктом в усіх голосах 
якоїсь теми» (сср.-лат. fuga дослівно «Втеча»), 
контраnункт - nротивоточіс «рух кількох само

стійних голосів» (сер.-лат. contra punctum «нота 
проти ноти») егда гласЬІ единпо единому в знаме

ніих точок, в пt.ніи своем nоложенньІх концерту
ют или борются, 118, ко.м.nозитор - слаtатель, 

строитель, пазидатель .м.усttкіи (сер.-лат. compositoг 
«складач»). Терміни тон, нота Ділецький залишив. 
Подібно не цурався вжити італійських термінів: 
еси куnно - по влоску тутти (італ. tutti «всі,)), 

каnелля (італ. cappella) или риnієни (італ. ripieno 
«повний, сповнений» ),toptu (давніше nоль. gorg(a) 
«виводження трелів» з італ. gorga «гор.ТІянка») «ВИ
сnівування всяких складів з голосними - напр. 

ta, te, zu, zo, ty - при навчанні співу» (стор. 14), 
n"Ьканда (149) щось ніби вісімкове стаккато (з італ. 
ріссаге «колоти»), .м.оттета ос.м.оzласньtе - идt.же 

хор по хору или за хором поет (стор. 109), и."Іи егда 
бась1 на квинть1 (на пять1е ноть1) падеж творят 

(стор. 153) з італ. mottetto «мотет», дослівно «сло
вечко, дотеn, жарт», фрахт «латинське квадратове 

натне письмо»? (гласьІ повинуются ирмологіону не 

фракту, стор. 146, пор. давніше поль. frakta «шва
бах, фрактура, tотичне письмо»; але порівняй у 

Лексиконі Беринди: ГОЛОС'Ь фрактованьtй або 

плач.ТІИвьІй, стовп. 423), хораль - cтttxttpa; tи .. чн~t 
церковнЬІя или антttфоньt (стор. 107), фантазія. 

«композиція», реtент кралевекой каnелли «дири

tент», 138 (nоль. regent, rejent, лат. regens «Керу
вальний», звідки й наддністр. реЄнтиіі «ДЯК»). 
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Не цурався Ділецький і жартівливих окреслень 
для окремих музичних nонять: дуда..4С.и баса ( 111) 
зве він гармонізацію, коли басовий голос тримає в 
тактах терцією чи октавою одну якусь ноту (ніби 
лиш як суnровід мельодії басовими дудами орtа
нів), да~ойда..4С.и (137) в басовому суnроводі мельодії 
зве монотонне одноритмічне nовторювання чверт

ками в квартах; і дуд і да~ойдів радить, до речі, 
комnозиторам оминати - nодібно як і кладення 
фуrи в басі на голосних у й і, бо тоді бас товсто за
сnіває або завиє як вовк, ачи nри спадному nасажі 
секундами заірже як кінь. На nодібний лад фа
фака..4С.и (63) nрозивас невірне вживання для всіх 
тонів шкали єдиного складу-назви <<фа''· 

Серед музичних інструментів називає ор~ан'М 
(вміння гри на них уважав необхідним кожному 
комnозиторові) та nозитив (134); nри тому другому 
йдеться про нерухомо вбудовані орtани (нім.-лат. 
Positiv у відрізненні від малих nереносних орrанів 
Portativ). 

Св. Письмо, зокрема Псалтир, і церковна літе
ратура внесли nочерез літургійні тексти грецькі 
назви для старозавітміх музичних інструментів, 
що nід них церковнослов'янські перекладачі хоч 
nоnідставляли свої слов'янські (свиріль, свирня, 
СОПJ.ІЬ, цівниця, nрегудниця, nипела, nиnола, пи
щаль, труба - для духових; гуслі, скрипиця -
для струнних; бубон; брязкало, бряцало- для та
рілкових), або nаnереймали таки грецькі терміни, 
- а що увійшли отак і в наші давні коляди та 

церковні nісні: nсалтир (грець. psalterion «щиnний 
струнний інструмент», тлумачений як ~усл.и «рід 

зо 

гарфи; рід скрипки» то кальковане як n-Бс.чица, 
n-8сньница, n-8снивьць, то як латинське nablum -
наблом, 15 в.), ор~ан (грець. 6гganon «знаряддя; му
зичний інструмент,>, з чого й назва орrанів), ки..ІС.
вал. (теж: звон - на ньому ж брячали і nлескали; 
~рець. kymbalon «тарілковий брязкучий інстру
ltент», почерез .ТІат. cymbalum, нім. Zimbel, поль. 
klawi-cymbal «рід давнього фортеп'яну» - наше 
t~и.чбал.u; З італ. cennaшelle «ТаріЛКИ», ПОЛЬ. czine
}e, зах.-укр. чюtелі «тарілки»), тtt...•tnaн (грець. t)·m
panon «ручний бубон»). 

Зрештою ж наша давніша лексикографія за
фіксувала лиш декотрі назви вживаних у нас му
зичних інструментів. Зизаніїв «Лексис (1596) від
нотовує лиш: гусли: - арфа (Hi!'d. Нагfе), .'1ІОТНЯ 
(nоль. lutnia, сер.-1шс.-нім. lute, італ. liuto з араб. 
al 'ud «дерево, інструмент з дерева»), скрипіща 
(стор. 40). 

Куди багатіший тут уже «Лексикон» (1627) П. 
Беринди, що nомітно відображує й польське посе
редництво при nерейманні західніх інструментів; з 
духових інструментів він знає: трость - тростина, 
nища.ТІка (302); цt.вніща -- свистt.лка, ф.'Іетня (поль. 
fletnia, нім. FlOte з франц.-прованс. flute «флей
та»), шаламаи (народні жоломія, жоло:-.1іtа, дави. 
nо.ТІь. szalamaja «рід шІщалки», нім. Schalmei, ст.
франц. chalemie сер.-лат. calamellнs «сопілка», ca
lamus <(стебло») (315); nищаль - флетня, пищіл
ка, nиск'Ь, пИщки (155); сві:.ріtдь - пищалка, му
зИка невеличкал на кшталт лЮтні:., :-.юскбвская 
тьtж rрецкая, обще сві:.сті:.лка пастьtрскаа .. , 
сві:.р.Яю - свиr..цУ, граю у свисті:.лку (216); сопль 

31 



~ 
Ul 
10 .... 

- сопt.ль, пищалка, флетня, фуіІра (гуц. флоєра, 
рум. fluier «сопілка»), дуда (звуконаподібне), сур
ма (осман.-персь. surna, zurna «рід кларнета») жо
ломt.йка, фі>стула (поль. fistula, лат. fistula «дуд
ка•) у орrанов або у реrалов'Ь (нім. Regal «малі 
переносні орrани», франц. regale «реrістер орrа
нів» ), сопль пасть1рскій - фуіІра пастушская, со
пец'Ь - играч'Ь, пищалник, сурмач'Ь, корнетИста 
(давнє поль. kornet «ріг; труба-крилівка», франц. 
cornet «ріжок, поштова трубка») (229); прегудница 
-дуда, шторть (поль. sztort «рід великої пищал
КИ», італ. storta «басовий ріг», дослівно «викруче
ність»), прегудник'Ь - штортИ:ста (дав. поль. sztor
cista), дудар'Ь (175); труба 453 (прадавнє позичен
ня, мабуть, з сер.-лат. trumba; гуц. трембіта з угор. 
trombita «труба», а це з італ. trombetta «трубка»); 
зі струнних інструментів: rусль - rарфа, цітра 
(поль. суtга, нім. Zither, лат. cithaгa, грець. kithara 
з котроїсь давньої орієнтальної мови), гусли -
скрипИца, rудец'Ь - арфіста, цитаріста, гуденіс 
- писканє, гудt.нє, пищі>нє (48); бряцало- бряз
калце, клепало, цИтра, фі>стула у орrанов'Ь, цим
бал, rарфа (16; змішано тут зі струнними й інші 
інструменти!); бИло - молоток'Ь котрьІМ'Ь струнЬІ 
натягают'Ь и ТЬІЖ'Ь бИ:.лце албо піорко котбрьІм'Ь 
на струнах'Ь бріІнкают (315); орrан'Ь - инстру
менть, орудіе, гусли, лИ:ра (поль. lira, лат. 1~-п·а, 
грець. lyra- позичення, може, з егейського) (431); 
лИ:ра - скрипИца (429); миханіческій арrан'Ь 
(436); кінИ:ра (1·рець. kinyra «!О-струнна гарфа» з 
гебр. kinnбr сщитра») - цитара, гарфа, в кінИрЬІ 
шумяще - на rарфах'Ь бріІнкаючьІИ (422); кИм-
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вал'Ь - цимбсіл'Ь для грань.Я (423; при чо:-.tу кім
вал'Ь - ЗВОН'Ь1 422); З-ПОМіЖ іНШИХ: ТИМПаН'Ь -
бубен'Ь (464) та буббнки (473). 

«Синоніма славеноросская», рукописний слов
ник 2-ОЇ ПОЛОВИНИ 17 В., ЩО В ОСНОВІІО:\ІУ Є селек
ЦіОНОВаНИМ лівобережним українсько-церковно
слов'янським оберненням Бериндпного с<Лексико
ну», придає тут nсього деякі варіянти с."Іів і їх зна
чень: арфа- гусль; арфиста- гудец'Ь; гарфа
бряцало, rусль; цимбали - брлца.·ю, кимва.'І'Ь, доб
рогласен'Ь; цитра - гусль, бряцало; цитриста -
гудец'Ь; корнек'Ь - сопt.."Іь, сопль, корнетиста -
сопец'Ь, пища(л)ник'Ь; сурма- сопль, сурмач'Ь -
пищалник'Ь; флетня - сопль, сопі>.'Іь, цt.вница; 
фt.яра (себто: фуяра) - сопль, сопt..11ь; шаламая 
- ці;вница; штор'Ь - прегудница, штортиста -
прегудник'Ь; фt.стула - воскликновеніе (мабуть, 
«фальцет»); брязкало- бряцало; дзвон'Ь- ким
вал'Ь, КОЛОКОЛ'Ь, ДЗВОНОК'Ь - ЗВОНеЦ'Ь. 

В рукописному азбуковникавому «Лексисі• 
архим. Амфілохія з 17 в. привертає увагу хіба 
варіянт свирня - сурма. 

В 17 в. впадає в очі, що з польщипи пазичувано 
чомусь навіть окреслення для звуків (у Беринди: 
дзвенк, дзвянк, брмt.ніє). Серед назв же інстру
ментів відсутні в наших лексикографів такі, зна
ні в тогочасній польщині, як: kobza «коза, волин
ка», gajdki «мала скрипка», drumla «дри::-.tба», mul
tanki «пищалки», dzyngi «циганське решето», ban
dora «бандура», padwan «лютня», puzon «рід тру
би з розсувними частинами» тощо. 
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Хіба аж новішим позиченним є тут зах.-укр. 
ліtавка «сопілка• - з поль. ligawka, legawka «па
стуша сопілка завдовжки в 1 м з виструганих до
щечок, зчіплених обручиками, в середині облита 
смолою» (з нім. Lagel «подовгувата бочілочка ри
балок»). 

Рукописний латинсько-«слов'янський» словник 
Івана Максимовича з 1718-24 рр. з нового нази
ває: вь1чвертки пt.вческіе "flexiones modoгum et 
vocis", себто щось ніби «трелі» (порівняй дав. поль. 
wycw(i)eг(k), wyczweгk, rycweгki «трелі співака»); 
йдеться тут про д<lвніше поль. (16 в., у словнику 
Калепіна) гiczweгek "pгaeludium", позичеме з 
італ. гісегсаtа «Прелюдія». 

Дзвони бували, як особи, «Хрещені» на іме
на святих,- зокрема великі дзвони; «св. Кирило» 
Успенської церкви («Волоської») у Львові в 17 в. 
давав причини до судових процесів «за образу ві
ри:. поміж укр. і поль. перекупками - за злобне 
непристойне перекручування його назви торгович
ними польками, коли обзивався в старокалендар
ні дні. У давніх служебниках (а теж і в «римсь
кому:. з 1942 р.: « •.• ударяють во вся KQ.4C.naньt и 
ТЯЖКЦ И КJІеП.ТІЮТ ДОВОЛЬНО», СТОр. 142) ДЗВОНИ 
називали ще з-rрецька КСl..Мnаксі, давнє Ка.4f.бан-ь 
(н. грець. kampana з італ.-лат. сатраnа «дзвін»). 
Замість дзвонів після 12-ої євангелії «на страстях» 
у Великий Четвер лиш паламар тарахкав дерев'я
ною калаталкою (об навхресні проміжні стінки 
били 4 молоточки на доземих осях, запущених у 
верхній і спідній кружок в 4 кутиках поміж ци
ми стінками), а подібно під час виношування пла-
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щаниці в Велику П'ятницю калатали діти дере
в'яними «бузька..Аtи» (Бобреччина) чи «дерка-чсі.~е.и» 
(Львівщина): у ньому рухомий молоточок на го
рішньому кінці держака бив у поперечму гори
зонтальну дощечку, вирізаму в формі силюету 
птаха на льоту. Замість дзвонів уживали колись 
по манастирях дерев'яної дошки («бuло>>) склика
ти братію. Латинські optaнu (вперше дістав ніби 
757 р. французький Пипін в подарку від грецько
го цісаря Константина, поширив їх Карло Вели
кий - спершу лиш по соборних і манастирських 
церквах, а від 13 в. на Заході скрізь) не з~tогли у 
наш обряд прорватися ні в час обрядової латині
зації Галичини, але вже поль.-латинська сиtна

турка (поль. sygnatuгka «найменший дзвін на 
дзвінниці подавати nочаток Богослужби», сер.-лат. 
signatuгa «позначення») як назва для ма.тюго дзво

на в міських церквах, в який ударяли, коли вихо
див священик з «тихою» (читаною) Богослужбою, 
-була, nодібно як і такий дзвін- навіть у Свя
тоюрському соборі у Львові. По селах у Галичині 
лиш при освяченні «служа'ЧUtЇ» (міністрант), на 
nольсько-латинський лад, вдаряв сукняною rал
кою в сnеціяльну мосяжну «'Чашу» (рід тарілки 
на короткому держаку). Наші земляки в Бачці (а 
мусить такий звичай бути і в їх карпатській бать
ківщині Пряшівщині, звідки nрийшли в 1750-их 
рр.) знають маленькі круглі («rудзикові») дзві
ночки й на кадильншU. - як ото на швах патріяр
шого саккосу і звуть їх -черк6тки (yr. сsогgб). 

Обрядова латинізація Греко-католицької цер

кви в Галичині в 18-19 вв. ввела декілька латин-
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сько-польських термінів на нові відправи: суn
лікація (поль. suplikacja «благальний молебею> на 
•Свлтий Боже», від лат. supplico «благаю на колі
нах»), « молебен з виставленням св. Дарів» (Східня 
Церква їх уживає лиш для св. Причастя, і не знає 
їх окремого почитання), літанія «Прохальний мо
лебею~ (поль.-лат. lltania «прохальна або жалібна 
відправа», грець. litaneuб, litaino «благаю»). По
ширений у нас в 18 в. тип композиції побожних 
пісень кант, пізніше назва релігійної лірницької 
пісні (в ліри. apro nсалка, nctiлuтu «співати», но
вогр. psallo «співаю»), прийшов зі Заходу (поль. 
kant, kantyk «побожна пісня», лат. cantus, canti
cum «спів, пісня»); від того збірки коляд стали 
звати кантu:ч.кою (поль. kantyczka, лат. cantica 
«Пісні»). Друковані збірки коляд і кантів названо 
бо~омасник (перший рукописний збережений Гри
бопа з 1734 р.; перший друкований почаївський 
1791 р., передрукований 1805, 1825 та у Львові 
1850, 1886). 

З двого.тюсого співу пішли забуті нині вже наз
ви: nри.м. «перший голос» поль. wodzic prym, наше 
львівське водuти npu.м. «ватажкувати, грати першу 
скрипку», з якогось лат. vox pгirna «Перший го
лос»), тоді як лат. vox secunda «другий голос» ( се
кунду вати ко.м.у «помагати, притакувати», поль. 
sekundowac - теж під впливом франц. seconder) 
перетлумачено на вторувати, наддністр. втур 
«другий голос» (з поль. wtбr, wt6гowac). 'У «Мос
калі-чарівнику» (1819) зафіксував І. Котлярев

ський ще інший термін для другого голосу: оксе

лентовать (з якогось італ. voce ausiliante «допо-
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міжний голос»); говорить Финтик: « ... прекра
сная Тетяно, заспіваємо обоє: я о кс е .ТІ е н то
вать буду, а ти дишканта пой» (1. П. Кот
ляревський: Твори, Київ 1957, стор. 296). 

Для збірників церковних напівів втерлася в 
19 в. в Галичині зцерковнослов'янщена назва ~ла
соnіснець (видання Із. Дольницького, Львів 1894; 
вийнятки з нього як « Г ласопіснець или напівник 
церковний» зладили В. Волянський та В. Бойко 
1949 в Кулемборзі-Тільбурзі; «Гласоnіснець» І. 
Дольницького перевидав у Римі 1951 І. Музичка, 
а як «Наnівник церковний» з деякими змінами О. 
Остгайм-Дзерович, Рим 1959). 

Враз із заведенням укр. народної мови в Бого
службу після революції 1917 р. теж і в церковно
музичній укр. православній термінології помітна 
- інколи й пересадна - тенде.щія усувати цер
ковно-слов'янізми (і архаїзми) укр. кальками. При 
одночаснім збереженні церковнослов. термінів у 
Грекокатолицькій церкві виникає й на тому від
тинку нове мовно-термінологічне конфесійне роз
різнювання такими дублетами як: -каnів - насnів, 
розсnів, ~лас - ~6лос, в6з~лас - вu~олос, са.м.о
~ласний - са.м.о~ол6сюнї., отпуст, отnустuтельний
відnуст, відnустUтельний, nолун6tцниця - nівніч
-киця, всен6щне - всенічне, ч.тець - ч.итеt~ь. крю
кове nись.м.о - ~ач.кове пись.м.о. Ледве чи всі такі 
сх.-укр. терміни дадуться без труду ввести в гре
кокатолицькому середовищі: тут бо втер.тшся і від
nовідні фразеологізми (наnр. сnівати. 14-ти.м. ~ла
со.м. «сnівати не тримаючисл мелодії, сnіваної ін
шими»), то знову ж укр. відповідники означають 

37 



N 
01 
N 

щось інше (напр. відnуст «проща» ). Збільшує воно 
число лексичних різниць церковнослов'янського 
походження між Галичиною й рештою укр. схід
ніх земель (напр. ех.: вра~. сласті, о~рада, прах, 
злос.чрадн.и.й- зах. дідько, солодощі, nаркан., .ча
щі, с.чердючи.й тощо). При того роду виразах ідеть
ся не про звичайні, але конфесійні термінологічні 
діялектизми мови. 

Православний Служебник, виданий з доручен
ня Собору Єпископів УПЦ в США 1963 р., повер
тається частково до церковнослов. термінів (все
ношн.а, ~лас, часи - не всенічн.а, ~олос, ~оди.н.и.), 
хоч деінде в ньому термінологія зукраїнщена: о~о
лошен.і (не о~лашенн.і), єктен.ія nотрійна (не су~у
ба), бла~альн.а (не nроси.тельн.а), зображальн.і (не 
ізобрази.тельні), ран.ішосвячен.і дари (не nрежде
освящен.н.і д.), ~орнє .чісце (не ~орн.е сідали.ще), 
райські двері (галицьке царські врата). Подібно в 
низці виразів повернено до вимови грецьких по
зичень з u., а не з і (али.луя, кафи.з.ча). Зрештою 
проблемі нашої церковної термінології присвяти
мо ще окрему розвідку. 

Вже оцей побіжний огляд однієї лиш церков
но-музичної термінології говорить, скільки то не
засвідченої джерелами історії культури скриває в 
собі лексика. В нас отут вона говорить про сильну 
південну, візантійсько-болгарську хвилю, заміне
ну згодом західньою, польсько-латинською чи -
італійською. 

зв 



Олекса ГОРБАЧ 

Староцерnовноспов'внсьна мова 
і церновноспов'инсьний перекпап Сватого Письма 
"ХрИСТИJlИСІtКИЙ ГОJІОС",Мюихеи 1972,ч.8 (20.2.), 
10 (5.3.) '12 (19.3.) ,17(23.4.) ,20(14.5. ),21.(21.5.) 
24-28(11.6.-9.7.) 
1. Мова С'ІRj)Оl\СРІ'ІJВRослов'янська і староукраїнська 

Деколи доводиться й нині натрап- раїну, може, ще від походів кн: Свя
-'ІЯТИ в писаннях наших немовознав• тослава Ігоревича на Болгарію 968 
ців на невірне твердження, мовляв, р. полоненими духовними-місіонара
мова, вживана сьогодні в українській ми й тут достосована лиш до фоне
кuтолицькій богослужбі, ---: «староук- тичної структури староукраїнської 
раїнська», себто мова староукраїн- мови, з якою пройшла всі її дальші 
І'L>КИХ племен: білих хорватів, дулі- зміни (якщо мова про український ва
Гіів (бужан) волинян, деревлян, полян, ріянт церковнослов'янщини). 
сіверян, тиверців і уличів а чи їх на-:' Такі найважливіші фонологічні змі
щадків. Воно слушне хіба настільки, ни цеї старомакедонсько-староболгар
що це (з відповідною фонологічною ської мови (для неї прийнялася назва 
іадаптацісю) була літературна мова- староцерковнослов'янська мова- від 
afio докладніше один з-поміж її жан- її функційного вжитку, а подекуди й 
рових мовостилів-у давній Україні, старослов'янська мова - бо це най
почавши приблизно від християніза- давніша засвідчена літературна мова 
ції (988). У її бо варіянті, достосовано- слов'ян)- на українському rрунті це: 

му до староукраїнської фонологічної 1) вимова носових голосних ~. Е: як 
t·истеми писалися чи перелисувалися у, 'а/я, налр. дуб'Ь, пять; такі носові 

літургічні книги й релігійно-церковні голосні ще досі знає польська мова 
тоори (nроповіді, поуки, житія); вона (dчЬ, рі~с); вони булv.: колись і в мові 
ашливала і на мовостиль світських українців, але перейшли десь у І-ій 
жанрів староукраїнського лисьмен- половині 10 в. в у, 'а/.и: угорці-мадя
t·тва (літописи, дружинний епос, як от ри, які прийшли й на Закарпаття бл . 
• слово о полку Ігореві»), при тому ще 895 р., чули ще тут назву річки Yr як 
11айслабше на мову ділових докумен.. Ung, але вже візантійський цісар Ко
тів листів чи юридичних актів, ло- стянтин Порфірогенет, описуючи вод
скі~ьки вони були лисані світськими ний шлях «русів» Дніпром бл. 948-52, 
людьми. подає серед назв Дніпрових по_рогів 
Староцерковнослов'янщина це на.. Неасит, мабуть, Ненаситець, а що 

справді мова в сВОfЙ основі старома• первісно означав хіб~ назву пелікана, 
кедонсько-староболгарська, оформле- ст.-церк.-сл. nej~sytь ніби сненажора» 
11а солунцями свв. Костянтином-Ки- (зловлену бо рибу перетримує у· ве· 
рилом (826-869) і його братом Мето~ ликому мішечку-волі!) ·- тут уже 
дієм (815-885) для місійних ціпів ее.. без носового голосного, себто нея
ред моравських слов'ян -від 863 р., а сwть; 
·•rодом у 9-10 вв. поширена в Македо- 2) дальша фонетична різниця по
ІІії й Болгарії, а звідти занесена в Ук- між обома мовами це наявність у мові 
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схі~ніх слов'ян (українців, білорусів і 
росІян) т. зв. nовноголосу, себто rpyn 
-оро-. -ере-, -оло- nоміж nриголосни

ми, а де в таких випадках староцер
ковнослов'янська мова (а теж інші 
південнослов'янські як і чеська й сло
вацька мови) має -ра-, -p-h-, -ла-. -л-h-, 
а nольська :!.Q.-, -rz~-, -Іо-, -le-, напр. 
укр. ворота, сцсл. врата, укр. перед, 

сцсл. пр-hд-ь, укр. золото, сцсл. злато, 
укр.молоко, сцсл. мл-hко; в куди рід
ших числово виnадках nоявляється в 

українській мові (як і в інших nів
нічно-слов'янських: східньо- й захід
ньо-слов'янських) у назвуці слів під 
nраслов'янською спадною (ціркум
флексовою) інтонацією ро-, ло-, де 
староцерковнослов'янська мова має 
ра-, ла- (укр. робота, лодка, сцсл. ра
бота, лвдия); йдеться тут про різні ви
сліди nроцесів, мабуть, з 8-9 вв. по Хр. 
(ім'я переможця над аварами Карла 
Великого, 742-814, короля франків 
768-800 і римсько-німецько-французь
кого цісаря 800-814, стало для слов'ян 
назвою «володаря» загалом, nop. укр. 
король, 'ПОЛЬ. kr61 чи сербохорв. kralj, 
себто було ще охоплене цим фонетич
ним процесом; аналогічний nриклад 
зміни у значенні слова це латинське 
ім' я Caesar r ай Юлій, завойовник r а
лії з 1-го в. пенед Хр., а ЩО в rерман 
стало назвою найвищого володаря kai
~· нім. Kaiser «цісар»: слов'яни ж це 
слово перейняли від rотів як ціосар ь. 
а з чого врешті пішла й назва цар); 

З) уназвуці слів у деяких випадках 
українці вимовляли о- там, де ,старо

церковнослов'янщина (як і інші пів
денно- й західньо-слов'.янські мови) 
знала є- (цсл. єлень, єзеро, єдин'Ь -
укр. олень, озеро, один, nри чому 

єдиний це церковнослов'янізм у нас); 
тому грецькі й скандинавські ймення 
з ~. ~- зм.інили наші предки на о
(Олена, ІЦсл. Єлена, старогр. Helenё ні
би «грекиня»; Ольга, Олеr, старонор
дійське 'Helga, Helgi ніби «свята, -тий»); 
томущо цей процес захоnив ще хри-
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стия~ські ймення, то можна гадати, 
ЩО ВІН ПрОХQДИВ Ще В 10-11 вв.; 

4) на місці nраслов'янських сонант
них (складотворчих) твердого й м'якІJ
го р, л у словах тиnу торr, верх, полк. 

вовк (сцсл. тр'ЬІ"Ь, врьх'Ь· І вр-ьх-ь, 
пл'Ьк-ь, вл'Ьк-ь - староукр. тьрr-ь, 

ВЬрХ-ь, П'ЬЛК"Ь, В"ЬЛК"Ь) ВОКаЛіЧНИЙ ew'le

MeHT, себто nівкороткі голосні -ь (ко
ротке .У), ~ (коротке і), вистуnав nеред · 
а чи шели цих р, л; 

. 5) ,на. місці праслов'янських rруп 
tз, kt , ~ вимовляли в староукраїнщині 
ч, ч,,джІж, а в староцерковнослов'ян
щию шт, шт, жд (печь. хочу, свt.ча, 
межа - сцсл. пешть, chost~, сві»шта, 
межда); староцерковнослов'янські лі
тери шт nисалися в кириличному. 

nисьмі під собою як ліrатура (з одною 
сnільною nоземою рискою) , з чого 
nішла й наша літера щ (замість неї 
біл~руси nишуть шч); вимова щ (щ~; 
замІсть шт у церковнослов'янщині, 

n.оширені~ на Україні (як і в білору
СІВ та росІян), nоявилася, мабуть, під 
вnливом тих виnадків, де в староукра
їнському ВИМОБЛЯЛИ ШЧ, а В староцер
КОВНОСЛОВ'ЯНЩИНі ТеЖ ШТ (наnр. ШЧИ
рЬІЇІ, суфікс -ишче - сцсл. штирwи 
«ЩИрИЙ», -11ште: жилищ_е_ ~ жилиш-· 

те); є ще й інші тлумачення такої ви
мови шт як шч у нас та в білорусів і 
росіян; сліди цеї вимови видні у нас 
наnр. у словах: мощі (nop. не-міч), су
щий (хоч: гарячий); для цсл. жд пор. 
хожденіє - укр. ходження; 

6) фонему і; «ЯТЬ» ВИМОБЛЯЛИ В Бол
гарії-Македонії хоч як я (пор. цсл; 
яствиє «Їстивне») хоч як є/е (пор. укр .. 
цслов. предві>чньІй, власне прі»д-ь
ві>чьньш), - тоді як в Україні nере
важала вимова того ж «ЯТЬ» як і (пор. 
укр. цслов. на віки віков - рос. цслов. 
на вєкі векоф), а в наших nівнічних 
говірках (Полісся-Чернігівщина) як 
дифтонга іе (nід наголосом він там 
і досі зберігся, а без наголосу nерей
шов в е/и); 

7) тоді як староцерковнослов'янщи-
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на знала вимову r (боt'Ь, rосподі), то в 
староукраїнщипі вже з 11 в. засвідче
на вимова сnірантного r; у донедавній 
російській церковній: вимові (теж у 
ст~рообрЯдців)такесnірантнеrвсловах 
Боr, rосподь. блаrо тлумачено слідом 
київської вимови - чи то з часів мі
сіонування, чи 15-ro а чи 17-18 вв.; 

з 

8) існувала ще низка різниць nоміж 
староцерковнослов'янщиною й старо
українщиною в деклінаційних і конь
юІ·аційних закінченнях, як от: а) в ро
довому однини й називному-знахідно
му множини жіночих (частково й чо
ловічих іменників) з основами на jа
(земля, душа) та в знахідному множи
ни чоловічих іменників з основами на 
jo- (~, ~) nоявляється в старо
церковнослов'янщипі закінчення -Е: (в 
староукраїнщипі -і>, звідки йаші 
нові: землі. душі, к·бні, ножі), при 
чому цей носовий голосний у нас чи

тано як -я (отже): земля, души, коня, 
ножя); таке -я зам.інила пер~видана в 
Москві 1648 р. Граматика М. Смот
рицького на -11/-ьr як бодай паралельні 
закінчення і звідси увійшли вони зго
~о::-.1 у синодальні богослу?f{бові тексти 
(До того й частково з російським пра
вописом: Богородиць•, душьr, тощо); 
слі~и ж староцерковнослов'янського 
закінчення -~ збереглися як -я в дов
гuзакінченневій (займенниковій, скла
деній) відміні прикметників як і зай
менників та числівників порядкових, 
а де: виступають ще й інші різниці nо

між староукраїнщиною (тоі> доброt. 
зем.'Іt. «ТОЇ доброї землі», тьr (t.) доб
рЬІt. зсмлt. «Ті добрі землі», знахід. 
ть1 (t.) добрЬІt. коні> ~тих добрих ко
ней») і церковнослов'янщиною (тоя 
добрЬІя земля, ТЬІЯ добрьrя земля, тьІ
(я) добрь1я кони); 

б) з-поміж різниць у дієслівних 

формах назвемо: форми активного діє
прикметника теnерішнього часу типу 
СТ.-укр. І\10Га, СЦСЛ. МОГЬІ «ТОЙ, ЩО 
може», закінчення -2-ої особи однини 
теп. ч. сцсл. -ши -. ст;-укр. -шь (тво
риши - творишь), закінчення З-ої 

особи однини й множини сцсл. -ть -
ст.-укр. -ть (несеть, nesqt'Ь - несеть, 

несуть), додаваш .. • в староукраїнщипі 
й у імперфекті (сцt-'1. ~. nes~achц 
- ст.-укр. несяшеть, несяхуть «ВіІ:І 

ніс, вони несли»), закінчення З-ої осо
би двоїни сцсл. -те - ст.-укр. -та (не
сете - несета «вони два несуть•>, ІІе

сіоасте - несиста «Вони два несли.~, 
нссосте - несоста «вони два понес

ЛИ»), троякі форми аористу (минулого 
часу) в старших текстах староцсркus
нослов'янщини (рек'Ь/рі»х'Ь/рекох'Ь сея 
.сказав» - найстарша, молодша й най
молодша) супроти .ТJнш одної (рекох'Ь) 
у староукраїнщині, майбутній недако
наний час творився в староцери:овно
слов'янщині за типом b<Jd<J citati <<ЧИ
татиму», а в староукраїнщипі радше 

за тиnами начьну/имамь/иму/хочу 
читати, ніж буду читати; 

9) серед словотвірних різниць наз
вемо сцслов. префікс из- (ст.-укр. вь1-: 
и~бьрапьньш - ВЬІuьрапьньш) і _су
фІкси -ица, -иште (ст.-укр., крім -иця, 
-ище, ще й -'ЬІ(а та -иско в nодібних 
функціях, напр. К'ЬНИЖИЦа -К'ЬНИЖЬ
Ка чи нове укр. псище /псисько); 

1 О) ку ди глибшими бу ли різниці в 
лексиці, але вони вистуnали вже та
ки і в самих староцерковнослов'ян
ських текстах як слід старомакедон
ського, моравського, паномсько-сло

вінського й староболгарського під
rрунтя і про них буде мова далі (напр. 
сцсл. да «ЩОб», лоза «Виноград», село 
«поле», ланита «Щока, лице)> - укр. 

«і», «Верболіз», «село», чи лоно). 

Однак, не зважаючи на всі ті назва
ні різниці, обі мови - .староцеркuвно
слов'янщина й староукраїнщипа -
були собі в 10-му віці дуже близькі 
низкою. інших фонологічна-морфоло
гічних і синтаксичних рис, ближчі на
віть ніж староукраїнщипа й нова ук
раїнська мова у тому відношенні. 

"У фонології це була наявність ряду 
фонем, які пvчали зникати в староук
раїнській мові від 11-го віку, а саме: 

1) півкоротких голосних «єрів» 'Ь, ь 
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(короткі у, і),у т. зв. слабих положен
нях викликуючи тут своїм заником 
низку дальших змін (напр. перезвук 
о, е в попередньому складі слова в і: 
дом-ь ~ дім,. печь ~ піч; подвоєння 
приголосного в виnадках тиnу зельє 

~ зілля),- «Слабим» же було їх nо
ложення у визвуці слова, у сусідетні 
складу з гоJІосним nовного зяучання 

(бьрати «братиn. з-ьвати «Звати») та в 
кожному непари~.:тому складі, як чи
слити від кінця слова чи то від скла.:. 
ду у сусідстві голосного повного зву
чання; у «Сильних» положеннях -ь, ь 

переходили в о, е - «Сильними» ж 

були положення в паристих складах 
слова (wьвLць «Швець», шьвьця «шев
ця», ШЬВЬЦЬМЬ «Шевцем», С"ЬН"Ь ссСОН», 

с-ьна «сна, сну»); за невповні ясних 
умов у нашій давній церковній вимо
ві, головно у nрефіксах і nриймении
ках (с-ь, К'Ь, В'Ь) «Е!ри» 'Ь, ь теж у сла
бих nоложеннях стали вимовлятися 
як о, е у церковних виразах (собор -
але народне збір із С'ЬбОр'Ь, вознесен
ня - В'Ьзнесениє, со, ко, во, множест

во, рождестоо .....,.... але народне різдво 
із рож(д)ьство); до скорочення числа 
складів слова, може, не допустила тут 
архаїчна церковна традиційна вимова 
(фонеми 'L, ь nісля їх занику в живій 
мові замінено наближеними до них фо
немами о, е) й головно церковний спів 
із нотними знаками теж над такими 
складами слова; треба бо nам'ятати, 
що в 12-14 вв. у ближче недаслідже
ній rрупі рукописів церковних nрий
нялася була манєра nисати подвоєні 
голосні під наголосом і без наголосу (в 
~ловах . тиnу доІ\І'Ь, овьця мог ло бу ло 
итисл І про nередачу здовженої чи 
звуженої вимови о!); можливо, що та
ка nраво~исна звичка виникла була 
сп~Р..~У шд впл~вом правоnису ірмо
логІиних текстІв, призначених для 

співу, з їхніми надрядковими невма
ми-«крюками» (гачковими nозначен

нями музичних інтервалів і довготи 
нот): тоді бо, де над окремими голос
ними в слові треба було відповідно до 
мелодії написати декілька невм, там 

такий голосниіі під нев:vшми писався 

двічі-тричі (у північно-російських 
ірМОЛОГіонах теж над «ЄраМИ» у СЛа
бих положеннях та в внзвуці слів!): 
то ж можливе, що з наnисань з под

війними го.т~осними в кондакарях, сти·
хирарях і ірмолагіонах поширилася 
uя звичка писати подвоєно голосні 
слова й на інші рукописи; 

2) наявність у староцерковносло
в'ян~ині й староук~аїнщині двох фо
нем 1 -и (правописю 11 - ЬІ), а що від 
12 в.стали в українській мові злива
тися в одному «Середньому» и- спер

шу. в rpy~a.x кЬІ, rь1, хь1, nроцес, що 
досІ не заюнчився в бойківсько-лем
ків~ьких і серсдущо-закарпатсь~::их 
ГОВІрКаХ (СЬІН- СИНІІЙ). 

У морфоло.гії подібність nоміж ооо
ма мовами полягала: 

1) в деклінації іменників з її систе
мою відмінкових закінчень за основа
ми (сьогодні радuіе за граматичними 
рода~и). з ~ормами двоїни (nop. сьо
rо~юш~l д1ялектно-архаїчні дві руці, 
двІ селІ - на заході, два аршина -
на. сході) не лише в імен, але й у діє
слІвних формах (пор. укр. церковно
слов. яко видіоста очи мои ссбо поба
чили очі мої»); 

2) в наявності суnіну замість інфі
нітиву nісля дієслів, що означають 
рух, та. з об'єктом тоді в родовому, не 
в знахщному; його закінчення -ть 

nричинилося до виникнення східньо
української форми інфінітиву на -ть 
(читать), а з якимдавній супін злився; 

З) в наявності системи минулих ча

сів: імперфекту (куповаах'Ь «Я куnу
вав»), аористу (купих'Ь_ «Я куnив»), 
перфекту ( купил-ь ЄСІ\ІЬ «Я купив») і 
nлюсквамперфекту (купиJІІЬ біох-ь сея 
куnив був»),- заміненої в нас згодом 
(в 14 в. чи й раніше) перфектовою 
формою від різноасnектавих коренів 
дієслова (куповал'Ь єсмь «Я купував• 
- кушtл'Ь єсмь «Я купиs•); 

4) в наявності ро;3будованої системи 
дієприкметників Пасивних (несоМ'Ь -
несеН'Ь) і зокрема активних (ходИ (й)/ 
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•НЩИ .....;_ ХОДИВ-і. (-ЬІЙ)/-В'ЬШИ), ЩО В 
новій українщипі виступають вже 
лиш як невідмінні дієприслівники 
(ходячи - ходивши). - · 
У синтаксі ця подібність· виявля

еться: 

1) в наявності категорії неозначе
них (коротких. йменникової відміни: 
пор. пісенне молод козак) і означених 
(довгих займенникової відміни: моло
дал дівчина) форм прикметників, себ
то первісно означали: . добр'Ь мужь 
«один добрий чоловіК>>, добрь1и мужь 
«цей/той добрий чоловік»; 

2) у вживанні конструкції даваль
ного незал:жного dativus absolutus, де 
ми сьогодю послуговусмося часовим 

побічним реченням сцслов. женам'Ь 
пр-kД'ЬСТаВ'ЬШИИМ'Ь rробу «КОЛИ ЖіН
КИ стояли перед гробом»). 

5 

· На Україні прин~сена з· християні
зацією церковнослов'янська мова заз
нала далекосяжних змін, відповідно 
до таких же історичних змін староук
раїнщини, з якою вона співжила в 
симбіозі як специфічний мовостиль 
церковної літератури. Ті зміни. стосу-. 
валися головно фонетики й вони в ос
новному названі вже попередньо:. ·_ 

1) заник чи перехід в о, е «єрів» 'Ь, ь; 
2) вимова -t.· «ЯТЬ» як і, крім випадків. 
де воно виступає в цсл. rрупах -p-h-, 
-л~-- відповідно до українських Пов
ноголосих (пор. · претерпіти, член, 
~редвічний, ~-хоч є й пліни
ти, «полонити»; сх.-укр. Млечний 
путь «Чумацький шлях, Молочна до
рога», .хіба під росій~ьким впливом,· а 
чи під впливом російської або північ
ноукраїнської церкшщої ·вимови); -3) 
ЗЛИТТЯ ЬІ Й И (і) В ОДНОМУ НОВОМУ И, 
крім каР!-ських говірок, де. підужго
родс;ько-бойківську вимову ь1 в цер
ковп.ому співі зі здИвуванням чу ли 
втікачі - подільські свmценики 1944 
р. як ,о (Со не Божий «Сьше Б-ий»). 

Зате народнамовні зміни о, е в і 
(.gім, піч) - ·rtочерез у/іі/и по півден-· 
них говtрках, та почерез дифтонги ти
пу fo, іе під наголосом у північніших 

-церковнослов'янської вимови не за
торкнули, ба навпаки церковносло
в'янщина причинилася до запровад
ження архаїчних варіянтів з о в новій 
українщині (народ, поход). Але модне 
зараз од у підрадянській мові прози 
(раніш допущенне лиш у мові поезіі), 
накидуване редакційними мовниками 
й на еміrрації замість від, це .слід пів
нічно-українського субстрату по чер
касько-полтавських говірках; остан
ніх десятиріч од враз із такими пое
зійними діялектизмами як ~сь за
м~сть -ся (дивлюсЬ, дивитись; диви
лись, -лась, -лось) форсується і в 
УРСР і на еміrрації - подібно .як і 
форми типу в лісу, на pory, ба навіть 
два стола; при завзятій боротьбі з пів
денно-західними (Лексичними) ді.ялек
тизмами в нашій літературній мові й 
одночасному впертому просуванні 

ідентичних --з --російською літераТур
ною мовою скрайніх східньоукраїн
ських діялектизмів - ця вперта тен
денція офіційних київських мовних 
політиків, що російського мовного 
«суржику» свого довкілля якось ні

раз v:e завважують і боротьби з ним 
не ведуть,- повинна бути проглядна 
хіба кожному: вона йде на стирання 
вир::tзних різниць української мови з 
російською. На відтинку лексики та
ка ж війн~ ведеться нібито проти ·«ар
хаїзмів і діялектизмів» по норматив
них лексикографічних працях (і в 
критиці мови окремих письменників 
і перекладачів - напр. подолян' і во
линяків), щоб так виоперувати з лек
сичного фонду літературної україн
щипи все, що різнило б її від літера
турної російщини. Не диво, що· проти 
тотожніх з російськими виразами 
вузьких східньоукраїнських діялек
тизмів (напр .. кропіткИй, крупний)· т~
ких хрестових походів київські :Мовні 
політи~и не проголошують. Не Диво, 
що в Києві 'спинено діялектологічні 
досліди (навіть формально підчинено 
відділ діялектології відділові історії 
~юви в Інституті мовознавства) і що 
и не говориться про складення діялек-

(267) 



6 
толагічного словника· (а nоляки вже блискуче-реторичними церковно-літе
такий свій третій зчерrи друкують!). ратурними формами викликало тен-
Достосувалася була теж морфоло- денцію й собі можливо докладно·пере

гічна система церковнослов'янщини давати при церковнослов'янському пе
на Україні далекайдуче до змін старо- рекладі . грецько-мовні . конструкції, 
українщини і щодо деклінаційних за- навіть · якщо вони не відповідали 
кінчень (головно в nрикметників) і структурі цеї. ·південно-слов'янської 
дієслівних форм. мови, себто запроваджувано калька-
Зближування церковнослов'янщини вані грецькі конструкції при перекла

да української мови вnродовж 12-13 ді, ·а замислуватий реторичний стиль 
вв. прип:ини.тха під кінець 14-го в. _хви- в ориrінальних писаннях. Таку корек
ля втікачів бо."Ігар і сербів, м. ін. і на торсько-перекладницьку середньобол
Україну: у 2-ій половині 14 в. їхні гарську діяльність освятив своїм ав
землі ВШL"ІИ жертвою завою~ань · му- торитетом мученика за віру болгар
сvлманських осман-турків, перед яки- ський тйрновський патріярх Євтімій 
-~ освічені болгари, македонці й сер- (1320-93). Правописно-мовні звички йо
би шукали захисту ·в uдновірців · на го тирновеької школи зводилися до 
північ від Дунаю~ в румунських во- таких основних пунктів: 
лохів і молдаван, в Україні, Білорусі, 1> у праволисі - до написань з но
Новгороді й Москві. Ченці, рятуючи совими голо~ними «юсами» (великим і 
з загрожених манастирів рукописи, малим) 3_, ~ - хоч у болгарських го
nриноси~"ІИ їх з собою і до нас і тут, як вірках та:м: вимов.Ляли '11/а, е, у сербів 
і на Білорусі та в Ро:ії, викликали у, є. а в нас у, 'а/я; до написань rруп 
хвилю т. зв. «2-го пів,:J.еннослов'ян- голосних слова без йотації, згідно з 
ського (мовно-ку.чьтурного) вn:шву». декотрими болгарськими говірками 
У Бо .. "Ігарії бо розuві."Іа б~·ла в час т. (110а, моеа, мое, моу «Моя, моєя, моє, 
зв. 2-го Бо.:"Ігарського царства (1185- мою»); до . етимологічних написань 
1396) церковна перек .. 1адна література грецьких слів такими літерами, як во
у співдії з візантійськими релігійно- ни ··там писалися (аrrел'Ь «ангел», 
духовними осередками;· піс .. "Ія завою- Лоrrін'Ь ссЛонrІІН>)); у визвуці слів пи
вання Царгороду хрестовиками 1204 р. санона сербський лад переважно лиш 
й утворення Латинського царства тут -ь, що його серби як і болгари тут і 
(1204-61) болгарські царі зголошували так не."вимовляли (з того часу похо
nретенсії до духової спадщцни право-· ·дять наші церковнослов'янські напи
славної Візантії. · сання аминь, замість давнішого а~шн-ь, 
До того часу й сама староболгарська і відnовідно до того й вимова з пом'як

(староuерковнослов'янська) мова заз-· шеним -нь, себтq .а~tіІІь, тоді як в ін
нала бvла вже·- піс .. "Ія 9-10 вв. -- ших словах таю написання як с-ьнь, 

далекоёяжних ·змін, які й відбилИся сонь, В'Ьлкь/вл'Ькь «сон, вовк» згодом 
·при nереписуванні церковних книг: ·усунено -. відповідно до української 
давні форми копісти достасовували вимови, де у слові день визвучне -нь 
несвідомо до своєї живої вимови, ін- м'яке, а в соН'Ь -н тверде); у випадку 
коли й псували текст, не розуміючи ·слів типу тopr/n.pr-ь, верх/вьрх-ь, 
вже добре його давніх форм і виразів. полк/n'ЬЛК'Ь, вовк/в'ЬЛК'Ь повернено 
В учених книжників от-.А<«:; назрівала у нас до давніх болгарських написань 
потреба до справ .. "Іення церковн~х типу тр-ьr-ь, вр'ЬХ'Ь, ПЛ'ЬК'Ь, ВJІ'ЬК'Ь, що 
текстів -відповідно до rрецькИх-ориrі- втрималися тоді аж до 17 в. (ще П. Бе
налів. А захоплення серед них же ви- ринда частково так пише в своєму 
сокорозв~неною грецькою мовою й Гі Лексиконі 1627 р., але зникають вони 
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вже в Граматиці М. Смотрицького 
1619 р.); .~ . 

2) у деклінації й коньюrації nовер
нено до давніх закінчень, якщо вони 
були в міжчасі наблизилися до народ
них (добрааrо «доброго>t, писааше «Він 
писав» тощо>; 

З) у синтаксі nовернено до конст
рукцій з. незалежним давальним 
(наnр. Ісус;у пришедшу во Юдею «КО
ли Ісус nрийшов у Юд~ю» ), залюбки 
вживано даDОlw'tьного nрисвійного За
мість ро,:{овоrо (оо в-hкн в-hкоІ\І'Ь) nід 

Ішливо:\1 болгарської .живої мови, яка 
ще раніше стала була втрачати окремі 
підмінкові закінчення; nо-невільничо
му nерекладаво грецький родівник 

церковносw'Іов'лнсьюt:\І _відносним зай
менником ІІЖе, JІЖс, єже і грецький 

інфінітив у функції назви дії церков
нослов'янським інфінітивом. з таким 
родівником замість наnр. віддієслів
ним іменником зі суфіксом -аніє.Lеніє; 
томущо тоді nерекладено зреформова
ний чин св. літургії царгородсь_кого 
патріярха Філофел Коккіна (1354-55 
і 1362-76) то саме в цьому nерекладі 
траnилися такі найрізкіші nрогріхи 
проти структури слов'янських мов, як 

от наnр. у єктеніях (0 єже избавитися 
~Іам от всякіл скорби, rніва і нужди 
Госnоду nомолімся. · 
- Hyper tu rhysthёnai hёmas ар6 pasёs 
rhllpseos, orgёs, kindfnu . kai anankes tu 
Kyrlu deёthomen; І· о єже сподобитися 
нам - Каі hyper tu k_ataksiothёnai hё
mas ... - себто «О ізбавленії нас ... », 
•О сnодобленії нас» а чи «да ізбавим
ся ... », «Да сnодобимен ... »); 

4) у словотворі nрийнялася · тоді 
низка словоскладень на лад грецьких 

замість nритаманних слов'янам суфік
сальних утворень (плодороднLІй «nло
довитий», ·зломудрец'Ь, мноrосв-hтлLІй 
св'hтильник'Ь, хnботворец'Ь «nекар», 
борзописец'Ь тощо); 

5) у висловлюванні стосоваво зумис
не різні аМJІліфікаційні тавтологізми й 
синонімні фіrури візантійської рето-

7 
рики, а що їх згодом окреслювано як 
«nлетеніє словес». 

І ще одна nравоnнена звичка стала: 
ширитися в рукоnисах від 14 в.: з ува- 1 

rи на nересунення слівного наголосу· в 
народній мові того часу сербохорват
ській (у її штокавських, східніх і nів
денних говірках) а теж у македон
ській і частково середньоболгарській, 
- nоч~то давній, традицією освячений 
слівний. наголос у церковнослов'ян
ських текстах nозначувати - теж у 

наших рукоnисах і друках. Воно nри
вело в дальшому до виявлення наго

лосових різниць nоміж тиnом церков
нослов'янщини української, білору
ської й· російської, усуваних аж зго
дом московськими синодальними дру

ками. 

В цілому виникла в 15-16 вв. nід 
вnливом Євтімієвого nравоnису й мов
ної реформи на Україні rpyna цер
ковнослов'янських рукоnисів, що ·їх 
nрийнято з уваги на вживання «Юсів» 
замість у, я називати 'nам'ятками 
юсового nисьма'. Осередками, звідки 
особливо такі рукоnиси nоширювали
ся, були буковинська-молдавські ма
настирі; на Закарпатті така nравоnис
на мода протривала й до 17 в. · 
- Гуситизм і реформація· зі зразІ<ами 
nерекладів св. Письма nричинилисл і 
в нас у 16 в. до виникнення його nе
рекладів на народну мову - хоч у 
формі недільно-святкових читань і 
nоук-проnовідей до них (т. зв. учи
тельні Євангелія) хоч у формі суціль
них текстів на діялектніЙ основі 
(наnр. Пересоnницьке Євангеліє, 1556-
61, з тиnовими в ньому різнодіялект
ними глосами до окремих народних 

висловів: криниця-студня-колодязь). 

У nереnисувані церковнослов'янські 
тексти вносять окремі коnісти, як і 
раніше, свої діялектні риси. На Воли
ні-Поліссі, куди в 15-16 вв. nерено
ситься літературно-культурне життя, 
отакими рисами в фонетиці стають: 
змішування етимол~гічних -h-e не nід 
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.наголосом (река:р'h"'ки>, написання зі 
стверділим р (радrь, врадrь, «ряд~ 
уряд»), з nоявою е на місці ненаголо
шеного и (ходеть «ходять»). Отвердіння 
ць в nівденно-слов'янських мовах, 
себто й болгарсько-македонсько-серб
ському тиnі церковнослов' янщини ще 
з 11 в. - nомітне зокрема в суфіксах 
-ець, -ици - а від кінця 15 в. у росій
ській, білоруській мові й декотрих 
українських говірках (середущо- й 
східньо-nоліських та nокутсько-гу
цульських) nривело до того, що твер
до стали ці суфікси nисатися і в се
редньоукраїнській церковнослов'ян
щипі (отец'Ь, отца, -цу; д'hвица, -цу, 
-цамrь, -цrь); цю тенденцію - написан
ня й церковну вимову - дуже підтри
мали й nізніші синодальні церковні 
друки й тим nомітно віддалили в нас 
церковну вимову від народної. 
До нового розквіту церковнослов' ян
щини як літературної мови на Укра-

' їні nрийшло з заснуванням Острозь
;кої академії (1580-1605) і міських брат
ських шкіл у 2-ій nоловині 16 в. як "і 
Києво-Могилянської академії (1632-
1818>. Завершенням nраці острозько
го гуртка бу ла перша друкована цер
ковнослов'янська Острозька Біблія 

(1581); її осІюnою ста.;ш списана копія 
з Біблії новrородс1Jкоrо архисп. Ген
иадін з 149й р., нкнй уперше зібрав 
разо:-.1 (як nідставу для nоле~tіки з 
срессю «ЖИдовствуючих,,, які ~шли 
свій перС' кл ад старозt:tвітніх книг· з 
гсбрейщинн) усі церкоnнаслов'янські 
канонічні книrи св. Пись:-.ш а чи дору

чив nереклt:tсти бракуюче (налр. Мак
каоейсuкі книги) з латинської Вульrа
ти. Тим самим церковнослов'янсuка 
мова Острозuкої Біблії доnолі сорока
та, поскільки йдеться про різночасові 
й різнодінлектні нашарування (від 9 
в. no 15 в.). Але її текст узято за осно
ву усіх пізніших виnравлених видань 

Біблії (1663 р. в Москві, Єлисаветин
ської або Синодальної Біблії 1751 й 
1756 рр.). Можн~ гадати, що саме т_а~а 

8 
текстова кодифікація . церковносло
в'янщини у Біблії та в різних літур
гічних друкованих текстах 16 в. і та
ки nотреби шкіл стали спонукою до 
скодифікування системи церковносло
в'янської мови в формі граматик: 
грецько-слов'янської «Адельфотес» 
(Львів 1391) і церковнослов'янської 
ЛавреJ-J:тія Зизанія (Бильна 1595) та 
Мелетія Смотрицького (Євс бл. Виль
ни 1619) -з її дальшими виданнями 
чи nерерібками (Москва 1648, 1721; 
Снаrов 1696, Римнік 1755 в Румунії>. 
Лексикальне охоплення церковносло
в'янщини давав у нас Лексикон Пам
ва Беринди (Київ 1627, Кутеїн бл. 
Смоленська 1653), крім різних руко
nисних більш чи менш об'ємистих 
тлумачень незрозумілих слів з Біблії 
:й церковної літератури ('азбуковники' 
на лад лат_инськ:Их. 'маммотр~~rів~.)~·-·· 

--- ~<Алс.пьфотес>> я~ і граматики Зиза-

нія і1 Смотрицького сnерлися на· гра
матнк<Іх rpei\uKOЇ й латинської 1\ЮВ і 
ТИІ\1 Ctli\111i\1 DІІССЛИ В структуру цер

І<ОDІІОС'ЛОВ'ЯНЩИНИ - ЗОКрема D ЇЇ 
І<аньюІ'ацію - низку чужих слов'ян
ським маnам категорій, а М. С:мотриць
кий - ще й штучні форми. Місцевий 
відмінок відкрив у деклінації аж 
Смотрицький ( «сказательньtй nадеЖ>> 
- він же не мас окремої від абляти
ву форми о латинській мові, а абля
тив там nерейняв і функції льокати
ву!). Смотрицький сконетруюнав для 
церковнослов'янщини цілу систему 
дієслівних часів і способів за грець
ким зразком. Що його фонетика цер
ковнослов'янщини могла бути всього 

українського тиnу 16-17 вв., річ зро
зуміла, - зокрема щодо вартости дав

ніх літер для голосних фонем («юсів>>, 
«ерів>> 'Ь, ь чи і/и, ьr). Праволисне роз
межування поміж о-~ (омІкрон
ом~га), е - є чи 11 - ьr Смотрицький 
використав для розрізнення гомонім
пих форм однини й множини або при
слівника й прикметника чи родового 
й ~нахідного (при -го). І цей його ском-
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ІІJІікований правопис утримувався в 
кириличних друках церковних геть до 

І·ої світової війни. його Граматикз 
•&&провадила штучне розрізнювання 
окремих закінчень жіночої двоїни в 
;~і~слів (-ві>, -тh, -тh __.:...супроти чоло-
111'10-середніх -ва, -та, -та);· може, під 
ІІІtлиnом гебрейщини і таки головно 
rюлгарського втікача перед турками в 
('ербію Костянтина Костенецьи:ого (по

'Іпток 15 в.), що вимагав у своему пра
ІюnисІюму траи:таті таких закінчень 

;рш жіночого роду; може, важив тут 

• приклад словінської мови з латин
,·а.t<ОЇ граматики («Arcticac horulac ... », 

ВІттевберr 15U4> Адама Бохоріча. З 
npyroї ж сторони Смотрицький під 
•шлиnом «Адельфотеса» й Зизанія 
ІІРИЙІІЯВ ДЛЯ 2-ОЇ ОСОбИ ОДНИНИ аори
І'ТУ (n староцерковнослов'янщині то
rожю.ої . закінченням з З-ою особою 
однини: реІ<ОХ'Ь, рече, рече «Я, ти, він 

~·казав») форму перфекту, отже санк
"'онуnаn тут на сторіччя парадигму: 
ІJUKOX1., рскл'Ь єси, рече •. 

Граматю<у церкові-юслов 'янщини 
( 'мотриць~ого виправила аж новочас
ІІІІІШ чесr...и:ого славіста йозефа Доб
\ЮПСІ...t::ого ·<~ I.nstitutiones linguae Slavicnc 
ollolccti veteriS>>- (Відень 1822: для- про
••Інційного пряшівця Н. Руснака Доб
JЮuський залишився авторитетом ще 

І'· Б. 1943-го в його ·граматиці «Lingua 
•l~roslavica», Пряшів-Frаgороlі 1943) З 
tІІМ, що аж балтійський німець А. Х. 
І \остоков-фон Остенек від~рив 1 В20 р. 

. на підставі .порівн~ва.ння правопи
' у ОстромирQвого Євангелія 1U56-57 
1 'Р· з nоявою носових голосних ~t. ~ у 

rІОJаьській мові, -що n староцеркоЕ
•юслов'янщині існуваЛи теж тикі но
' oui голосні, лозначувані ьбома «юса
••и• - великим і малим (<<Рассужде
••ия о славянском язьІке» в «Труд-ах 
Общества любителе~ российской сло-
.... сности», т .. 19,· Москва 1820), а чого 
Щt" не знав й. Добро~ський. Таким чи
ІНJМ могли були вреш~і позитивісти-

9 
граматики з Ф. Міклошічсм, А. Ш.пяй
хером, А. Востокоr:им, А. ЛесІ< і ном, ·Л. 

· rайтлером, Е. Карським, Е. Будде й В. 
ІЗондраком та іншими - пісJІя вдо
ступлення· староцерковнослов'янських 
текстів {головно Євангелій, Псалтир~ 
й Евхологія та Житій свв. Кост.ннти
на-Кирила й Методія) скореrува1"И: 
свqї уявлення про те, як саме вигляда-

1 

ла фоІ!етична й морфологічно-синтак
сична · структура староLІl'рІіОВІІОС.ІJО

u'янщию1. Що стщюt~ерюнннн:.ІІов'JІІІ

ська моnа не «русьюt» (так НУІ\tав fіув 
уже u 15 в. боJІгарин КоL'ТНІІТІІІІ Ко
'стенецький!), UJІe nіu;~еІІІЮС.ІІОІІ'JІІt
СL>Ка. Воно потриnало ще J\еслтнріч'ш. 
зnки німець-сJшвіст А. Лескін і хор
ват-славіст В. Яrіч остато•ню _сащрс•·у
вали невірний nогллд Ф. Міаі.'юшіча, 
ніби староцерковнос.ноu'лшщша це 
мова «старословінсІ~к:1», заюt устііі
нено взасмний стосунок оtіреІ\ІІІХ на
ціональних варілнтіn ста рощ'рІшшю
слов'янщини (моравський, далІ.І\ШТІ1ІІ
сько-хорватський, хорnатсько-с.ІюІІіІІ

ський північний, сербсr...ю1іі, боснійсt.~ 
кий, македонсьt<о-охрідський і схі;~
ньо-болгарський). 

ДисІ<усія про першість одної з обох 
староцерковнослов'янських азбук -
глаголиці чи кирилиuі, в яких нашІ
сані найдавніші тексти, -не зш<інче
на ще й досі. Подібно не закінчена ще 
й досі дискусія на тему, де й що на

справді переклали були обидва сло
в'янські апостоли сЕв. Костянтин-Ки

рила й Методій, бо дані про їх перек
ладацьt<у працю з грецького, названі 
в їхніх ·житіях, не знаходять ловного 
підтвердження в збере:жених церков
нослов'янських текстах. 
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2. Св. J{ирило і св. Методій- основонолоЖІІІШИ староцерІШВ1Іослов'ЯІІСЬІ{ОЇ 

літературної мов11 й ~ерекладів церковних I{HJІr. 

862 (чи 863) р. nрибули в Царгород 
Дf> візантійського !-\Їс.аря Михайла ІІІ
го (842-867, nри чому за малолітнього 
сина nравила його мати цариця Тео

дора) лос.іІи від моравського кнлзя Ро
стf{слава з nроханням про місіqнарів, 
що проnовідуnалИ б «слоn'янською7.' 
мовою, мабуть, у про·гивагу до латин
сько-німецьких . .духовників лк полі--: 
тичних ексnонентів німецького цісаря 

Людо13ика і, може, у nротивагу до 
Людовии:оnого nротиморавського сою
зу з болгарським юшзем Борисом; 
кордони .ж болгарської держави слга
JІИ тоді по середущий Дунай і горішню 
Тису. 

В т. зв. Великоморавській держ&ві 
об'єднав був бл. 830 р. кнлЗь Моймір 
Моравію, Чехію, Шлезьк, Словаччи
ну й Панопію (західню Угорщину) у 
nротиnагу східній баварсько-франкон
ськlй експансії, - nедучи бороть
бу ·з місцевими феодалами, які м. ін. 
шукали політично-мілітарної nідтрим-

ІСИ проти Мойміра n середущо-дунай
ських болгар (у східній Угорщині) чи 
таюі в німців, як от князь елоnацької 
Нітри Прівіна: йому німецький король 
Людовик nередав 863 р. в денно за
хідню Панонію над Балатонським 
озером. 'Гаким чином виник тут дру
гий nолітичний центр західньо-пів
денних· слов'ян (rоловно nредків ни
нішніх с.ТІовінців). Ще 846 р. Мойміра 
nовалив його ж nідтримуваний спер
шу німцями племінник Ростислаn-Ра
стіца, а лкий 9 рокін nізніше зумів 
уже з успіхом мілітарна nротиста,ви
тися тому ж .Чюдовиконі Німцеві. Ро
ст:і.Іслан розбив і кнлзя Прівіну в Па-:
нонії, nосадивши там Прівіниного си
на Коцеда (861-874), свою ж Нітру nе
редав свойому nлемінникові . Свято
nолкові: Політичне значення тих ne-

ремі:н напевно у Візантії оцінювали 
належно тимбільше, що йшлося про 
nодії на nівнічно-західніх кордонах 
болгарської держави, з лкою греки ве
ли nостійно війни. 

З церкоnного nor ляду християнізо-:
вана Моравія як і Горішня Пананіл 

nідпада-'Іи з . розпорпдження короля 
Людоnика 829 р. Пасавській дієцезії, а 
Долішнл Пананіл (Хорутаніл-Карин
тія) з Блатнаградом (на південь від 
Балатонеького озера) - Зальцбурзь

кій архидієцезії. Снгали сюди однак 
і греко-візантійські впливи: Дунає.м 
почерез бош·арську державу і почерез 
Дальмацію-Венецію, що тоді nолітич
но підлягали Царгородові. ВисилІ<а з 
Візантії слов'янсь-ких місіонарів: .зап
рошуваних князем Ростиславом у Мо

равію, включувала отже конфJІікти і 
з німецьи.ими політичними та латино
церковними (тут теж і римськими) 

чинниками,. а від самих місіонаріn 
праця на тому терені вимагала ще й 
незвичайного дипломатичного такту. 

З Царгороду вислано тоді двох бра
тів-солунців Костянтина-Кирила й 
Метаділ (•солунці ж усі говорлть чи

сто по-слов'янсьІ<И»- як каже Мето
дієве )Китіє), людей досвідчених і n 
місійній і в дипломатичній праці. Мо
лодший Костянтин, провідник місії, 
був на той час висqкоосвіченою люди
ною з незnичайними філо.ТІогічними 
здібнощами і nопередньо брав уже 
участь у політично-церІсовних місіях: 
для виміни полонених серед сараценів 
у МаJІЇЙ Азії (851 р.), а 8611 р. і в nо
сольстві до хаз..:р (над ДоJІішню Вол
гу), по дорозі до яких (як розповідас 
його обширне Житіє) у кримському 
Херсонесі зустріn ЄвангеJІіє й Псал
тир, писані « ~усьскьІми nисменьІ» 
(rотською? «сирською>) -си рійською? 
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ЧИ «русЬКОЮ»- СХЇДНОС.!ІОВ 1ЯІІСЬКОЮ 
мовою?) і людину, що говорила цею 
мовою, лкої' Костянтин швидко. нав

'Іивс.я nодібно .нк і старогебрейської. 
Тnм таки, згідно з ?Китієм, відкрИв 
чудесно і мощі св. Климента, nапи рим
сьtс:оrо, а що їх Забрав зі собою і Зго
дом узлn їх, вируШаючи в моравсьtс:у 

місію. На його молоді літа приnадає 

доба іконоборства в Візантії: ЖИ:tіс 
приішсус йо~у навіть дискусію з іко
ноборчим па'І·рілрхом йоавом Грама
тиком (832-842). Старший Методій ви
конував деякий час адміністративні 

функції в слов'.янсьtс:ій Егейській Ма
кедонії. Проживали ж оба брати дея
кий час у манастирі на горі Олімп 
(нині У лудаrІКешішдаІ' себто· « Черне
ча гора») в Малій Азії на південь nід 

Царгороду недалеко Бруси, а де ви
никла була тоді у висліді втечі сирій
сьtс:о-палестинських· ченців nеред на
ступом магометансьtс:их арабів свое
рідна система манастИрів ~ щось наче 

nізніШа чернеча ресnубліка на Афоні. 
На Олімn же в манастир завела обох 
братів, мабуть, і політична поразка 
їхніх протекторів при цісарському 
дворі 855 р. Коротке Житіс Кирила
Костянтина згадує ще про Иоrо місій
ну nрацю серед македонців над рі чк ою 
БреІ'альніцею (у 'l<еперішній півн.
східній Македонії). 
Придумавши слов'янське письмо (це 

була, мабуть, J]_Іаг6лицн) й· переклав
ши найnотрібніші д;ш місійної nраці 
книги на «Слов'янську» моnу (може, 
це буюt недільно..:свлткові читашш 
Єванl'еліл, почавши йоановим Вели
коднім, - юс: його цитує )Киті є, -·а 
теж деякі богослужбові тексти), виру
шив на доручення цісаря Костлитин 
з Методієм- а чи й з іншими ще мі
сіонаj:тми, що знали nо-слов'лнськи 
- на Мораву хіба 863 чи 864 р. Пер
ші роки nраці тут були nрисвячені 
вихоuанню учнів слов'янських 

книжників і таки nереtс:ладаншо nот
рібних церковних книг. Слов'лнсь
Іс:им «nросnітителлм» nрийшлося зма
гатися з німецько-латинським духо

венством, для .якого сама в>ке слов'ян
ська мова в боІ'ОСJІужбі - себто не 
традиційні тут латинська чи грецька 
- видавалася срессю. Положення на
стільки ускладнилося, що та nраця не 
знайшла всебічної nідтр~мки місце
вих державних чинників, а Jtатинсь
ко-німецьке Духовенство уважало 
1с:раїну своїм місійним тереном, nід
леглим Пасавові ·чи ЗальцбурІ'ові. 864 
р. мораnський князь РостисJІав під ти
ском союзу німецького короля Людо

вика з болгарським князем .Борисом 
став . васалем -!lюдовика, а враз із тим 
скріnли в Моравії й ·німецькі церкоn
ні вnливи. Отже апрабату для своєї 
nраці - висвячення виховани:х уже 
слов'янських духовників-могли на·· 
ші місіонарі отримати JІИШ від вищої 
церковної влади: в Римі, де, до речі, й 
не могло бути особливого захвату длn 
розросту потуги німецького · вищого 
клеру. 

То ж до Риму вибралися оба брати 
зі своїми учнями- ni еля понад трьох 
років nраці (867 р.) По дорозі затри
малися n сJювінській тоді Західній 
Угорщині (Панонії), де на nівдень від 
Балатонеького озера щиро прийняв їх" 
князь Коцел, даючи їм 50 учнів вив
чи·ги їх сло::з'.я:нського nисьма. Тут nо
ни затрима;шс~ юс:огось пів р01с:у. У 
даJІьшій дорозі почерез Вснецію наші 
місіонарі звеJш дискусію з місц~вими 
противниками слов' янеької .мони n 
богослужбі: .lКитіє Кирила зnе їх 
«трилзи(шиками», бо вони своє стано
вище - мовюш, боrослу?J<ба долуска
єтьсл лиш трьома мовами: гсбрейсь·· 
кою, грецькою й латинGЬІ{ОЮ - об
rрунтовува.ли трьомовним rебрейсько
грецько-латинським наnисом на Ісу

совім хресті на Голгофті. 

(273) 



12 
Формозаві й rондріхові, --:- зrідно з 
Методієвим )Китієм, - як і одному 
Єпископові про'Гивникові слоn'янської 
богослужби. 

Після смер'l'И ш1rш Миколи І (858-
867), який був обох братів до Риму 
кликав (згідно з )Китієм Кос·І·sшти~а
Кирила), прийняв їх ;ут .його настд

ник nana Адріsш ІІ шд юнець 867 чи Після смерти св. Костянтина-Кири
·на nочатку 868 р. з великими урочи- ла nродовжував слов'янську місію 
стос'І'ЯМИ з ув3ги на ·ге, що об~ брат~! його брат св. Методій - спершу в 
nривезли з собою херсонесью мощІ слоnін.ській Панонії, куди його- заnро
св. Климента, nапи римського .. Він сив з Риму князь Коцел. Висилаючи; 
вnовні аnробував їхню слов'ннську Методія 869 р. з Риму, nana Адріян ІІ 
місійну nрацю як u і . їхні.}1ереклади у буллі до князів Коцела, Ростисла
Свя'l'ОГО Письма и JІlтургн. Св. · Ко- ва й Святоnалка nідтверджує сло
стлн·rин захворівши важко, помер У в'янську богослужбу, вимагаючи од
РИмі 14.' 2. 869 р. на 42-ому році жи:т- нак читати сnершу Аnостола й Єван
тn · nрийнявши · nередше nри черне- геліє no латині, а nісля того вже nо
чо~у nостризі ім'я Кирила: йоrо ~о- сЛов'янськи, що було, мабуть, устуn
хована в церкві св. Климент~, де ио- кою nротивникам слов'янської мови в 
ro мощі залишалися ще до ~~нц:.я 18- богосJJ:уженнях. ·через рік Коцел nо
го віку; за наnолеонських в1и~ nepe- силає 870 року Методія знову в Рим 
ховав їх канонік лятерансько1 бази: з nроханням до nапи рукоnоложити 
ліки ·л. Маттеї до родинної гробницІ Методія на єnискоnа, а що означало· б 
в Рекапаті біля Льоретг., де їх аж 1963 церковно-адміністративну усамостій
р. віднаЙІ:DОВ домініканець Леонард неніСТІ:. Коцелової держави з-nід 
Boyle і їх nовернено· 14. ХІ. 1963 до впливів баварсько-~альцбурзької ар
церкви св. Климент: й с~ладено в хидієцезії. йдучи назустріч цЬому на
віn'l'арі свв. Кирила и Метод1я. маrанню, в Римі - щоб обмежити 
Є. здогади, хцо, nодшочися на Бене- вnливи нім~цького вищого духовен

цію з Панонії, оба брати хотіли ?у ли ства ~ реституйовано для Панопії ак
відплисти зі своїми учнями до ~Ізан- рему давнішу Срімську дієцезію, де, 
тії але таМ:· настуnили 867 р. змши на за традицісю, nерши:!'vІ єписJшnом був 
-ці~арському дворі (цісар Михайло ІІІ Христіn учень, св. [\пдроні_!{, заник,:пу 
був убитий, владу :ж: узурnував Ва- nісля мандрівки народш у 4 ст., nщ
силь І Македонець, 867 -886) та на чинену безносередв.Lо Рим.ові, обс а
. nатрінршому nрестолі· (nротектора джену ж теnер Методі см: ЛІ{. архиє~и
обох братів Фотія (858-891), який ви~ скоnом. Але на nочатку 870 р. nогІр
силав їх був на Моравію, замінив йо- шилася nолітична ситуація на північ 
l'O суперник Ігнатій); тому то оба бра- від Дунаю: міжусобиця поміж князем 
'l'И рішилисл nодатися до Риму. На· Ростиславом моравським і його ІІJІе
прихильну ж поставу суnроти ело- мінником Свя·rоnолко:м словацьким, 
в'янсЬJ{ОЇ богослужби вnлинув У Ри- що сnерся на німецьку доnомогу Лю
мі, :може, і свіжий неу~nі:С з В?.~ року довикового сина Карломана, привсл~ 
з nриєднуванням ПІДВ1ЗШІТ1Иських до упадку Ростислава, полоненого и 
балгарів князя Чориса (852-889) для ослjnленого, після чого в J{раїн-~ запа
Риму. За nанування цього князя Бал- нували прихильні німцям сили,. 
гарія nрийняла християнство 865 Р· КонфJrікт 1\.'іетоАія з власновІльною 
ВИсвячуватJ1: с.."Іов'янських учнів У німецькою архидісцезісю в Зальцбур
Римі на священиків (в тому й самого зі, Фрайзінrені й Пасаві коштува~ 
ІVІетодія) nапа доручив єnископам йому їх суду, _ мабуть, у Реrенсбурз1 
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870 р. в нри.нвності Людовин:а та два го, nосJІуговуючися: навjтJ .. фальшоnа
й nіврічного ув'язнення в Вюртен- ними листами ніби з Риму. Варта зга
бсрrії (мабуть, у бенедиктинському дати, що нова війна Святоnалка з 
ма.~астирі в Ельванrен9, де йому- не німц-?ми в 890-их рр. nримусила цьо
обlИшлося без знущань1 та навіть по- го юмця-єnискоnа втіи:а·rи 892 р. зі 
боїв. А:ж рішучі інтервенції nапи Іва- сво:ї дієц~зії й він став канr\лером у 
на VIII звільнили його 872 р. з мана- своиого юмецьІшго короJІЛ Арнульфа. 
стирської тюрми. · · 

872 р. змінилася й nолітична ситу- Місія Методія nродовжувалася в 
ація в Моравії: nоnереднього бо року Моравії й. слгла, ймовірно~ навіть ма
спершу схоплений німцями, а згодом лопоJІьських (nівденнопольських) ві
·визволений: СвятоnоЛк наніс їм мілі- сля~І Крако~а, як. про це згадус :м:е-
1'арну nоразку, а тимсамим відкрили- тодІеве ?І{итtє. З:мн-1~ на п~тріяршому 
ся можливості й для .слов' янсь1шї мі- прес~ол1 в ЦаргородІ, де шсля смер1·и 
сії Методія в Моравії, .нкій форхгайм- Ігна'І'lЯ 878 vp. ЗН~ІJ~ с~·~в n~~piяpxo~t 
ський :мир 874 р. rарантував політич- - nрихильнии Метод1с~~ ФоТІи, стала 
ну незалежність. То ж на Мо.равію притокою, щ~ 1\1етодш вибрався з 
переніс свою місійну діяльність юлькома сво1ми. учнями в ~о рогу до 
звільнений Методій, тимбільше що Царгород~,- згщно з Жит1єм, -на 
загроженнй баварськими февдалами вик~!1к ЦІ~ар!І Василя І Македонця. І 
КоцеJІ не міг його підтримуnати в :Ут иох·о мІсшна праця була одобрена, 
Панонії. Правда, і на Морапах його иого слов'янські ~ню·и як і один свл
лрацю дуже обмежувала латинофіль- и~е~~1к .:·а од':fн д1якон затІ?имані для 
ська партія зі Святополком та голов- МlСІИ~ЮІ прац~ серед балгарІв "l'a маке
но інтриrи німецького священика при донцш. Довюльною морською доР?,: 
Святополковому дворі Віхінrа, що гою серед. пр~год повернувся Мето~ш 
слав на Методія доноси в Рим з обви- на Морашю и тут узявся за закрш
неннями в єресях. Тоді бо загострю- лення сnрави слов' янського богосЛу
вався саме теологічний спір про по- ження, завершуючи переклад Свято
ходження Святого Духа (про т. зв. !_о_р:и:~ма .та інших книг, nотрібних 
filio~ в Символі віри, що в римській молод.І.И: ;слов'янській Церкві. Цими 
Церкві догмою стало аж згодом). nрацями виnавнені останні роІ<И- його 
Доноси До Риму ворога слов'лнсью)ї трудалюбиого життя. 
богослужби священика Івана Венеці- Перекладу книг Св.я'Іuго Письма 
янцл досягли були навіть часової за- довершив, згідно з )Китієм, упродовж 
борони слов'лнсьи:ого богослужевал 8 міся~ів, закінчуючи йог? у день св. 
879 р.; папа викJшкав Методія до Ри- Дмитр1л, патрона свого рщного міста 
'lоІУ для виправдання, куди той ПO!J.ilB- Солуня. 
ся 880 р. і опрокинув усі закиди. Для Зус·l'рівся ще й з новим володарем 
бі.'ІІьшої святковости слов'янської бо- сусjдніх з Моравісю земел1'), угор
l'ослужGи папа поставив лиш"ним:огу, ським королем, що його прийняв, 
що~ Євnнrсw'Іjє читати спершу по Jia- згідно з )Китісм, nрихильно (є й інше 
тин1. Ajie одночасно з ·гим:, на бажан- тлумачення цього :мі{:цл: що це мова про 
н~ ~<нязл Святополка, папа висвятиn нового франконеького цісаря Карла ІІІ 
В~хн~rа на спископа в словацькій Toвc·roro, третього сина й наступника 
Н1тр1, а що фактично обмежувало ·гут Людовика Німця). Паnа Іван ІХ знову 
вJzасть Методія, тимбіJІьше що Віхінr одобрив для Моравії С:Лов'янську бо
нродовжував інтриrуnати проти ньо- rос.пужбу. AJie незабаром 906 року ос-

таточн<? й са~а Велюшморавська дер-
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жава впала rriд ударами мадярів. 
Подбавши ж npo обрання: сnискоnом 
на свого настуnника й пrодовжувача 
розnочатої nраці морав'янина Гораз
да (<<Це вілйний __ муж Еашої зем.лі, доб
Р.ё :вчени!і..._у ла'l'инських книгах і 
прововірний» - як nередає Методі
єві nоручувальні слова його Житіє), 
Методій nомер незабароl\·І 6. 4. 885 р. 
і був святково nохований у соборі в 
Велеrраді. Ще тоrо ж року діло обох 
слов'янських «nросвіти-rеJ!ЇВ» було на 
~Іоравах знищене враз зі з~іною nо
:хітичної ситуації. 

Війна Свя:тоnолка з ні.мц.ями 884 р. 
і . мир 863 р. надали змогу ширших 
вnливів у Моравії баварсько-фран
консько;м:у духовенству. Подібно й ча
сті зміни на nаnському npecтOw"'i nісля 
смерти Івана VIII в 882 р. (nісля ньо
го nрийшли паnи: Марінус 882-884, 
Адріян ІІІ 884-883, Стефан V 885-891) 
дозволили добитися інтриrановt Ві
хінrов~ у паnи Стефана V заборони в 
листах до Святоnалка ~\.ш' .ян~ькоrо · 
бого-служення й невизнання nиnopy 
Горазда на моравський єnисколськ~й 
npecтiJr. Антислов'янська реакцш 
сксро зруйнувала орrанізаційне діло 
Методія: з-nоміж бл. 200 Мет0дієвих 
учнів Горазд, мабуть, norтpaдan жит-. 
тям інших же ув'sхзнсно !~ 11родоно в 
нев~лю, звідки nони в В.снеції були· 
. викуnлені візантійськи:-.:r урядниКОl\1· 
і відnравлені !!_Цаш_~. де незаба-. 
ром у Македонії ·(~~і) та в Бол
гарії (в Преслав і> nродовжили розпо-. 
чату слов'янську місійну працю. Ві
домі й імена найвидатніших з-nоміж 
них: Климент Охрідський (або Сло: 
в'янський), Наум, Ангеларій, Лаврен-. 
тій, Сава. 
-одна- Частина Методієвих учнів, 
оnинилася · серед хорватів. Істрії й 
Д"льмації, де їх традиція nро·грива.ла 
до наІіzих днів у формі католиюв
«tлаrолР-шів» (названі вони так від 
уживанн~ в своїх слов'янських бого.;. 

службових книгах гранчасто-глаго
личного ~; старе ж глаголичне 

nисьмо Х-ХЦ вв. було круглаве) у 
Дальмації, зокрема ж на остроnі Крк: 
у різний час вони були то пересліду
вані то толеровані італійською ієрар
хією й духовенством. Обороняю'!ися 
перед закидаL\ти в «Єретичності» сво

го nисьма й богослужбових слов'ян-· 
ських текстів, «rлаrоляші>> створили 
були леrенду, мовляв, воно було nри
думане їхнім зе:м .. 1яком ілірійце:\t св._ 
Єронімом у 4 с1·. На . nосхідньос.тrо
в'янщення церковнослов'янської Іх
ньої мови (хорватського її варіянту), 
ма..тrо в 17-19 ст. вирішальний І:юлив 
у друковаmtх текстах свідоме набли

жування до норм Грс1матики М. Смот
риrіЬІшrо з -т6-1в..:ПГрр.; аж у 1890-их 
рр. повернепо тут до старохорват-

ських форм. -

Деякий час зберігалися слов'лнс_Ьl{і 
рукоnисні nереJ<лади и:ниг Святого 
Писима у боснійських богумилів 12-
16 nв. БоtумиJІьсьюt єресь проникну

ла сюди з Ма.Jюї Азії почерез Болга

рію й Македонію як варіянт несторі
ннства-павликіянства, а слгла як аль

біІ'еІізтво аж до Піuденної ФранцП. 
Проnовідуючи дуалістичне походжен
ня світу (з рівновагою си.л зла й доб
ра), завертаючи до nервісно-христи
янського громадіветна без ісрархії, 

збаг<~.чуваІtUЇ у :rtисліді підтримки 
дер)К<щою, та без духов~нства (його 
застуnа.ли виборні «с1·нрці» з СІвтори
·rетом) й узоuнішвсни ..с. форм богослу
жіння, богумили ІІС1І<JІикали на себе 
жорстокі псрсслі)(ув~шня І<нлжою 
владою у Болгарії, а хрсстоuі походи 
. {З Боснію з като.лицьІ{ОГО й сербсько

правослr-. .оного боку. Почитанн.н п'лт
шщі яt дня відкуш1ення людства. (в 
ТОМу Й ;.1НаК «ПЇDМіСЛЦЯ>> ЯК СИМВОЛ 
за'l'hміннн сонця при розn'ятті Хри
ста) і найбільше ·Гаки г.ТІибокий рссан
тимеп·r супроти своУх переслідувачів 
сусідів-хрис1·иян уможливили їм. за-
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мнрсння з іс.1ямом ·гуркін-ut:м:ан на

ІІІJІ1І·:інці 14 n., з якими згс,дом: після 
.ІГІГИбе.;Іі BJJaCHOЇ ВСрХЇDКИ ЗЇJІЛНЛИСЛ, 
<.··rворивши боснійську r'pyny хорват
<.:а,комощlих ·rуркін (що нині в като
JІИІ tHKO-llpDBOCJHHШOMY ХОрІЧlТСЬї\:0-

t·србському міжфрон1·і звуть себе ((нс
т-tзначсними:» ). Поширсність С(::ред 
GоІ'умилів різних християнських ано

Іtрифних лсrенд дуже вnлину.11а на 
сІІоnу.;шрнзування дотичrшх мотивів 
у баm{знсько-карнан.:r~кій: ш1рО)~ній 
·ruорчо.сті в тому й у наших наропних 
І~ОСі\ІОl'ОНЇ 1Ш.ИХ КО.JІЛДЮ&z~ Та В гуцуль

СЬКИХ псреІtазах .. ·· Зачитувалися ж 

Gогуr.шли в йоаноnій Анuкаліnсі! пс
реписували й читали залюбки Єnан
гею1стів та Апостольські Дії (nри то
му без поділу на зач<ша-читаннл ш1 
fiorOCJiyжбax). З уваги на те, що їхні 
церковнослов'янські руконисн.і текстJІ 
11е зазнаЛи пізніших виправлень кано

нічн:ОІ'О ·rексту, вони дуже JЗаЖJІиві ДJJП 
ре1шнструкції nервісного Ішри:Jю-ме
тодіїосьн:ого перскладу Святого ПисL ... 
ма (Нікольське Єваю·еліс, Хвалів ру
асопис). 

Не заню<ла вnовні сJюn'янська бо
ГСІСJІужба ні в Чехії, Дf!' · зокре:ма в ма

настирі над Сазавою вона ЩС! ПJІска
лася слов' янсr.кими. бенеди кти:нцн:шr 

н ХІ ст., поки її тут у 1090-их рр. ··н~ 
rюзгрої.шено остаточно, а юпtг не зни

щено. Дехто з-поміж словакіn в:ис
Jtоnлюван думку, мQо.тиш, частинn 

Мстодісвих учнів зберег.чася на Схід
ній Словаччині, де. їхн.н t:лuв'~шсьІш 
·~<Іра nipn» була пі:>ніше в 13-14 BIJ. 

з УІЧJаінською експапсісю на Закар
наття, в1іклшшною nтечами перед та
тарами, - зуІ<р~їшцена. Наводимо 
цю курйозну гjпстезу, бо вона на
справді мала б історично обІ'руптуnа-
111 nраво словакіn на реБіндю~аційпе 
пос.:ювачування пряшівських укра.їн

ців. Ні бракус вс1іких nідстав: не з бе-· 
реглося ж на Закарпа1''1'і-Прлшіощи-

Ні ЖОДІ-ЮГО ЦерІ<ОІШОГU тексту, .fШ.НЙ 
нав'язуnаn би безпоl'ередш~u до :і.\10-· 
равсько-шнюнсьІсої редакції з мовно

'І'Є!н~тоного пuгл.нду. Всі такі ·гутсuші 

церковні руІ<Олисні тексти пов'язу
ються почерез Київ чи Галич-Псре
мrшrль зі східньо-болгарсІ .. ксю редю<
цісю. Немае тут таких цщл~овнотен:с
тошІх СЛЇДіD «М:ОраЕО-ШШОНЇЗ:\ІУ>', ЯК 
їх зустрічасмо в хорватів~лаголяшjоа 
чи босній.сьІ<ИХ боІ'умилів. 

Дс•я.кі сшшісти дуl\·шю·гь, що дуж~ 
вірно втримувалися сnершу мuвно
·rеІ{t:тові традиції й особливості кири
ло-м~тодіївських ІІерек.ТJадів у ма.ке .. 
донській Охріді, де діпв учень обох 
братів СІІ· Климент О:.;:рідський; з тих 
бо сторін походлп. осноnні найдавні-· 
Ші cтapoцepl~ODHOC.JJOD'ЛHCJ:.ICi тен:СТИ, 
Ш1С3НЇ ГJІаГОJІИЦСІО. 

Християнізація. болгарів і виник
нення лолі·,·ично-культурного ссеред

І<У у ПівніЧно-Східній БоJІrарії з мі
сто:м Преслаnо:м як столицею, зокре
ма }і{ при дворі вихованого в Царrо
родl на г.ізантійсьr~ій J<.уJІьтурі осІЗі
ченого царя Симеона (385-927), дали, 
мабуть, nоштовх длл заміни тут nер
вісного сJюn'я:нськоrо письr.ш глаго
лиці на кири;н-щю, що сnиралася на 
сш1тковому грецькому уставному 

(м~юску JІЬІ-юму) nисьмі. 

Симеон зосередив у ПресJІаві низку 
вида'l·них церковних і літературних 
діячів, нри'І·.нгнуnши до с·півr.раці нн
невно й частину Методjєвих у'шів. До 
визначних ділчів .цеї Симсоніnсьи:ої 
золотої доби належав Йоан Ексарх 
бо.r:тv.рський, пресвітер І'ригорfй, Ко
с·rшІтин пресві·rер та інші. Тут про,
nедено й нову ревізію nерекладів св. 
Письма з мовно-текстуального пог
~"~пду. Звідси то rолош-ю · прийшли 
цер1швнослов'пнські рукопис~~- й до 
нас враз із хрис·rиянізацісю Київсь
кої Русі. До речі, рукошІсІ-н-Ій київсь
кий· Ізборник ~~:Х:(_)Слава 1073 р. був 
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складений з переюшдів різних грr:ць-. 
Ю1Х СТаТ'l'еЙ П~рвіСНО ДЛЯ. 'l'ОГО Ж бол
гарСЬКОГО царя Симеона, а в nанеті
ричному nіс.пяслові цього юйвського 
відіІису~ з 1073 р. ·ЗМіІ:!ено лиш Симе:.. 
онове ім'л на і.м:'л київського князя 
Свя·t·ослава (1027-76).· 

Походження кириличного письма з 
rрсщьtсого 1\Шюскул:qного лсне: диску

сійним залишаєтьсп лиш питання, чи 

воно було nридумане са~v.им Костян

тином:-КириJюм (від шсого має нRзву>, 
а чи радше аж nізніше- за царл Си-: 
меона; один з-Іюrvtіж нийдавніШих да
тованих киршш:ч.них ШlШІсів це 'f. зв. 
шtш1с на камінній плиті болгарсьІсо
македонського царя Самуїла з 993 р. 
n Маt<едонії білп озера Пресnи. Дав
нітими й мовно архаїчнішиl\ІИ серед 
:збережених руІ<аписіп н:ири.'lичних і· 
глаголиLгних винnлшотьсн глаголич

ні ·гекстн, тоді .нк юtришttІні -- куди 
молодші. · · 

Пr.о nоходжешш глаl'олиці існує де
кjю .. ка теорій; згадаємо про дві основ
ні, які виводять глаголицю то з 

грс:цІ,коrо курсинного (ділоnоrо, міну
екулF>ноrо) письІІ.Іа 9 n. - частн:ово з 

елеl'vіентами гсбрсйсь1ш:< і коптійсь
ких JІітер (Тсйльор, Я1'іч), 'І'О з латин
ськОІ'О Ісурсишюго ПИСЬІ\1а (останн~ ... о 
М. Гоцій) - u обох вишщках JJI{ ок
реме письl\ю слов'.нн. Далнішг І'днrо
.ницп мала круг.ну фор.-..·tу літер, nіз
віаш, вжиnана rо.лошю серед хорза

'l'ів, мала rранчасту форму букв. Крім 
:мор:шсьІ<о-панонсьІ<ОГ(J, а згодом -
хорва·t·сько-дальма·гинсьн:о::--о терену, 

глаголиця протримаJrасп довше n Ма
кздонії, тоді лк у Півпічно-Східній 
Бош·арії перевагу nзлла сnятковінrа 
Ю.JJШJlИЦЛ - вjдповідно до функцій її 
зразка: грецького маюскуJzьного пись

ма. Може, nepnicнo глаголиця ~ зва
JІаСlІ «кирилицею», як свідчить один 

запис з Новгороду з ХІ в. Г лаго.n:ицл 

бу.ла знана і n східніх слов'ян, алЕ) 

Jrедве чи вживаJшся ширше. -в 17 в·. в 
нас елементи її лі'l·ер використовував 
длл тайноnису П. Беринда; а :Гранча
С1.'У хоряатсF>І<у ГJІаrолицю подав Іван 
·Ужевич у руrсописній латинсько-мов
ній Граматиці з 1643 й 1645 рр. . 
Є деякі неясності n датуnанні та об

сязі слов'янської літсра·rурно-nерек:
JНlДацьtсої nраці обох братів, виниклі 
з суnеречJшвих заподань джерел .. 
Основни!\Ш джерелами с ту·r - два 

ррширні :минейні )Китіл обох «npoc-' 
niтm·eлin» слов'янства: 

. ·1) · )!(итіє св. Костлнтина-Кири.їІа, 

наnисане після йоrо смерти: котримсь 

його учнем у Панонії чи Моро.вії -
ще· за .жит1'я св. Методіл. ;хіба,. 

2) Житіс cn. Методін, но..шисане в 
Моравії безпосередньо . nісля йо1·о 
смерти й nохорону. (885 р.) котримсь 
його учнем ще. nеред проrнана.ні\t йо
го nослідовників з Моравії та перед 
відродженням· заnочаткованої НИІ\~ 
справи серед nівденних слоа'ян -
хорватів, 1\ШКедопціn і бол1·арів; самі 
ЖитіЯ, написані дуже жино й ориrі
нально (можна пожалувати, що пі за

rаJrмю-слов'ш~сьн:і сьлткуrшннп 1100-
их роковин місії обох ,~nроспітите.пів:) 
1 962-GЗ рр. нj згодом не привели в Ні1С 
НЇІШГО на дуr.rку ПОДЗ.'і'Н ХОЧ НОШВЇ ук
раЇНСЬКИЙ Перек.ТJЗ.Д llOl:ШOJO ЇХ 'ГСК

сту, а що ·ror-.ty декіJІЬі~а столі'l'Ь Gy
uaв г.ильно .!-::оп!йrтаний по нюш1х ру

кописних м:нш~ях, а в корот1~ій вер

сії - ІЮ Пролоl"uх!), - са:-.1:і :rк .JКнтін 
зберегли сЛ' в рукописних J{OJJi.нx 14-
15 вn.; скеnтицизм щодо їх зап'.:щаш. 
був . майже до ;~еталів опрою-ш:сний 
пізнішими сллвістичними дослідами; 

З) грецьке )К'итіс сл. ·Кш·ІІнента Ох
рідськоrо, 1\mбуп., з 1 О в.; 

4) Сказш~jє (розповідь) ЧtшІюри~щя 
~~бра «0 HИ:C~JN!CX>> (про С.:JЮВ 1ЮІСЬ
ку азбуІ<уJ, твіrj автора, що сr{ри.всл 
За ЦИМ літерё:t.'~~'рНІ1і\1 ПС~D-~ОНЇМОіуі, на-

(278) 



17 
ІІІІС:lпий, :ма6уі·ь, у БолrС).рії 10 в., а тщкуруч наш~редодні вирушення ~. 
"''ший із 1ШПіJ":'І почавши 1:.:ід 14 в.. 1\rІоравію 863 р., як npo це роз1ю~ .. ~ід~с 
У Храбровій ОU\.'рон5. слш~'ян~~f,кої обІШ!рнс його )f(итk. Ця гіпотС:'зг о:г-· · 

••:~Gуки (nеред нена3вац,и:-.ш ноімснно .ж:с НСІ)есушн.: час вишfкнсннн кирн
крІ1'1'И~аІVJ\ мабуть, :;:-реками, і ело- .;!иці (~І:одом І:НН<Оl)И~таної n ПрссJІа-· 
м'ннськоt'Q nисьма взагалі і його. не- ві) на ~ D. 'l'a щтписус стnорсннн обох 
досконалости nорівн1ц-t:о з rрецьким) азбук св. К~стянтинош-І<.и:риJюні. 
nодано, ~оnл.яв, св. Костянп-ш-Кири- ' Дивн.о . ~дшш:, ЧОІ\tу б на зд•лад_ній 
;ао створив слов'я.нс~ку ~ 855 р.; І~ершсю~і .і\~nкедонській G<:~.Тl·К~Ш~І'!ні 
обширне Житіє св. Костянтина-.К.ири- KJЧШJ[J..Щt б)'.'І:::t лошнрено.і (и :~асвlдчс
па говорить що сталрея це після no- на) в н.сршу ·н~р1·у I'JШl"O.iJИЦ.f.". 
сольства ·Jсн: Ростислава HG2/3 р., заю·І Згіднq з обширним Костянтиновим
мін вируu1и_в н Морав~ю - при тому Кириловим Житієм, св. Костянтин
ІІОдався туди «Моравським· шл.яхuм». Кирил о nочав від nерекладу неділь
Коротке (nроложнеj ЖитіЄ св. Ко- но-святкових євангельських читань 
стяитина-Кирила згадує ще й npo мі- (испрьва б·h слово и слово б·в у Бога· и 
сійну· nрацю над р. БрсtаJrьніцею в БоГ'Ь 6-k слово»· - себто починаючи 
Македоні!. ЛсJ;.сІ~чна ан;\Лі:Jа мови Великоднім читанням від йоана І, !
Кирилових переи:Jшдів, де nошю цер- 14), а в Моравії, «переклавши скоро 
ковно-реJІіrіИ:них греЦизмів (ан'І.>rеJі"Ь, увесь церковний устав, навчив їх 
свnнrелИє, литургия, иереи, монах'Ь, (учнів)· утрениці, часів, вечірні, паве
аnостол-ь, иrу:і\tен'Ь, єn~, ~· черниці (повечір'л) і тайної служби 
~) та каJІьок-nерекладів з 1·рецько-:- (літургії)», нк написано в розділі XV. 
ro (Боrородица - Theotбkos, ~ьседрь- Обширв~ ж :МстодісJJе · )КитіЬ однuк. 
жи·rt~ль --:- pantokrittor, тощо) про:і\юв- ronop;·rть іві.lкш~. розповідаючи прu 
ляє за тим, що це вис!Іід уже 7~овшої nерекладац1.ку працю св. Методія в 
христинвської 'l'радиції десь із моз- Моравії: «Поті~ відкинувши всі не
ної грецько-слов'.ю-ІСЬІ{ОЇ мє:жі (околи- спокої (м-ьлnьІ) і поклавши на Бога 
ці Солуня, може, найкращ~ до 'l'акої свої турботи, спершу ж посадивши: з
І'рtщько-слоn'пщ~ької симбіози nідхо- nоміж своїх учнів двох священиків 
днди б). Су:іtупніс'l'Ь усіх '!'ИХ даю1х великих скорописців, nереклав наш
приве.Ра на думку де:ашrо з дослідни- B;.Ja!9f всі 1шиrи (Св. Письма) - всі 

кіn (І. Огієнка, Е. lJcopriєnn), що перед дорешти, крім Маю;аnейських - ~ 
мuраuською місією Костянтин-Кири- грецької моnн на слов'янську nлро
ло з .Методієм сnершу набули досвіду довж () :\-асяu_ів, nочавши nід беоезня 
n місійній ділянці · сгме серед маке- до 26 жовтня (помилка «б місяців» 
допських слов'ян і що от:-r<е Костян- замість «8 міслціц» виникла nри пе
ТІJt-юна кириЛІ-tЧІ·Ш азбука й перекл~- реnисуаанРі )Ки•гія з глаголиці в ки
ІПІ призп~чалнен саме їм (Е. Георги- рилицю, де літера-цифра «ЗЇЛО» має 
t•в: Кирил и Мстодий, ос1~овополож- різ:кі зна'існня!) ... · Бо аніше G в 
ю&Р,И на слаrтнските ЛИ'J.'СDатурн, Со- nереклuи разом з філосо ом (себто св. 
філ 195:5, с. 99); дл.н моравських ЖС' _Костянтино~л-Кирилом. лишень 
сJюв' ян Cl3. Ксстлнтин .. КнриJю лрн- Псалтир і Єванrеліс з Аnостолом та 
д~ran зг~дом: (36213 р.) глагоЛичне вибраюім:и церковними служрами. 
Ші~hМО {іцоG не приносити їм виразно Тоді ж nереклав і Номоканон або 
•·р~щької хараІ<'l·ером кирилиці), а то- Правило закону і святоотецькі кни
му так СК<?РС ~іг уж~ nерек.~1nдене ра- rи» (розділ XV). 
ніш тепер, GG2/3 р., n:иrо·гuвити наш- -При цих останніх двох· nере~ладе-
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них позиціях ідеться: 

1) про Номоканон (Кормчу книгv), 
який включував церковні правила 
апостольські й вселенсько-соборові, 
при чому годі сказати, чи це був ко

роткий Номоканон царгородеького 
патріярха Івана Схоластика (566-
578) з 14 правилами, а чй вже обшир
ніший патріярха Фотія з 50 правила
ми. Є думки·, що св. Методій скомпі-

лював і першоориrінал збірки кано
нічно-цивільних правJ·ІЛ «Закон'Ь суд
иьІй людем», збереженої в рукоnисах 
кінця 13 в., а сnертої на гр~цький су
дебник ·«Еклогу» · цісарів Лева ІІІ 

(717-41) та Костянтина V (741-75) 
як і на норми римського й німецького 
права. Нав'язує до · тих юридичних 
npoблer..-r і одна з nроповідей до суд
дів-н:нязів із глаголичного рукопису 

rрафа Кльоца, приnисувана саме св. 
Методісві, 

2) зокрема qоділені думки, чи nри 
згаданих у Методісвому Житії ><свл
тоо'1'ецьt'{ИЛ книгах» ідетьсn npo т. ЗD. 
Римський патерИІ{ - діллаги n"пи: 

Григорія Великого з кінця 6 в. (як 
думав О. Соболєвський), а чи про 
Книгу свв. мужів - збірку житій 
святців, .головно єгиnетських (її лек
сичні архаїзми підкреслював Н. ван 

Вейк), наявну в двох редакціях - ко
роткій (ВіденсЬJ{ИЙ і Паризький ру
кописи) та довгій (рукопис Троянсь
кого манастиря в Болгарії). 

ПробJІеми nиникають і при розгля
ді, які C<ll\te богослужбові тексти були 
перекладені обома апостола:-.ш сло
в'ян. На:йстарши.й бо збережений гла
голичнИй рукопис - т. Зв. Київські 
глаголичні листк·и- Місал з Хв. (до 
Киева привезений .єрусаЛJ'!мським ар
хима:-'.::І;ритом Антоніном з Палестини 
1362 р., виданий В. Яrічем 1900) це 
уривки середущої частини т. зв. сак

ра:і.\'І:ентарію з латинсЬІ{ОГО григоріян
ського місаu'ІУ (мшалу) - з виразни
ми моравськими · мовними риса;:ни у 

фонетиці (у відрізненні nід болгарсь
·ко..:македонських фонетичних рис · по 
всіх інших найдавніших текстах). На 
думку чеського славіста йос. Ваші
ци, це самостійне доnовнення до сло

в'янської літургії св. Петра, а що, 
Зrщно з Методієвим Житієм, служи-
лася в 1\'lоравії. . 
СпираюЧися на дані обох Житій як 

і ·на мовну аналізу Збережених най
старших біблійних та. церковно-лі
тургі ЧПИХ ста роцерl{ОВНОСЛОВ' ЯІ ІСЬІСИХ · 
•rЕжс·rів, можна здогадуuатисл, 11.\Q . cn. 
Костянтин-}~~1JШJ•о псрсюrав був 
спершу з-помі:ж біблійних ю1иг JІИШ 
аnракоспс Єнангеліс (спершу його 1{0-

ротшу версію - недільно-святкові 
читання року), прnксапостол (ютур
гійні читання з АпостольсЬІ{ИХ Дій і 
Послань), Псалтир (псалми бо повні
стю читаються впродовж церІ{QDІ-Ю

календарвого роІ<У) і· nечірнені парс
мійпі читання: з інших книг Старого 
;2аві'l·у, а rцо читаються. в навечір'л 
свят церкотюго ро1су. 

Якщо мова про Ішиги Нового Заві
ту, то з-поміж часово й мовно· най
даnніших апракосних сnавгелій збе
реглися з ХІ в. лиш два pyкO:ilj'lCИ: 

1) глаголичне Ассеманіеве (aGo Ва
тикансьн::е) сnангеліє, назване так за 
папським бібліотекарем, rцо набув 
його був 1737 р. в Єрусалимі, а чи за 
місцем збері1·ання в Ватикешській біб
.-.rіотеці (видnване: Ф. РачкИІ\І 1865, І. 
Чрнчічем: 1 R75 і останньо найкраще 
й. Вайсом :га й. Курцом 1929-35), Іlе
ренисuне ж у Х-ХІ nв. десь у Македо
нії, 

2) кирИJІИЧІШ <<Савина книга» l\1о
сковської Типографської бібліотеки, 
названа за ім'я~'!: nереписувача «попа 
Сави» й переписана в ХІ в. в Східній 
Болгарії (видана й досліджена з моn
ного погляду D. Щепкіном 1901-03). 
З-поміж АІюстоJІів найдавніші. руко
nиси похоДлть аж з ХІІ в,, а nоді.бно 
Алекаліпси з 14.,-15 вв. 
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Мовно дужо · архаїчф1ми ви.явлл

JО'l'І,сл й оба зGсрежсtіі глаго.ш1'ІІІЇ 
·•·ексти чотиросn~~trелій: 

1) Зографсr.н:е (непстне), зберігане 
n JІенінграді, а nідкрите в :Jографсь
и:ому машн:тирі ва Афоні, написане 
ж, мабуть, у Х-ХІ nn. в Македонії (ви
дане В. Яrічем 187~), 

.2) 1\1Щ?іїнсr,н:е (неповне), зберігане 
в Москві, а nі,'\крите n маюJС'l'Ирі Ді
ни Марії на Афоні, написане ж, ма-

буть, у Північній Македонії в Х-ХІ 1ш. 
(видане В. Яrічсм 1883). 

3-поl\ІТіж інших суцільних вайдаn
ніші\х о:тароцерt<ОВІЮ"JlОD'.янськи.х ру
н:описів СJІід Зl'адати - г JI а І' о л и ч -
11 і : 

1) СинLJі·іський Псалтир, зGсріІ'аний 
у манастирі св. Ка1·ерини на горі Си
най, написаний n ХІ. в. в Македонії 
(uидаnаний JI. rайтлером 1G33 й С. Сс
nсршюnим: 1922), 

2: Синайсью1й Молитвослов (треб
ниn.). зберіганий у ·roi-.ty ж мt.ш::\стирі 
на Синаї, наш1саний n ХІ n. в Македо
нії (nидаuаний Л. rайтлером 1883 1 й. 
Фрчеко:м 1933 і останньо Р. Н~хтіІ'а
лем 1941-42), 

З) збірник І'рафа . КлІ\оца, уривои: 
збір1ш :ш:итій і rrporюniдeй, зберіl'~ший 
у Тренто-Трідснті та u Іннсбруку, на
писаний, може. на сербохорна·•·сr..І<ій 
тернторії в ХІ в. (nидаеапиі1ll. Копіта
ром 1836, Ф. Мікльот.;Jічем 1UGO, В. 
Dондр~шом 1893 та А. Д<.·с~талсм 1959), 

та ки ) или ч н 11 й Супр:Ісль

сІ,JШЙ рукопис збІрка житій і пропо
відей), знаі1дений у СупраСJІЬСІ,ко:М:у 
манастирі бл. БіJюстоку, зберіrавий: у 
Jlюбллні, Левіш·р<tді й Варшаnі, па
нисаний у піннічній БолІ'арії (а чи на
nітІ. Семигороді) n ХІ n. (вид<Івий ос
танньо С. Ссuсрлновим 1901 р.). 
Dирннаютх. nитання: 
1) ли:ий же стосунок цих апракос

НІ1х свангельських рукопнсіn до пов-

них текстів (·rетрасnаш·сJІій) з мооно
тенстовоІ'О ПOJ'Jtsщy, 

2) ШtСКЇJІЬІШ U ІІИХ і D збсреЖСІІИХ 
nізніших с:Ішш·сльсJ.юtх рукописах 
(алраr.осів j ·rcтpncn::шreJІiй) зGcper
Jmcл риси п<.•рсІшиду cnu. Кост.rшти
ІШ-Кирнла й Ме'l'одін, а насІ<іш,І<И 
ідетьсл 'l'ЗI\J нро пізніші персрібю1 і 
ЛИ:і. СЗ:'·~С, І<ОJШ, I01l\I '1'<1 ДС ПрОUе/\еІІі, 

3) .який же текстовий стuсунок цих 
рукОПИСЇU церКОВІЮСJlОВ 1.ШІСЬІПJХ ДО 
підпоnідних рС:>д<:ш~Ш грсцІ.ІШХ цих 
книг Нового Завіту. . 
Ті самі Ш1'1'ЮШЯ с:тосую·rr.сл й кож

ної ЇІП!J:є>Ї Ішш·и Ншюго й Старо1·о За
nіту. 

Досліди ціJюї пизюf С.11авістіі1 і біб
ліс.1'ів (тих ціІШВJштr. найперше ·rек
стоnі nроблеми) принсСJІИ ту·r ціюші 
рсзуJІьти·rи,· заuершені дискусійними 
спробами 11 1 930-их рр. чесь1шrо сла
віста іі боt·осJювn f!QсиФа Пайса зрс
конструюnати ТСІ<сти Ішрило-методі

ївсьJсоrо перСІ{JІС.ІДУ чотир1.ох свавге

~ій (V:1js J.: Е....-;шg~ІіІТ1 sv. Mark:t а jclю 
pomcr k rcckr pl'Cl ozc, pi:al1a 1927, 
Е,·апьl'1іuш sv. :Matousc, 1. 935, Е·,;шgсІішn 
sY. 1.\І),~~с: 1936, Е":ш:;сlіш11 S\'. J:\па, 
1936, - nci в с~рії ,,I\.ritickc sшсІіс sta
l·os\o,·:tnslнЧю tcxtt1 ЬіЬіісkсЬо"). ·Ці 
проб.чеl\іи займали й біблістів несла
вістів, sшим: буJю ціІ{<lВО прослідити, 
наскільки староцерковнослов '.пнсr..кі 
переклади Сnятсrо Письма з 9 ст. 
зможуть причинитися до nи.яснен

нл історнчтю-тсІ<стоnої проблематики 
Біблії. Хіба найбільше тут nревесли 
раніші дослі11.и російсьи.их бібліс·гіn 
А. Міхайлоnа, І. Є1н.:ссnа, Н. 'l'уніць
кого та. ноuіші й. llaйca. й інших. 
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ГІдМ'ЯТЮf СГдFОUЕРКОВНСХ::ООВ'ЯНСЬКО~ Н::>ВИ 

a)глaГQ!tJNHi (.& • t/1-11; W14Рове значення пітер азбуки Rде за цспов.азбухао: іі•І,і•2,Ї•З, .. ) 
І. Missale Kioviense, 10-11 вв.,за лаnін.обрsщсм,видав М.ГрунськиА,В.Ні.мчук 

м:::равська редаJ<Uія сцс.м::mи: dazь "daUlь", oh(k~ni~ "o~§tanija", §сіr'Ь "§tir'Ь", 
cirky "crьky", oblat'Ь "hostia", pr~faci~ "praefatio", k.anl:kati "camunicare" ,рареzь 
"рара", m"Ьnіх'Ь /ahd. m.mich/ "пonachus", srMa "media he!:x3anas", ned~lja "feria,di-
es Dcminica", · 

2.Codex Zographensis, tetraevangelium,кiн. ІОв., видав V.Jagic (старща фонетика) 
З.Соdех Marianus, tetraevangelium, кін.lо-лоч.ll в.," " (старша морфапогія) 
4.Codex Assemanianus .• evangelistarium, 11 в.,видавалн: F.Racki,I.~ic,J.Vajs-J.Kurz 

(давнJuв лексиха )· 
S.Psalterium Sinaiticum, 11 в.,видавали: L.Geitler, C.Ceвepьянoв,M.AltЬauer-Z.Lunt 
6.Euchologium Sinaiticum, 11 в.,літург. М)ЛИТВИ, вид.L.Geitler,J.Frcek,R.Nahtigal 
7.Glagolita Clozianus, 11 в.,гамілії, вид. B.Кopitar, V.Vondr~,A.Dos~l 
8.Folia glagolitica: Ochridensia,Macedonica, Rilensia, 11 в.,вид. м.rрунськиА, Г.Ильин

скиА, И. Гоlев 

б)КИJ,?И11ИІ.!Н.і. (ЦИФІХ)Ве значення пітер Rne за грець.азбукао: іі/о. =1, і/~2, r/у=З •.• ) 
I.Evangeliarium Savae, 11 в., вид.: И.СрезневскиА, В.~пкин (з nн.-сх. Бопгарії?) 
2.Codex Suprasliensis, maenologium на березень,гамілії, вид.: F.Міklоsісh,С.Северьянов 

(з nн.-сх.Бапгарії?) 
З."Folia cyrillica: Chilandarica, Zographensia, Macedonica,Undol'scii, 11 в.,вид.: С.Куль- , 

баюtн, Г.ИльинСЮІА, Е.Карс:J<ИR 

4.Epigraphica {д:,б~ 943 р., IlPknaB'Ь 10 в.) 

Лексичні особливості 
1) І)?Е!!J):!ЗМt (в ГпагоrІИЧНИХ текстах - nорівняно з кириличними) 

Zograph./Marian. Suprasliensis/ЄВ.з ТЬрново (Болrарія) 
cD«QCoєc; АКРНАІоІ ПРОVГІоІ 
apw~a~O. АРОUАТІоІ ВОН~ 
QpXLЄPЄUC AP~nepen МР~ЦІо 
QфєopWV АфІАРОН~ ПРО~ОА~ 
5АО.ОЦ)Т')Utо. 81\AC.фnun t-A ар\АІ.НО С.І\080 
yєtVVO. ГІОНА &\ІРО ОГНІоНО 

уVО.фЄUС ГНАфен 6\1\НІ\ІоННК~ 
OТ'\VQoLOV АННАРІо 'р\єр~онnк~ 
KO.~o.nt~0.0\10. КАТАПІТА,UА ОПОНА 
Лєn~а 1\ІПТА utАІоННЦА 
UUPOV UVPO UAC.Tio 
ПQ.РО.ОХЄU~ ПАРАС.КІВІ.ГНН П~Т~К~ 
OXQVOO.AOV С.КАНААІ\~ С-~61\А\НІо 

unoкpt~Т'\C vnoкpnт~ 1\nцeu\p~ 
fЛo.LOV 81\ІН UACI\0 APtatнo 
xєv~ounC~v кент8р1wн~ с~т~онnк~ 
otx6vo~oc нконоu~ nрn,тАа~онnк~ 

ро.65( РАВІ.ВН OVYHTII\1. 
~tк~~v тектwн~ APtaoAtl\nH~ 

нові переклади: 

f~vos; t-tt.\1.1 к~ 
VТ'\O~ЄUЄLV nocтnтn '~ АІ\~МАТН 

ontpuo. '"u~ 
OUVO.Y~Y~ C.~HioUHWTI 
~ЛСФLС скр~є~о ПІУАІ\Іо ouo.C- горе!: 1\t-OTt! 

2)кальки з грецького: 
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Олекса Горбач 

Вплив (старо)церковносnов•янської мови на українську 
(літературну) мову 

Староцерковнослов'янська мова nівденносnов,янська, 

nриналежна до східньої її груnи (болгарсько-македонської; а 
її західна груnа - сербохорватсько-сnовінська) . Українська 
мова- східньосnов•янська (як і білоруська та російська), а 

що в ра з і з західноеnов 'янськнмн груnамн: 1) лехі тською 

(nольсько-nолабською), 2) сорбською (доліwньою А горіwньою
з ва ними теж • лужицькими •) та З) із чесько-словацькою 
творять разом груnу nівнічно-слов'янських мов. 
Староцерковнослов'янська мова внтворюваnася в Македонії (в 

околицях Соnуня-Тесаnьонік та Охрідн), згодом у Моравії, 
ЗахідніА Панонії (це нині Західна мадярщнна) та ще головне -
в nівнічно-східніА Болгарії (в околиці Пресnава-Пnіскн А 
Т~рнова) - від 863 р. як літературна мова церковно-книжного 

вжитку, і була nеренесена як літературна мова 988 р. на 
Україну як мова церковно-книжного користування. Тут зазнала 

фонетично-морфологічної адаnтації А буАного розвнтку в 

КиїаськіА державі ХІ-ХІІІ-го вв. 
Після знищення татарамн в ХІІІ-ім в. України та завоювання 
турками-османамн слов'янського Балкану (Болгарії, Сербії) 
втікачі з Балкану - вчені ченці болгари А серби - занесли на 

Україну (як і в Румунію, Білорусь і Росію) в 14-15 вв. 

зреформовану тирновським nатріярхом Євтімієм архаїзаціАну 
щодо nравоnису, морфології А стилістики сербсько-болгарську 

форму nітературної церковнослов'янської мови (це т.зв .. "2-нА 
nівденно-слов'янський вnлив• у nітературній мові тодіwньої 
України). Тут така форма церковнослов'янської літературної 

мови витіснила місцеву традицію та wнрнлася з манастирів 
Києва А Молдавії-Буовннн (у рукоnисах це т.зв. nам'ятки 

•юсового nисьма• себто - з ~, ~ замість у, я, з •великим• і 
•малим• юсами). 

Третю хвилю церковноеnов 'янського вnливу на українську 
літературну мову nринесли друковані граматики церковно
сnов'янеької мови ("Адеnьфотес• - грецько-слов'янська 1591 
р., Лаврентія Зизанія-Тустановського 1596 р. та головно 
Мелетія Смотрицького 1619 р. як і їх nерерібка - Крем•янець
ка 1637 р.), вживані no братських wколах, а сnерті в мор
фології часто на грецькі зразки зі wтучно дотворюваннмн 

слов'янськими •відnовідниками•. Вже з деяким наближенням до 

латинської wкільної граматики їх nовторнло "Краткоє nотреб

н~Аwнх~ от грамматіческаго художества вещеА собраніє• 
nочаївськнх ченців (1772). 
Рятування •всеnравосnавного• сnов'янеького фронту віч-на
віч єзуїтсько-катоnнцькому натнсков~ було nричиною, що 

росіянин Іван Федоров(нч) надрукував заходами кн.Костянтнна 

Острозького вnepwe nовну Біблію (1580/81) nо-церковносnо
в•янськн, а не згідно з тогочасними чеськими, німецькими А 

nольськими тенденц:і.м.мн - народною українською мовою. Ue 
скріnнnо в Україні •дігnосію• в nітературній мові: церков-

(28З) 



неслов'янську мову в церковному та наближену до діялектів 

народної мови - літературну мову •світських• жанрів (кан

целяріА та полемічних трактатів). Самі ж народні діяnекти 

використовувалися лиw у комедіАних "інтермедіях• як засіб 
характеризувати з мовного погляду простаць~і неггамотні 
фіrури. 
Проти впроваджування народної мови в церкві виступав наw 

спізнениА афонський аскет Іван Виwенський. Але в різних 
проповідницьких творах та викладах Євангелії ( т. зв. •учи
тельні євангелії • як як повчальний виклад недільно

святкових літургійних читань) та в офіційних ритуальних 
частинах обрядів - для світських (присяги, оповіді) допускав 
народну мову напр. т.зв.ВеликиА Требник Петра Могили 

(1646) як і катихизми. 

Церковнослов'янська мова богослужбових текстів на Україні 
була ~одо своєї Rимови наближеною до українщини (напр. t ви
мовлялося як і, а в білорусів і росіян як є тощо) і тn~ою 
втримувалася в уніятів-католиків аж до часу переходу на 
українську мову (на еміrрації в 1960-х рр.). У православних 

українців після підчинення Київської митрополії московському 

патріярхові (1685) українську вимову церковнослов'янщини у 
wколах (у Київській Академії, в духовних семінаріях) та в 
виданнях - зокрема від половини 18 в. - насильно усунено на 
користь росіАської (зокрема щодо вимови •ять• t як є, а не 

і, та и як і, а чи е як є). І так передають їх нині київ
ські видання (теж наукові •академіАні• , а що вже казати про 

wкільно-популярні!), напр. у текстах Шевченка а чи то в 
наукових передруках українських рукописів аж до кінця 18-го 

в. (напр. нетлєнниА, всепєтая, Слово о пл~ку Игореве чи А 

Игорєвt). 

Окремі переклади частин чи А ціласти св.Письма на українську 
нову літературну мову стали появлятися друком від 2-ої поло
вини 19-ro в. поза кордонами Росії, бо там циркулярами А 

указами 1863 та 1875 рр. загалом друк українсько-мовних кни
жок аж до 1906 р. був заборонений. 
Самі ж переклади (П.Морачевського, П.Куліwа, М.Лободовсько

го, М.~аwкевича, І.Пулюя, А.Кобилянського, І.Нечуя-Левицько

rо, О.Слюсарчука, О.Бачинського, Я.Левнцького, Т.Галущин

ськоrо, в.nзьоби, М.Кравчука, !.Огієнка, !.Хоменка-Плюти) 

впроваджували - в різних перекладачів (зокрема початкових 

часів до появи перекладу Нового Завіту П.Морачевського) у 
різніА мірі адаптовані церковнослов'янізми. З перекладом же 

літургічних текстів у київській УАПUеркві почато 1918-го р., 
а в УКUеркві у 1960-х рр. 
Нова українська літературна мова (в ід І. Котляревського, 
т.~евченка - в поезії, а Г.Квітки-Основ•яненка А М.Вовчка -
у nро з і, в Галичині в ід М. Шаwкевича, на Буковині в ід 
О.Ю.Федьковича, на Закарпатті аж від 1920-х рр.) підо впли

вом романтизму сперлася на народну мову південно-східнього 
українського діялекту, використовуючи церковнослов'янську 

лексику - в міру. 
Москвофільські тенденції серед духовної А світської інтелі
rенції в Галичині, Закарпатті А Буковині від 2-ої половини 
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19-го в. (суnроти nольсько-мадярської сваволі nісля 1866 р., 
коли австро-віденський уряд nередав долю краRовнх менwнн 

wляхті R клерові nольському R мадярському, ~~tоб собі їх 
лознскати - nісля nоразки Австрії в віяні з Прусією,- і от
же надії українців, ніби лнw Росія є в сnромозі охоронити 
їх nеред nольсько-мадярською аснміл~цією) рн-rаорІіЛІі в 
літературномо~ному tжнтку T,}І,RAjHЧieR, соето мішанину мор~ 
фоnсrічно-синта~сичних і nексичних цер~овн~сnов'янських ! 
росіяських елементів з українською внмовою По-наївному 
вбачали в ньому ніби сnільну •староруську• мову. 

•язнчіє втрнмувалося на Закарnатті аж до 1938/45 рр., а в 
Галичині-Буковині заннкло ~~te до 1918-1920-нх рр.; nідтрн
муване ж було зокрема тими окуnаціяними чинникамн (nоль
ськими, мадярськими, чеськими), які nротиставилнея укра

їнському nолітичному соборннцтву. 

Uерковнослов'янізмн наякра~~tе розnізнати в новія українській 
літературній мові за незгідними з українським історично-фо

нетичним розвитком звуковими рисамн в морфемах кореневих, у 

nрефіксах і суфіксах. ~х число нині не таке вже велике: кудІі 
більwе зате число адаnтованих церковнослов'янізмів,- а в то
му грецизмів і біблізмів. 
Є це: 1) нaRnepwe слова без •nовноголосу•,себто з -ра-,-ла-, 

-pe-,-ne- замісь українських •nовноголоснх• з -оро-,-оло-, 

-ере-, -ono-: 
вертоград, виноград, враг, вражнR, забрало, здравниця, nраз

ник, nоnразен, храм, благнR, благати, блговість, благовіс

ник, благовістити, благові~~tення, благодать, благодатний, 
благоденствувати, благодіяння, благоліnний, благородний, 
благословити, благословення, благотворний, благочестнвня, 

благочестя, блаженний, влада, владар, владння, владика, 

владичиця, власть, власннR, властнвнR, глава, глаголиця, 

глаголітн, глас, гласннR, гла~атаR, младенець, nламенннR, 

сланець, nрохладннR, облачення, невіглас, крамола, огляwен
ннR, область, npa~~ta, праnор, прах, страсннR, страсть, 

страдатн, храбрувати, раб (nор.укр.роб-ота), npeбara-

. то, ... ,nред-вічннR, nредставити, nредсказатн, nредмет, 

nредтеча, nред'явити, nрезирство, требник, треби, Млечння 

(nуть) 'Чумацький wлях', nлевелн, член, wлем; 

2) є- (не укр. о-) : єднння, єдинородний, єдинокров ни я, 

єдиноутробний, єднносу~~tннА, єлеА; 

3) ю- (не укр. у-): юдоль, юнак, юннА, юродивий; 

4) -ол- (не укр. -ов-): волхв, олтар/вівтар, nолк, столnо
твореніє, толк, холм; 

5) -•д- (не укр. -•Ід•-): ви-страждати, вождь, рождество 

(різдво), раждається, нарожденння, нужда, (гуц. rражда 'о

бійстя' -з рум.-болг.); 
6) -•- (не укр.-ч-): боляІІtИА, жнвуІІtИА, загрібуІІtИА, мо~~tі, 
трудя~~tнR, насу~~tннR, суІІtНR, всеноІІtНа/всенічна, nолуно~~tннця, 
СВЯІІtеННК, СВЯІІtеНННR; 

7) во- (не укр. в-/у-): вовік, воnлочення; 

в о 3 - І в о с - (не )Іоіо<Р • в 3 - І 3 - І у 3 - ) : в о з в ел н ч н тн , 
воздвнження, вознесення, воскресення, восnрнємннк 'кум', 
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возглас/виголос, воздух/воздуwець, воздихання/зідхання, 

воз'єднати; 

із- (укр. звичаRно ви-): ізбавити/визволити, ізбавитель, 

іспит, ісход; 
со- (укр. 3-/с-): собор (укр.Збір Богородиці '2.день 

Різдва'), сошествіє/зwестя, сослуження, сахрани 

ГосподнІ,соаість, сорат~ик, со~з; 
-•с•киА: еожесьннА, чоловічесьУ-нИ, ~~~еr.L~ии; 
-енний: дівственниR, дівственник, возлюбленний, нужден-

ниR; 

-ія: братія, чудасія; 
-имий: видимиR, зримиR, любимиR, одержимий, відомий; 

-ество: божество, торжество, рождество; 

-тель: спаситель, мучитель, хранитель, 

святитель, служитель, хулитель, ни~итель, 

гонитель, каратель, ізбавитель, учитель; 

цінитель, 

гнобитель, 

-о- (не -і- в частині прикладів): народ, поход, престол, 

пророк, потоп, скот, розкол, роздор, строк, ~акон; 

8) вирази, первісно пов'язані з церквою, релігією, богосло
вією: агнець, азбука, ази (від азів починати), бабинець, 

багряниця, без-божний, без-гріwний, без-дуwний, без-закон

ниR, біснуватий, біс, блюзнір, бого-боязний, -родиця, -чо

ловік, -слов, -служба, -хульство, божеволіти, бозна-де, .. 
безпечний, буйство, буква, буття, Великдень, величати, ви

від, виголос, виректи, висповідати, витія,витребувати, виw

ній, всевиwній, вседержитель, всемогучий, всеnрощення, 

вседіва, віруючий, вірянин, в і ро в ідстуnниr:, в іровчення, 

вівтар,вівторок, відчай, вінчати, Водохрещі, водосвят-
тя, десниця, діва, діяння, духовник, духовенство, дуwа, 

жезл, жертовник, житниця, жуnел, злословити, злодій, злоба, 
зодчий, заблудлий, завіт/заnовіт, заrальниця, замиwляти, 

заповідь, зачаття, збуття, йота, іуда/юда, іжиця, іго 'яр

мо', кадильниця, каліка, каnосний, каnище, каятися, кири

лиця, клеnало, клобук/ковnак, клятва, книга, книжник, книw, 

ковчег, козел відnущення, коливо, колісниця, коляда, кри

воприсяга, кровоточива (жінка), кроnило, крюк 'музичний 
нотний знак', кум, кума, кумир, куnина (неоnалима) 'кущ,~о 

не згорав', кормило, костел, лесть, лжиця, літоnис, лукавий, 

лихвоімець, лицемір, лик, ліnота, ложе, лоза 'виноград', ло

но, маловір, маслосвяття, масляниця/м'ясниці, медоваріння, 
милість, милосердний, мирянин, миро, мироnомазання, миротво

рець, мироносиця, мир(ян)ський, мислитель, мисль, митарство, 

мідяниця 'гріw', мнимий, многомилостивий, многогріwний, ... , 
молебен(ь), молитва, молитовник/молитвенник, молитовниця, 

мрець, неключимий, несмирущий, невсипущий, невтомимий 

•-мленний', негодящий, неділя, недремне (око), немеркнучий, 

немислимий, неподобний, непорочний, неnриязнь 'сатана', не

путящий, несосвітенний, несумісний, нетлінний, обідня, обіт
ниця, обітована земля, облуда, обнова, обрізання, обряд, об
щий 'загальний', овоч, одесную, окаянний, окропити, оnовідь, 

освятити, отрок, особа, nалаючий, nаломник, nаства, nастир, 

паки R паки 'ще раз і ще раз', nекло, пелена, nерст, перна
тиR, печаль,печера, письмена, nідрясник, піn, nіст, nлоть, 
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плотський, побожний, поборник, повік, повітря 'пошесть•, 
поганин, погибель, погост, подвижник, подзвінне, подоба, 

покаятися, покіАник, покора, покликання, покров, покрова, 

покута, помни душі, помста, попадя, порок, п6ручі/нараквиці, 
послання, послушник, пособник, похвала, паперть, предтеча, 
придверний, приректи, притча, причет, пришелець, приwестя, 

прозріти, прокажений, проклясти, промисел Божий, пропащий, 
проповідь, пророк, просвітитель, прочанин, проща, прощенний, 
пучина 'морська глибінь', пущення/запусти, рабство, раА, ра
діння, рать, ратник, риза, розкол, розорити •зруйнувати•, 

розп'яття, розслаблений, розтлінний, розум, ряса, само

видець, сан, сарацин, святиня, священний, священнодійство, 
серцевідець, соблазн(ь), скрижаль, смиренний, смирятися, 
сновидіння, сласті, слащавиА, сонм, спас, спаситель, 

сошестя, стр і тення, страсть, сповідь, сповідувати, спо
движник, спокуса, сребреник/срібняк, старозавітній, 
створіння, страдник,-дниця, страждати, строка/рядок, 
строчити, сувій, сугубий, судилище, судний день 'Страшний 
суд', суєта, сукупний, сумісний, сумління, суперник, 

сутяжник, сяйво, сяючий, таїнство, твердь, (живо)-творчиА, 

тезоіменитий, телець (золотий), тьма (кроміwня), теплота 

'тепла вода до проскомідіАної чаwі' , терзати, дов го
терпеливий, тиждень, титла, титар/ктитор, тілесний, толку
вання, торжество, торжественний 'святковий', миро-точивий, 

треба: треби церковні, потребити 'спожити', трепет 

'тремтіння', три-кратний, Тройця (трійця 'трисвічник'), тро

єженець, труд, узи, ум, упокіА (душі), урочистий, усипаль

ниця 'гробниця, крипта', устав, утреня, утроба, цар/кесар, 

цвинтар/кладовище, церква, цілитель, цілющий, чадо, чер

нець/інок, чертог, четья-минея, чорт, чотки, чудеса, чудес
ний, чудотворець, язичник/поганин, яскиня, ять (знати на ять 

'знати дуже добре'); 

г р е ц и з м и: амвон, анатема/-фема, апсида, анахорет, 

аналой, анагност 'читець', ангел, апокриф, апологетика, апо

стол, архангел, архієпископ, -єрей, архимандрит, -стратиг, 

аскет, (г)аспид, ахінея, баптист, баптистеріА 'христиль
ниця', Біблія, варвар, візантійський, Голгофта/-офа, гомі
лія •проповідь', гомілетика, динар, диявол, диякон, деме
стик, догма, екзарх, еллін/єлин 'грек', епістолія, ефіоп, 

євангеліє/ -і я, євнух, євреА, єгипетський, єпархія, єпі
скоп/епи-, епітімія, епітрахиль, епітроп 'старwий брат, ку
ратор', єресь, єретик, єхидна/змія/скорпіон, єхидний, єкте
нія ігумен, ідол, (г)ієна, ієрарх, -хія, ієреА, ізраїль
тянин, ікона, іконостас, індикоплов, іподром, іпостась, 
катакомби, катихизм, католик, катедра/кафе-, келія, кесар, 
кит, кимвал, клеврет, клир, крилос, крин, кома, ладан, леві
ятан, легіон, лимонар •синайсько-палестинськиА патерик', 

літія, літанія, маг, манна, месія, нетанія 'поклін з припа
данням до землі', митра, митрофорний, митрополит,-олія, мір
ра, містик, монах, монастир/ман-, нава/неф, океа~, омега, 

орган, пандекти, панікадило/поліканделон, папа, паро-хія/па
рафія, пасха, пасхалі•, патина, патріярх, -рхія, пергамен, 
пролог, прото-диякон, -поп, nресвітер, nсалом, рака, саккос, 
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синагога/божниця, синедріон, синод, синодик, синоnтик, 

синаксар, скимен, скиnетр, скуфія, стаття, стигма, схизма, 

схизматик, теолог, траnеза, триnтик, троnар, тр~н, ф~наріот, 
хартія, халтура, хітон, Христос; 
б і б л і з м и: вавилон, єреміяда, ірод, І.;пїн, І..:огелет/ 

nроnовідник/екклезіяст, Люципер, (від Анни до Канфи 'збу

вальне відсилання'), мамона, манна, месія, м~фтусалемові 

роки/вік, саваот, сатана, серафим, сіо!!, содс:1а і го:1ора, 
судомити, соломон •мудрий', филистимляни, фараон, фарисей, 

хам, херувим; 

л а т и н і з м и: (nочавwи від 16-го віУ.у) - баnтист, 

дискант, кантор, каnелян, капітула, каnлиця, 1-:ардинал, 

кольоратка 'ковнірець свя~еника', конrреrація, конкордат, 

конкляве, консисторія, конфірмація, кредо, леrат, мадонна, 

меса/мwа, метрика, маюскул, міністрант, мінускул, місіонер, 

нунцій, орrаніст, партесний (сnів), nастор, nатер, пацьор

ки, nіліrрим, nрелат, префект, npiop, nротестант, nрофан, 

реверенда, реєнтий, рефектар, унія, уніят, цироrраф, церемо

нія. 

Церковнослов'янська мова заторкнула в наwій літературній 
мові всі ділянки духового життя, даючи в дальwому для наwої 

розмовної мови матеріял для низки метафорно-фігуративних nе
реосмислень. Властиві церковнослов'янізми (без латинізмів 

наwої літературної мови 16-18 вв.), збіжні з такими ж із 
російської літературної мови, стали wиритися - зокрема nісля 

1945 р.- в піднесло-стильному вжитку, nодібному до росій

ського. 

Проблематика впливу церковнослов'ян~ини на наwу літературну 

мову й на народні діяпекти ~е не досліджена в nодробицях. 

(3 викладіввУКУ в Римі 1989 р.) 
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Богословія, p.l964, т.25-28,с.б2-99,Рим 

Д-р ОЛЕКСА ГОРБАЧ 

!СИДОРІВ СЛУ)КЕБНИК, СЛОВ'ЯНСЬКИЙ РУКОПИС 
Ч. 14 ВАТШ(АНСЬКОl БІБЛІОТЕКИ 

(Dr. 0LEXA HoRBATSCH, Das Missale Isidoтs, eine kiтchensla .. 
vische Handschтift dет Vatikanbibliothek) 

Der kirchcnslav. Pergamentkodex Nr. 14 « Missale Ruthenorum » 
der Vatikanbibliothek aus dem Ende des 14. bzw. Anfang des 15. Jh.s, 
dcn der Kiewer Metropolit lsidor vermutlich 1439 bzw. 1443 nach 
Rom gcbracht habcn musstc, wird hier in palaographischcr, sprachlichcr 
und liturgischcr Hinsicht untcrsucht. Er enthalt ausscr dcn drei kir
chenslav. Liturgicn (von J. Chrysostomus, Basilius dcm Grosscn und 
der Vorgeweihten Gaben) noch einc Messordnung der Chrysostomusli
turgie, verfasst vom Konstantinopler Patriarcl1en Philothcus und i.ibcr
sctzt ins Kirchenslavische vom Kiewer Mctropoliten Kiprian. Die Hs. 
ist vcrnшtlicl1 im Raum von Nowgorod cntstandcn. Es wird cin Vcr
glcich mit dem hs. Euchologium-Missalc aus der 1. Halftc des 14. Jh. s 
(dem sog. « Gcbctbuch des Fi.irsten Wolodymyr ))) durchgcfi.il1rt, das 
in dcr gleichcn Gc~cnd abgcschricbcn wurdc, jcdoch noch keine mit
telbulgarische Einfli.isse der Tirnowo-Schule aufweist. 

13 Ватш<СШСЬІ<ііі бібліотеці ([{алі снорочуємо ІЗG) зберігастьсн під 

ч. 14 (Codcx Slavonicus nr. 14) об'ємистий опраплсний D шніру нерrа.мен

товнй нодеІ<с - церноrшослоп'янсьний Слу:жсбІІИІ< нінця 14 чи Ію•rатну 
15 u. Його приuіз зі собою до Риму І<иїnсьІ<ИЙ митр. Ісилор, імоuірно, 
при нотро.'1усr.. приїзді в Італію зі споєї митрополії - 1439 чи 1443 р. 

Що цей руІ<опис справді належав Ісидороnі, свідчить його ж грецr..І<о

r.юшІшї зшшс на стор. І І 1 зі списном сrшрхій юйпсr..ної митрополії. 

До л я руно пи с у після смерти Ісидора (27.ІУ.1463) не відома, 

понібно НІ< і обстаuшш, ношІ й ш< цей Слушсбшш опшншся в ВБ. ІНо 

тенерішнс ііого наталогопе ощ)еслеІшя (на дощинці опрапн в ссрс;щні) 

Slavo XIV, Missalc Ruthcnorum (а на шщсвій сторінці нершої нсrшrіно
пшюї нарткн: XlV Slavo; тут і ЗШ<рсслені раніші сиrнатурн: 309, NLKa ... 
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4) це аж новіше 19-вікове визначення його ЗJ\\Їсту й мови, про те свід
чать раніші позначки бібліотекарів на обороті першої непаtінованої · 
картки: V cophtico (закреслене й справлене на slavonica) litteris 
maiusculis orationes St. Ioannis Chrysostomi lingua Ruthenica 4 ( спра
влене з 3; за словами G. Mercati: Studi е testi 46, р. 4. - рукою першого 

кустоса ВБ в 1626-з2 рр. Felice Contelori; в 17 в. рукопис мав спершу 

сиtнатуру з, яку згодом змінено на 4). Перші каталогізатори з 15 в. не 
були зорієнтовані ні щодо письма та мови ні щодо змісту кодексу. Згі

дно з даними того ж G. Mercati, Служебник знаходився в перших 15 
роках 16 в. in V-a capsa Pontificiae В-сае secretioris з баламутним 

описом письма в каталозі : 
« Dalmatica sive Cyrillica anonyma. Liber lingua Dalmatica: sive 

Cyrillica, ut mihi videtur, cui videlicet intermixti sunt Graeci charac
teres una cum illyricis: licet inerudite in prima pagina scriptum sit: 
de littera aegyptiaca. et perscriptum est in rubro sic: quantum ego in
terpretari possum: Joannis Archiepiscopi Constantinopolitani: videlicet 
Dalmatico idiomate: Janua archiepiscopa Constantinopola 540 )); ката

логізатор оцінював зміст з наголовного напису на стор. 1, де почи
нається Літургія Ів. Золотоустого. За словами G. Mercati, Служебник 
фіtурував спершу під ч. з, згодом ч. 4, в рукописному каталозі ВБ, 
розпочатому Абрагамом Еккелензе й закінченому 1686 р. маронітом 

Йог. Матеєм Найроном Данезієм (Catalogus codicum mss. linguarum 
Orientalium Vaticanae В-сае •.• inceptus аЬ Abrahamo Ecchelense et ab
solutus а Jo. Matthaeo Nairono Danesio A.D. 1686, f. :зо4), як Ora
tiones distributae per ferias et Orationes S.ti Joannis Chrysostomi 
characteribus maiusculis ruthenicis. 1820 р. переглядав усі тодішні 

церІ<овІюслов'янські рукописи ВБ (чч. 1-18) professor Vilnensis Mi
chael Bobrowski (1785-?), сам син гр.-кат. священика,1 і залишив 

свої уваги до змісту й часу постання рукописів у формі карточок, а які 

й виІ<ористав у друкованому каталозі бібліотекар ВБ Angelo Маі (Scrip
torum veterum nova collectio, t. V, 2 Codices Slavici); тут Служебник 
має вже сьогоднішню сиtнатуру (14) і визначений як Missale Slavicum, 
litteris bonis, in membrana, та ілюстрований передруІ<ом прібоІ< тексту. 
Серед інших літургічних рукописів зайнявся і Служебником проф. 

Казанського університету Красносєльцов в огляді літургічних руко

nисів ВБ, nередруковуючи й прібки теІ<сту звідти (Сведения о неІ<о

торьІХ литургических рукописях Ватиканекой библиотеки, Казань 1885). 
Принагідно про Служебник та праці над ним згадує й В. Яtіч у перегляді 

1 Знциклопеди11 славянекой филологии, в. І, И. В. Яrич: Исrорн11 славянекой 

филологии, СПб. 1910, crop. 227-29. 
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хРрватсьнюс рунописів ВБ (V. Jagic: Analccta Romana, J. Archiv 25, І9ОЗ, 
~S. 1-47). Щераз зайнявся подрібно долею цього рунопису ВБ досліднин 
r :І'аць Ісидора G. Mcrcati у юшжці Studi е testi: Scritti d'lsidoro il 
Cardinale Ruteno е codici а lui appartenuti che si conscrvano nella 
Hiblioteca Apostolica Vaticana, Roma 1926. Дані про зміст рунопису 
ІІ•щав йому празьний елявіст Й. Вайс, розшифровуючи й грецьІ<ИЙ 

:~ ншс Ісидора про єпархії київсьної митрополії. Тому що ці дані цінаві 

іі історикові Цернви на Унраїні, варто саму нотатну повторити отут 

1 нмбільше, що хіба не всі місцеві назви розшифрував Й. Вайс вірно. 

І~ і 11 звучить: T(L) нvipov наl (?) л аО' а~ ешаtа~ (?) vnoxtlf.LEVat EЛtO'Xonal 

~irJtV a?Jтat: а' о f.lЄyuЛov vopoyoeo~ov. Р' о eoO'тoplov. у' о т~єevlyopov. 
()' о О'ОVа~аЛєvа. є' noЛoтCtxov. ,, о eaCav{ov. С' о O'f.lOЛєvlO'XOV. 1]

1 о Tt-

rrгelov. О' о PoЛo6Lf.lOt(!OV. t' о ЛovтCtxov. ta' о ло60Лtа~. tP' о vтoe6PtO'XOV. 
1).' о ЛE(}Ef.ltaOЛlov. t6' о O'Щ]lO'XOV. tє' о x6Лf.l1'J~· ,,, о O'af.lЛOf!lO'xov. tC' о 
xnMp.VrJ~· щ' v ЛE(!fllш;. Єпіснопії, підлеглі І<иєnу і ncci Руси, та1сі: 

1. Велиний Новгород, 2. Ростов, З· Чернігів, 4· Суздаль, 5· Полоцьн, 
6. Рязань, 7· Смоленсьн, 8. Твер, 9· Володимир, 10. Луцьн, 11. Поділ-

ля, 12. Турів, ІЗ. Перемишль, 14· Сарсьн, І5. Холм, 16. Самбір, 17. 
l<оломна, І8. Перм. Й. Вайс тлумачив, мабуть, вірно Сарсьн ян Са
раіісьн, а Cal\tбip неслушно ян Сімбірсьн чи Сампор. 

О пи с рук опис у . На ЗJ\tіст рунопису (150 листнів, паl'іно

; 1ІІИХ уже в ВБ, та І порожній на початну не паtінований) складаються: 

1. текст Літургії Ів. Золотоустого (листки І-З8), 2. тенет Літургії Васи

::іл Велиного (листки 40-82), З· текст Літургії Напередосвячених Дарів 
І ·шстки 88-1 Іо), 4· Устав царгородеького патріярха Філофел Коккіна 
І 1354-55 і ІЗ62-76), як відправляти літургію священикові з дияконом 

1 ''1стки 112-148). При текстах Літургій подані всього єктенії й молитви 
'· ннщеника й диякона без відповідів і пісень мирян; тільки на марtінесі 
_;Jітургії Ів. Золотоустого іншим дрібним півуставом дописано в ско

роченій формі й головніші відповіді мирян та частини недільної утрені. 

)~о речі, ці побіжні дописки, в яких чіткіше відобразилися риси на

родної ви,\\ о ви писця (победу 5, челов1>колюбіщь зб), пороблено ще пе
ред теперішнім переплетом рукопису, бо інколи цілі слова та рядки 

тут пообрізувано при оправлюванні. 

Рукопис перtаl\tентовий у палітурках з дощинок, обклеєних шкірою, 

на якій витиснено різцем потрійний беріжоІ<, а в ньому по перекутнях 

r .! переполовленнлх боків прямокутника по ведено такі ж потрійні лінії 
з коліща.'\ у місці їх перетину по середині. Перtамент не найкращої 

якости-подекуди з дірами, здебільша позшиваними, зокрема в частинах 

листків, призначеІШХ для писання; сьогодні прогнилі нитки таких 
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зішивань уже повипадали. Ця низьноянісність перtаJ\tенту промовляє 

за його місцевим виробом. 

Увесь рукопис списано півуставом кінця 14 чи початку 15 в., ЯІ< 

про це свідчить форма окремих літер (поперечні риски при u, ю, і-а, і-є 
в горішній частині, і не в половині; поперсчІ<а при ть вздовж горішнього 

бері>І<Ка лінії, поза нну й персходить і дозсмий стоnпсць цеї літери; 

глибоний нруглий лун при ..ч поншнче долішнього бері>Іша лінії письма; 

лук при літері :не сягає горішнього беріжиа лінії письма тощо).2 Формою 

літер Служебник стоїть найближче до ТаІ<ИХ відоІ\шх рукописів: Сти

хнрар 1380 р., новгородсьний Апостол 1391 р., днка 1\-іатфея мосновське 
Євангеліє 1393 р., діякона Луки Смолянина архангельський Псалтир 

1395 р., новгородський Служебник 1400 р., Євангеліє 1409 р.3 

Перед писанням на всіх сторінках рукопису (їх формат: 22 см Х 16,5 
см) дбайливо пониводжено тупим різцем лінійни (висотою 5 мм з від
стуІІамн ПОМіЖ ІШМІІ DИСОТОІО 6 ММ); дзерІ<аЛО ІІІІСІ,Ма UШЮСІІТІ• ІІсrс

СіЧІІО 8 см Х ІІ ,5 см або 13 рядків, а в рядку 18-20 літер; від стор. 88 
рядків буває по ц, а· від стор. ІІ2 (Устав) рядків на сторінці по 16, 
літери менші й писані куди густіше. Обабіч дзеркала письма позначено 

тупим різцем беріжок 8 Мl\1 шириною, в якому звИчайно писані тоді 

великі літери початку даного стиха єктенії чи молитви, -хоч і не послі

довно. ІнкошІ ініціяльні літери (при молитвах) ш1сочшюю в 3 рлдии 
вирисовувано в тексті (а чи залишено на них місце). Чорнило, вжите 

для тексту, мутно-чорне, а для наголовних літер і для помітон, що 

дані слова говорить священик чи діякон, ясно-иармінувате, здебільша 

вже вируділе. Ініціяльні літери рисовані скромно - з крапками й по

перечнилш рисками на стовпцях, кривинах і внутрішніх полнх, а в 

долішньому иінці з елементами стилізованого рослинного орнаменту 

(н листків>> і вусиків винограду); ініціяли И (44б) й В (45) напів або 
майже вповні стерті. Рукопис ладжено під кінець з видилшм поспіхом, 

бо подекуди не виведено задуманих ініціяльних літер (П - Помяни 

72б Б - Боже 75, В - ВоньІ\1Й 78б), то знову ж залишено цілу низку 

сторінок і їх частин порожніми - мабуть, для ілюмінування яюtлшсь 

заплянованими образками (перший непаtінований листок, стор. 26, 38б, 
39, 39б, 87б, 40а до половини, ноб дві третини, 111, ІІІ б, 149). 

Як свідчать мовні особивості Служебника, він був списапий у Но-

1 Про хронологію палеоrрафічних особливостей У нап11саннях літер д11в. У встУпі 

П. Ковалева до видання Молитовника-СлУжебИИJ<а, стор. 47-61, де й подана дальша 
література. 

1 Форми літер та знімки з текстів У ВСТУПі П. Ковалева до вид. Молитовнииа

Служебнииа та в І<Нижці Л. В. Черепнин: РУсСJ<ая палеоrрафия, Мосива 1956. 
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р: "(..~·й (ча Пскові) з якогось болгарсьного ориtіналу. Зрештою мова 

ii•.Jrt· 11е одностайна: ще найбільше місцевих сх.-слов. рис в Уставі. До 

р.- .. :. 11р11 nереnисуванні Уставу коnіст nроnустив імовірно цілий листоІ< 
(•1;" ·І більше) свого ориtіналу (хоч не виншочене, що тут вирвано ЛІІСТОІ< 

\ t.:,•· .щнсі nоміж стоr. 1276 і 128): стоr. 127б нінчиться словами (після 
:;-cJ•'t антифону) « и діанон оубо nолагаєт святое еоуа н, а наступна (128) 
< • , • ІІ<а починається в середині сnящеІшнової молитви горного сіда

,., .. ,:,' [Благословен єси на]<< nрестол·]; слаnьІ царетвин своего ... » Брш<ус 
<, .... •· листон з вхідним, троnарями, трисвятим, молитвою трисвятого 

:1 .... 1 nочатновнх сліn молитви горІюго сідалища. 

~ первісної наtінації рукопису за зошитами залишиnен uсього на 

с: . ; . 8о внизу по середині наnис .аі. нн nозначення 11-ої снладни; 

ji· ,. , 1ірно, інші тані написи були обрізані нри нереплеті. ІЦо червоним 

• 1·,: · • ІІJІОМ дописувано літери в рядІ <ах (sш і ініціяли) аж пізніше в 

:1.' І.:;,Jених сnершу прогалипах nor.1iж чорним письмом, свідчать тоді 

11' · ~ ·: нномірні відстані поміж такими новими червоними й давніми чор

ІІІ' .-.rІ літера.11ш (напр. на стор. 105б П опь, В ьзглаш.). Що рукопис 

r,., 1 • ;{овго в частому шнитну, свід•шть замарганість листІ<іn особливо в 

:)rії Ів. Золотоустого, де й марtінесоnих дописОІ< пошю; далі їх 

•t.: нема. 

·! и с ь мо і п ра в о пи с . Згідно з традицією, писець уживав 

11 :енільна літер для одного звука, ліtатур, перепинальних і надряд

І ' -, ' знаків та титлів; не все воно тут, може, походить і від одІюго 

І'• :1'1. 

''-рім звичайного « малого н р, появляється від стор. 96 (nийннтІ<аво 
г і ше) писане між беріжнами рядна « велике » Р, над ЛІПІМ інноли 
t • · • r. nівнругла камора (призри 52б ... ). 

І :суміш nишуться с - fЄ (з виразною nерсвагою є; написашш з 1€ 

•1.1 1·іші в Уставі) та .f. - ra (ra скрізьуназвуці слів, зрідна у середзвуці 
та низвуці). Літера о nишеться на 4 лади: 1) в назвуці слів лиш велш<е 
~:ювні онругле, в середині злегка квадратове о, 2) в середзвуці й виз
вуні слів лиш гостро сnлющене оnальне о, 3) в приростІ<ах от-, об-, 

о-, в декотрих закінченнях ( -о.мь, -о.мь, щед роть) та в декотрих словах 
(r.шпжьствомь 1016) омега w, 4) наприкінці рядна зменшене округле о, 
може, дописуване згодо."Іt, де його писець був спершу пропустив (бла

гооутро І бию 4); інколи тане ж о дописане й над рядном (нашегО 56). 
І k1 •еважає літера u (завжди в назвуці, крім традиційних написань у 

•. :і іс), тоді ли перед голосними в слові переважає звичайно і. Серед 

рядна ПИІllеТuСЯ майже ШІІ<ЛЮЧІЮ оу (але В марtінеСОВИХ ДОШІСІШХ ЛІІШ 

у), нрн нін~tі рн;щ:.1 літера у з оу шшоснтІ.сн шщ о й творнп. T:.li< <<вісім

нове» у (зрідка і в середзвуці слів: ПОІ<азул 58, вь І судилищехь 7oG). 

f29З) 
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Окреме місце займає в написаннях кінець рядка: 1) крім уже назва
них явищ, декотрі літери набирають інших форм (простопадна лінія 

при ть, lJ, т виводиться високо понад рядок, а їх поперечІ<а потягнена 

розмашисто вшир- при ть вона набирає свастикових загинів, ттьло 141б; 

подібна форма lJ появляється зрідка й на початку рядка: свящешш/кь 

85; в літері w при кінці рядІ<а першою частипою стає lJ, не ь), 2) після 
майже І<Оншого приголосноrо, що опиниться наприкінці рядка, пи

шеться ь (на вь/ся 48, оставь/ленїє 64б, священь/ник 64б, вь дтьвь/ств·І; 
68б, кафизь/моу 83). 

У словах аггель, архаиель, єоуаиеліє (93б) опроваджено, згідно з 

вимогами середньоболгарської тирновеької ШІ<ОЛИ 14 о., етимологічні 

грецьІ<і написання (-гг- замість давнішого свого -нz-); але в У ставі 

зустрічаються тут і: єоуанглиє 126б, єванглиє 129, єванглиста 128б, 

англа 134б (з титлами пад z). 
Ліtатури особливо часті при кінці рядків: дозему риску при м, н, 

л, ш, n, т, w, я, о використано й як першу риску при наступних в, н, к, 
р, ь, у, ю, u; двозначність може виникати тоді при w, де ця літера ніби 
редуІ<уєтІ.ся до ь (спребwвая 107). Трапляються й ліrатури тр, тв з 
ВИІ<ористанням доземої риски при т. Іш<оли зустрічаються ліtатури й 

по середині рндків, особливо n чині Літургії Напередосвячених Дарів 
(бь1тийскоє 85, ... ). Майже постійно як ліtатуру писано імярек. 

Ціла низка пишеться скорочено під титлою: закінчення -аг - -аго, 

бь - боzь, бе - боже, бжий - божий, бця - боzородиця, блгь - благь, 

блгсви - благослови, блгдть - благодать, влдка - владwка, влдчця -
владwчиця, гсь, гь, га, гсоу, гдеви -господь, -да, -ду, -деви, гль, гля -
глаzоль, глаzоля, глсь - глась, днь - день, два, двця - ДІьва, - виця, 

дхь, дха - духь, - ха~ дша - душа, єугліє - єуангеліє, іс - ісусь, мтре -
матере, мдрость - мудрость, мл, мол- молитва, нбса, нбсьнь1й - небеса, 

небесньІй, нні> - ньzні>, отць, оца, оче- отець, отца, отче, пом, помли

мел - помолимся, прстль- престоль, прис- присно, пррокь - пророкь, 

рад - ради, СТ'Ь, СТЬІЙ, СЩНІІИК'Ь - СвЯТ'Ь, СвЯТ'Ь, СвЯТЬІЙ, СвЯЩЄНІІИК'Ь, 

снь - сьшь, спсь, спсніє, спси - спась, спасеніє, спаси, стхрь1 - стихирЬІ, 

хсь - хрістось, црь, цсрь, цсрьствіє - царь, царьствіє, црквь - церковь, 

час - часть (141б) чсть1й- чисть1й, чстнь1й- честньІй. Деколи, особливо 

наприкінці рядків, і звичні підтитлові слова виписано повністю (блаже 

боб, пре/честноє, честь/ноую 79, нь1ня 82б, сьІ/н-ь 103б, святьІЙ 87). 
В загальному текст рукопису писаний без поділу на слова. Інколи 

кінець слова, зокрема у фразах, відмічений крапкою чи КОІ\tою на до

лішнім бсріжку рядка, при чому КОІ\\И були поставлені хіба пізніше, 

Go на ІІІІХ Ішссць не за.шашушш проміжш1. ПочатоІ< сасrснііішах (..їІІхіu, 

як і діялогові ремарки, відмічений червоним чорнилом ініціяльної 
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літери. Кінець стихів і молитов nозначений устаоленою хрестоондно о 

рядку чотирокраnкою, раз nомилково nоставленою й серед розділеного 

слова (схран./ни нас 5об). 

До надрядкових знаків належать: І) титли й винесені nід них літери 

як і надрядкові літери без титлів, 2) nівкругла камора-ціркумфлекс 
(надр та над дснотриl\Ш словаr.ш: nреклоншяя 78 - над кл, nрсююните 

77б - над ни, вийнятково над й: nїяй ІО4), З) знак легкого nридиху у 

формі КОІ\\И над голосними у назвуці слова та nісля іншого голосного у 

середзвуці (иоакима 119), 4) знак легкого nридиху в сnолуці з акутом 
nишеться деколи над декотрими, особливо ініціяльними, назвучннми 

голосншш (напр. Иже общяя 5б), помилково й у середзвуці над u 
(твоихь 65 чи над nершим и: оупокоп Ихь 67б); 5) знак подвійного 
tравісу: а) над подвійним н і л (смі>ренньІхь 7б, алли/лоуия І28), при 

чому над нн інколи замінений титлою (оглашенньІХь 48б) або частіше 

ніби коl\юю-придихом. ·з tравісом або двома комами-придихамн (про

сві>щенни ІОІб, священник 65), б) над я (тя 2І, сея зо), Ьl (тьІ 75), 11, ь 

(у словах сь бб, сь 7б, боб ((сей») стоїть у названих випадках подвійний 

tравіс; -Ьl з таким подвійним tравісом може вийнятково мати значення 

-Ьlй (открьІВЬІ ІОЗ); б) акут як знак наголосу (вийнятково йотації над u: 
сь1И 57 (( сь1й ») і дуже рідІ<О tравіс як знаІ< наголосу (положивь 7б); 

7) зрідка паєрик у формі латинського s на місці 11 після прийменника 

чи приростка (в'вtкьІ 11б). Над рядок бувають винесені: д, z, ж, к, л, 
м, н, с, m, х, ш. Як виходило б з іншого, вибляклішого, чорнила й 
лоспіхового писання, то всякі надрядкові значки, літери, наголос та 

дописувані літери на кінці рядків- були пододавані згодом, уже після 

виготовлення рукопису, мабуть, іншим писцем чи писцями, як про це 

свідчить чужий наголос. Це ствердження важ.m~ве й при написаннях 

із жд замість ех. -слов. ж (напр. осоуж(д)енїє 666), в яких д майже 
скрізь надрядкове, - себто ех. -слов. рукопис був додатково церковно

слов'янщений другим писцем, зокрема в текстах· Літургій. 

Помилки писця полягають у: І) nропущенні поперечної риски при 

і-а (вь1я 49, 58), 2) пропущешІі або повторенні окремих, головно надря
дкових, літер (преложеніоу І, преложеніє Іб - замість предложеніє; 

тtломь наши [= -м] 55б; епод/доби Іо7; отставивь нас [=оста-] 62; 
и [о]mарь ІЗІб; кь єре[є]ви ІЗ4) та складів (повтореІШя: теб1; 6111 67, 
вечерняаа 86, пережесвященекь 87, закалаєrь є/ть єго 1166, двічі 
владЬІко 57б; пропущеІШя: сподо[би] нас 92б, живота [на]шего ІЗ9, о 

пред[ло]женьІх ІЗ4б, - і звідси інколи дописування пропущеного над 

рядком.- поставляють І46, б(ож)е 96, творити ІЗ7• помяиоуошс ІЗ9, 

свять1и истиннь1и 58б - чи поруч на марtінесі з доданою позначкою 

хрестиком місця для вставки - благода мь ІЗб, на марtінссі -ри-; вий-

(295) 
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ШІТІ<Оuо над рядном шшсано пізнішою руІ<ОЮ nonpanлcнy літеру ю, 

не uитсрши дшшьої е: не накланяющеюся 132б) , 3) адідеаційному 

сплутанні слів (дароноси.'Іа 101б [=дори-], о пред(п.о)ложеІшьІх дарі>х'Ь 

102), 4) часто в фальшивому перенесенні занінчень із сусіднього слова 

чи фрази, що однан u'ншстІ,сн зі снлутуuанннм uі~мішюuих закінчень 

у здогадІЮІ'r\У ссрсдш.оболгарсr.ному ориtішші Слу)о.нсбшша (самї ссбІЬ 

и дроуг'Ь дроуюу 1056, 108, цбб; добрьІх'Ь и пол:езнЬІх душь наших 
[ = шам нашим] 105; о предлсжащїих'Ь даровь 73 [ = -p·tx]; со благооу
годиnшнІ'rш [от] праотець ... и nснком'Ь дусі> праnсд::ньІх'Ь В'Ь ві>р·І; ско

нчаnшимсн б7 [ = ... uсянЬІ[І\ духом праведпмм]; с е бо ... єго ті>ло и 

жиuотuоривоую [ = -вал] єго кровь 101; от [ = у] него же СІ<ровища 

премоудрости ... потаєна 1026; жертвьІ о своих С'Ьгрtшснии [=-Іших] 
ІОЗj смі>реннаа (=-НЬІЯ] nризирая Іобj открьш [=-ЬІЄТЬ] ІІМ'Ь rзоб; 

свлщсншш'Ь ... разданасть дороу глаголящим·ь шод"І. [ = глаголн к лю
дем?]: Благословлю господа ... 147б). Помилка траш"!лася і в Літ. НД, 

де пнссць наnисав на стор. 986 « молитва о готован:~щихся к'Ь святомоу 
1lpUttacmью » замість << просвІЬщенью >>, і далі на стор. 99 у заклину дія
ІЮІІа << єлиць1 І<'Ь nросві>щенью ·npucmoynume » заl\tість << изЬІдrьте ». 
Псрсрuапе на нінці рядка слово доnисуналося змс:ншеннм nінуставом 

чи на марtінссі (моли/тел 57, ббб, б7б; Н'ЬЗГлаІшає.ttа свящстtиком 

rо8б) чи шшзу (напр. цілий проnущений виголос Яkо 1zодобаєт ... 456). 
Серед ноправон nпадас закреслювання червонилом єктенійних прошснь 

за чернечих зверхшшів і братію (48) - доказ, що Ст-Jужебюш уживався 

u сuітсьнііі, може, приходській міській, церкві. 

Фопстш<а. Церношюслон'янсько-болгарсьний nравопис і фонстина 

зазнали D Служсбшшу з.,tін шляхоl\t наближення до ;юшої місцевої 

внмош1; такі змінн вроявляються у відхиленнях від nравописних норм. 

13нііннтноnо rюнDляються: І) nовноголосі форми (до персноса 1 І 76, 
псрежсосвлщснсн:ь 87; може й о6олчсна 156, 526 постало nід впшшом 
*оuолочси замість облсчеи), 2) о- замість є- (одина 47, 97, онтенья 836), 
3) 'l :Jамість щ (горючсс 85, хочсть 1386), :ж замість :жд (прсжс 486, 
нсосоужсшю 78 ... , зшнитслю 9б, покажаєть 1226 ... , стражющнх 89, 
троужающнхсл 95, в ноужи 71, бсзнадежш .. Імь 71б, о нсв·Бно.стонхь 
546, прнхожю 53, -:жде/ І -:же: тш<ожс І цб ... ) . П [)ІІ nраслов 'ннсьюrх 

сошштш1х л, р ШІЙШІТІ<ово трапллються болгарські нашкання -ль-, -рь

(6езмл·ьuно б9б, оумр'Ьщвенїа 100, сьврьшатн 137), бо зрештою тут 
нсрсuажають ех. -слов. -ол(ь)-, -ер(ь)- (нсполнсніє б І, немольчш.Іми 

59, начсртанїє бІб, пер'Ьсть бо, оумер"Ь/шнх б7б, дер'Ьjзновсніємь ЗІб ... ). 
Про ШІМОDУ шнпучих праuоrшс не дає СІ<Різь nсnних даних. Пнссць 

nостійно ПІІШС групи: чь (врачь 716, чьтсць 8б),. чяІ /ча (чнсть з зб/ І 

часть 79, І І8, начяла 59 ... ), ч1о (чюдсса 576 ... ), ць/ Іць (1юш·ць боб, ниць 
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~ ,;, · чслоrJ·);JюJІюбсцІ. Іб//-бсць 95б, псрв·l;нсщ. бз, п·);uсць 856), ца 

(t'' :.ропца 141, ОТ богородuца 8, ... ), Ц10//цу (ОТЦЮ Зб ... , МЬІШЦІО б9// 

н·· ';нцу б9), щь//щь (помощь б І, нощь бзб//воплощься бІб, обращься 
І І !:•), ЩЯ (общяя 5б), щю//щу (ПИЩЮ І, К'Ь ПрИстаНИЩІО 91, ГЛагОЛІОЩІО 
R6,' /-щу 86б), шьІ/шь (душь 2, нашь І//нашь 9 ... ), ша (от душа 47), шю 
(;І' tІІІО 15б, чашю 64б, нашю 55), жь//:ж:lІ (вложь пбб ... /fпрсдложьше 
(·~іі), жа (ноужа sзб, р·.Бжа 116), жю, ждю (надеждю 76, прихожю 5З). 
Та!;і написання свідчили б про процес отвердіння при ц, ш, ж. 

І їперизмом, виниклим в наслідок отвердіння р, слід уnажати на-

11•'' :ІІІНЯ: тряпезоу 124, -ЗОЮ 14З//трапез·f. 17, 54, ОТрЬІВ'Ь І Зб, І44 
(r r ·fітершИ ». 

:-\арактеристична для Пскова-Новгороду заміна ч-ц відбилася, може, 

і 11 ІІаписанні оці>сти мя (ІІЗ, ІІ5б, ІЗ2), хоч саме те слово зустрічається 

і JІ Іtерковнослов'янщині (напр. і в недвозначно сербському Молито

/ІІІІ''.-У 15 в. ВБ- Euchologium, Slav. ms. ІО- лиш: оцисти Іа, оці>сти на, 
з~·(•. оці>щеніе 7а). 

Наnисання: (помалоу) вьздвижаи єго (ІЗ5б) - з ж замість з - слід 

ун.Іжати приподібненням до воздвиженіє. Хіба пропущенням л (або 

G• · 11 арським зразком) слід тлумачити форму: оумрьfщвена бо/ /пре
ло,І.ІЬ бзб. Наслідком змішання форм крест і Христос виникли напи

сшшн: крестьяньскьІЯ ІЗ4б, ІЗ9б//христіань- 19, ЗІ. Адідеюnання до 
рі.\ІІІІХ суфіксів створило форми: фемїань 121, фимиань 145б. 

І~ ідхилення від етимологічних написань у воналізмі стосуються го

JІ•J'ІІЮ літери то, рідше ьt. 

Вшюва літери то була різною в випадку першовзорів двох других 

Літургій (ВБ і НД) та Уставу; текст Літургії ІЗ (крім марtінесових 

доrшсон) списаний з дотримуванням етимологічних написань то. У теІ<

с;:'"' Літургій ВВ і НД появляється в низці випадків: 1) то замість е 

(;1"·"·отерпі>ливе 90, прилі>жноую 95/ /прилежнаго 95, поні> 84, пер

н' •н·ць бз, теб·Б просИмь 65б, обоурі>ваємьш 75б//-реваємьІимь 71б, 

''1'\.··аятоую 89б, 91б, 92б, 93//пре- зб ... , сами себі> и дроугь дроуга 

Н· ·Сі, 91б - що привело до дальшого безглуздого переІ<Ручення у спису
JІ;t'І:t, який узяв себто за Д1 і змінив: сами себі> и дроуго дроугоу 105б), 

2) :1рідка е замість то (зде 78б, 99б, нев1щеніємь 71, изьщемь 81, телеса 
4(.(Ї, 96б, -есь 105, -есемь 109//тt.ломь Д3 ssб, 7бб), при чому в мapl'i

IJІ'l І1ІШХ дописках Літургії ІЗ куди частіше (тобе зб, 4б з рази, s, тебе 
гоиюди З2, великолепоє, видевше, безгрешному, разве 4, победу, рцемь 
~. 11\'ІІдете бб), З) зрідІ<а то замість і (сьм'hреНІІЬІХ'Ь 4б, so, 500, 7б, -ІШLІЯ 
І І, -ннаа Іоб, -ніє 500, -ніа 57б, бІб// смиреннаа Іоб, 1200, -НЇС 186). 
Як узяти до уваги ще написання без персходу -ий- в -ей- (зьмиєво:о бо; 

хоч є й велей єси 90), то можна б прийняти ш<есь << смоленське >> похо-
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JРІССІІШІ нсршоu:юру Літургій, нсрсІшсuного u Houropo.цi ЧІІ Псноuі. 

В Уставі, нрім частішого змішування І& з е (І& замість е: иєрі;й ЦІб ... , 
архиєрі;а І2об, игtмоноу І цб, єоуань.гkлие І27; е замість І&: целоуєть 

124, 127бІ І ці;- 127, 1276, целовав'Ь цзб, поцеловав'Ь І ц, ІЗ6, 142, 
идеже ІЗ5, 148І І иді>же І2Іб, везде І2ЗбІ І зді; ІЗ5, вийнятнове nрІ&

замість звичайного пре- прі;І<Л6нив'Ь цз, прі;чистоую, далеє ЦІ, ма

лейших І44б), є ще й змішування І& з і (і замість І&: 110зи мои 115, первиє 
1171 І перьвtє ІЗ5, ІЗ8; І& замість і: вонмі;м 129бІ І вонмим 128 ... , ні>како 
121, ІЗ6б, цз, і в низці деІ<Лінаційних закінчень, де воно може тлу

мачитися аналогічними вирівняннями). Попри те, літера І& затримала 

зрідна ще з болгарсьного першовзору і фуНІ<цію позначувати звук 'а/я 

(всі; А3сер.р. З2, 8з, нонстаитині;града 112, изравні;и З2б, врага и бо
рителі; 89). 

Вагання поміж u-w наявні лиш у випадну, де w виниІ<Ло з і- після 

визвучного -~ префікса (изьщем'Ь 81, изьщ·lім'Ь 1466, взь1маєт ІЗ 56/ І 
взимаєт ІЗЗ, 136), і вийнятково в занінченнях (А3 оуди 49, замість -ьІ; 
божестьвним'Ь Д3, замість -ьІм'Ь) - може перейняте з яногось болгарсь

кого чи унр. рунопису. У групах кw_, гw_, xw написання з u трапляються 
рідНО (на ВЬІСОЮІХ 115, ПЛОТЬСНЬІИ І2З, СО ВСЯНИМ 1246 ... , ПаНИ Ц2 ... , 
роуни цо, 147, погибнеть 22, 144б, тихим ІЗ7б, 145б; у марrінесових 
дописках: Па.І<И зб). В написанні наждь1 [ = -ьІй] І ІЗ (2 р.) йдеться радше 
про пропущення надрядкового подвійного tравісу над w, ніж· про 

фонетичний білорусьний і північноукраїнсьний занин післявокаліч

ного -й. 

Випадни з написанням оу ~їсть о (ві>роую жївоущих'Ь З) та з о 
заАІість оу (богатою милость 48, чистою ... владwчицю 92б) слід уважати 
помилковим адідеюванням до fl~&pyю чи помилковим пропущенням у 

в дволітерному оу. 

В суфінсах -(ен)іє, -ія часто появляються форми -ьє, -ья (в'Ьзгла

шеньє 8зб, предложенья ! 1 84, по послі>дованью 87 - при чому тут ь 

перероблено з і, - причастьє 20, стихосл6вьє 8зб, октеньа 8зб, марью 
92б), що свідчить про зредуновану тут вимову і перед й, а що в даль

шому привело в білорущині (ян і в українщині) до подовження тут 

попереднього приголосного. Перед наступним -і, -іх занінчення (в Л1 

і Л3) писець звичайно не позначає отакого зредунованого -ь- (по про

стрепи 496, о спасені, благостоани, о неві>жьствИХ"Ь 54б). 
Зрідна трапляються під півд.-слов. впливом - і внаслідок сх.-слов. 

отвердіння визвучного -.мь- написання то з ь то з~ (в пемь 58 ... , словомь 
956, ЄСМЬ 142// ДЗМ'Ь І.р.б; ДЗЖД'Ь 50 ... , В'ЬЗДсlЖД'Ь 68б, ВИЖД'Ь 54б; 

ЗАUІНЬ 66б ... /І ЗМИН'Ь ЗЗб ... ; МИЛОСТИВЬ 48, СЬбЛІОДН 107б'; у ХрЗАІОСЬ 4З, 
поправлене на стор. 68 на храм~ь, вь мир'Ь С'Ь боб, хлі>б'Ь С'Ь 64б, град'Ь 
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сь 7 2 йдеться про македонсько-болгарське вжитrя займеюшка сь в -о-с 
як родівника). 

Покалізація ь в о у правопнеі прийменииків і префіксів вь, сь, кь, 

вьз- здебільша хіба не відповідала вимові, себто правопис тут консерва

тштіший і написання з ь (послідовне лиш при вьз-, крім одиноного 

во:~."·І>те ІЗ2) було хіба всього зумовлене традицією чи півд.-слов. зра

зко.,\; МоШІтовник-Служебник першої пол. 14 в. («кн. Володимира ))) 
nише тут куди частіше -о ... , рідше однак, ніж це робить сьогоднішня 
тr~щнційна церновна ш1моu:1. D дсІютрих шшаднах пише й Слушсбшш 
ко І 1 секвентно -о-: со (......., всіоми 4б ... - вийнятково сь всіми зб; ......., всяким 
1366;......., в'ЬходоІ\\'Ь 6;......., в'Ьздоухом'Ь ІЗ; создавьш 54 ... ; соблазном'Ь зоб// 
сь- 77), во(......., всеІ\\Ь 92б ... ; ......., имя 9об;......., истиноу 59б ... ;......., мні> 104;......., 
В'Ьсяком'Ь 2об ... І І и [в] всякои скорби 7 І ; воплощ'Ься 6 І б; во время ІІ, 
98;'/ В'Ь В. 69; ВО НЬ 17, 88б// В'Ь НЬ 2б, 53б),' КО(......., ВСТОКОУ 127б; ......., В'ЬЗ
дерН<аньЮ 109); сирізь інде наnисання лиш з -ь- (теж: С'ЬВ'Ькоупимся 

756; С'Ь страхом'Ь 14// с с. ІЗ4 і навіть (с] страхом'Ь ЗЗб, 79; сьстава бІб; 
В'Ь ,\\НОЖЬСТВі> ІЗj В'Ь слоужбоу 50j В'Ь СВ.RТЬІХ'Ь 7; преДВ'ЬЗВ'tЩаЯ 61 j 

достоєн'Ь С'Ь связавшіихся 5 І б; нас'Ь В'Ь всечестнь1я 11 о; показоуєт к'Ь 

внJ;ашим 144б). Таке ь (вийнятково тут і ь: сьблюдИ 107б// В'Ь сь

блюдени бо) може й не nисатися (в ві>кьІ 16б ... ; схрани 98б ... ; свершена 
18 ... ; взсьшаєм'Ь 99 ... і навіть всьшаєм'Ь 1466; сд·kтельствоnал'Ь 32; и с 
блнщснїєм 143), а що хіба свідчило б і про вимову без -о- в та1шх nи

пa'tr<ax. 

і Іодібна справа з вокалізацією ь в е .в окремих суфіксах і словах, де 

в СлужебНШ<у nорівняно з сьогоднішньою церковною вимоною пере

важають написання з ь чи ь (множьством'Ь ІОІб, множ'Ьствоу 54б; про

ро'' f.І.."Тва 846; безчИсльнаго 52; мьІсльньш 54 б; прельсти 96б І І nреле
стІ,І'.> 96б; шертьвник ІО2б ... // жсртовник'Ь І2І ... // жертвеннІ< 118; 
божестьвнЬІХ'Ь 8о, 146// -твною 81, -твнь1х Іо8/ / -тьвньІМ'Ь ІО4/ / -твьн
ю.rх І07б; безболі>зн'ЬНЬІ 77, -н'Ьнно 105; благодарестьвноую 144б); 

зuі:tси 1\юже й е писатися замість ь (неприобещньІ 100, обещникь1 ІІО/ / 
01/ЩСЖИТСЛЯ 1186). 

У суфіксах з групами лн, лств, лек, тн, дн, зн, сн, рн, нн, нц, нств, 

.мл, рств, ск виступають - зокрема nри кінці рядка - nоруч написання 

то ~і ь (рідше з ь) то без ь/ь. У групах з л тут могла б бути мова про « се
рснню)) виtrюву по,\\'якшеного л (лн: безначалньш 38, началинкоу 63, 
боJІІІЬІХ'Ь 7об, в6лноє, неn6лноє 8, кадилницею 84б, сві>тилникоу 84б, 
DLСХПаЛНЬІХ 67б, 1\\НОГОПИТаТСЛІІЬІХ'Ь 37; ЛСmВ: гоубИТСЛЬСТВЗ 72, D'Ь 

св·tщ'tтсльстви І2б, сд·hтель/ствовал'Ь З2, житсль/ствоуєм'Ь 27б; лек: 

аnостол'ЬскьІя 68, -л'Ьстіш 706, 486); зате скрізь інде - крім можливого 
nаляталізаційного впливу наступного і, ть - тут рішала правописно-
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графічна традиція, тимбільше що ь тут писане переважно в кінці рядка 

(тн: смерть/НЬІЯ 62б, приять/н-h 50; дн: єдинородь/наго 101 І І безпо
СТЬІДНЬІ 19; нн: истиньньІи І2Зб, сsящень/ник 51 ... / /сsященничьском'Ь 
26б, неосоужень/но ЗІб, преблагословень/ноую 44, не достоннь/наго 

52б; с11: небесьньrи 1 ... ; зн: небол-hзь/ньІ 19; рн: мир'Ь/ньr З 1, зборн-hи 
96; в11: православь/ньrх'Ь 26б; шн: гр-hшь/ньrм 101; нств: таиньство 82, 
недостои/ньство 72б, долгоденьствоующа 72б, священьство 15, -ньст
вовати 16, діаконьства 26б, воннь/ство 69б, благогооі>ньством 142б; 

нск: хр&кїіаньскЬІя З 1 ... ; нц: младень/ца 70; тек: плоть/скьІми 51 б; 
дек: людь/скьІХ'Ь 17б; дств: господьства 59; рск: мирьскьш 22б ... ; 
рств: царь/ствіа 78б; в випадках: пришесьствїа 2Зб, человІЬколюбь/че 

ц, приємь/ляи 17б, подємь/люще 75б). З графічної привички про

пускається ь у формах типу поклонся 129/ І -нься. У відрізненні від на
писань: мьздоу 55, милостивь 48- форми кровь 16, дверь 85б передають 
справжню палятальну вимову. 

За болгарською традицією не позначено в Служебнику міжаокаль

ного й.) себто як правило пишеться тут: аа.) еа, ia.J оа, ІЬа.J Ьla.J іоу, - хоч 

є й відхилення (боатися 90, твоа 4б, навіть С'Ьєдинї а [ = я] 11, од-hаніу 

11). 
Наго л о с . Наголосові значки були поставлені ймовірно не пе

реписувачем тексту, але - як зважити виблідліше чорнило - ю1мсь 

іншим. Тимбільше що в низці випадr<ів місце наголосу не відповідає 

системі ех. -слов. мов, але нагадує то сербсько-штокавське відтягання 

наголосу на один склад до початку слова то знову ж гіперистичне пе

рекидання його на докінцеЙ,ий склад, бо писець відчував норJ\Іативну 
невідповідність свого відтягненого наголосу. В декількох випадках 

існує вагання: то подвійний наголос на тому ж слові (С'Ькор6 73б, по. 

МНОЖ'ЬСТВОУ 47б/ І помнож- 54б, 70, 72б) то інакший наголос у дальшому 
тексті (от него же/ І от негО же 58б). 

Відтягнений до початку слова наголос зустрічаємо: 1) в іменниках: 
первомоученика ІІ8б, презвитер'Ь 120, зав-hта 64, под законом'Ь 62, 
сsященьство 15, в"Ьзглашеніє хобб, приношеніа 17; 2) прикметииках і 

дієприкметниках: на -ен& (предл6женньІХ 5Зб/ І прельщеннЬІХ'Ь 700, 
раст6чеННЬІЯ ?об, свершен'Ь 8об/ І принесеньІМ'Ь 5З), -WI& (непостИжим'Ь 

2об, -Ижима 4З// -юкнма 58; дароносима ІОІб// приносИмьrи 166), -я( й), 
-ящий (хотя бзб, С"Ьх6дя зб, 81б, подая 71, подаяи 6, н6ся 61б, приносяи 
16б, 5З, плодоносящих'Ь 28б, 68б, пр6сящемоу 7б), -ив(Ьlй) (положив-ь 

76, пол6живьш 103, предл6жив'Ь 100, благодарrш'Ь бзб, пр·І>клоюш'Ь 
цз, ИСПрОСиоше 35, 77, 8об), З) в дієсловах (інфінітив: показати 66, 
изЬrти бзб, в"Ьселитися 18, предл6житися ІОІб, приносити 7б, 12б, 17б, 
20, 54б, 57б, благодарити 200, ХВМИТИ 200 і, МОЖе, СЛаОІІТІІ74; тепер. 

(ЗОО) 
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·щ;: МОЛЮ 52б, ОТВраТИШИ 16, В'ЬЗбраІШші 7З, В'ЬЗСЬІЛаЄМ'Ь 5б, 8, 14б, 

<; \ 1 58 б //В"ЬЗСЬІЛсlЄМ"Ь Зб; імператив: Сl>ПрИЧСТИ І І ; аорист: В'ЬНіще 62, 
1 'І '<)славися но, положи бо, благоволи, С'Ьтвори 61 - як і С'Ьтворил'Ь 

єси 75; исполнися, свершіся 82, показа З7 - як і показуя 58, прине
І i!1Jia 68), 

Гіперистичним наголошуванням (наголос перекинеІШй на І<інсць 

'·юва) якогось серба вважаємо випадки: 1) в іменниках: премоу дрость 
,:r>, 51, 58, 84б (2 р.), 85, моудростію 56б// моу- ІОЗб, кр·І;пость 58б, 

,, ржава 4, може, щедротами 7зб, слоужитслем'Ь Д3 50// слоужИ- Д3 

( І, доухОм'Ь Ібб, 19б, 24б, з8, 53б, 56б, 57б, 626, 78б, гласом'Ь Р 7, ми
І ,,·,,,\'Ь 81// мИрОМ'Ь 44, і, може, страхОМ'Ь Р ЗЗ6, С'ЬГЛасіа 4З, слово 51// 
l.rJOBO жИво 58, СЛОВОМ'Ь р 37, 48б; 2) в nрИІ<МСТНИІ<ах і дієnрИІ<метни
І<ах: шестокрилатаа 21б, вторасі Н1 ж. р. ІЗб// втОраго 2Зб, велен (велій) 

'J~_,, посланнЬхх 70, животворящИм 19б, поутьшествоующИх'Ь 28, оупо
шющИх'Ь зsб; З) в дієсловах: нланятИсн 206, може, избавИтисн ззб, 
75, 89б, наполнихом'ся 82// исполнить 62б, просйм'Ь (дійс. спосіб) 66-
нід впливом імперативу просЙМ'Ь 186, ЗІ, 56 (2 р.), 105 - тут гр. ко

шонкт. аор. з функцією імперативу alт7Jawp.є0a бо (інші імперативні, 

форми: ИСПОЛНИ Збб, ИСПОЛНЙМ'Ь 5З6, оставИ 81б, отставИ 78, оуставИ 
8 І б, 9Зб, В'ЬСПрославИ З 56, 8 І, сподобИ ЗЗ, 79// сподобити 826, В'ЬЗ
любЙМ'Ь 19б, 56б - але тут гр. майбут. час d.уап;~ашр.ЄІІ 61 1), молИмел 
(дійс. сп.) 85б. 

З інших наголосів варто ще відмітити: хв сілі> 50, хвсіль1 А3 576, 
горі; 20, ЗЗ, 107, трапеЗЬІ ЗО, душам'Ь 76б, ПОСТа ІQ9б, ЖИВОТа 56, ОТ 
ОТJІОК'Ь 5З, В'Ь ран бо, дарЬІ А3 68// дарОМ'Ь Д3 54, свіtrом'Ь Д3 Зб, ПрОСТИ 
80, 84б, сИрЬІХ А3 Ч. р. 700, СЙЛеН'Ь 900, ВОЛНОЄ 7З, ПрИНОСНа 54, ПО
JІСЗНЬІХ 56, безчИсльнаго 52, Ааронова 75, священническьш 74, свя-
щенствовати 52б. . 
Морф о л огія. Морфологічна система Служебника, в тому 

зокрема деклінація, являє собою сх.-слов. фонетичну адаптацію бол

гарських форм з елементами місцевої народної мови. В іменників уже 

наступило nеремішання закінчень давніх основ, а в снладеній відміні 

прикметників появилися нові ех. -слов. стягнені форми, паралельні -
як і в інших ділянках - з давнішими, а які змогли затриматися тимбі

льше, що йдеться про знаний санральний текст, який не легко піддає

ться tрунтовнішим змінам. Отут сnинимося лиш над маркантпішими 

ннищами деклінації й конюtаціі. 

В м'якій відміні жіночих іменників (давні основи на ja-) висту
пає в ! 1 (і Н-А3) поруч давнього цслов. -я/-а (святьІЯ 6оzородица 466, 
ОТ НОу>І<а 536, ОТ всея душа 47, СВЯТЬШЯ ТВОЄЯ 57, ПрИСНОДІlІВЬІ мария 
62) зрідка місцеве, аналогічне до твердої відміІШ (давні основи на а-) 

(ЗО 1) 
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за~<інчення -u (братии наwея 97б, до земли І4Іб, от чаши ббб, nрочи-. 
таєтся притчи 85). 

В СКЛаденій Відміні nрикметників у (І Ж. р. тут nоруч ЦСЛОВ. за

кінчеННЯ -wя (слоужебнь1я сея жертвьІ 52) nоявляється зрідиа, особливо 
в чині літургій, ех. -слов. -оє (із -оrь: до чствсртоє нед-t.ли 97, уназ'Ь 
слоужбь1 nрежесвященнос 8з) і СІ<онтамінованс з обох -оя (четнертоя 

неді>ли 97б, 99б, от л-Бвоя страньІ 1146, святоа трапезьІ ІЗ6); вагання 
тут виступає особливо nри всякь, що відміняється то яи займеннии 

(ВСЯИОГО 78, О ВСЯИОМЬ 89, ВСЯИОЯ діаВОЛЬСИЬІЯ ИОЗНИ д'kИСТВОУЄМОЯ 
І04б) то яи nрикметнии (от всяиьш сиорби ІО2б). 

в давніх консонантних основ у r• виступає поруч давнього -е (матере 
71б, 148, цериве 49) нове -і (не церкви 14Зб, І<рови 107б). Подібно і в 

середніх КОНСОНаНТНИХ ОСІІОВ: у (І Д8ВНЄ -е ( времене І І2б) ПОруч НОВОГО 
-і (имени твоего 90, с небеси 142). 

В Р жіночих імсшІИІ<ів на приголосний (головно давні основи на 

і-) вистуnає закінчення -ию І /-ью (благодатию 8об І І -тью 89б, ировью 68). 
в rз жіночих на nриголосний виступає цслов. -ии (частин ІІ9б, 

страстии бзб) поруч місцевого -еи (двереи І24б, милостен твоих'Ь 65б); 

у дальших відміниах з воІ<алізацією ь: да -еАІЬ (по запов-Бдем'Ь бзб), 

ла -ехь (в'Ь nропастех'Ь 68б). 

Чоловічі іменинии зазнали в твердій відміні впливу ОСІІОВ на u-, 
а в м'яиому типі - впливу основ,на і-. Вплив заиінчень основ на u- nо

мітний у: Д1 (иєреєви ІЗІб, -рі;єви ІЗ9, -реови 112 .. :, -р'kови 127// 
єреоу ІЗІ ... , иєреоу І28б, -рею ІЗІ; діаионови ІЗ2, 86б/ /-ноу ІЗЗ; мировп 
хззб, 8Іб (в r• мироу 117) потиреви 14Об; оурареви ІЗбб; дневи 148, 
7 4; мопсеєви І 09; оmцеви 78б; господеви / Ігосподоу І 02), Л 1 (о мирсиом'Ь 

ЖИВОТОУ 6Зб), (а (даров 86, ОСТаНІ<ОВ'Ь ІО7б, ОТ дуХОВ'Ь 70б, гр·lJхОВ'Ь 
12Об, 142, ЗМИЄВ'Ь 109б, nоирОВЦеВ'Ь ІЗ6б; Ta.J<e -ОВЬ nереНОСИТЬСЯ В ла 
теж nри назвах nонять, напр. внегда n-Бвець стихов'Ь сих nоєт 85б) і 11 
(дар'ЬМИ 68б). 

Вnлив основ на і- nозначився в: ra (царей 119б, ЮІЛЗИЙ І20// -зей 
12об, - nри чому nри іменах осіб це заиінчення перенесено й на Л3 : 

создателей хз8б), 13 сер. роду (моленьми 67б, nрегрі;шеньми бо, сла

вословеньми 59б), ла чол. і сер.р. (о воєх'Ь 886; В'Ь соудилищех'Ь 70б// 
о С'Ьгрі;шених'Ь 54б ... ). З уваги на nаралельність творив -о/1-іє в ccr. fl· 
годі сиазати, від котрої форми nоходить за~<інчення ra благодатель
стві[й] 75· 

В Л1 чоловічих іменнииів, що означають особу, виступає поруч но

вого заиінчеННЯ, перенесеНОГО З ( 1 (предтеча 11 J<рЄСТІІТСЛЯ ( 1 І І8), 

зрідна ще й давня форма Л1 , однаиова з Н1 (благодаршt тя и єдшюро

ДНЬІИ твои сwн'Ь и дух'Ь твои свять1и 21), особливо ж, де назва живих 

(302) 
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істот набrала нового значення предметів ([чтець] апостол'Ь прочитасть 

І 28, не обращаєть святьІй агнець ниць І І 7б). 

В В1 ч. р. появляється форма Н1 (діакон пристоупи 141б, 14Зб, отче 

••• И богь оутtшенїа 78 - МС 7Зб И бо:>ІСе всея оуті;хЬІ). 
В Н-ла м'якої відміни ч. р. поруч цслов. -я (Л3 хранителя 61, д'Ьждя 

7Зб) виступає й -і (із ех. -слов. -rь, вирівняного до твердого типу: свя

ТЬІЯ ПОНрОВЦІІ ла 114б; Н3 пішці 85). 
Панівне в ra нулсве закінчення (святrпель 118б, создатель 1206, 

от ІюмьІсль 112б, от воин'Ь 117, мученuІ<'Ь 118б, патриарх'Ь 12об, раб'Ь 
ТВОІІХ'Ь 92, В'ЬЗДОУХ 89, ПЛОД'Ь ЗеМЬНЬІХ'Ь 89 - ТеЖ ! 1 ЦЄрНОВЬ 88б) буває 
в випадку означення для осіб переношене й у А 1 (о презвитер'Ь и діа

нонп 120). 
Давні закінчення основ на о- переважають у твердій відміні чоло

вічнх іl'ІtеннИІ<ів у J\Шожині ян і однині (!1 гні>ва з, сwна 4б; Д1 богоу, 
сwноу зб; р J\Шром 2; Л1 в віщt 45; Н3 священници твои 115' раби спо
добльшеися 65б; да В'Ь ВііКЬІ віJНОМ'Ь 49б; Аа на рабьІ СВОЯ оглашеннЬІЯ 

ІІ; 13 Tpel'lta перСТЬІ I24j ла о С'ЬСЛОужебниці;х 120, о грі;сlх 8s6, о 
дарііх'Ь 5Зб). Подібно і в твердій відміні середнього роду (Д1 стадоу 

98б, р J\\НО>J<ЬСТВОМ'Ь ІОІб, Л1 во мі;сті; І2б, да по діJлОМ'Ь 6з6, 13 оустьІ 

ІЗ9, ла во діш'і»х'Ь 596). 
В середніх іменників на -іє наступає звичайно в занінченнях -іі, 

-iin стяmення в -і (Л1 в отверьзени 51// по поставленьи 102б, по при
частин 79, зрідна в ! 3 благодательстві 75), -in (Л1 о невііжьствихь 
54б // о С'Ьгр'tшениих'Ь 50). 

ІменниІ<И слово, тrьло, око творять множину теж від основи на ес

сна ОЧИ наши 9Зб, телеса 46б, 96б, ra СЛОВ'Ь// словеС'Ь 100, телеС'Ь 105, 
да тіілом'Ь 55б, 76б// телесем'Ь 109, ла словеса 856, Р очесьІ хо1б). 

Двоїна, хоч і виступає ще подекуди - особливо в тенетах молитов 

(под нозі; ИХ'Ь 89, нози мои 115, оустн-t 124, 14зб, В'Ь оустноу 14З6, роу
нама 144, р. обііма 14з, свояма р. 145 б, под нровом нрилоу твоєю 107б, 
122б, на нол·Бноу лежаще ниць, он'Ь ... на ноліінох 85б), але не менш 
часто в імен заJ\tінюється множиною (роукьІ свои ІЗ4, оба роукь1 своя 

122б, роунь1 же наша 100, на святьІХ'Ь роуках'Ь 6зб, роунами ІЗ66, 144, 
двііма же понрь1вають ногь1, дв-tма летяще 59), особливо ж у дієприк
метників і дієслів (ставше о6а поиланяются І2З6, приходит иєрііи С'Ь 

діаконом'Ь ... и творять поилон'Ь оба 1_266, станоуr о6а ІЗ4, поназоуют 
оба ІЗ7). 

Прииметники· виявляють твердий і м'ян11іІ тип (вечерній, дольній, 
горній, вЬІшній, посл-tдній, третій); вплив твердоі відміни на м'яну 

ПОl\\ЇТНИЙ у Л1 ДЇЄПрИІ<МНетИІ<а (в боудоущом'Ь ЖИТИ//в·Jщ·І; 6, 82б j ПО
дібно в чоловічих іменнянів- иєреови 112, с иєреом'Ь 127б- і слоnотворі 

(ЗОЗ) 
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присшиних прикметників - моисеова 55). Всуміш виступають закін

чсншІ іменної й займенникової відміни приІ<мстників, при чому й 

різною буває форма стягнення складених заІ<інчень. Іменна відміна 

появляється, крім що від присвійних прикметників (от рама діаконова 

1336) та в присудІ<ових функціях (повинна сьтвориши 756, аще живи 
соуть 1386; від дісприІ<Аtетників - тон же свсршснн·h 1 з 1 б, єи же ско

нчавьшися 147, тебе соуща бога 576), теж в атрибутивній функції радше 
без первісного вже відтінка неозначености (вь гроб·h нові> 1336, в 
чисті> житіи 69, на престолі> хероувимьсті> 52, сердцемь ськроушеном'Ь 
57б, лоукава зрі>ніа 100, от всякого ді>ла лоукава 78, всякого спротивна 
8о, от сьв·Бсти лоукавньІ 52б- на рабь1 своя оглашеннь1я, преклонших 

СВОЯ ВЬІЯ 90). 
Займенникова відміна прикметників зазнала різного роду стягнень 

(-ьlUx/1 -wx) і вирівнянь до вказівних займенників. Впадає змішування 

закінчень J1 З Л1 ЧОЛ. р. (сь страхом МНОЗі>М'Ь 86б, С'Ь страхОМ'Ь божЇЄМ'Ь 

5Зб// о отци нашим 96); вплив твердого типу на м'який виявляється і 

в Л1 чол. р. (по вечерні>м же псалмі> ипо вечерних молитвах 88). Форми, 
то з rь-/е- в основі (вини}(лі зі стягнення закінчень займенникової ві

дміни) то з о- (перенесені зі вказівних займенників), появляютІ.ся в 

Л1 чол. -сср. р. (па стьрашн·І>мь соуді> 56, о свь1шнсмь мир-h 88// на 
свнrом'Ь блюдци 84) і в Д-Л~-_жін.р. (преблагословенні>и владwчици 

нашси 118, святі>и сборні>и апосmольсті>и церкви 486, по велиці>и ми
лости 94//хероувимскои пі>сни пі>ваємои 131б, в деснои роуцt свои 85, 
на горнеи//долнеи части 116, пбб). Нестягнені форми поруЧ стягнених, 
З ОСНОВОЮ Ьl-/u-, ВИСТупають: В Jl (соудОМ'Ь ИСТИННЬІИМ'Ь 59б), rз (Ві>Ч
НЬІИХ'Ь благо бо, сь связавшіихся sхб//нсдостоинньІх рабь 51), Д3 

(небесньшмь СІJламь 52, плавающиимь 7об//свнrьІмь церквамь 72), J3 

(со свять1ми 67), Л3 (на вьІсокьІхь 63, по вечерних молитвах 88), А3 

(прельщеннь1хь обратИ 7об//расточеннь1я, обоурі>ваємь1я 706). В1 чол. 

р. може мати теж закінчення Н1 (святьш боже, с. крі>пкьш, с. без

смертне 135б, нсописанс, неизмі>нньш, отче господа нашего 58). Активні 
дієприкметниІ<и виявляють у Н3 чол. р. переважно вже лиш аналогічні 

вирівншшя (побі;дноую пі>снь поюща, вопиюща, вьзьшающа и глаго

люща 4 216, 59б, ні>ции рекша ее 135// раби сподобльшеисr. 656); по
дібно в Н3 ні>ции 144б// ні>І<ЬІЯ глаголют 84 (перенесене з А3). 

І 

' ТУТ можна однак це -а тлУмачити і як Н1 с. р. внаслідок скалькованого пере-

кладУ гр. тоv ln&'ViJc&OII VIJ'VOII fj.tSovтa, {Jowvтa "є"еауота "al Аіуоvта [ = "(!ат,.,, себто 

снлн] 62. -У н МУСІІкійській граматиці 11 (1677) М. Ділецький наводить тлУмачення 
со. Грнгорія СолУнського, ніби ТУТ ідеться про голосн лева, орла, пола іі лю

дІІІІІІ ЯІ< сшшоліо 4 соангслІІстів ((( МУснJ<іііская граІІtІІtатнка 11 Н. Днлсцкого, нзд. 
С. В. СмолснсJ<ого, МосІ<Dа 1910, стор. 35). 

(304) 



Богословія 

В особових займениинах виступають у Д1 поруч цслов. теб·k 5Іб, ссб-Б 

148б і ех. -сл. форми тобі> 46б, 5Іб ... , собі> ІІЗ··· Енклітичні форми 

появляються й після прийменииків (на тя 8Іб, на ньІ 54б, як і: сль1ша 

НЬІ 57б; ltiOЛIO ТИ СЯ 5З - НИ Же ОТрИНеШИ мене 53). У 3-ій ОСОбі ОДИ. 
виступає в А1 , крім давніх форм (поставльшаго и 12об, во нь 88б), і 

новіше єго (з ! 1 : о преслоушавша тя, истнииаго бога, создавшаго єго 
бо); в жін. р. тут появляється (під впливо1t1 перенесеної з ! 1 в А1 форми: 
прийми єя [службу] 55) нове: приємо єю [рипиду] ІЗбб. В А3 чол. р. 

виступає поруч давнього цслов. сохрани л 48б (Літ. ВВ) і новіше, пе

ренесене з !3 , сохрани ихо Іоб, 96 (Літ. ІЗ і НД) теж в А3 жін. р. 140; 
щодо вжиття одної чн другої форми різняться відповідно в тих самих 

місцях тексти онремих Літургій. 

Вназівні займенники приймають подекуди нові закінчення складеної 

від.-•1іни прию\\етника (Н1 ч. р. во часо сни 46, тропарь син ІЗЗ, хл·І.ібо 
оубо сни І37б, поруч -сьf-сь на лад болгар. -макед. родівника: храмось 

43, хлі>бо со 64б ... ; Н1 ж. р. чаша сін 66 поруч си [жертва] 84б; А1 ж. 

р. раздііливо тоую [ = часть] на двоє 141, тоую молитвоу 84; А 3 ч. р. 

тьш 68, А3 с. р. не глаголет тая ІЗО - поруч з давнім Н1 : приходить и 

то 1 15). У фушщії дальшого ВІ<азаннл виступає, нрім ть, ще онь (сгда 
поз1шєт [діююн] оного [ = свлщениІ<а] молиrвоу свершивша І39б, 

оно/І\ оу І32б); подібно замість займеННЮ<а з-ої особи появляється вка

зівний (ці;лоуєт то [ = євангеліє] попо І27б, поставляєть и то [ = блю
дце] такоже 133, и разді;ливо тоую [=часть] на двоє І4І), а замість 
2-ОЇ ОС. ОДИ. mЬl - Перекладене СКріЗЬ ДОСЛіВНО З ГреЦЬ. QVTO~ - СШІЬ 

(бо.ж:е ... само благословИ Іб, 40б - грець. аvто~ єVЛ6y7Jaov, Euch. 42, -
тоді як Молитовник-Служебник тут ще має скрізь тЬl, пор. стор. 8). 
В А1 чол. р. вводиться форма ! 1 того, сего не лиш у відношенні до живих 
істот, але й до предІ\1етів (и сего [ = воздух-покровець] поцеловаво І36, 
якоже держить того [ = урар) І27, открьІво того [=хліб] 87). 

Займенник весь приймає в множині закінчення твердого типу (о 

вс-tхо 65, всіімо 19б, со всі>ми 20) як і єдинь, инь (єдині>ми І39, с ині>ми 
І39б); таковь може мати й іменне закінчення (иномоу которомоу таконоу 

ІЗбб). За аналогією до жіночого роду виникла форма Н1 ч. р. каяжд

ьІ[й] 1486. 
Присвійний займенник 2-ої ос. оди. твой може виступати всуміш 

із свой (спаси, господи, люди своя и благослови достоанїє твоє 5); на 
болгарський лад він, як і інші присвійні, може бути замінений енклі

ТІІ'ІІІІL'\\ Д1 .ми, ти, си (приидеши Во царстви си 142б, честноюси кровЬІо 

(2. ОДИ.). І 15б, пречистоє ТИ ті;ло 52б, Со безначалНЬІМ ТИ оmцемо 53б, 

ее l't1И єсть ті>ло 64, приблїжаємся святомоу ти жертовпикоу 656// приб
лижающихся святомоу твоємоу жертовпикоу 54б); в З. ос. однини 

(ЗОS) 
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трапляється хибне вжиття свой і єго (на своємь єго мі;сті; І2Зб, своими· 

ємоу прегрі;шеньми бо// діаІ<ОН'Ь причащаєтся ... вь оставленїє грі;ховь 
єго І44, да нас С'ЬобразньІ С'ЬТВорить образоу славьІ єго [ = своєї] бІб 
і навпаки: подаи же ИАІ'Ь легкь1 яремь свои [ = їх] 49). 

Теж конюtація виявляє суміш архаїчних цслов. форм з поІ<остом 

ех. -сл., в тому й модернізованих; редакція Служебника тут однак по

рівняно з ранішим Молитовником-Служебником (« ЮІ. Володимира))) 
виразно замінила застарілі здвозначнілі форми (напр. 2. ос. оди. аори
сту, тотожні з з. ос. оди.) новішими перфекту. 

В теперішньому часі відмічуємо перевагу ех. -сл. закінчення З· ос. 

оди. і мн. -ть супроти рідкого цслов. -m11 (раздрабляєть 87// рідкі: 
покрьшаЄТ'Ь 8бб, предстоять 59); в І. ос. мн. в атематичних дієслів 

закінчення_...,", (испові;мьІ ІЗ5, имамьІ 75б); в 2. ос. оди. імперативу: 
даждь//даждь і нове: дай же нам ІЗ9, а в множині аналогічне до відміни 

-е- яді;те ІЗбб. 

Подекуди зустрічаються ще форми 2. ос. оди. аористу (забьІ, поdти, 
отвратнея боб, вьскресе, спасе ІЗЗб, даСТ'Ь б2, дасть себе б2б, приять 

55), хоч вони доволі послідовно замінювані тут перфектом, який уви
датнює різницю між 2. та З· ос. одн.,- як виявляє порівняннп з МолІІ

товником-Служебником (тьІ, господи, показаль єси нам 49б - Мол. 

-Сл. 55 ть1, господи, сказа нам). 

З дієслівних форм віднотовуємо: І) складений майбутній час з діє

прикметником на -дlІ в функції кондіціоналю (аще тепла боудеть бьmа 

проефоура 117б), 2) складений майбутній з допоміжним дієсловом 

и.ма.м11 (не имамь бо тайньІ твоя врзгом пові;дати ни лобзания ти дамь 

І42б), з) складений імперфект (стоя бяше ІЗ8), 4) утворений для пере
дачі грецького дієприкметника майбутнього часу складений такий же 

дієприкметник від якогось (( хощу предлагатися >> (на хотящая преДла
гатися дарь1 5 І, предв'ЬЗвііщая хотящеє бь1ти спасенїє б І). Може, 

формою змішування різноконюtаційних суфіксів є глаголящимь І47б 

(замість -лющи.м11). 

Деякі особливості виявляє й аспект дієслів; форми майбутнього 

доконаного часу (себто тепер. часу від перфектионих дієслів) вживаю

ться в функції ((сценічного теперішнього часу>> (виражувати режи

серські ремарки): таж В'ЬЗгласит 84б, и тако прочитаєт бьпийскоє 85, 
станет пред святьІМ'Ь престолом 85, таж прочитаєтел притчи 85, чтець 
апостоль прочитаєть І28, вонзит копіє нб, и взем часть и положнт І2І, 

и шед станеть І25б, приємлет святоє євангелиє и исходит ... и отходит 
... и станет тамо І29. Для подібної функції утворюються навіть активні 
дієприкметники теперішнього часу від перфектионих діЄслів (молится 

прочитая молитвьІ 8з, свлщеННИК'Ь же назнаменоуя єго глаголет І28б). 

(ЗОб) 
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В утвореній від імnерфентивного дієслова учитися формі аористу 

оуЧІІХО . .НСЯ Зl'r\iHCHO надрЯ,ТJ;І<ОВОІО ДОПИСІ<ОІО nрсфіІ<Су ua- аСІІСІ<Т ІІа ПСр

фСІ<ТІШІШЙ (идсже и мь1 паоучихомся видіінше 135) - знак, що про до

конаність дії в мовному nочутті nисця рішала вже не часова форма 

(аорист), але асnект дієслова. 

Прп nеренладі грецьких часових форм Служебник (тснсти Літур

гій) nослідовно стосує такі самі целон. часові й асnектні форми; гр. 

імnератив, інфінітив і nартіціnій аористу nерекладено відnовідними 

форма.J\ш nсрфсктиuних дієслів (vлoтd~at 43 - nокорИти 26; р,єтіхєtv 

53 - nриимати J4, оЦааОаt 62 - nрияти 2Іб, леоаоєЕаt 53 - nриими I2j 
наnіть ·єvх1} iv тlf) аvатєіЛаt та "Ayta 77- молитва внегда nотребити святаа 
36б; Eltt{JЛf-rpa~ 53- nризріів'Ь 13б, iqюewv 53 - nризирая Іоб; 1t(]O(J(pt(]ЄtV 

53, леоаєvіухєtv 59 - nриносити 12б, 17б, леоаdуаує 59 - nринеси 17б; 
J.l'VrJJ.lOVєvaavтє~ 44 - nомяноувше зб, і теж nартіціnій nерфенту лео

ахєхоtр,іvшv 66- оус6nших'Ь 26; xoe'YJYWV 45- nодаяи 6// nодавая 45); гр. 
імnерфект nерекладено цслов. імnерфектом недаконаного дієслова 

(лаеєОlооv 63 - nредааше 22б); гр. аорист nерскл;Щений ще в Моли
товнику-Служсбнику nослідовно як аорист майже скрізь від доко

наних дієслів, але в елужебнику змінено його 2. ос. оди. на 2. ос. оди. 
складеного nepфeicry (паеіошха~ 58 - nредал'Ь єси 15, 52- ме І7б nре
дасть; пае~уаує~ 62 - nривел'Ь єси 2об - ме 22б nриведе; aviaт1'Jaa~ 

62 - В'ЬЗ'ЬСТаВИЛ'Ь ЄСИ 20б - Ме 22б В'ЬСКрЄСИj ЕХй(!{аш 62 - даровал'Ь 

єси 21 - ме 22б дарова; але в З· ос. оди. аорист залишений lдшхє 63 -
дасть 22б - ме 2Зб вдасть). Зрідка траnляється, ЩО гр. nерфсІ<Т пере
дано аористом (лаеєатІ}хааt 62- nредстоахоу 21б, що міг тут сnрийматися 

і як імnерфект, тимбільше що дієслово імnерфективне), а гр. аорист 

nерфентом (oru.uovey1}aa~ 70 - сд·Бтельствовал'Ь єси 32). Такі засади 

nереІ<Ладу nорушені однак у кількох виnадІ<ах: декотрі недакопані 

цслов. дієслова стоять в імnеративі й інфінітиві теж за гр. аариетні 

форми (благословИ rб - єVMy1]aov 42, благословити 20 - єVЛоуєіv 62; 
СбЯЩСНЬСТВОВ::lТИ 16 - tE(!OV(!yijaat 56, але В Ме 18 Ще СбЯЩЄНЬНі> ІІО>І<

реТИj не nрезря 7б// не nрезирая 46- р,1} Лй(!О(]WV 48- Ме 12 НС nрезрл; 
гр. аор. xaetaat 53 nерекладено раз як дароун rзб то вірніше як дажд'Ь 
27б; гр. аор. aylaaov 45 nерекладено в ме rоб як святи, але в елуж. 
nаnравно освятї 5; гр. аор. іхтєЛіааt бо nередано в Літ. ІЗ недокладно 
ян кончати r8б, але в Літ. НД nоnрашю СІ<опчати 105). 

В наслідок пересадна дослівного nереІ<Ладу з грецького виявляє 

С И 11 Т а К С а літургЇЙІІІІХ ТСІ<СТіВ ЧИМалО СІ<алЬІ<ОDаІШХ ЧУЖИХ І<ОІІСТ

руІщііі, а ТО іі ІІСУ:ІІ'ОJt>І<СІІОСТСЙ і ІІСНСІЮС..їСіі j В DIIJI:lJtJ<Y :ІМЇ ІІІШІІІН JtC

I<OTpИX uідмівнін годі сна~ати, насІ<іJІЬІ<И 1·ам заважив ще іі шшйсь 

серсдньоболгарсьІ<ИЙ nершовзір (наnр. в І. мирній єнтснії: vnie тоv 

(ЗО7) 
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• Aextmluxoлov 1},uw11 (rov ~єї11о,), тоv тцtlov л(!єи{Jvтє(!lоtJ, т'Ї' l11 т~іJ 
X(!tUT{jJ ~taxo'lllщ, лапо, TOV XA1]eov xal TOV Лаоv TOV /(velov ~ЕТJОШ,иt:ІІ 

43 - О архиєпіскопі; нашем'Ь. ім.ярек честьнаго презвйтер'Ьстоа єже о 

хрісті; діакон'ства всего причета и людех, господоу помолимел 2б - з 

дрібними змінами: єпіскоп-І;, прозвутерьства, дьяконLстоа и всего при

чта ЛЮДИН - ТВІ<а сама СІ<ЛаДНЯ тут і В Ме 9 j ВИХОДИЛО б, ЩО перекладач 
помилково відніс пресвітерство~ діяконетво й причет до архієпископа~ 

не озяоши до уваги істотних тут ком ... але, може, йдеться тут про А1 

сср. р., рівний ! 1, хоч зрештою керування на початку й на кінці стиха: 
молитися о з льокативом, і не акузативом; подібна неузгодженість ке

рування є й при по.мянути в тій же єктенії: Пресвятоую чистоую преб

лагословенноую владwчицю нашю богородицю и приснодп.nь1 марїю 

... помяноувше зб, Літ. ВБ - марїа 42б, а Літ. НД уже паправно при

снодіtвицю ма рию 89б; грецьке дієслово ,U'~~ТJ,UO'IIeVW теж керує тут 

родовим тіj, 1ta'llaylщ, ax(!a'IITOV, ітєеєvЛоуТJ.иі'VТJ~, E'llr5o~ov, r}єuлol117J' 

~,Uc0'/1 еєотохоv хаі aєmae0i'IIOV Маеlщ... ,U11ТJ,UOVEV(10'/ITE' 44 j так само 
в єктенії: О благочестивьІХ'Ь и богохранимьІХ цареи наших, всея ПОJІатьІ 

и воєх ИХ'Ь, г. п. 2б - Uліе тw11 єVиє{Jєит&тwv хаі ОєоtрVЛ&хтw", {JautЛiw11 

ТJ,uw'll, 1tfl'/ITO~ ToV лаЛатlоv хаі ToV итеатоліr}оv avTcO'II... 43 - в ме 9 
тут правильно: О благовіtрні;мь богохранимі;мь князи нашемь. імярек. 

и о всіtХ'Ь болярех'Ь и о воих'Ь єго ... , бо варіянт тексту інший, зумовле
ний місцевою традицією. ' 

Помітно переважає вживання присвійного давального супроти ро

дового (в'Ь в-tкь1 ві;ком'Ь 2 ... , молитва антифоноу третьсмоу 92, оста
вленіє грі;хом'Ь 23// В'Ь оставленїє грі;хов'Ь 64, 144, хранителя душь и 
телесь наших 105). Дуже часто стосується відокремлений даоальний з 
дієпрш<Метником замість часового речення ( семоу же скончавшоуся 
В'ЬЗглашаєть священник'Ь 147б, и преж сего єще апосmолоу глаголемоу 

приєм'Ь дїакон кадило сь фемианом приносит иєреови 128; і навіть при 

тотожному підметі : дїаконоу покадившю святая и кадило В'Ь святом'Ь 
мі>стk положившоу, исходить [ = діякон !] и станеть пред святьІМи 

двермш на обьІчном'Ь мі;сті; 146). Від надмірного накопичення таких 
відокремлених давальних виникає часто неясність щодо підмету ( єи же 
[ = молитві;] скончав'Ьшися в'ЬЗвращаєтся дїакон К'Ь жертовникоу. 

послі;доующоу и священникоу. и тамо посл-tднюю молитвоу изре

кшю и время приєм'Ьшоу дїаконоу. и поклонившуся. потребляєть святая 

147, [по атпусті священик] отходить К'Ь жерт'Ьвникоу. тамо же и дїакону 
ПОТрСбЛLШЮ СtІRТаЯ. Н С8ЯЩСІІЬІІЬІЯ С"LСОУДJ.І CJJ(ЩШIJIIIIO. 11 ІІОІ<rІоІІІІІІУ. 

O)'MІ,IIJUCТL ruую.І. 11 ОУ'-,-111.1 CUOII Т3І<ОШДС IIU ОбЬІЧІІОо\\'Ь м·І;'-тІ;. ИДС>Ке 

створено єсть оумь1ватися 148, - але аж з дальшого текСту виникає, що 

все те стосувалося діякона). 
(ЗО8) 
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Інструменталь знаряддя дії уживається в Уставі нерідІ<О з приймсп

ІІІЮ)М сь (показоуєт сь оурарем 136б, 137, творит ее [ = вахлює] С'Ь 

• :tІІІІЬІМ от поІ<ровцевь 136б, знаменаєть с нимь [ = копієм] 116, приє
lІІ.'Іст с трюш перстЬІ 141б). 

Порівняно з Молитовником-Служебияком наш пам'ятник залюбки 

J!ІНЩІІТЬ відносний займенник єже для дослівної передачі грсцLІюго 

р.•,tівника то, наявного в греці зокрема при розгорнених атрибутах і 

щ~11кладках та після ла., «увесь». Таке єже, звичайно скальковане з 

грсt{ького, появляється особливо при інверсивному словоладі перед 

і'1СІІІШками, що означують дію, з дальшим узалежненим від них чле

н · ч • та перед інфінітивами з таким же членом: [о храм·];] и єже с вtрою 
11 І ··рахомь боЖИИМ'Ь ВХОДЯЩИХ'Ь во нь 17- x,al TWV р.ета лlитеш, evЛa{Jelщ 
хиі rpo{Jov fJeoo єlutovтшv 59; добра отвtта єже на страшьнtмь соудищи 
'r, · х,аЛ~v dлoЛoylav тr,v ілl rpo{Jeeoo {J~р.ато' бо; благодааниихь єже 

11 '1 ШС'Ь бьІВШИХ'Ь 21 - єvєeyєulwv TWV el, {Jp.a., yєyєvтudvшv 62; все єже 
о 11 :н.:ь смотренїє исполнивь 226 - лаиаv т1}v vлЄе {Jp.wv oЬeovop.lav лЛТJеШ
,;.,: 63; всtхь єже о наС'Ь бьІвшихь креста. гроба. тридневнаго В'ЬСК-
1'·, ,.·нїа. єже на небеса вьзшествиє. єже о десноую сіщанїа. втораго и 

· !·; НІІЗГО ПаКЬІ пришесьствїа 23б - ЛQVТCJJV TWV VЛt(! {Jp.wv yєyЄVТJp.ivwv, 
r •" rrтaV(!oV, ToV Tcl(/JOV, T(!tТJp.i(!OV UVaUTQ(JЄCJJ,, Tij' єl, oV(!aVoV' ava{Ja
п, • ·• :, тіj' lx. ~є~twv х,аді~еа,, тіj, ~єvтіеа, х,аі lvM~ov лdЛtv лaeovuta, 

r. 1 • В'Ь єже бЬІти приведь 7 - el, то єlvat лаеауауШv 48; С'Ьтворн нас 

:•· ·~ тоиньІМ'Ь бь1ти єже приносити моленїа 12 - лol7Jaov {Jp.a., a~lov, 

і 1, ,,Oat тоіі Л(!OUЧJE(!Єtv aot ~є~аєt' 53; [сподоби] обрtсти благодать 

.. •.'І<е бь1ти тебt благоприятьнtи жертвt нашеи 18 - єvееїv xd(!tv ... 
tРІ~ уєvіадаt aot єVлеоа~ех.тоv т1}v Ovalav {Jp.wv 59· Але трапляються й 
ні •tхилення: от небьІТїа В'Ь бьІТїє 2об, 32 - lx, тоіі р.~ оvто, (70 lx. оох. 

r~1· .• ,.,) єl, то єlvat 62, 70 (але на іншім місці таки: от небьІТїа//от не
'·' ·, ::tих вь єЖе бЬІmи 7, 45б!) а чи в єктеніях ще скрізь - о пособити и 

''' ,,,.орити под нозt ИХ'Ь всякого врага 2б - vлее тоіі avp.лoЛєp.ijuat x.al 
{.ї'ІfQ~Щ vло T01k ло~а, avтwv лаvта lxдeov 43· При інфінітивах (а це 
1 ' ... ,, грециз~ш, замість віддієслівних іменників!) однак таке є же пізніше 

m '!'ОВаджено (воно є в єктеніях скрізь і в сьогоднішньому нор~Іалізо

ваному цслов. тексті), хоч проти цього грецизму виступав ще М. Смо

тrчщький у своїй « Граматиці » (1619). До цеї родівникопої функції 
f.JІCC причинилися й випадки, де цей займеШІнк виступав ще в відно

снn.\\У значенні як сполучне слово у побічному реченні, де пропущено 

:~'t\ •tну єсть, суть (помяни гос11оди, и:нсе вь пустьшяхь и горахь и про

пастехь з~ших 68б, - МС 67б тут сущая замість иже), і стававj зайвим 
родівником, коли присуднове дієслово поставлено в дієприкметниковій 

формі (помяни господи, єже вь дrьвьствt и благоговtньстви и безмолвин 
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и в'Ь чисrh житіи пребwва1ощиn 68б, помяни господи, яже дарь1 тебі; 

СЇЯ пршІеСШUХlJ 68). 
Функції інфінітиву й дієприкметника широкі: конструкція дативу 

з інфінітивом замінює намірове речення ( С"Ьтворн со входом"Ь нашим'Ь 
входоу святьІХ'Ь аггел'Ь бь1ти 6), а другий акузатив дієприкмстниІ<а -
предметове речення чи то нонструкцію акузативу з інфінітиnом ( єгда 
познаєт оного молитвоу свершивша и начинающа кланятися 139б). 

Звичайно займенникової (означеної) форми вживається лиш раз при 

кількох атрибутивних (діє) прикметииках (создавьІИ нас и в"Ьnед'Ь 54, 
вся тварь словесна же и мьІсл"Ьнаа 58б, благословин и святя 81), але не 
послідовно (открьtвьІи нам и положивь1и нас 103, господи щедрьш и 
милостивьш, долготерпі;ливе и многомилостиве 90). 

Заперечення виражується - на грецький лад - лиш раз (ни єдиного 
же нас посрамиши 73). Після запереченого присуднового дієслова 

стоїть пряме доповнення не лиш у родовому (не оуклонн сердца моєго 

В'Ь словеса лоукавствіа 85б), але і в знахідному (не оуклонИ сердца 

наша 93б). Порівняно з Молитовником-Служебником (а інколи і з Літ. 

НД) сполучник да (lJІa) в намірових реченнях замінено на яко да (по

молитеся, ЯКО да Госnодь ПОМUЛОУЄТЬ ИХ'Ь 10, 48б - але: да 95б), ХОЧ не 
снрізь (да и ти с нами спавять 1 І б, 49, 96б), мабуть, через задомашне
ність окремих стихів. 

Словолад здебільша докладно притрямується грецького тексту й 

буває звичайно інверсивний - з орепозитивним залежниl\\ іменником, з 

присудком на кінці речення, з прикладкою й присвійно-займенниковим 

атрибутом (бо й гр. ~f.lб'JJІ, aov ... тут постпозитивні) після імешшка (в'Ь 
царства небеснаго наслtдьє 108, даровавьІИ нам небесньІХ'Ь таин"Ь откро
венїє 54, твоєю огради благодатью Іооб, аще живи соуть 138б, десньІя 
роукь1 трими перстьІ 141б, мьІ ж творим поклоньІ три 86)- без окремих 

стилістичних функцій. 

Сполучник и (хаі) звичайно докладно відповідає вжиттю сполуч

ника в грецькому тенсті, себто при переліках стоїть частіше, ніж по 

слов 'янських мовах (перед кожним членом перспікового ряду, і не 

лиш перед останнім), а звідти писець вживає його подекуди зайво (бо

городиця и приснод",вt и марїи 25б, 67). 
При низці дієслів керування буває двояке без жодних ще стиліс

тично-значениевих розрізнювань, до того ж нерідко в суміжних фразах 

одного речення; їщеться тут про різночасові чи різнодіялектні наша

рування. Замість родового появляється знахідний після помянути~ 

просити~ чаяти (добрьІХ'Ь ... душам'Ь и мир'Ь мирови.:. просим'Ь 77, 
христїаньскьІх кончин'Ь ... и добрьш отв-hТ"Ь ... просИм 105, мИлость и 
оставленїє С'Ьгрtшенїєм'Ь ... просИм'Ь 105, прощенїа испросив"Ь 141, 
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дсш. весь сnершен'Ь исnросиnше 8об, І34б; nомяни святьrя ... церивс 68, 
nо.\\нІІІІ nрссвіпср'Ьство, єже о Хріст·); діаионьства и весь ... ЧИІІ'Ь 73, 
пощнІ:ІІІ І<ШІЗІІ 946, таж и rшягмш. 95; от ча:шїа милости тnосн 92, ча
ЮЩL еже от тебе богатоую МШІость Іо6б). Подібно двояr<е нерування 

nrн li,1azamu о з місцевим і знахідним (благая о цериви твоєи и вс·kх'Ь 

ЛЮ,"lІ а твонх'Ь 69б). Незвичне нерування виступає nри інших ще дієсло

вах (благодарнти тн благодатсльствї твоихь 75, воньми глас 856, nрпоб
щатнся святьшь Іо8, nринасається оурареви І36б, nоилонився І<'Ь нсмоу 

І4Зб, nолоучим'Ь блаГ'Ь 104б), (діє) nриимстнииах (избавлсни иозни 

ІО4б, nричастни блаГ'Ь 76б) та nрийменниr<ах (прямо стригоущемоу 116ІІ 

n. жертовнина І22б; місцевий для означення напрямку руху: nрихо
дить... nред святою траnезою І 26б). 

Іниоли винимає логічно-граматична неузгодженість суміжних фраз -
черс:І зміну роду nодуманого анафорового іменнина (nожидая евершення 

молитвенаго. [сер. рід] тон же [ = молитв-k, ж. р.] свершенн-k ... ІЗІб), 
через неузгодженість числа в nідметі й nрисудну (сим же [ = св.нщен

нииові з діяионом] nредходять [множина!] носяи [однина!] свіічнии 

ІЗ2б) або через наиоnиченість аитивних дієnрикмстнииів (nрияТ'Ь ... nрt
клонив'Ь главо у. . . и моля ся г лаzоля [ иотресь дієслово мусіло б стояти 
в З· ос. одн.!] таж яже ї дїаr<он 14З). 

У сл о в от в ор і відмічуємо: іменнииові суфінен -о/1-іє (цар

ство 21 І царствиє ІЗ9б), -иця (nриснодrьвицю 89бІ І -ДІЬВЬІ зб, вдовицам'Ь 
70б)' nрикметнииові -U8Ьlй ( животвориная сила 58б І І -творящіих'Ь 78' 
благооутробивьш Іоб), -инньzй (недостоинньІХ'Ь 50, таинно ІОІб), -ьпwй 
(от С"Ьвtсти луюівньІ І 56 І І лоуиавьrх д-kл'Ь ІообІ Івелииол·hnоє 2), nри
слівнииові -rь/1-о (з іншим ніж сьогодні розnоділом: достоинt 756, 
І07б, изрядно 67, ІЗ8, боzатно 656), множно-числівнииовий -шьдьz 

(єдиною/ /-оя І24, двожда І24, трожда ІЗ7 // трижда І2Зб, тришьд 66), 
аналогічні дієслівні форми (всьшоуєть 144, согноуєт ІЗ6, стерл'Ь І 14/ І 
nростр-kвша А1 ч. р. 140/ І отрьІВ'Ь ІЗ6, 144 (( обтерши ))), оиремі форми 
иоренів і суфіисів та nрефіисів (свtд-kтельством'Ь Р 756// свид-kтель
ствова ІІ7і благословяєт ІЗ7б, благослонено 2// благословляп ІЗ7б, 

І38, благословленїє 1176- з відсутнім і наявним вставним л; ирестаоб

разно 8 5 ... ; ньшя 826 І І ньш·); 2; Никола 11 86 ; оуnоустить во.nоу << змо

иріє >> І І7б, оуироnець І4І). Дуративно-ітеративні дієслова здовжують 

мореневе -о- в -а- (оустраяя боб, раздрабляєть 87, 140, nробадаєть І 17, 
сматрш1 І 396). 

JI е І< с и І< а Служсбнина виявляє різниці і nо.\\і>І< оирсмими Лі

тургіями враз з У ставом і в цілому суnроти леисиии Молитовшша

Служебнииа, себто йдеться тут про nереклади й редаиціі, здійснені ·В 

різно~ttу часі й Іttісці. В тотожніх молитвах і єитеніях чотирьох nара-
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лсльних тснстів Служебника вжито в низці випадкіn інакших виразів, 

при чому найяскравіше протиставляться Літ. ІЗ та Літ. ВВ, а Літ. НД 

йде :ш JІСІ<СШ<ОІО Літ. ІЗ то Устаuу. Де1ютрі JІеІ<снчні різниці ношІгають 

у тому, що Літ. ІЗ намагається досліnніше передати грецьІ<ий вираз 

(Aєtтoveyla 46: слоужба 6 - слоужснїє 45, то р.~ 011 48: нсбьІтїє 7 - не 

соущая 45б, і11 vvn7Aoї~ 53: на DЬІСОІ<ЬІХ'Ь І об - на нсбссех 49, lmOvp.la 
55: желаньє 14б- ПОХОТЬ 51б, UХ(;?ЕЇО~ 56: непотребИЬІЙ І5б - НеДОСТОИ

НЬНЬІЙ 52б, єvаууЄАtо'ІІ тіj~ d.At]DE{Щ 5 І: єуангелїє правд·); І об - є. пра

DСДІІОЄ 48б), рідКО навпаки ( а'ІІdлйVй'О'ІІ 66 : ПОМЯНИ 26б - ОУПОКОП 67б). 

В низці інших розбіжностей ідеться знову лиш про цслов. синоніми, 

вживані в усіх чи обох текстах, але на різних місцях (dp.deтto'll грtхь/ І 

сьгр·hшенїє, U.rpєut~ оставленїє/ І отпоущенїє, d.р.іте7Jто~ безмtрньІй/ І 

безчисльньІй, па~, lina~ всяк/ І всяческьІй/ І весь, єvиєріитато~ благо

чсстиоьІй/ /благові;рньІй; lxOeo~ боритель/ /соупостать, EVX~, [нєиlа, 

дit]Ut~ мольба/ І моленїє// молитва). З інших ціІ<авіших різниць наз

вемо: a'llтlrpwvo~ 44: сьгласїє зб, 43 - антифон 89б, 125б, alШv 45: житїс 
6 - в·hкь 45, 92, 'ш~ 45: жизнь 6 - животь 45, Оір.є11о~ 48: положиво 
7б- постаDИD'Ь 46, Ё'ІІ~р.а 53 - одt.анїє І І -одежа 49· EVX~ тfі~ neouнop.tdfi~ 
59: молитва прин6шенїа 17- м. прин6сна 54, єle~"'7J бо: сьмиренїє 18б
мир'Ь 56, 105, Pfip.a бо: соудище 19, 105- соуд'Ь sб, рwр.Е'ІІ 62: В'ЬЗЬІВаЄМ'Ь 
22 - ЗОВСМ'Ь 59б, lлtтєАоvр.Е'ІІ 66: тваримь 26 - свершаєм'Ь 67б, wneiлєta 

76: благол·};піє 35б - благолtпота 81. 
В Літ. ІЗ, крім кількох випадків, де Молитовник-Служебник вия

вляє зіпсутий супроти грецького першовзору текст (d.11alpaxтo~ 55: 
безкрОВНЬІЙ 15 - беСКВСрНЬІЙ Ме 17б, p.axd.eto~ 62: блажеННЬІЙ 2Іб -

божествснь1й 23, d.Oavaтo~ 71: бесмертнь1й 34 - неизреченьньІй 32б, 

р.ЄААш." 45: боудоущїй 6 - ходящїй ІІ, мабуть, замість хотящій бwmu !), 
крім опертого на місцевій традиції поминання не царів і їх полати (na

Aaтto'll 43), але І<Нязя й боляр (Ме 9), а теж підбору низки інших си
нонімів грецькому термінові (напр. ЧJ(;?оV(;?ТJй'О'ІІ 74: оградИ 34б- сьблюди 

ме 32б, Аатеєlа 66: жертва 26б - слоужба 26, uтaveo~ 63: крест 23б -
распятїє 23, lпохтJр.є11о~ 55: яздяй І5- с·hдяй 17б, р.єтіхєt'ІІ 54: прии
мати І4- причаститися 17), то головніші лексичні різниці обох пам'яток 
у літургійному тексті можна б звести до таких виразів: єvитаВєlа 43: 

благостоаніс 2- благооустоєньє ме 9, єvrpoela 43: оумноженїє з - гобина 

9б, єvaлAayxvla 44: благооутробїє 4 - благосердис 10, lєеєv~: иерей, 

священник (але в Уставі поп!) - поп 86, p.ovoyE'IIІJ~ 53: єдинороднЬІй 

І І - єдиночадьІй 15, tVOtтo~ 53 : благополучи ьІй 1 І - подобньrй І 5; 
d.натауvШатw~ 54: неосоужденно І2б - незазорно 16, Шrеоинолt"ш~ 54: 
нспрет-ькнооенно І2б - непорочно І б, р.єтаеаtо~ 62: во.1вьІшающїйся 
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21б - вьсхищающїйся 23, vijtpt~ 65: оумьвенїє 24б- бодрость 25, {JaalЛєtov 
66: царство 27 - владwчьство 26б, ЄЛлl~ 68: надежда 29б - оупованиє 

28, voawv 70: болящїй 32б- недужньІй 29б, lате6~ 70: врачь 32б - ціши

тель 29б. 

З-поміж мариантиіших лексичних різниць у текстах Літ. ВВ в МС 

та в Іс. Сл. назвеІ\іО: ме 54б иго - Іс. Сл 49 яре.м:ь, 57 слуга - 54 слоужи
тель" 57б благодать - 54б дарь, 58 поречениє - 55 порокь, 58 поручникь -
556 cmpoumeль, 59б ОУСЬlІtЄІІUЄ - 58б СЬlНОІJОЛОЖеІІіЄ, 596 досmОЯІІUЄ - 58б 

иаслrьдіє. Подібно і з Літ. НД в обох руиописах: МС 79 владwка - Іс. 

Сл. 100. властелинь" 79 змьІй - 100 лоукавwй, 79 оудержатися - Іооб 

отшаатисл" 79 токмо- Іооб точью, 8об скровет- 103 потаєнь, 8об изрлд
ньzй- 103 дивнwй, 82 неприязниньскЬІй- 104б діавольскwй, 81б церкви- 104 
храмь, 82б милосердь - Іоб благооутробивwй" 82б і 84 приимати - Іобб 

причаститися 107б приобщатися, 85 неразлучнwй - 109б нераздrьльиwй, 

85 доити - 109б достuтоути. з богослужбової лексики ме варто ще 

відмітити: херетония « устав літургії » І б, литургисати « правити » 
Іб, дора << просиуриа » 5б, сrьнь << покровець » 8, платокь « воздух
покровець (при << Вірую ») » 21б. 

Багатий богослужбовою леисииою зокрема Устав Іс. Служ.; декотрі 

вирази або їх значення не шшючені ні о І. І. СрезнеосLІ<ОГО « Мате
риальІ длл словаря древнеруссиого язь1ка » (СПб. 1893-1903). Подаємо 
поазбучний перелік особливостей лексики Служебнииа: 

алілоуія ж. р. на всякоу алілоуїю 83б; антифонь 89б, пор. сьгласїє 

бисерь << окрушиниа св. дарів » 143, пор. крошиа; блюдо 114б, 133б, 
блюдце 84 << діснос н, пор. дисиос; боритель << противнии >> 2б, 94б, пор. 
со упостать 

вдавати « nерсдалати, о ручати >> 1296 ; RocmoІ< : нь nостоІ<ОМ ь І 1 26, 
1276 (нор. rp. множшшс Лl!<k U.vaтoЛU.~)/ / но остоиоу 1276 << на схід >>; 
врачь <<лікар>> 71б; вьзиака «горілиць» 117б 

горекал работа// роуда << рудник, праця в І<опалLні н 71 
діакоиства << діяионові стихи в єнтенії >> 97б; солть1й дискос (єже 

єсть святоє блюдце) 132, 137б; дора « антідор, просиурии розда

вані після богослуження )) 147б (гр. avтl«5weov); дrьвьство ((целі

бат» 68б 

запад: И'Ь западам (( на захід )) 129, 144б (гр. лео~ &ар.&.~); запі>вати 
«співати» 86; зароукавіє « nоручі, наранвиці » 115, пор. пороучїа 

шrьмон << намісник » (Пилат) 114б; изряднwй « вибраний » 62б; ино
племеинwй « чужинець » 72 

кадило<< кадильницн » 121, 128б; крестаобразно << хрестовидно » 116; 
кромrь (моішсть1ря) «поза (манастирсм) » 130; крошка « ирихта >> 121, 
пор. 6исерь 

(З1 З) 
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давида<< лжиця, літургійна ложечка>> 145 (гр. Aapl~a << щипчики»); 
лrьто <<час, роки» (прочеє л. живота нашего 56), пор. время 

АІанастwрь 130// АІонастwрь 125, звичайно обитель; АІrьстоf/ 11 АІrьсто 

<< замість » 686 
надра << нутро » (в'Ь надрtх'Ь твоих'Ь 62) 
о <<за (зі знахідним)» (предааше себе о мирском'Ь животоу 636); 

октенья <<єктенія» 836; onaxotІamи << вахлювати віяльцем» 1366; omr 
ясоІІатися << підперізуватися >> 141; опра11дати << допустити (панувати) >> 
69; орарь 121// оурарь 147 <<орар діякона )>(гр. wedetov); останкw <<ре
штки св. причастя>> 1076; отшаатися (дtл'Ь) << відректися» Іооб 

пер11rьнець << первородпий » 63; перtІослоужитель << архідіякон (Сте
фан)>> 118б; пожидати <<очікувати» 125б, 1316; показати (покажи 91) 
<< покарати »; покро11 << покровець отирати чашу » 144; полата << царсь
кий або княжий двір, дворяни, бояри» 26; понrь <<хоча б лиш» 84; 
пот <<священик>> 127б, 105б; пороучіа << поручі, нараквиці » 114, пор. 
зароукавїє; потирь «чаша» 133 (гр. noт~etov); потребити << спожити 
рештки . св. причастя )) збб; 

предположени дари « предложені, перенесені на престол св. дари >> 
122б; прозtІитер'ЬСтtІо << священики >> 1 19б; проефоура · 115б // tфосфора 
118 << просфора, просІ<урІ<а >> 

рипида (( віяльце, вахляр )) хзбб (гр. etnldtov) 
сборная церк11w <<собор, ~атедра » 125; евершати (нозt) << зв'язу

вати)) 115; СtІятитель ((єпископ». 127, ((священик)) 137, ІЗ8; Ctlяmwи 
двери << царські врата» 129, пор. царскьш двери; святwни « святощі >> 
104; с.матряти очима <<позирати» 1396; соблазнь = прегрrьшеніє, сь

грrьшеніє 55б, 77 (гр. nAТJJ.Ц.li.AТJp.a << помилка »); cnaceuwй << спаситель
ний » 63G; спрокwиоути << нсрсuсрнути >> І 36G; coynocmamь << супротІІ
ВНИІ< >> 476, 114, пор. боритель; сwноположеніє <<усиновлення>> 586; 
сьгласіє << антифон >> 43 (мабуть, від слів молитви 3. антифону: иже 
ОбЩЯЯ СЇа И С'ЬГЛаСНЬІЯ НЗМ'Ь дароnаВЬІ МОЛИТВЬІ 56 - гр. О тф; "otva" 
ТйVТЩ' "al UVJ.lqJWVOV~ f}p.iv Xйf!taap.єvo~ neoaєvxa~ 45) 

теплота «тепла вода, вливана до чаші>> цоб, пор. оукропець; 

троуС6 <<землетрус>> 72; тьzсоуща <<тисяча>> 21б, 89 
удержавити <<укріпити>> 69; оукропець <<тепла вода, вливана до 

чаші» 141, пор. теплота; оукропник'6 <<посудина з теплою водою» 14об; 
оусобная брань << міжусобиця >> 72; 

фе110нь <<фелон» 115, 134 (гр. qJatvoAТJ~, qJ<1tAOvtov <<світлий плащ»); 
финик'6 121, фоунuк'6 144 « мітелочна збирати окрушки проефори й св. 
дарів» 

царскьzи двери «царські врата >> 133, пор. святьш двери 
чстець 128 (на марrінесі)// чтець 128 (у тексті) « чтець >> 

(31 Ц) 
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явть « видно, торжественно(?) » І29 (предходящим яв-t яко обоим'Ь 
св-hчнш<Ом) 

Служеб14ик Ісидора та іІ-4ші. Стосунку Ісидорового Служебника до 

відомих досі збережених інших рукописних цслов. Служебників І2-

І4 вв. 11:11\1 устіііІшти не 1\Ю>І<ЛІшо, бо маііже всі вони не друІ<овані. Зі 

згаданого часу відомі досі по центральних бібліотеках самої Росії, згідно 

зі зведеними таблицями в кн. V. Kiparsky: Russische historische 
Grammatik, Bd. І, Heidelberg І96З, стор. 40-70, 24 Служсбники (в Ле
нінграді в Держ. публ. б-ці ім. Салтикова-Щедріна: а) IF р. 73, І. Q. 
р. з - з 14 в. митр. Киnріяна, б) з фонду СПб. духов. академії - нр. 

5І8 з І2. в.; нр. 5І9, 524, 525 з ІЗ в.; нр. 520, 52І, 522, 523, 526 з І4 в.; 
в Москві в Держ. історич. 1\Іузеї: а) з Москов. синодальної б-ки - нр. 

604 з ІЗ в.; нр. 598, боІ, 892, 952 з І4 в., б) з б-ки Святотройцесергії
всьної лаври - нр. 8 з ІЗ8І-82 рр., в) з б-ки Воскресенського Новоїє
русалімського манастиря - нр. 5 з І4 в., г) зі збірки Уварова - нр. 86І 

з 14 в.; в Москві в Держ. публ. б-ці ім. Леніна з б-ки Румянцовського 
музею - нр. 398 і 399 з І4 в.; в Ярославлі в Ярославльському облас. 
1\tузеї з б-ки Яросл. архієрей. дому- з І4 в.; в Казані раніш у б-ці Казан. 

духовної академії - вр. ІОІ6 і ІОІ7 з І4 в.), 8 Уставів (Чиновник цер
ковних чинів І2 в. в Ярославль. обл. музеї з б-ки Яросл. арх. дому; 

Устав цсрІ<овннй-Тиnикон в Москві в Держ. іст. муз. а) з Типограф. 

б-ки- нр. 285 з І2 в., нр. 286 з І4 в., б) з Москов. синодаль. б-ки- нр. 

ззо з 12 в., нр. 329 з 14 в., в Ленінграді в Держ. nубл. б-ці ім. Салти
нова-Щедріна а) з фонду СПб. дух. акад. - нр. І ІЗ6, б) зі збірІ<и Поtо

діна- нр. 32 з 14 в.; Студійський устав І398 р. ченця Іоана в Москві в 
Держ. іст. музеї з Моск. син. б-ки - нр. 333) та І Літургія Ів. Золо
тоустого ІЗ8о р. (в Москві в Держ. іст. муз. з б-ки Воскресен. Новоіє

русал. манастиря). 

До речі, nерелік В. J(іпарського не включує вже ні новгородського 

Служебника 1400 р. ні Молитовника-Служебника ( « кн. Володимира )) ) 
з І -ої пол. І 4 в., подібно як і використаного І. І. СрезневсьІ<ИМ у « Ма
тариалах для словаря ... )) рукоnису 14 в. Москов. синод. б-ки нр. 347 
( Служебник'Ь ореподобнаго отца игумена Сергия Радонежскаго чу дот
ворца- див. там тани nід лавида, оуларь, потwрь) чи оцього Ісидорового 

Служебника ВБ. За вийнятном Молитовника-Служебника, виданого 

фототиnом І960 р. П. Ковалевим, названі Служебники й Устави не 

опрацьовані ні для нас не доступні, так що встановити їх стосунок до 

нашого Служебшша нам годі. Всього лиш цитати І. І. Срезневського 

зі Служебнина Сергія Радонежеького дозволяють ствердити місцями 

деяку подібність до Уставу в нашім Служебнину (наnр. Служеб. Серг. 

л. 45 цит. під, лавида: приєІ\t'Ь святую лавиду і вложь В'Ь свять1и потирь 
и покрьшаеть его единЬІм rіонровцем- Ісид. Служеб. І44б: приєм свя-

<з 15) 
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ТОУЮ Лавидоу И ВЛОЖЬ В'Ь СВЯТЬІИ ПОТИрЬ И ПОКрЬІВ'Ь ЄГО С'Ь ЄДИНЬІМ 

покровцем; л. 42, цит. під оуларь: по сем же опоясуется дьяк оуларем'Ь 
своим'Ь крестаобразно - Ісид. Сл. 141: діакон же опоясовоуєтся крьс
таобразно оурарем своим; але інакше л. 8, цит. під потwрь: дьпк же 
nшшаст n сnнть1и поть1рь вино и nоду - Ісид. Сл. 147: ... помьшасть 
трожда свять1и потирь с виномь и водою). Основніше порівняння тек

сту Ісид. СлужебниІ<а можна було провести всього з опублікованим 

Молитовником-Служебником, що і змістом і більшістю текстів як 

пам'ятка раніша (П. Ковалів приймає списання її перед 1342 р.) виразно 
різниться від Ісид. Служебника, виниклого не скорше кінця 14 в. 
Л і т у р г і й н і т е к с т и С л у ж е б н и к а . Чотири цслов. 

літургійні тескти Ісид. Служебника (Літ. ІЗ, повторена ще в Уставі 

Філофея, Літ. ВБ і НД) не однорідні з мовного погляду, себто постали 

від себе незалежно й були (може, з деякими уніфікаційними справлен

нями) лиш зведені в одному рукописі, затримавши в основному давні, 

головно лексичні, різниці. Про мовні розходження поміж окремими 

Літургіями в частинах, де вони тотожні, вже згадано. Текст Літ. ІЗ з 

У ставу різниться і характером і подробицями від поданого на початку 

тексту Літ. ІЗ: оба виникли незалежно від себе і списані з різних джерел. 

В наголовку У с т а в у говориться, що він авторства царгорад

еького патріярха Філофел ( святtиwаго и блаженнаго архиєпіскопа ко
стянтині; града. новаго рима и вселеньскаго патріарха филоеея. оустав'Ь 

бо>І<еСТ'ЬВНЬІЯ слоужбьІ. ка.ко ДОСТОЯТЬ СВЯЩеННИКОУ С'Ь ДЇаІ<ОІІОМ'Ь слоу

ЖИТИ, І 12а); Філофей Коккін (патріярх двічі: в 1354-55 і 1362-76 рр.), 
як відомо, причинився до заведення нового, поправнішоrо єрусалимсь

кого уставу Літургії Ів. Золотоустого, замість дотогочасного студійсь

кого. Популяризатором Філофеєвоrо Уставу в київській митрополії 

був митроп. Кипріян. 

Стосунку цслов. те кету Уставу з Ісид. Служебника до Lttdтa~t~ 

Філофел нам устійняти не вдалося за недоступністю грецького ориtі

налу. Надрукований у патрологічній серії Jacque Paul Migne (18оо-75) 
Patrologiae cursus completus, Series Graeca, 1857-66, в т. 154, стор. 
746-66, грецький текст з латинським перекладом Ordo sacri ministerii 
quomodo videlicet sacerdoti diaconus ministrat in celebribus vesperis, 
matutino et missa а sanctissimo et oecumenico patriarcha domino Phi
lotheo compositus et ordinatus від нашого Уставу різниться істотно, 

і щодо літургіі представляє всього дуже скорочену версіІо. Стаття про 

патр. Філофея Коккіна в << Знцш<nопедическом слова ре >> Брокгауза

Ефрона (т. 35, СПб. 1902) згадує, що проф. казанського університету 
Краепосєльцов відкрив у бібліотеці Пантелеймоновоrо манастиря на 
Афоні Філофеїв текст Уставу Літургії Ів. Золотоустоrо, не подаючи 

(316) 
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ближче, чи був цей текст денебудь надрукований. Довелося послугу

ватисн всього грецьким текстом LJuiтa~t~ із виданого в Римі І873 р. 

EvxoЛoytov то р,іуа; хоч про нього англійський літургіст С. А. Swain
son (The Greek liturgies, chiefly from original authorities, Cambridge 
І884, - з опублікованими грецькими текстаr.ш літургій від 8 в. до пер
ших друкованих у Іб в.) говорить як про видання не критичне (у nступі, 

стор. ХІУ). Але як виявллє порівняння Уставу з римського Euchol. 
І873 з передрукованою у Свейнсона грець. Літургією Ів. Золотоустого 

з Іб в., то йдеться в обох випадиах в істотних частинах майже про то

тожній т~кст. Car.\ же римський текст І 873 р. майже до подробиць пок
ривається з Уставоr.\ Ісид. Служ. (римський обширніший тим, що подає 

одночасно і молитви священика і тексти співів вірян), і це дозволяє 

докладно встановити зміст бракуючих листків рунопису (між І27б та 

І28). Назагал згідний у Літ. ІЗ з гр. текстом Euchol. І873 виданий у 
Рш\і І942 цслов. Літургікон-Служебник (Чин літургії, стор. ІбІ-93, 

Літ. ІЗ, стор. І94-286) злегка відбігає в окремих місцях від тенсту 

Уставу Ісид. Служ. (напр. у тихих словах діякона й священика після 

перенесення св. дарів: гр. 59, рим. Служ. 234-35- Іс. Служ. І34-І34б). 

Виринає питання, хто переклав Філофеїв Устав. Відомо, що до 

його поширення в нас причинився болгарин родом київський митро

полит КJ.mріян (висвячений І376, в І38о-82 рр. і після І389 визнаний 

таким і в Москві, помер 14об), що м. ін. писав поучення новгородському 

духовенству про церковні служби, а псковському послання з поукою 

на різні теми з церковної практики, перекладав твори Отців ЦерІ<ви 

(Діонісія Ареопагіта, Ів. Ліствичника, проповіді на неділі й свята з 

Ів. Золотоустого), виправив цслов. переклад Псалтиря, переписав Слу

жебник,6 вимагаючи в післямові, щоб« писець нічого не змінював сам» 

(один із Служебників І 5 в., переписаний іншим писарем, носить запис 
з ориrіналу «Сій С-к преписа от греческих книг на рускій язь1к рукою 

своєю Кипріян сміренньtй митрополит кіевскьtй і всея Руси », - а по

дібні помітки мають перекладені Кипріяном канони, акафисти й молитви 

тогочасних царгородських патріярхів Філофея й Ісидора по московських 

збірках); Кипріянові належить і Житіє митроп. Петра, раніш ігумена 

Ратенського манастиря,• висуненого кн. Юрієм Львовичем у кандидати 

1 Ми не могли усrійнити сrосУНКУ У сrанУ 3 Ісидорового СлУжебника зі СлУ

жебником Кипріяна. Знімок зі сrоріІU<и СлУжебника Кипріяна 3 14-15 вв. подає 
А. J І. Соболео(;ІШЙ: Слаnяно-рУсская папеоrрафия с 2.0 папеаграфическими табли
цами, СПб. 1901-1902.1 , 19081, що нам однак не була дОСТУnна. 

' М. ГрУШевський: Ісrорія українськоі літератУри, т. У, crop. 12.-14, Нью
Йорк 196о; І. ВласовсЬІшй: Нарис ісrорії УІ<раїнсьІ<ої Православної ЦерІ<DІІ, т. І, 

crop. 104, 112, 140, 143, Нью-ЙорІ< 1955· 

(317) 
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на першого митрополита галицького, а висвяченого 1308 р. на 1\Штро
полита київського і всеї Руси, і що як такий перенісся 1309 р. до Вла
діміра н. Клязьмою, де підтримував політику московських князів Юрія 

й Івана Даниловича Калити, забезпечив в Орді права своєї Цернви, 

добився побудови Успснсьного собору в Мосr<Ві, де й похований (t 1326); 
незабаром був нанонізований: його мощі віднрито І 339 р., 7 а Житіє 

списав саме митр. Кипріян. Стоїть же воно в яномусь зв'язну і з цслов. 

переЮІадом Філофеєвого Уставу. 

Відсутність грецького ориІ'іналу Філофеєвого Уставу не дає нам 

змоги ствердити, що перенладач докладно вніс своє у цслов. переклад 

Уставу Ісидорового Служебнина; є бо тут htісця, яні напевно не нале

жать до грецьного ориtіналу. Саме вони промовляють за авторством 

Кипріяна ян перекладача першовзору, а з яного Устав Ісид. Служ. це 

копія. Головне - це в просиомідійному помнианні згадка-додатон при 

третій проефорі: << Петра, новаго чюдотворца роусенаго » (І І8б) - авто

ром :житія яного був саме митр. Кипріян. Супроти грецьного ориІ'іналу 

напевно дальшими нововведеннями були серед чергових проскомідійних 

поминань 8 льональні додатни: І) після << о здравии и спасении благо

честивЬІХ'Ь цареи » (І І9б) ще << о благочестивом'Ь и · хрістолюбивом"Ь 
ннязи нашем'Ь. їмярен. и всі>х (І2о) благочестивь1х и хріс.:толюбивьІХ 

ннязии нашихиже роуссною землею пеноущимися и о воєх"Ь. и о всі>х 

православньІХ'Ь хрістиаН"Ь », 2) врешті ж (І 2об) << о памяти и оставленьи 

грі>хов'Ь преставльшихся православньхх ннязеи роусскьrх. зде же по

минаєт ихже (І2І) и єлико ИХ'Ь хочет ». Ймовірно, Кипріяновим до
датком перекладача супроти грецьного ориtіналу патр. Філофел є за

мітка при << Возлюбим » (135) << зді> же ні>ции єдіноу точию святоую 

трапезу ці>лоуют доволно рекша ее. [ = В"Ьзлюблю тя, господи, ... ] яно 

же и В'Ь святі>и софии. в велинон цернви творимо єсть идеже и мь1 

наоучихомся виді>вше ... » (себто не покровці над дисносом і чашею). 

7 А. Дублямський: Українські святі, Богословсько-НаУковий ІнСТИТУТ УАПЦ, 

стор. І8, 7І-72, Мюнхен І962. 
8 Порівняно з Чином ліТУргії римського ЛіТУргіконУ-СлУжебника з І942 р. 

(стор. І79) Устав поминає подрібно над 4-ою частнцею після ОнУфрія ще: (ІІ8б) 

афанасїа, иже в-ь афонії. феодосїа опщежителя. иоанна\ лі;ствичннка. и всі;х-ь СtІJІ

ТЬІХ"Ь (І І 9) чюдотворець бесребреннИК'Ь н се..чтьrх-ь праведньІх богоотець. иоакима 

н аннь1 СtІJІТЬІХ велиномучениць фекль1. варварЬІ. кирїакн євфимьІ и всі;х-ь СtІ..чтwх-ь 

мучениць. се..чть1х преподобньІХ жен-ь. пелагїа. феодосїа. анастасїа. євпраксіа. февро

нїа. фсодоули и всі;х-ь се..чтwх-ь преподобньІх жеН"Ь. таж 11 сеятаrо єгоже єсть храм-ь. 

и потом. єгоже єсть день ... потім (119б) за всяке єшtскопство праооСJ'авнс й архіє
писнопа, сnлщснш<ів і ділноІІіо, далі ес о здраоин н спасении блаrочєстunЬІХ"Ь царси )) 1 

а ПЇСJШ ПОМІІШШШІ << pYCJ,J<IIX ЮШЗЇD )) та (1200) (( Т:l>К ПОМІІІІОСТЬ ПОСТ3DЛhІІІ3ГО 11 

архнср·І;а 11 і нрсшті пш<ііішtх - царіо, патрінрхіо і юtязіо. 

(З 1 8) 
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Тнх сtів немає в римськоку Euchol. 187з і ледве чи могли вони nоходити 
від . ; 1тріярха, який не потребував би nоюшкуnатися на звичай у соборі 
св. t :•"І)ії, хіба знаний духовенству у Візашії; такий авторитет міг однак 

бут11 потрібний «чужинцеві )) Киnріянові в недовірливій суnроти 

всього nозамісцевого Москві, де він так довго добивався nризнання. 

Перскладу У ставу АіЇг Киnріян довершити хіба аж ставши митроnоли

том (nісля ІЗ76 чи аж nісля остаточного визнашш ІЗ90 n МосІ<ві, ЧИJ\\ 
тлуАшчилося б таІ<е запопадливе nоnторюnашш nоминань місцсnих 

князів), а головне nовносити в nереклад таr<і свої додатки. Докладніше 

ж роІ<и виникнення nерекладу належить nов' язувати з наnисанням 

Киnріяном Петрового Житія та літургійних noyr< священикам новго
родцям і nсковцям. 

Текст Літ. ІЗ в Ісид. Служебнику nодає головним чином молитви 

священика, nочавши від кінцевої nроскомідійної молитви nредложен

ию, - з молитви антифонні, трисвятого, прилежиого моління, оголо

шених, 2 вірних, херувимської nісні, nриношення, на ((Достойно)), на 

(( Свят )), з на освячення, на (( Ізрядно )), за живих, nісля (( Отче наш )), 
передnричасну, на nричастя священика, заамвонну й на сnожиття ре

шток св. nричастя і як додаток -молитву над кутею у nразники святих

:крім, само собою, єктенійних стихів диякона й виголосів священика. 

Порівняно з тим Устав nодає вичерпно чин літургії з дияконом (чи то 

й з двома), з :кадилом, в манастирі та в nриявності ((святителя)) (єnи

скопа), бере до уваги чин облачення з молитвами диякона й священика, 

обширно чин nроскомідії, nеренесення св. дарів, освячення, nрича

щапня священика й диякона з молитвами, сnожиттям решток св. nри

частя, роздачею дори й молитва.'\\и знімання риз; самі єктенії й виголоси 

тут здебільша лиш nозначувані :кількома nочатковими словами. Однак 

є і в тих скорочених фразах У ставу тоді різниці і щодо змісту і щодо 

перекладу - nорівняно з текстами є:ктеній у Літ. ІЗ, подібно зрештою 

як і лексично-термінологічні (Літ. ІЗ: сьгласїє, иерей//священник -
Устав: ашифон, поn). Закреслення червонилом єктенійних стихів Літ. 

ІЗ за чернечу братію свідчить, що рукоnис nризначався й був остаточно 

вживаний у якійсь світській (а з уваги на доданий Устав хіба в місько

соборовій) церкві. 

У став додає: в сугубій єктенії nісля стиха (( о благові>рньхх и бого
храНИ.ІІ1ьІХ )) (царів) - окреме прохання за :князя (( (о благовіорном и 
хрістолюбивом )) [князи], ІЗО) - nодібно додає тут nісля сrиха за царів 

і Літ. НД: (94б) «таж. ПоА\инаи :князи и єлико потреба. Ипо сем. єще 

мoruu\cя о архїєпіскопt нашем. імрк. (95) таж. и княгьtнь. Єще l\\Олимся 
о троужающихся nоющих. о предстоящих людин и чающих єже от 

тебе богатьrя милости )) . Далі в У ставі додано в єктенії вірних сrихи з 

(З 1 9) 
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мирної (Ізоб: « О свьІшн"kм мир"k », << О мирt всего мира )), << О (ІЗІ) 
святtмь храм·h семь ))), пропущено << Заступи ... >> і встаnлено ще й 

другу, розширену єнтенію вірних-мирну (ІЗІ: Аще єсть манасть1рь 

глаzолет. О св.RТі>и обители сеи. Аще ли ж єсть кром"k монасть1ря глаzо

лет. О град·h сем и всяком град"k. О благорастворени. О плаnающих 

поуть. И сия глаzоля зрит І<'Ь єрсу. и внегда rюзнаєт его скончаuша 

молитnоу [= 2-гу вірних]. абиє глаzолет. Премоудросmь). Про тихе 

ІюмишшІш >Ішuих і ІЮІ<ЇЙІІІІХ дияконом на << Із рядно 11 сІ<азано JІІІШ: 

(ІЗ8б) << поминаєт в себ-t создателеи храма или обители престаnльшихся. 
и иньІХ ЄЛИІ<ЬІХ хощет 11, а по виголосі << Во первих >> сказано: (І зSб) 

<<пани дїакон поминаєт создателеи храма аще живи соуть. или обители 

таж и игоумена. аще єсть манасть1рь и братїю так же и иньІХ'Ь живьrх 

ЄликьІх хочеть »(у Літ. ІЗ сказано лиш коротко: (27б) << дїакон глаzолет 
поминанїа живьrхь »). Про низну граматично-ленсичних різниць поміж 
обома тенетами Літургії ІЗ (на початку Служебпнка та в У'---rаві) була 

вже мова; і вони свідчать про різне походження обох перекладів. То

мущо в обох випадках ідеться про широко відомі тексти, то можна 

здогадуватися, що Кипріян дотичні місця Літ. ІЗ в Філафеєвому Уставі 

головно повторив хіба з якогось знаного собі болгарського варіянту, а 

який був поновно адаптований новгородським писцем Ісид. Служебника 

до місцевих традицій. 

Виданий П. Ковалевим псковсьио-новгородсьиий Молитовник-Слу

жебнии (МС) першої половини 14 в. (« ин. Володимира н) .Різниться і 

щодо мови і щодо укладу та тексту від Ісид. Служебника; н~ його зміст 

складаються: І) з Літ. ІЗ молитви священика почавши від входу в 

церкву й проскомідії всі інші, що і в Ісид. Служ., аж по знімання риз, 

2) ІО молитов вечірні, з) І2 молитов утрені (властиво скорочені чини 

вечірні й утрені з цими молитвами) - включно з молитвою при почи

нанні вина, 4) молитви священииа з Літ. ВВ від надкадильної почавши, 
5) молитви з Літ. НД, 6) 6 молитов священика з панахиди-парзетасу, 
7) 14 заамвонних молитов на врочисті Господські й Богородичні свята, 
8) початиоnі фрази стихів літургійного прокимсну й алилуй року. 

Текст Літ. ІЗ вМС відповідає радше Уставові з Ісид. Служ. з тим, 

що МС знає обширніші вступні молитви, яких немає в Іс. Сл. а)<< Вла

дьІІ<о, Господи Ісусе Христе Боже вседержителю не хотяи смерти гр"k

шникомь »,б) << Благодатешо всlх'Ь и твари всяиоа сд·l>телю », в) << Го
споди Боже истинньІи, усльІшавьІи вся уповающая на тя 11, г) <<Молю 

тя, Господи, отюm от мене беззаиония моя »); зате Іс. Сл. знає тут 

МОЛИТВІІ облачення, ЯКИХ немає В МС. ІНаJ<ШІІЙ і куди КОрОТШІІЙ В 

МС опис приготування проефори на просиомідії. Ось прібка обох 

текстів: 
(320) 
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ме s: 
11 вземь просфуру. и прекре

стпть крестаобразно г лаголя ее: 

Вь спо.,шнашІє твор1шь господа 

нашего ісуса хріста. иже на таи

ніш єго вечері;. И поло>І<Ь про

сфуру на блюді; дорні>мь. рі;жа 

г лаголеть. Яко оn ча на ЗаІ<олсниє 

веде нь бь1сть. в. ю страну р·Бжа 

г лаголеть. · И яко агнець прямо 

стригущему безгласень. 

Іс. Сл. 115б: 

таж. приємлеть нєріш. в лі;

вои руці; просфуру. в д еснои 

(116) же святоє копіє и знаме

наєть с нимь трижда верху про

сфурьІ крестаобразно на знамени 

просфорь1 г лаголя сице. Во вь

спомІшаніє господа и бога и спаса 

нашего ісуса xpicma. и с1ще наз
наменуя трижда. тожде глаголет. 

таж ВОJ:ІЗИТ копі є ~в л·Бвои стран·Б 
знаменіа просфурьІ. и рі;жа г ла

гол ет. Яко овча :на заколеніє ве

деся. десную же страну рі;жа 

г лаголет. и яко агнець прямо 

стригущему безьгласень. 

ІнаЮllий в МС текст поJ\шнання при частицях і молитва кадильна 

(МС 7 - Іс. Сл. Устав І2Іб), немає в МС молитви дискосної звізди (Іс. 

Сл. І2Іб), а інакші молитви покровцін (Іс. Сл. І22, І22б) є аж після 

1\юлитви предложения (МС 8, 8б), в подробицях інакше перекладеної 
з грецького. Наприкінці мирної єнтенії додане прошення « И о вс-tхь 
требующих яже от господа помощи и застуШІения >> (9б), а немає << За

ступи... Пресвятую ... Яко подобаєт ... >>; помилково пересунено наго
ловки аНТИфОННИХ МОЛИТОВ 2-ОЇ Й З-ОЇ ЯК (( І-ОЇ )) і (( 2-ОЇ )) (бо ПрИ 

І-ій антифон в ме ще зветься « сугласіє » !) ; в тексті тихих молитов 
часто пропущено синонімні вирази. В єнтеніях поминається епископ, 

князь і бояри (в Іс. Сл., як і в грець. тексті: архієпископ, царі й їх« по

лата »). Перед 2-и.r1\ антифоном повтарена виголос з-перед І-го (« Яко 
подобаєть » заh\Їсть « Яко твоя »), а перед з-ім антифоном виголос 2-го 
(« ЯІ<О твоя держава >> замість « Яно благь ») - помилна, nишшла хіба 

з того, що нопсрсзиuано антифони (І-ий (( сугласісм », а 2-ий і з-ій -
« І -им >> і « 2-и.м >> антифонами). У відрізненні від основного тексту 
Літ. ІЗ, єктенійні прошення ме намічує лиш СІ<ороченнями, подає ж 

за те ще відповіді вірян, подрібно виголоси діякона й півця при чи

танні апостола; немає тут молитви перед євангелієм ні докладнішого 

чину євангельського читання (як це є в Уставі). В сугубій ектенії додано 

дnа дальші. прошення (МС ІЗ: « Богатьш милостью благьш щедротами 
моmІ~\Ь ти ся », « Не хотяи смерти гр-Бшником. но ожидая обращенья 
вь животі; ихь молимь ті ся >>, а наступне·« О предьстоящихь людехь 

(321) 
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чающих'Ь .яже от тебе богать1я мWІости молим ти ся »). До речі, скте
нійне прошення за світських властей в обох Служсбниках поставлено 

перед прошенням за церковні власті (МС додає при єпископі ще ((о 

здравьи и о спасеніи >> 14, прошення ж за ієромонаха й братію розбите 
на два окремі). МС подає тут потрійне прошеш1я за покійних зі вка

зівІ<ою, що священик говорить завпоІ<ійну молитву ((Боже духомь >> 

(цб), але її тексту не подано, тоді як Іс. Сл. тут поминає лиш присутніх 

живих (того знову ж нема в МС), а відповідно до того різняться й 

виголоси перед єктенією оголошених: в МС вони оба - за покійних 

( (( Яко ть1 єси покои ») і за приявних ( (( Яко мWІостив'Ь ») - поставлені 

по собі (МС цб), а в Іс. Сл. немає тут виголосу за покійних (10, ІЗоб). 
в єктенії оголошених у ме стихи (( Спаси», (( Оглашенніи, главьІ)) 
подано аж після тихої молитви за оголошених (15), а в єктенії вірних 
перед 2-ою молитвою вірних додано ще 4 прошення з мирної єктенії 
(« О свь1шнемь ... », (( О мирі> ... », « О святі>мь ... », « О избавитіся » 
Ібб). Обширно подає ме чин обмивання рук перед переносом св. дарів 

з відповідними молитвами; чин передбачає тут (як і перед <(Вірую>> 

та при причащанні) більше сослужачих священиків і подає їх моли

товні прошення за старшого священика. У відрізненні ·від Уставу Іс. 

Сл. тут нема згадки про чин діякона з рипидою та покровцем при пе

рсношуnанні св. дарів. При освяченні в МС біля слів священика 

« Обоє ее преложи ... » (25) на марtінесі дописано « Да помянеть тя 
господь в'Ь царстон єго и нь1ні> пріс » - частково слова, говорені діяко

ном в Уставі, отже може й дописані там, у ме, уже після здійснення 

Кипріянового перекладу У ставу. В тихій молитві після « Достойно >> 

(МС 26б) подано - на лад Літ. ВВ - куди обширні ше поминання живих 

(« Помяни господи рабь1 своя. імрк. а еді; помяні живь1я. (27) О сдравьи. 
и о спасении. О отпущения грі>хов'Ь. Остави ИМ'Ь всяко прегрі>шеніє 

волноє и неволноє. Помяни господи и мене недостоинаго и грі>шнаго 

раба своєго. імрк. Помяни господи град'Ь сь ... »).Перед молитвою освя
чення (( Вонми господи)) (зо) ме додає ще стих (( ГЛа.?ОЛИ таи В'ЬЗДВИГ'Ь 
руц-h гор·).;: Господи' устн·l; мои отnсрзспш 11 оуста мон вьзв·hстнтІ. хвалу 
'fUOIO )), При ІlЇДІІСССІІІІі cu. дарів ме ОІ(ЛІОЧЗЄ ще відсутні D Іс. Сл. 

слова діякона (поп (Зоб) В'ЬЗдвиза.я юrhб'Ь: Сеятая святwм) (< и дьякон 
приступль кь тряпезtь речеть: Многа лhта отче боz'Ь святую и честную 

молиrву твою даруєrь НЗМ'Ь на многа лhта честнЬІи отче. И он'Ь отві>

щаєr. Купно С'Ь святwми предлага.я. познаста господа оученіка В'Ь пре

ломлении хлhба. И нам'Ь господи подажь грі>шнІІКОМ'Ь познати В'Ь жизни 

ві>чні>и. И взем'Ь часть. полагаєrь В'Ь потір. Дьяк глшолеть. Исполни 

отче чашю сию. положивь оурарь на потіри. Поп глшоЛ.еть. Смі>шениє 

святаго тtла и честньІЯ крове господа нашего ісуса хріста. ИспоJПІениє ... ». 
(322) 
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Подібний варіннт у молитвах приносить у МС теж причащашш: 

тут подрібно описане причащання священиків при сослуженні, а чого 

не знає тут ні Літ. ІЗ ні Устав. Молитва благодарення « Благодарим 
тя >> u М С подана перед єктенією (32б), а після молитви описаний чин 
кадження св. дарів священиком на « Ньзнесеся на небеса>> (33). Вклю
чено в МС і відпуст після заамаонної молитви (34), а наприІ<інці Літ. 
ІЗ теж молитву прп зніманні риз («Господи боже нашь приими оума

леную нашю молитву ... >> 34б), чого немає в Іс. Сл. 

Подібні різниці є і в Літ. ВБ поміж обома Служебниками: в Іс. Сл. 

вона починається молитвою предложения («Боже, боже нашь юне 

нсбесньш хл-Ббь » із закінчення проскомідії) й далі мирною єнтенісю 
ЯІ< в Літ. ІЗ, то в ме- спершу надІ<адильна молитва(« Господи боже 

нашь приимьш авелевьІ дарь1 » 52), далі молитва « надь дарь1. не поІ<
рьІв >>. (« Господи ісусе xpicme хлі;бе животньш » 52) і молитва трисвя

того (« Святе святЬІХ'Ь бо:JІСе нашь » 52б - текст її, до речі, інакший ніж 

у Іс. Сл., де текст молитви трисвятого в Літ. ВБ тотожній з текстом із 

Літ. ІЗ), бо « начатокь литургия до вьІхода писано все вь ивановrь 
службrь » (52б); подібне поюІНкування на Літ. ІЗ є тут і при причащанні 
(74б « И потомь причастятел якоже писано вь иванові; службrь »). 
Подаючи скороченнями початкових фраз єктенійних стихів, виголосів 

і окремих молитов власне лиш чин Літ. ВБ, спиняється МС всього на 

тих моJШтвах Літ. ВБ, що різні від молитов Літ. ІЗ; самі текститаних 

молитоввМС різняться від Літ. ВБ в Іс. Сл. лиш граматично-лексич

НИІІш відмінностя.rtш, подібно, як і в тексті Літ. ІЗ. 

У відрізненні nід подрібнішого чину (« Уназу ») Літ. НД в Іс. Сл. 
почавши вечірисвою частиною аж по піднесення й причастя (стор. 83-
87) та в дальшому повного її тексту відправи з діяконом (стор. 88-112) 
обмежується МС лиш до скороченого вптягу з чину потижневих служб 

Літ. НД з Посної тріоді (стор. 77-78), а зразу після того подана молитва 
за оголошених (МС 78 - Іс. Сл. 96), себто відсутні тут інші в випадку 
Літ. НД молитви І-го, 2-го й з-го антифонів (Іс. Сл. 90, 9І, 92) та мо
литва входу (Іс. Сл. 93б). Варте воно уваги, що в римському цслов. 

Служебнику І 942 р. тут трішки інакше поділепі єктенії й виголоси 

no.rt\Їж антифонами, а цслов. переклад згаданих антифонних і вхідної 

молитов зрідка в окремих випадках від Літ. НД різниться. Відсутня 

в МС вказівна про змінений в часі від nереnоловлення nосту стих і 

молитва про nроевічених замість оголошених (в Іс. Сл. 98б nри молитві 

nОМИЛІ<ОВО СІ<азаІІО (( О ГОТОВа.JОЩИХСЯ К'Ь C8RTOI'ttOY ПрИЧаСТЬЮ )) замість 
<< nросві;щенью »), інанший тут текст єнтенії nеред перенесенням св. 
дарів (nоширена вона стихами з мирної: << О свь1шнем », <<О мирі;», 
« О свлтомь храмі; », << О избавитися », слово « Вечера всего ... » Іс. 

(З2З) 
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Сл. І05, ІО8 тут замінено на « Дне всего ... >> 82, 84) і при переношенні 

(Ме 79б-8о), докладніше ж подано чин причащання (Ме 8з, 8зб) й 

надження св. дарів після причастя, наведено тенст « Хвалим тя >> ( = 
Благодарим тя), яний однан виявляє пропущення; інанша врешті в 

ме й норотІ<а молитва при спожитті рештків св. причастя (85: Ко
нчаnшс божестnьную таиную службу. славу и благодарсинє nьсьІлаєм·ь 

отцю и сwну и святому духу і ньшп,.). Теж і в теІ<СТі Літ. НД в ме 

чимало граматично-ленсичних розходжень з Іс. Сл. 

Морфологія й синтаиса ме являє собою помітно архаїчніший тип 

сх.-слов. церІ<овнослов'янцини - з-перед доби модсрнізаційно-геле

нізаційного впливу, що прийшов до східніх слов'ян з кінцем І4 в. з 

болгарського Тирнова ли т. зв. Євтімієва шиола. Порівняння пара

лельних місць у теІ<стах ме і Іс. Служ. дозволяє устійняти форми й 

засяг отої середньоболгарської одночасно реставрації й модернізації 

літературної церковнослов'янщини у східніх слов'ян, яиу провела 

консеивентно до нінця й канонізувала згодом у І7 в. на Унраїні шиола 

місцевих уже філологів з М. емотрицьним та Є. СлавинецьІ<им, а яиоі 

нінцевий продуІ<Т по літургічних виданнях візантійсьно-слов'янсьІ<ИХ 

церІ<Ов утримується й по сьогодні. 

в ме збережені архаїчні форми, поусувані в змодернізованішій 

церновнослов'янщині Іс. Сл., а саме: І) в морфології- частіше в назвах 

живих істот чол. р. А1 = Н1 (сьшо свои вда 2Зб), збережена ще двоїна 

і в дієслів (поп и дьян причаститася 8зб, познаста господа оученииа 

зоб), збережені енклітичні форми особового заfutеннииа Аtи" ти, си" 

.+ея" тя" uw" вw (замінювані згодом неенклітичнимн форм3J'ш), в займен
нику З· ос. ми. давнє я {А3) ще не замінюване новішим иxlJ (з ! 3), збе
режені форми присвійного займеннина І. й 2. ос. оди. без заміни їх 

енклітичниии ми, ти" си" збережені форми 2. ос. оди. аористу (без пізні
шої заміни їх перфентом) та супіну (прииди освятит-ь насо зо - Іс. Сл. 

ЗЗ: п. во єже освятити нас); 2) у словотворі переважають в антивному 
дієприкметвину мин. часу дієслів -и- форми з -ь (оукрашь, освящь, 

испрошьше, постаnлии), і не з -ивlJ (Іс. Сл. оунрасиnо 76, осnятивь 
22б, испросивше з І, оуставивьІИ 6); з) у синтаисі панує назагал одно
рідне нерування дієслів в одній фразі й не трапляється тут сплутування 

відмінків, немає таного частого переношувашІЯ форми родового в зна

хідний при назвах чолові чих живих істот, немає таиого частого вжи

вання присвійного давального замість родового, а сполучник намірових 

речень да ще не виступає в пізнішій формі з підс1шеннлм яко да; немає 

ще такого послідовного НЗJ\tагання передавати якнайдослівніше грецькі 

синтанеичні звичІ<И сиальнованими церновнослов 'янськими, щоб збе
регти нюанси грецьного вислову, а саме: а) наголошеного займенника 

(324) 
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2. ос. оди. av-ro(;' за допомогою са.м11, замість давнього mЬl (av-ro(;' Lliaлo-ra 
леоаЬєЕаt 48 - ТЬІ ВЛадЬІКО приими МС 12б - сам'Ь владЬІКО ПрИИМИ 

Іс. Сл. 7б) як і педантного повторюваІШя сполучника u при переліках, 
де в гр. тексті повторюєrься "al; б) да не з 2. ос. індікативу замість не 
з 2. ос. і~шеративу, щоб передати грецьке р,~ з конюнктивОJ\1- цслов. 

імператн в служив у розумі1ші пізніших філологів лиш для персдачі 

гр. імперативу {р,~ dл:oa-reiq;n(;' ТО лeoaamov aov ..• p,1JbB WtO~O"LJ.taй'П(;' р.є 
56 - не отврати лица твоєго ... ни непотребна мя створи МС 18- да не 

отвратиши лица твоєго ... ниже отринеши мене Іс. Сл. 16); в) відносний 
займенник є:нсе ще не вживаєrься так послідовно в функції грецьІ<ого 

родівнпна, особливо при дієfu1еІШику, яким у сполуці з родівниковим 

є:же згодом тут замінено згідно з грецьким -ориtіналом і супін і від

дієслівний іменник-назву дії (о є" TOV р.-1} OV't'O~ єl~ то єlvat лаеауауШv 

Та O'VflЛUV't'a 48 - И ПриведЬІИ ОТ небЬІТЬЯ В'Ь бЬІТЬЄ ВСЯ МС 12 - И>Ке 

от небь1тїа В'Ь єже бь1ти привед'Ь всяческал 7). 
І в історично-літургічному розуміІШі порівняння обох Служебників 

дозволяє устійпити приблизно, коли почали устійнюватися подробиці 

теперішньої форми трьох літургій у східніх слов'ян, себто й на Україні. 

Опублікування тексту Ісидорового Служебника послужить немало 

при вивчанні інших збережених у рукописах текстів Служебника да

вньої київської митрополії. 

Примітки 

Увага. ТомУЩо титли в цитатах з рУКописів розшифровані, то кУрсивою пода

нано в прикладах зреконстрУйовані літери, яких немає в написаннях під титлою j 
подібно фіТУ передано як ф, омегУ як о, орейотовані е, а як є, 11, малий юс як л. При 

окреслюванні відмінкових форм вжито великих літер з показником І, 2, з: великі 

літери це ініціяли латш1ських назв відмінків (номінатив, rенітив, датив, акУзатив, 

інструменталь, льокатив, вокатив), індекси ж це однина, двоїна, множина. Інші 

скорочення при граматичній аналізі такі: болr. - болгарський, гр. - грецький, сх.

сл. - східньослов'янський, цслов. - церновнослов'янсьt<Ий, аор. - аорист, ми. - мно

жина, одн. -однина, )J<. р. - жіночий рід, с. р. - середній рід, ч. р. - чолоnічий рідj 

інші ще скорочення: ВБ- Ватиканська бібліотека, Euchol. 1873- EvxoAoytov то plya, 
РилІ 1873 - звідки взято всі грецькі цитати, при чомУ цифра після грецьких цитат 

подає сторінкУ звідси саме, Іс. Сл. - Ісидоріо СлУжебник, рУКопис Ватиканської 

б-ки, Літ. ВВ - ЛіТУргія Василія Великого, Літ. ІЗ - ЛіТУргія Ів. Золотоустого, 

Літ. НД- ЛітУргія Напередосвячених дарів, МС - Молитовник-СлУжебник т. зв. 

Молитовник кн. Володимира рУКопис з 14 в. виданий фототипно й опрацьований 
П. Ковалевим - << Молитовник-СлУжебНИІ<, пам'ятка І4 ст; )) 1 НаУКово-Богословсь

кий Ін-т Православної Церкви в США, Нью-Йорк 196о. 

Зведеннв. збережених рУКописних СлУжебників з бібліотек України, а від 15 в. 
і з Росії та інших країн, немає. Серед дрУКованих СлУжебників IS-I8 во., що збе
рігаються в Державній пУблічній бібліотеці УРСР в Києві, книжка << Славянсине 

(З25) 
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книги кирилловекой печати 15-18 вв., Описание )) (Киів 1958) називає 74 видання, 
в тому з дрУІ<арень: 3 з Венеціі (1519, 1554, 1570), 3 3 Вильна (Мамонічів 1583, Брат
ства 1617, 1640-41), 14 3 КиєtІа (1620, 1629, 1639, 1653, 1691, 1708, 1735, 1736, 1737, 
1746, 1762, 1775, 1795, 1796), 8 зі Льt10t1t2 (Ставропігії 1637, 1666, 1681, 1691, 1702, 
1712, 1759, Сльозки 1646), 21 з МоскtІи (16о2, 1616, 1630, 1635, 1656, 1657, 1658, 
1668, 1670, 1676, 1693, 1699, 1709, 1717, 1723, 1734, 1739, 1748, 1763, 1793, 1795), 
9 з ПочаєtІа (1734, 1735, 1744, 1755, 1765, 1778, 1788, 1791, 1793), І зі СтрJІтина 

(1604), 6 зі СупрасІІІІ (1695, 1716, 1727, 1732, 1758, 1763), 4 з УнеtІа (1733, 1740, 1740, 
1747) і 5 з ЧерніІоtІtJ (1697, 1704, 1747, 1754, 1763). ЯкінебУдь тскстово-порівWІЛьні 
стУдії над ними нам не відомі. 

В УНіверситетській бібліотеці в Дебрецені зберігаються видаJПІя: (Леітvргіаріон) 

Лwі• 1666, 1702, Почаі• 1765, (Леітvргікон) 1791 (D. Gottesmann: Slawiacbe Biicher 
der Univeraititabibllothek in Debrecen Ьіа 1850, Debrecen 1963). 
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СЛОВ'ЯНСЬКІ РУКОПИСИ МАНАСТИРСЬКИХ БІБЛІОТЕК У 

ПУТНІЙ І ДРА(ОМІРНІЙ В РУМУНІ І 

(OLEXA HoRBATSCH: Slavisclte Handschriften in den Klosterbibliothe
ken zu Ptttna und Dragom~rna in Rumanien.) 

In den Klosterbibliotheken zu Putna und Dragomirria, die vom 
Verfasser in Sommer 1967 besucht wurden, befindet sich eine Reihe 
meistens noch nicht bearbeitcter kirchenslavischer Handschriften 
mittelbulgarischer, serbischer und ostslavischer Redaktion. Davon 
sind in Putna: 10 Pergament-Urkunden aus dem 15.-І7 Jh. SO\\·ie 
57 sla"-ische Kodexe religiosen Inhalts aus dem IЗ.-IB.Jh. In der 
Bibliothek des Nonnenklosters in Dragomirna befinden sich 108 sla
vische (und rumanische) Urkunden aus dem 15.-Ig.jh. (auch 25 
deutsche "Ober·setzungen aus inzwischen verlorengegangenen tтrkun
den), die sich ahnlich wie dic aus Putna auf die Geschichte Bukowinas 
beziehen. Weiterhin \verden hier 167 kirchenlsaYische Handschriften 
religiosen rnhalts aus dem 14.-Ig.jh. aufbc\vahrt. Die Bezeichnung 
der Handschriften wurde den Katalogen · der beiden Klosterbiblio
theken entmommen. AuBerdem sind die Bestimmungen der Sprache 
und Entstehungszeit einzelner Kodexe des Klosters Dragomirna, 
deren kirchenslavische Sprache als ostslavisch bz,v. als mit ostsla
vischem Einschlag genannt wurde, nach dem Aufsatz von Zlatca 
І uffu (М amtscrisele slave di1~ biblioteca si muzettl manastirii Dra
gomirna, Romanoslavica, ХІІІ, S. 189-202, Bucuresti Іgбб) ange
fiihrt \\·orden. 

Um. and den Handschriften arbeiten zu konnen, bedarf es einer 
vorherigen Genehmigung des Ministeriums fiir religiose Kulte in 
Bukarest so\\·ie des Metropcliten in Iassy. 

Нашою аа.,Ііткою хочемо авернутн увагу аацікав:~енпх фахів

ців на досі ІtІайже невикористані рукошІсні фондІІ двох ру:\rунсЬІшх 

манастІtрськпх бібліотек пі ІІ.lенноІ БуковІІни - в Путпіn і Дра

tомірній. 

Свого часу південно-бунов~ошські й північно-~ю:~давсьпі . ма
настІtрі мал11 немашtй вплив на церковно-релі (ійне й нультурне 
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життя всього південного Заходу Украіни. І воно зрозуміле: Мол· 

дnвія була ЯІшйсь час сукцесивною державою Гашщько·во:шнсьноf 
у 14-16 вв. і в політичному і ще більше в культурно-реліl'ійно::\ІУ 

розумінні, - зокре:\Іа в часи упадку ГашщькоІ МІІтрополіі (полі

тпчною << батьківщнною » частини гашщько-буковпнського боярства 
й духовенства). Ченці по цпх манастирях переппсували церковні 

:книги, пр&шначені й для впвозу ·на Украіну; серед переписувачів 

було певно немало й українців, Ю\ хоча б і нопіст Путнянеького 

євангелія 1599 р. Мартин Васеннч з Рогатина. Сюдп приходІІЛИ 

й книги з _Украіни, як напр. пер І'аменове Путнянське євангеліє 

2-оі половІІНJІ 13 в., списуване, на думку Ом. Калужняцького, 1 

десь у Га .. ·шчпні чи Волині, а занесене згодом у Путну. 
Д.'ІЯ історіі уnраінськоі мовІІ 15-17 вв. аначення цих манасти

рів важливе ще й фаnТО:\1 1 що це в великій мірі почерез тутешніх 
копіюва.'Іьників шпри.'Іпся в нас па:.\t'ятки т. зв. юсового пнсь~Іа, 

себто середньо-бо .. 1гарські богос.1уа;бові тексти з уведеншш заново 
болгарськш.ш правописнюш прнянчкамп, як от наmrсання пл:ьn 

(за~Іість n?JЛK?J, полл.-ь), написання з велпю1м ЮСО:\І Я (замість у), 

при чому ве:шкий юс міг сплутуватпся після й, ч, :не, :нсд, щ, ш 

з мали!\І юсом я, себто з я, далі - наm1сання з пропущення:'\І інтер

вокальної йотації добраа, добруу, доброу, доброе (замість добрая, 

добрую, доброю, доброє) чи етимо~юrічні написання грецизмів, напр. 

агге.t'Ь (замість ангел11) тощо. Ці прfІвоmrсні звички бул1t другою хви

лею південно-с.'Іов'янського вп.:шву на нашу літературну мову як 

відго~tін правоmtсних рефор:\t тирновеького патріярха Євті:.\rія на- · 
прикінці 14 в. Слідом сербського вптІВу стали прп ТО:\ІУ написання 

з ь на місці ?J, напр. духь, а.\шнь (за;мість дуrь, a.ІtUH?t). Носіюш 

це і правоmtсноі моди. бу;ш ченці бо:tгари й серби, що тікаш1 перед 

турецьюш зашrвом у 14-15 вв. на північ, в ТО:.\ІУ й у Молдавію, 

і тут -у зв'язку з післятатарськшІ занепадом культурних центрів 

- наюшули свої мовно-правотІсні звпчю1. 

Як вняв.пяють новіші дослідп, 1"' ця середньоболгарська мода 

шпрплася в Молдавію головно почерез студ&Ітськнй манастир Сту

діон біля Царгороду, де бу:ш в 14 в. зібралися перекладачі ело-

1 АЕ:О.ІІLІА:-lІ Клтu1~плскІ, Мопшпепtа linguae Palaeoslot:eІІicae collecta et 
in lucem edita cura et opera ... t. 1: E\·;щgeliarium Putnanum, VindoЬonae-Te
schenae 1888, р. 15. 

1"' Дуnчев И.: Центрьr византІІnско-спавянскоrо общенІІR 11 сотрудн11чества 
Трудw Отдела. Древн.еруссJ>Ой Лu.mepamypw, т. ХІХ, с. 107-29, Москва-ЛенІІН· 

град t963. 
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в'яни й греки для: внготов.rІювання: новнх перек:tадів цсрноnпо

реЛіrійноІ літератури і длn справлювання раніших. 'Упадок Бол
гаріІ під удара~ш осман піі.J. кінець 14 в. заставив перепеетJt nлодп 
цнх зус1шь на інші правос:І<шні землі: в Румунію, Украіну, Біло

русь і Росію. 

ЧоловіЧІІfі манастир у П':."Тюй, б."І. 20 Ю\І нn захід від Радо

вець, заснований 1466 р. воєводою Стефаном Велиювr, nідбудов)·
вався після пожару 1484 р. й воєнного ЛІІхоліття: 1654 р. головно 

в 1650-60нх рр. та рестаnрут.1вся в 1756-60 рр. В його біб.-Ііотеці 

зберігається: 10 пер tаменовнх грамот 15-17 вв. та 57 слов 'янсьюtх 
руnопнснпх кодексів релі rіrшого а~rісту. Руnопнсниtt nаталог-ін

вентnр біб."ІЇОТеІ\11 1 ЗаПОЧаТЮJВаШІЙ 1875 р., ПОДаЄ np11 КОЖІІО~ІУ 
ру:коmюі час постання, об'єч у лпстnах та загальюшоnо стан. Звід

ти й вшютовуємо ці дані, аІ'рупувавшІІ самі руnопнси за змістом. 

Є в а н г е А і я (10): 

1 апр ак о с не (« Путня:нсь:ке євангеліє •, вид. О. Rалуж
няцьюt:-.r) з 13 в., перrаменове, 146 листnів (ч. 90), 

9 т ет р. а є в ан ге л і n . 
а 1473 р. Нпnоднма Rрола д.1я: манастиря в Гумор,2 пер rа}Іенове, 

203 л. (ч. 91), 
з 1488-89 рр. Пnладія, пер 1':~.:-.Іенове, 207 л. (ч. 92), 
з 15 в., пер rа:\Іенове, 163 л. (ч. 35), 
з 1504-07 рр., перrаменоnе, 380 л. (ч. 93), 
з 1598 р., паперове, 331 л. (ч. 94), 
а 1599 р., паnерове, 265 л. і 7 незапнсаннх (ч. 95), писане Марти

ном Васевичем а Рогатина, як свідчить зamtc на с. 329б-330а; 

водшtіt знак на папері (дпюtfі вепер) тут тотожній з таким же 

філі tpaнonшt знако;о.І па папері ру1юписного Рудеччанського 

євангелія з 16 в., що сьогодні зберігається в бібліотеці о. прал. 
Петра Голппського в Мюнхені, 

а 16 в. (1569-71 рр.?), паперове, 374 л. ('1. 49}, 
а 1623 р., паперовс, 316 л. (ч. 82), 
а 17 в., папероnе, 293 л. (ч. 83); 

Л с а А т u р і (6} паперові: 
а 16 в. (201 л., ч. 34; 152 л., ч. 57; 387 л., ч. 78; 344 л., ч. 76; Псал

тир і Пре:-.rудрість Co.iH):.JOtia, 163 л., ч. 72), 
а 1612 р. (300 л., ч. 63); 

1 1\fаuастІІр в Гумор, 7 км на північ від (ура Гуа10рулуn, заснованиn 1530 р. 
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То А,. о в· а Л с а Ат u р з 1850 р. (паперова, 165 .Л., ч. 68); 
Тр і од і (2) паперові: 

в 15 в. Тріодь-Пентш~оото.ріn (ЗО! n., ч. 42), 
в 17 в. Тріодь (300 n., ч. 52); 

1 Ір .к о А о г і о н 8 18 в. з лінеарною нотацією (паперовпn, 
226 JI., ч. 55);3 

О ~ет о Z ж 8 18 в. - враз а урпвна~ш а різп11х рунош1сів, 
8дебі:~ьша а Минеі 16 в., ДОШІСІШ а 18 в. (паперовпй, 5 панетів, 
2ЗЗ JI., ч. 33); 

· Ч а с о с А о в u (2) паперові: 
8 1493 р. Паоечернпн-часослов (204 n., ч. 53), 
а 17 в. (162 л., ч. 48); 

ltl о А u т 8 о с А о 8 u (З) паперові: 

8 16 в. (296 л., ч. 69), Акафпст11 а моJІІІТОВНІІІ:\О:\t (папір, 362 л., 

11. 2), 1\Іолптоnнпн для ченців (папір, 300 л., ч. 7З); 
Істор і .'1 Старого й Нового Завіту а 1791 р. латшІСЬІ\О

« русьно. t (84 n., ч. 59); 
Jl u н є t · (6) паперові: 

8 15 в. (аа а\овтень, 222 л., ч. 1; ва квітень, 215 л., ч. 51; ва сер-
пень, 214 л., ч. 37), 

8 1467 р. (за JІІtстопад, 240 л., ч. 44), 
В 1504 р. (за JІІІСТОПQД 1 240 JI. 1 Ч. 43), 
а 16 в. (за січень в Прологом аа січень, 338 n., ч. З); 

Л ат єр u ~е сю1та а 18 в. (паперовІІЙ, 104 n., ч. 47); 
Л ра в u А а (З) паперові: 

Правнла св. апосто:~ів і синодів а 16 в. (209 n., ч. 45), 
Правнла Зонати в 17 в. (292 л., ч. 40), 
Духовне правило братства, Теодосіл ігумена, 8 17-18 в. (110 л., 

ч. 60); 
3 бірн u,. u (З) паперові: 

8 1470 р. З-к, Слова Івана Золотоустого (297 n., 11. 36), 
а 1474 р. З-к Стефана ВслІ~nого (308 n., ч. 31), 
8 15 в. З-к, Жнття й діяння Івана Золотоустого (254 л., ч. 77); 

Л і с т в u ч і (2) паперові: 
8 1472 р. Л-я св. Івана (279 л., ч. 75), 
8 1725 р. Л-я ієромонаха СІtльвестра (284 л., ч. 64); 

Л ро nо в ід і, По у ~е u, П u сан ня (15) паперові:. 
8 15 в. П-і на Апостола, AnocтoJt (192 n., ч. 41), 

Поую1 ав~:п Дорофтея (137 л., ч. 71), 

• Крім того ще 1 rрецьнІІй lp•ronorioи а 15 в. (160 п., ч. 56). 

(ЗЗО) 
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Паренесіс Єфрема Сирпн::t (269 л., ч. 38; 336 л., ч. 61), 
3 15-16 в. П-я св. Отців (188 л., ч. 50), 
3 16 в. Поуки аввп.Дорофтея (238 л., ч. 46), 

Тлумачення Євангелій Теофілакта ОхрІІдеького (311 л., ч. 32), 
Т-я Є-ій Т-та Волгаремюго (520 л., ч. 66), ·' 

3 1613 р. П-я св. Іоана ДR'Іаснипа (294 л., ч. 58), 
3 17 в. ( ?) П-я св. Ісаак а Снрпна (320 л., ч. 54), 
3 1611 р. Духовне завіщаннл Теодосіл (104 л., ч. 74), 
3 1733 р. Дмптра Туптала на розкольників (132 л., ч. 70), 
в 1і53 р. П-я різних Отціu Церкви (2і1 л., ч. 39), 
з 18 в. С.1ова різних Отціn Церквн (220 л., ч. 62), 

СJІова св. Івана Золотоустого, 1\Іакарія, Зосшш, Іларіона (229 
л., ч. 4). 
іRіночпй сьогодні манастнр у ДРА rо:шРшй, 12 ю1 па півпіч 

від Сучаоп, заспооапнй 1602 р. єппскопюt ра~овецьювt, а від 1608 
р. мптропо.·штом r.ю.1давсьІш~t Апастасіє:'.І Кгі~шою-Крп:ш-ювпче~t 

(пож•р 1629). Сюд11 сам І{рп:'>шооич та його у•rні дnруо:ш шr:шу 
в.1асноручно писаних літурrічюrх юшг. Тут ошшп;:шсл різні руко

шrсп з мапастирів у Воронці,"' Гу~юрі, Солці,5 Сучаопці,8 1\Іо.lдо

впці 7 з 16 в. і 1653 р. заволоділи нюt бу.1и козакп Тшю~.ра Х~tе:~ь
НІЩЬІ·юго; в 1763-75 рр. nрожноао тут піс.1я повороту з Афону Паїсій 
Ве.1ПЧІ\О всьн пn. 

l\Іашпноmrсппі1 ната.1ог-інnентар мапастпрси>оі бібліотсtш опра

цьований :~пш дуже побіжно: крім наго.1овr•ів і загадьного впзначен

ня віну рукошtсів (зчаста власне без таІ\ого впзначення:), по~апо всьо

го, в до_бро~tу ЧІІ в лпхому етапі знаходиться: руІ>опнс; чпс:~а .:шстt>іо 

у руноппсах не названо. 10 руноппсіо,· що в в rnб.1ЬОТІ\ах манастпр
ського музею на постійній впставці, ката;tОГ ЧО:\tусь не веде; nравда, 

всіх іх у~tів з голов11 передічптп чернпця, що веде :музеn. С:юв 'лн

ськнх рунопнсів з 15-18 во. тут 167; крі:\І того тут зберігається ба
гато гра:\ЮТ, що стосуються БуІ\ОВІІНІІ в 15-19 в в.: 108 слов 'япсьннх 
і ру:\tунськпх (з того 12 перtюtеноnпх, решта паперовпх), 25 ні

мецьких перенладів незбережених грамот та панет різних актів 

• l\Іанастнр у Воронці, 4 км на nin;:~;eшшn аахі~ ві;~; (ура Грtорул)·n, зас
нованІІn Н38 р. 

• Манастир у Солці, 25 к•t на півні•• ві;~; (ура Гумор)".ТJуІІ, заспованпn у 
1560-ІІХ рр. . 

• Манастнр у Сучавпці, 20 J;~' на південниn захід ві~ Радовець, збудоваtшn 

у 1582-84 рр. 
' Манастир у 1\Іол.;~;овsщі, 35 юt на північ ві;:t Ні~шолуп ty, засноваsшn 

1532 р. 
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иаюlСТІІрів у Путній і Сучавиці ва 1789-1855 рр. З-поміж иайстар
пшх грамот (15-17 вв.) назвемо: 

8 1487 р. Стефана воввод11 на с. Ончешти, пер tамен (ч. 1015), 
в 1499 р. Стефана вов.води на с. Боєшешт11, перtамен (ч. 1015), 
8 1499 р. Стефана воєводІІ.на с.· Боєшешти, перtамен (ч. 1019), 
8 1518 р. Стефана воєоод11 ( ?) для манастІіря Сучав1щя (ч. 1026), 
в 1520 р. Стефана воєвод11 ( ?) для манастиря Гумор (ч. 1123), 
8 18.1.1536 р. Петра Рареша (ч. 1017), 
в 30.ХІ.1540 р. Стефана Лакусте для манастиря Сучавиця (ч. 1023), 
8 27. V.1546 р. Петра Рареша (ч. 1025), 
в· 9.1V.1555 р. Олександра Лопуmняна для ианастІtря Гумор (ч. 

1020),. 
8 1555 р. Оленсандра Лопушняна для манаст11ря Гумор (ч. 1018), 
в 1558 р. Оленсандра Лопушняна (ч. 1016), 
в 1559 р. Єре:.\Ііі 1\·ІогІІли (ч. 625), 
8 1583 р. Петра Шкйопула (ч. 1022), 
в 1609 р. ( ?) Петра Томші для ианастиря Сучавиця (ч. 1021), 
в 1615 р. Петра Томші для маиастиря Солка (ч. 1027), 
8 1635 р. Вас11ля Лупула (ч. 1129). 

На 167 слов'яисьюtх рукописів найбільше 
Є 8 а н г е "' і й (29) : 

а п р а к о с и и х (3): 1 пер tаменове з 1609 р. і 2 паперові невідо
мого віку (чч. 1841, 1899); 

тетр а в в а и геn і й (26): перtаменооі -1. а 15 в. в Молдовиці, , 
2. 8 1559 р. вп. Гр11rорія Рошн11, в Воронця, 3.-4. а 1609 і 1614 
рр. МІtтроп. Анастасія Крімки-КрІІмковича; паперові -

8 15 в. (чч. 1787, 1788, 1851), 
8 15-16 вв. (чч. 1779, 1780), 
в 1536 р. (ч. 1781), 
в 16 в. (чч. 1800, 1801, 1830, 1848, 1870), 
8 17 в. (ч. 1805),. 
невизначеного віку (чч. 1776, 1806, 1809, 1820, 1821, 1823, 1838, 

1839, 1844, 1847, 1859, 1862, 1871, 1903); а далі: 
А nост о А і 8 (6) папсровІІХ: 

8 15-16 вв. (чч. 1777 в 8аписами, 1784), 
в 16 в. (чч. 1790, 1803, 1814), 
вевuзиаченого віку (ч. 1881); 

·ц с а Ат u рі в (8), в тому 1 перtu1еиова 
8 1616 р. митр. Крімки-Кримковuча; решта 7 паперових: 
8 15-16 вв. (ч. 1930 врав ів МІtнеєю ?), 
8 16 в. (чч. 1892, 1900, 1898 враз а Типікоио&І-св. Сав11), 

(332) 
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невизначеного віку (чч. 1890, 1901, 1933); 
П а А є .я паnерова а 15 в. (ч. 1817); 
Тр і од і 8 (5) паперових: 

в 1754 р. в Молдавиці (ч. 1793), 
в 18 в. (ч. 1878), · 
невизначеного віну (чч. 1810, 1811, 1877); 

7 

І р •• , о А о г і о н, паnеров11й невідо:.\юrо віку, в лінеарною 

нотацією 8 (ч. 1918) і 
П є н m u ІС о с m ар і l 8 (6) паперових: 

в 16 в. (з початком Цвітної Тріоді ч. 1850, 1861), 
в 17 в. (з nочатком ЦвітноІ Тріоді ч. 1825), 
невизначеного віку (Великий в Цв. Тріоддю ч. 1786, в Цв. Тр. ч. 

1854, в початком Тріоді ч. 1808); 
О ІС m о l z і 8 (15) nаnеровпх, в тому повнІІХ 7: 

в 1743 р. (ч. 1909), в 1746 р. (ч. 1891), а 1764 р. (ч. 1910), 
НеВІІЗІІаЧеНОГО Віку (ЧЧ. 1829, 1879, 1888, 1831 ОПравлеНІІЙ враз ів 

ПараRЛІІСаМІІ Ч. 1836), - і НеПОВНІІХ 8: 
1. глас - невІtзначеного віку (ч. 1864), · 
1.-4. гласr..: 1? в. (ч. 1869), нев11значеного віну (чч. 1797, 1807), 
5.-8. глас11 невпаначеного віку· (чч. 1802, 1857, 1863), 
6.-8. глас11 в 1692 р. (ч. 1774) і 

А ІСа ф u с m ар паnеровий а 1779 р. (ч. 1860); 
К а m а 8 а с і .я р і (2) паперові: 

в 15-16 вв. (2 кнІtгп разом оnравлені, ч. 1929), 
в 1675 р. (ч. 1938); 

П а р а ІС А u с u (3) паперові: 
в 17 в. (Служби і параклисІІ, ч. 1884), 
певІІзначеного віку (ПаракJІИси ч. 1835; і ч .. 1836 оnравлені а Окто

Іхом ч. 1831); 
С А у :>ІС є б н u ІСі 8 (9), в чого 3 nерtаменові: 

в 1610 і 1616 рр. мптр. Rрімкп-'Кримковича, 
в 1610 р. учнR митр .. Rрімки-КрІІМКОВІІЧаі решта 6 nаперові: 
в 15 в. в Мол.цов1щі (в музеї), 

а 1641 р. (в муаеІ), 

в 17 в. (чч. 1887, 1893), 
нев11значеного віну (чч. 1914, 1919) і 

Ч а с о с А о 8 і 8 (6) nаперових: 
в 16 в .. (чч. 1819), 
невизначеного віку (чч. 1834, 1907, 1908, 1912, 1913) і 

• Ирім того ще 1 rрецьииА lp•to;torioн а 16 в. (ч. 1886). 

(ЗЗЗ) 
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Т u n і" он, u (З) паперові: 
в 1529 р. (ч. 1902), 
·а 16 в. (ч. 1897), 
невизначеного віку (ч. 1896) і 

Та "m u "о н Ні1еона, паперовІІІt, невизначеного віну (ч.1812) і 

М u н є й (40) повtшх і частков11х, паперових: 

8 1466 р. ва січень, в Прологоl\1,. а Молдавиці (ч. 1804), 
в 15. в. ао лют111t. (чч. 1858, 1935), ва Ісвітень а пахваламп (ч. 1882), 

ва травень в Прологом (чч. 1798, 1826), ва червень 8 Проло

го:о.І і Сипансаре:\І (ч. 1775), аа JІІІПень і червень (ч. 1782), аа 
червень і травень в Мо;ІдавІщі (ч. 1783), аа серпень в Проло
гом (ч. 1866), за вересень в Синаксарем (ч. 1771), аа жовтень 
в Прологом (ч. 1 770), ва жовтень 8 СинаRсарем: а Молдовпці 

(ч. 1794), аа листопад а Прологом (ч. 1873), аа грудень (ч. 1824), 
в 15-16 вв. в Прологом і Сшшксаре:\І (чч. 1785, 1940), 
в 16 в. аа квітень а Прологом (ч. 1 792), аа травень-червень-лппень 

на дні святих і Господсьні (ч. 1772), ва червень а Прологом 
(чч. 1778, 1855), ва вересень (ч~ 1799), ва жовтень (ч. 1876), 

в 17 в. ва нвітень а ПрологоrtІ (ч. 1827), 
а 1798 р. ва вересень, серпень (ч. 1868), 
вевиапаченого віку - цілого року (чч. 1846, 1856, 1874, 1939), ці

лого рону на великі свmа (ч. 1815), цілого рону а Паран:ш
сом (ч. 1872), аа січень (ч. 1842), ва березень, нвітень, травень, 
червень (ч. 1845), ва mшень а С•шаксарем (ч. 1816), ва сер
пень в Синю<сареl\І (ч. 1818), аа вересень а Прологом (ч. 1837), 
ва вересень-;.иовтень в Пролого!\І (ч. 1840), ва вересень і тра~ 

вень (ч. 1833), ва грудень (ч. 1843), ва жовтень-лпстопад-гру
день-січень (ч. 1822); 
Ж u m і я с в я m u z (4) паперові: 

невизначеного віку (чч. 1932, 1934), ва тІстопад-грудень в Молдо
виці (ч. 1795), Ж-я а інш11ми поунама (ч. 1917); 
Ж u m і є Вардаа.ма і Йоасафа, паперове, невІІзначеного віку 

(ч. 1849); 
3 6 ір Н U 1С Ї 8 (7) П&ПерОВІІХ: 

в 15 в. 3-к проповідів а Прологом ва січень-лютий-березень (ч. 

1773), 3-н проповідів, похвал для иученинів ва травень-кві

тень-червень (ч.. 1828), 3-к похвал, Синаксарів, пропові~ів 

на дні мучеників і торжества ва вересень-жовтень-JІІІстопад, 

в Молдовtщі (ч. 1789), 
в 16 в. (11. 1911), 3-к похвал і проповідів на піст (ч. 1813), 
невиана11еного віку 3-к уривків (1924), З-к проповідів на 'Іервень-

<ззц.) 
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JІІІПень-серпень (ч. 1880); 
З бір "а .,.ииг паперов11х: Часоспов, Мотtтвослов, ОнтоІх, 

молптви на маслосвяття, причастя, Типікон на дні святих. і тор

жества- а 15 в. (ч. -1875); 
П р о n о t1 і д і t1 (7) паперовІІ.Х: 

. з 16 в. на Ве.-шюІй піст (ч. 1791), Слова св. Доротея (ч. 1937), 
а 17 в. Проповіді (ч. 1889), Бесід11 Івана Золотоустого (ч. 1885), 
невшзначеного віну Проповіді (ч. 1905), Паренесіс, проповіді св. 

Єфре::\rа СІtршІа (ч. 1865), Рацумування про душу й тіло (ч. 1867); 
Т t1 ор u ОтціtІ Цер,.ви (2) паперові: 

а 15 в. Твореніл св. Василія, в :Молдавпці (ч. 1796), 
.невіtзначеІюго віну Творенія св. Григорія Богослова (ч. 1883). 

Не треба й згадувати, ЩІ:} серед цих поверховнпх визначень 

біб.nіотечного каталогу-інвентаря помп.1ки можливі. Монша споді

ватися, що бп11жче вивчення цього баГатства рукописів відирив 
неодне цінаое для історіі унраІнсьноі лі:rературноІ мов11 та ну:tь

турп. 

To:r.t)'ЩO ці біб~'Ііотеки не пуб . .-tічні, а Іх фондІІ в nриватною 

в .. 'Іасністю Ру)tунсьноі Правоспавної Церкви, то для праці в них 
вшrагавться подвіІЬшn: дозвіл (aprobare pentru studierea ·manuscri
selor): 1) від міністерства нупьтів у Бунарешті (Ministerul Cultelor), 
2) від мttтрополита молдавсьного й сучавського в Ясах (Metropolia 
Maldovei si Sucevei, lasi, str. Stefan cel Mare 46). Щоб порозумі
тпся 3 румунсьюоІИ манастІtрсьюІ:мп властя~ш, необхідно знатп 

РУ~І)'НСЬІіУ liOBY. 

Златна Ю ффу • подав на підставі докладнішого вгляду і 

врахування ще інших даюtх загальникооо потемов11tt nерегляд 

167 драt'омірненсьюtх рунописів та впзначув іх вЇІі та мовну ре

данцію. Са::\ІЇ рунописи походять з манастирів Молдовиця, Воронец, 

Путна, Сопна, Сучавиця та 3 цернов cin і міст Бама, Броснівці, 

св. МІІRОЛІІ в Сучаві, tавріпешти, Джемень, Серет, Городнин До
пішніn тощо. Вік вшшннення. онремих рунописів Драt'омірноі 

авторна подав поденуд11 інаншпtt, ніж це подано в машшюшtснім 

наталозі бібліотек11 манастир я; він у неі інколtt інанш11й у сnпсну 

на с. 191-95, а дещо інакшІІЙ у дальшому хронологічному введенні 
на с. 196. 

• IUFFU ZLATCA, Manuscrisele slave din biblioteca si muzeul manastirii 
Dragomirna, Romanoslavica, ХІІІ, с. 189-20:!, Bucuresti 1966 (рос. і франц. 
резюме: С.'Іавивсние рукописи Бибшrотеtш и Муаеи моuастwря ДрагомІrрна, 

с. 201-202). (ЗЗS) . . 
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Серед 167 драІ'омірненськпх руІ<ОШІсів авторна налічує: а) 123 
рукопІІСІІ середньоболrарськоІ редакц_іІ (6 з 14 в; 2 а 14-15 вв.; 

32 а_15 в.; 4 а15-16 вв.; 63 а 16 в.; 4 816-17 вп.; 11 а 17 в.; 1 а 18 
в.), б) 22 рукошІСІІ середньоболгарськоі редакціІ зі східньослов'ян
ськшш (« руськиl\ш ») еле!'trентамп або навпан11 (1 а 15 в.; 12 з 16 
в.; З з 16-17 вв.; 5 з 17 в.; 1 з 18 в.), в) 15 рукописів східньосло
в'янсь-коІ (« руськоі •) редакції (1 ·з 17 в.; 7 з 18 в.; 7 з 19 в.), г) 5 
рукописів сербської редакції (З з 14 в.; 1 з 14-15 вв.; 1 з 15 в.). У 
в:ипадну рУJ<описів tруп б-в) ідеться про таІіЇ позиції: 

б) Середньоболгарсь~~:а .мовна реда~еція зі східньослоа'янсь~еu.Іш, 

ме.кента.ми й навпа~еи: 6 Четвероєвангелій з 16 в. (з РусьноУ Мол

дошщі чч. 1779/690 і 1800/711; з с. Волоса ч. 1801/712; з с. Костешти 
ч. 1839/750; чч. 1780/691 і 1787/698); 1 Апостол з 16 в. (ч. 1777/688); 
4 ОнтоІхІІ (15 в. зі Сопки ч. 1829/740; 16 в. чч. 1807/718 і 1888/799; 
18 в. з Мо.;щовпці ч. 1910/821); 2 Тріоді (з 16 в. ч. 1811/722; з 17 в. 
ч. 1878/789); 2 Катавасіярі (16 в. ч. 1936/1006; 17 в. з Молдовиці 
ч. 1938/1008); 2 ПентИRостарі (16-17 вв. з Радовець ч. 1825/736; 
17 в. ч. 1854/765); 5 Миней (16 в. з МолдоЕІнці ч. 1874/785; 16-17 
вв. 8 Бросківців ч. 1912/823; 16-17 вв. ч. 1877/788; 17 в. ч. 1868/ 
779 і аа місяці травень-червень з Молдов11ці ч. 1783/694); 

в) Східньослов'янсь"а реда~>ціл: 1 Четвероєвангеліє з 18 в. (з 

Бросківців ч. 1820/731); 2 ОктоіхІt 18 в. (1746 р. ч. 1891/802 і 1764 
р. в Драtомірної ч. 1910/821); 1 Тріодь 17 в. (ч. 1879/790); 1 Пен
тикостар 18 в. (ч. 1834/745); 1 Анфологій з 1837 р. (ч. 1918/830); 
1 Акафнстар св. Тройці в 1833 р. (ч. 1920/832); 1 :Мпнел 18 в. (ч. • 
1833/744); 4 ЗбЇрНІІКІ[ (з 1766 р. Ч. 1932/1002; 19 В. ЧЧ. 1917/829, 
1923/835 і 1934/1004); 1 ТантиRон Ні1юна 18 в. (ч. 1812/723); 1 Дзер
кало богослові І 19 в. (ч. 1889/800); 1 Пом'яник церкви в Брязі з 
1829 р. (ч. 1942/1012). 

Годі однак беззастережно прийнятІІ загальнинові твердшення 

авторю-І статті лиш про рf?rІунсьюtх грамотіїв - переmІСувачів і 

складачів отаких рукоmхсів середньоболгарської редакціІ; м. ін. 

по манастІхрях півf\енної БуковІІНІІ перебували і переписували книги. 

теж ченці з українських земель, як от згадуваний Мартин Басевич 

в Рогатина, перешІСувач Путнянеького Євангелія з 1599 р. а чи 

Паїсій ВеличИовсЬІшй у Драtомірній у 18 в. Мабуть, отаRого пів
денно-бУJ<ОВІшського походження і середньоболгарськоІ мовної ре· 

дакціі відомі рукошхсні Євангелін 15-17 вв. в усеї Галичини. Опра
цювання цих рукописів напевно допоможе виявити ролю власно 

й украінців при створюванні цеІ tрушх па111'яток середньоболгар

ськоІ редакціІ. 
(ЗЗб) 
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