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І. 

УКРАЇНСЬКА МОВА В ЦЕРКВІ. 

Мова українська, як мов(! боІ·ос.пужбова ... 
Просте й коротке рtЧСІІНЯ, а СІ<іЛЬh:І1 СИо1 своїх 

noi...:Л(lB на здіі1снення ЇІоrо YI\paїiiCIJJ...:Ili1 народ! 

Три останні роки йде ВЖl' на ВкраїІІі вс:шкиіі ре

.ТІігійІІиіі рух, тrн1 роки точІІп,сн з<шзнта GоrотІ,ба 

за САЯТL' це гасло - хналіма І)о,-а рідною l\ювою! 

Святе гасло це \Іає вже 1'-'1 лучезарного віІщя з 

ТИХ Bl'oli!KИX CTpaж;LJHb, ЩО ЇХ ІЮНеС1И ВСі,.. ХТО 

ви:шавав йо1·о, --- бо 3L1 .. україІІіЗ<JЦі ю" нерюзи 

священників п1алн, :шіm,ІІЯ.1ІІ зі слу)кби, прокли

нали, по:~бав.1я.1и духовІюІ-о сану і! катували ... Свя
те гас.1о це -- хвалі:-.ю І)оІ·а рідною мопою

не раз вже й окроилено кров·єю ШlІІІИХ мучени

ків, ІНО ЖИТТЯ CBUE ПОКJІ(lЛИ за ЗДЇЙСНеІІШ1 ЙОГО ... 
Спrава uведеннн українсtіlіої l\ІОВІІ до церк

ви - це вікові 1Ша справ<l, що давно вже ІЮІ~ста-

. ла пере:'L укр.::~їнськи;~,r народом, ~Ік СІІрав(l <ІІпуаль

на. Спо 1штку вона винвлн.'Іасн лише 11 псрвісній 
формі СВОЇЙ, - чути В ILl'piшi прОІІОВЇДІ> рідНОЮ 

мовою; пізніще це ж сюн:' Ішпшня ІІОІІІирилосr~, 

бо гроі'УІадянство почало до;..тагатисн ще іі чит3н

ня с.:..~ванге.1іЇ в церкві україІІС/,КОЮ мовою. От 

ті.1ьюІ в цих первісних формах f't uиявля.rшся 

українські церковні бажаІІІІН останнього століття 

аж до початку рrnолюцїі, до 1917 роІ\у. 

Gажання дуже малі, обмежені, й дивІІі для 

кожного, хто не знає дореволюційного україн

<:ького стану, коли придушувСІлиси вснкі пронви 

національного життя. І не дІшлючисІ, на те, що 

бажання ці були TCJKi обмежені, їх все таки не 

було задоволrно ... 
l нарід український до революції не чув в 
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своїй церкві а ні .. казані, а ні Євангелії рідно~ 

мовою своєю ... 
Але після революціІ, з 1917 року, потроху· 

прокидається серед нашого громадянства й рух 

релігійний, і громадянство до 1920-го року бо

реться ще за старі СВОЇ ВИМОГИ, і ТіЛЬКИ З 1920 ро
КУ ставить все це питання вже в цілому його роз

мірі: хвалімо Бога рідною мовою! І з 1920 року 

починаються на Вкраїні Служби Божі рідною

мовою. 

Українське громадянство досягло таки сво

го, - тепер воно приносить Богові жертву хва

ління рідною мовою своєю ... Але скільки хоч би· 

за останні три роки на це покладено сил, скільки 

понесено втрат недоцільних, і нарешті - скільки 

проллято крові святої~ .. Єпископат на Вкраїні, ЩО· 
з походження був переважно московським, не· 

йшов в справі цій ні на які уступки, все загострю

вав справу і всіма силами боронився, щоби' не до
пустити "мови базару" до своєї офіційної церкви .... 

В статті отцій я хочу показати, що всі україн

ські церковні бажання, які повстали останніми: 

часами, не були якоюсь новиною, - український 

нарід хотів тільки відновити те, що давніше він 

мав в церкві своїй, але що силою було йому від

нято владою московською, хотів, власне, ті.1ьки 

розмосковити свою колись українську церкву. 

І справді,-історія показує нам, що в давнину 

мова українська була вже мовою церкви. 

І І. 

ЦЕРКОВНА ПРОПОВІДЬ ВИГОЛОШУВАЛАСЬ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 

На Україні в кінці ХVІ-го віку і в- початку 

ХVІІ-го, особливо ж в середині його, утвори .. їаСі:.
оригінальна церковна казань.Бурхливий ча~яки~ 

переживала тоді Україна, вимагав активної До-
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ломо1·и церкви, вимагав впливу 11 на нарід. І 

справді, в той час широко росповсюджується по 

Вкраїні казань, Яка зробила своє певне національ
не діло. По всіх містах України, в б:льш помітних 

церквах, було заведено тоді спеціяльну посаду 

проповідника, - ,,І<азнодія ", і на цих посадах 

часто бували талановиті священники, як, напр., 

.Димитрій Туптало, потім митрополит Ростовський, 

при архіЕрейській церкві в Чернігові. Пропоnід-

1шки в своїх казанях вияснювали не тільки релігій

ні справи, але дуже часто відгукзлися й на питан

ня часу свого. Духовенство в той час сміло йшло 

nору 1 І ~ народом в його боротьбі за національне 

існування, і мало на нарід великий і корисний 

вплив. Церква була тоді nравдивою школою, де 

до()рt· виховувався нарід не тільки релігійно, але 

й нааіонально, - цьому допомагала як раз ка

зань, доnомагала тим, що була вона на рідній 

мон;. 

В:-іаrалі, нарід український ніколи не забуде 

своєї церкви старої й її духовенства, бо Jаслуги 

J'x n культурному житті нашому величезні, бо це 

цеrнша стара зберігла нам нарід український як 

український ... 
1\азань u рідній мові, вже в більш розвине

нііі фор:'Ііі, nоявляється на Вкраїні з ХVІ-го віку; 

за11есено її було сюди з Заходу через Польщу. 

Рос11nіт церконної казані в рідній мові на Заході 

щшпадаЕ на ХVІ-й вік, і цю тодішню маніру ка

Jані хутко було занесено й на Вкраїну. І на 

Вкраїні, особливо в ХVІІ-м віці, буйно заколоси

ласІ. проповідь н ріл.ній мові і дала дуже добрий 

врож<tіі. 

]а XVI і Х VII віки на Вкраїні було засновано 

:tуже багато церІ<Овних братств, які І{ріпко борони

_,!! свою батьківську віру; от ці братетна дуже 

noGpr зрозуміли значіння церковної казані і завж-
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ди пильнували мати в себе на службі як найкра

щого проповідника. Була навіть особлива посада 

"братського казнадія", на яку запрошувались 

найкращі проповідники, напр. Кирнло Ставровець
кий у Львівського братства,- Мелетій Смотриць

кий у Виленського і т. п. 

І тільки зза того, що проповідь велася рід

ною мовою, вона маJІа такий великий вплив на 

нарід,· була цілком життевою і щиро національною. 

Нарід любив тоді проповідь, і казнадії користали 
з народньої поваги і булй людьми дуже впли

вовими. 

Багато духовних осіб велавились тоді, як 

проповідники; згадаю тут хоча б таких, як Ле_

о н ті й Карп о А и ч (:і" 1620 р.), Л а з ар Б а

р ан о вич, що велавив себе двома 'збірками ка

зань: "Труби словес·І·" 167 4 р. та "Mett·r, Духов

ний" 1666 р.; І о а н и к и й Га л ято в с ь к и й, 

найславніший український проповідник ХУІІ-го 

віку, його збірка казань, "Ключ·r. Разум·l:.нія" 

1659-го року, писана тодішньою літературною 

українською мовою, мала -три виданні ( 1659-
1660, · 166:3 і 1665 р.р.) і широко розійшлася не 

тільки по Вкраїні, але й по всі:\1 слов'янськім 

світі; Антоній Радивиловський U1688 
р.), славний казнодій український, випустив дні ве

ликих збірки українською мовою: "Огородок1") 

Маріи" 1676 р. та "Ві>нец·t> Христов·J," 1688 р. 

Славними казнодіями були також: Кирнло Став

ровецький, Тарасій Земка, Захар Копистенський, · 
Інокентій Гизель, св. Димитрій Тупта.rю (митро

полит Ростовський), Степан Зизаній, Ла-врін Зиза

ній, Семен Полоцький, Степан Яворський і ба

гато інших. 

В той час на Москві не знали живої церков~ 

ної проповіді,- і її занесли туди українЦі; україн-
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ці ж завели живу казань не тільки в Росію,-вони 

3аводиЛи її в Б ол га рії й Сербії ') 

І скрізь на Вкраїні по церквах вільно лу

нала тоді проповідь рідною мовою; звичайно, ні

кому тоді й в голову не п~:иходило звати рідну 
мову "мовою мужичою" і тому не допускати П 

до церкви. Великі, товсті томи проповідей, nи

саних українською мовою, хочби Галятовського 

та Радивиловського, красномовно свідчать нам, 

що українська мова була u той час мовою церк

ни, була мовою, якою вчили й виховували нарід. 

Так справа точилася три віки,-ХVІ, XVII та 
ХУІІІ, і тільки в ХІХ віці спиняЕться на Вкраїні 

рідна nроповідь, народжувться нове покоління 

батюшок, що потроху забуваЕ рідну мову свою, 

МОВУ баТЬКіВ СВОЇХ, ПрИСТаЕ ДО МОВИ МОСКОВСЬКОЇ, 

~ку й заводить до церковної казані. Правда, й 

московську казань можна було говорити тільки 

після певної цензури ... 
І коли з другої половини ХІХ-го віку заро

джується на Вкраїні рух за заведення nроnовіді 

українською мовою (священники Бабченко, Гри

чулевич та Опатович дали книжки казань та опо

нідань з святого Письма), то рух цей, власно ка

жучи, нічого нового не домагався,-хотіли тільки 

відновити стару українську казань, що колись 

цілі віки вільно виголошувалась по церквах на 

користь українському народові. 

ЛІТЕРА ТУРА про украіІІrІ.ку казань. І. О r і є нко, Про

ІІовt.дІІ І. Г;Ілятовскаго, "Сборник1. Хаrьк. Иrт.-фил. Общ." за 

1913 р. т. 19.---1. Огієнко, Опшюски соврсмснности и мtст

ІІІ>ІSІ чсrп.r U'l· "К:Іюч"Ь Разумtніи" І. Галятовскаго, "Рус. Фн.1: 
В·І;стн." 1914 р. кн. 2.--М. Марковскі/1, Антоній Радишr.1ов

скій, з "Ушш. Извt.стііі" 1904 і 1905 р.р., Кнїв.--С. Маслов'!,, 

1\:І:і;rньс М. СмотрІ1ІJ.І<(]ГО на чспнr.Ій ІІогрсб'Ь о. Л. К"рІюнич<І• 

1) Див. про це ІІроф. І. О г і f. н к о, Українська кут.тура, 
J(ІІїІІ, J9J8 р. СТ. 40-41, 82-83. 
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,Чтснія в Ист. Общ. Нест, Лtт." 1908 р. кн. 21 вип. 2-3--С. 
Маслов, Наука Л. Карповича о неділю перед Різдвом, "3а- 1 

писки", КІІУв, кн. 11, 1918 р.--Л. Терноnскій, Характеристика/ 
южно-русской проrюв1щи, "Рук. для сельськ. паст.'' 1875 р. 
N!N! 7, 8, 10.--Біт.ш детальну' .ІJітсратуру про украІнську нро· 
.повідь див. в цих книжках.--Про украІнську проповідь я внго

товиn був такі праці: 1) Українська проrювідь ХУІ--ХУІІІ віків, 
бібліографічний покажчик проnовідей, uидаНІ. їх і літератури 

про них. 2) УкраІнська прононїдь ХУІ--ХУІІ вікіu, історичний 

-огляд, і З) "Наука" Галятовскаго, как-ь псрrшn опЬІть rомилс

тики на Украинt. Праці ці написано було в 1910--1914 р.р. і 

пізиіще віддано до друку: 1 і 2--до .,Записок ,f{ам'янсць-По

дільського Державного УкраУнського Університету" кн. 5, а 

·третю--до "f:nархіальнЬІХ'Ь ЮевсКИХ'Ь в·t.домостеИ" на рукн ІІроф. 

Хв. И. Титову. Про долю цих 11ращ. нічого не :таю ... 

11 І. 

ЄВАНГЕЛІЮ ЧИТАЛИ В ЦЕРКВІ УКРАУНСЬКОЮ 

мовою. 

Дуже рано на Вкраїні повстала потреба ма

ти Письмо Святе на рідній мові; нарід український 

ще з початку ХVІ-го віку вже був пройнятий 

думкою чути Слово Боже українською мовою. 1
) 

Дум~а ця, неясна і слабка з початку ХVІ-го віку. 

вже в середині цього віку стае конкретною дум

кою українського загалу. 

Церковно-слов'янська мова, болгарська по 

походженню, вже ~для XVI-ro віку була мовою 

застарілою й мало зрозумілою; до нашого часу 

дійшло багато скарг про те, що в XVI і XVII 
віці мови церковно-слов'янської вже не розуміли 

не тільки звичайне громадянство, але не розуміло 

цеї мови й духовенство. Зза цього й повстала 

думка чути Слово Боже живою мовою. 

Переклади Письма Святого на українську 

мову першими роспочали проповідники.' Виголо-

І) Дио. про це більше: ІJроф. І. Оr·інrко, Давні rrсрсклашr 

Пнсьм:f Святого на українсt.ку мову. 

'1 
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шуючи проповіді c~:so"i укра'інською мовою, . про
повідники рано прийшли до думки перекладати 

Письмо Святе· на мову, зрозумілу народові. То

гочасні проnовідники дуже любили пересиnати 

казані сво"і уривками з 'Евангеліі, з Псавтиря і 

інших книг Св. Письма, - і ці уривки вони по

чали виголошувати, а в друкованих казанях-nи

сати, укра"інською мовою. 

Повинен підкреслити тут ·ще _одну річ. Наші 

Духовні письменники ХVІ-го й ХУІІ-го віків вза

галі дуже любили обіруч користати з св. Письма; 

цитатами з Біблі"і nереnовнено всі "іхні nисання~ 

на краях книжок цих завжди зазначається й місце 

з Біб11їі, звідки взято цитату. Колиб nосnисувати 

всі ці цитати зі всіх тодіншіх укра"інських творів і 

звести "іх до купи, то ми б мали добру частину 

Біблїі в nерекладі на укра"інську мQву. XVI-XYII 
ВіКіВ. 

Переклади цитат на українську мову nочи

наються дуже рано; так, ми "іх вже знаходимо в 

"Похвалі гетману К. И. Острожскому" неsідо

мого автора, в Суnрасльськім рукописові, під 1 515· 
роком (видання 1836 р., Москва, ст. 149-154). 
В книзі Стеnана Зизанія: "Казанье св. Кирилла 

Ієрусалимского" 1596 р. читання з Євангелії при

ведено украі"нською мовою. 

Почавши з перекладів окремих цитат, хутко 

дійшли й до думки мати цілу Євангелію укра"ін

ською мовою. І справді, ще в ХУІ-м віці, коли в 

передових тоді слов'янських народів - чехів та 

поляків - тільки що роспочали перекладати св. 

Письмо на рідну мову, роспочали такі ж перек.'Іа

ди і u нас на Вкраі"ні. Серед православних сло

в'ю-r - сербів, болгар і москалів - украІнці най

перші nочали переклади своі" Пись.vtа Святого на 

живу народню мову, роспочали ще з ХУІ-го віку~ 
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тоді як інші правосла~ні елов'яне знають такі свої 

переклади лише з віку ХІХ-го. 

Ше за ХУІ-й вік Євангелію було перекладе

но на українську мову багато раз: 1) в 1556-1561 
році в м. м. Дворці і Перееоппиці на Волині; це 

так звана П е р е с о п н и ц ь к а Є в а н г е л .і я, 

що тепер зберігається в Полтавськім Епархіяль

нім Музеї і наJІ.ежить Полтавській Духовній Семи

парії. 2) Року 1571, на основі перекладу Пересоп

ницького, було перекладено Євангелію на україн

<:ьку мову в Володимирі Волинському; це так зв а

на В о лин с ь ка Є в ангел і я, що тепер збе

рігається в м. Житомирі, в Rолинськім Епархіяль

нім Музеї. 3) Десь коло року 1580-го (а може й 1570 
р.) Євангелію переклав і частину надрукував Василь 

Тяпинський. 4) Року 158J -го десь на Волині пере
клав цілий Новий Завіт на вкраїнську мову Валентин 
Негалевський;' рукопис перекладу зберігається в 
Київі, в бібліотеці Михайлівського манастиря під 

.N! 421 (1636). 5) Нарешті так звана Літкінська Єван
гелія, що тепер зберіГається в м. Літки на Чернігів

щині, Остерського повіту; це тільkи кусок Євангелії 

від Луки (зачала 4-46), зроблений десь на Воли
ні, можливо в Луцьку, в 1595 році, теж на основі 
перекладу Пересопницької Євангелії. 

До цих перекладів ЄвангеЛії треба додати 

ще два переклади, близько мені не відомі, - це 

переклади, що зберігаються оден в Виленській 
Публичній Бібліотеці, а другій :_в Москві, в Ру

мянцевскім Музеї 1
). 

Цікава та мета, я~у зазначали собі переклад

чики Євангелії на українську мову. Так, переклад

чик Пересопницької Євангелії пише: "а иже· єсть 

перекладана таято святаа Евангелія . из язика 

1) А. Назаревскій, ЯзЬІкь Евпнгс.rІіи 1!>81 1·., ст. Ш, 

11рвмітка 5. 
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qл'1.rарскаго на мовоу Роускоую, 1} то для лел

Іuого вьrрозоумленя людоу христїанского поспо

~'lитого ". 
А Валентин Негалевський пише, що він пе

,реклан Новий Завіт "не сам·,~ з своЕЕ властноЕ ху

ти, а то учинил за намовою и напоминанЕМ1· мно

rих·rJ учонь1Х'J,, богобойнь1х·ь, а слово БожеЕ ми

.луючих'h людей, которьІЕ писма полекого читати 

не умеют, а Я.3ЬІка словенского, читаючи лисмом 

~рускнм·І., вьн<ладу з слов·1. его не розумеют". 

Всі зазначені вище переклади призначалися, 

звичайно, не тільки для благочестивого читання 

~ .вірних вдома, - їх читано і в церкві. Так, Пе

ресопницька Євангелія безумовно була н церков

.ному вжиткові, безумовно по українському її 

читано в церкві; на це вказуЕ поділ Євангелії на 

зачала, а також і те, що в Єванге.ІJії скрізь дуже 

старанно позазначувано, де кожна денна Євангелія 

nочинаЕться, а де вона кінчиться. Про це ж саме 

виразно засвідчив і сам перекладчик: в приписці 

nісля Ев. від Іоана він зазначає, що свою Евгн

f'елію він писав :для читаня ц(е)рквей божіих, а 
для наоуки людоу христїанского". 

Про те, що Пересопницьку Єванге:Іію читано 

і в церкві, свідчить ще й оце місце з Післямови; 

nисар Євангелії, Михайло Василевич, просить: 

"протож прошу вас, священници, отци и дія кони, 

м вси, которьІИ Есте в клиросех причтенньІИ слу-

' .1·и церковньш" простити помилки; це звернення 

до священників і діяконів свідчить, що Євангелію 

було читано і в церкві. 

Про те, що ця Єва.нгелія н українській мові 

І) Cmmu "руrІ.І<ІІй" 11 тоіі Ч:Jс ВЖІІnа.юсн 11 :шачінні україн

о.киИ, щщ. щю не док.'!а;щіщс: Проф. І. Огієнко, Істор ін 

українсІ.кої мови. Том І. Всту11 до історії української мов11. 

Кам'янсць-Под.ільсt.кнtІ, надруковано vуло Х8 сторінок Rc.rшкot·o 

ршміру. 
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була в церковнім вжиткові, свідчить і П. І. Житець-
·кий, перший науковий дослідник Пересопницької 

Євангелії. ., Не подлежит'Ь сомні>нію-пише він

что оно употреблялось в~ Церковном~ Богослу

женіи,- сообразно С'І· желаніем·ь переводчиков·t,,. 

удержавших·ь в·r, текстt Евангелія так·r~ назьІва

емьІя зачала; да и сам-ь Мазепа, ктиторо Пере

яславекаго Собора, жертвуя епископской катедрі; 
такую книгу, как·r. Евангеліе, смотрtл'Ь на него, 

конечно, не с·1. ученой, а с·ь практической точки 

зрі>нія; в·ь свою очередь и ті>, кому она бьІЛа 

пожертвована, видtли В'Ь ней прежде всего Бого

службовую книгу, необходимую в·1, церковном·r,. 

обиход·5. Отець Думитрашко ·предполагаеТІ., что 

Пересолницкос Евангеліе вьІшло из·ь ~рковнаго 

употребленія только послі> окончательнаго лод· 

чиненія Малороссійекай церкви вtдtнію Всерос

сійскаго Синода, когда на кафедру Переяслав

скую стали поставлять епископов·ь изї, велико

россіян·t." 1
). 

Ми такої думки, що цю Єван1·елію могли 

читати в церкві аж до часів цариці Катерини, ко

ли остаточно пже обмосковили церкву Українську. 

Так само й НовьІй Завіт В. Негалевсьхого, 

як і інші переклади, подіJІсно на зачала і поза

значувано, де денна Євангелія ІючинаЕться, а де 

ВОНЗ КіНЧИТЬСЯ. 

Таким чином, як бачимо, стара українська 

церква знала й допускала читання Євангелії в 

церкві українською мовою. Тому й довголітні дома

гання українські, щоби Євангелію читано в цер

кві українською мовою, не були для нас нови-

1) 11. И. Ж11тсцкііІ, О J]cpecorrшrrщoil рукошюr, ,,Тру;н.r. 

3-r·o аrхсоЛОПІ'ІССК<ІГО Cl>t.:І;ta в Poccїrr·'' т. 11, КиТn, 1 ~7Н р .. 
Приложснія, ст. 45- 46. - Н. Ду~ и тр <І ІІІ ко, З:1мtчатсльнан 

рукошІСІ. Полтаnскоr1 ccмmrari1r, Псрссопшr•.tкос Еоангсдіс ., 

tН74 r-. ст. 18. 
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tюю,-український нарід домагався тільки, щоби 

"В церкві його бу-':10 так, як в старі часи ... 
Зkаючи все це, яким дивним стає вперта й 

,.,довга боротьба Московського св. Синоду ~проти 
.:;~ажання українців мати св. Піісьмо в рідній мові ... 
Пригадаю тут, що коли Пилип Мораченський по

<.'Іав свій переклад Євангелії на українську мову 

:митрополитові" Петроградському· Ісидору, то мит_. 
ропалит . відповів Морачевському таким листом 

-своїм 14 листопаду 1860 року: "По частном·1. со

в·kщаніи с·•~ Святі>йшимт. Синодом·ь, увtдомляю 

Bac·J,,- что перевод-І> Евангелій, сдtланьІй Вами 

и л и д р у г и м '1> к t м 'J, л и б о, не можеТ'!, 

-бІ>ІТЬ допущен'Ь к·•· нгпечатанію" ... 
.!І ІТЕРА ТУРА про :їерекладн Еuаш·слії 11:1 україІJСr,ку 

"юву. 11 ро ф. 1. Огієнко, Українська Псресоrшнцька Єuан~ 

1 С.'Іі~• 1f),)6 р., Терніо, 1921 p.-J Ір о ф. І. О r і€ нІ< u, Н. rшй 

.3авіт в нерскладі на українську мову Ва.'1СІПНЮІ · J--Ісrа.r~свсІ,Іюrо 
13К! JЮІ..:у.-П ро ф. І. О r іє нко, Укр:йнсІ,к:: кулt>тура, Київ, 

1911-1 р., ст. 41-43.-д. А. на з (Іре вс к ііі, ЯзhІКЬ Enaнr.e~ 

.. !rія J;-)81 года ІІ"Ь перевод-Б В. 1-Ісгалсвскагu, "УшІнсрситстскін. 

11:4rі·/;сгія'' кн. S, І t і 12-аи за J~НІ р., Кнїн.-А. С. Гр у зи .н

е к і ~1. f Іересопницкuс Евангсліс. кш:·ь rrамятНІІКl• искусства 

:~rюхІt Вuзрожд~нін в-ь ЮжноіІ Руси нь XVI ІЗ., "Искусспю", 

J9JI р. кн. 4-, .){нїu.-д. с. r ру з Іі 11 ск і і\, Изь ІІСТОріи пере

:щ);t<І Eвaнrr.rtiн во Южной Россіи В"Ь Х VI Iit>кt. Лtтковскос 

Euaнr·e.1ic, Кн'!в, "Чтснія вь Ист. Общ. Нестора - JІtтоrшсца" 
.:іа 1912 р., кн. 22 'і 23.-П. И'. Ж и т r цк і й, 0 персвод:tх-ь 
ЕваІІrс.1Іін на ма.Ііорусскій язьІкь, "Из'вtстіЯ" 1905 р кн. 4. 
РсцL·юін Іrшна Франка ІЗ "Зап. Н. Т." т. 70. -Н. Тр 11 11 о л ь-

·С к і іі. Вот>Інское р_укоІшснос -Еnанrеліе ХVІ~го ntкa, див . 
.,Во:JІ,шскій Иеторико-Археологнчсскій Сборник-ь" внп. 11, Жнто
МІІр, 19<Ю р., ст. 1-114-.-И. Каманнн1., Дошлотr до нась в1. 

но:І..:ІНІІІІІІкt Перссопницкос Евангеліе, ,,Чтенія ю>Ист._Общ·. Нсст . 
.JІ-Бт." 1912 р. кн. 111.--М. В. До в нар -ь- З а по ль ск ііі, Тsшин
скііі, нерсноюнtк·ь Еванrе.1ін на бt.лорусскос нарtчіс, "Изсл"t.доuа

ніи 11 стап.Іt", т. f, КиїrІ, 1909 р., ст. 232-256 (спочатку теж саме в 
,,Ишt.стіих·ь" т. lV І«І. :J ст.ІО31-1064, 1899 р.).--П. B;r ад 11 мір о в "Ь, 

І ІрещІс:ювіе ВасІt.!ІЯ Тяrшнскаго К"Ь печапю~у Енангслію, издан
но~• У 111 •. Зап'адной Россіи около 1570 года, "Кіев: Стіф." 
l~H~ р. кн. 1.-0 р. Jl еви ц ь ки й, Про Васи.'Ія Тяшшського; що 
с1Ісрск.lан .IJ XVI ст. €ваш·сліс на ІІрОСТ}' мову, •. Запнски Наук. 
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Ton.", Киїu, т. ХІІ, 1 Yl4 р. -Ю. Тих о вс к і й. НовЬІя данньrw. 

о :Jаnаднорусских"Ь переводах о священнаrо Писанія Х V І-го в1>

ка, "Изні>стія XIY-ro Арх. Сьtзда", 1& 8 ст. 14:5.-Детаnhну .lі

тературу про переклади Євангелія на україnську мову 'НП<І.Чї 
:шайде в 3азначсних працях. 

IV. 

УЧИТЕЛЬНА ЄВАНГЕЛІЯ БУ ЛА УКРАЇНСЬКОК) 
мовою. 

Дуже цікавим явищем в церковнім житті; 

України ХУІ і XVII віків були так звані Учительні 

Євангелії. З'явилися вони як результат великого

домагання вірних чути церковну казань і Єванге

лію українською мовою. Учительні Єванге.1її-це 

спочатку nереклад грецької Учительної Єванге~ 

лії св. Отця Калиста, архіепископа Константино

польського і Вселенського Патріярха. Змістом це! 

книжки:есть казання на кожну неділю й свята уро

чисті. Кожна казань роспочинаеться деНН(.)fО 

ЄвангелІею, після якої йде казань,-все це того-
: . ... 

часною народньою українською мовою. 

Учительні Євангелії призначалися для цер

ковного вжитку; а щоб прості люде більше їх 

розуміли, тому писано їх мовою українською. Пи

тання про переклад Учительної Євангелії на жи

.ву мову знято було ще в середині XVI-ro віку;. 

вірні, що до цеї справи, поділил.ися,-одні вима

гали перекладу, другі були проти цього, боючись 

новини. 

_Про все це виразно свідчить передмова до 

Учительної Євангелії 1568 року, надруконано-с 

в Заблудові· коштом Григорія Ходкевича. Ходке

вич росказує, що він захотів, щоби "слово -uожіє 

розмножилося и наученіе людем' закону rpeІJe
cкaro ширилося". Далі каже: "ПомЬІслил·ь же бwл"1-~ 

Есми и ее, иже бьt сію книгу вЬІразумішія ради 

просп~х·І· людей преложити на простую мо.'Іву, и 
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имtл'J, €еми о том nоnечені€ велико€. И совеща

ша ми люди му дрь1е, в том писмt оучень1е, иже 

nрекладаНі€М'Ь з· даВНЬІХ'J, nОСЛОВИЦ'l> на НОВЬІЕ 

nомь1лка чинится немалая, яко же и ньш-t обрt

та€тся в книгах'І, новаго nереводу. Того ради сію 

книгу, яко здавна nисаную, велtл'Ь Есми ее вt)І

друковати, которая кождому не Есть закрьtта, и 

к·f, вЬІразумtнію не трудна, и к·ь чтенію полезна" ... 
Як бачимо, намальовано картинку, немов з 

наших часів взяту ... 
Євангелію цю надрукували друкарі-москалі: 

Іван Хведорів та Петро Тимофіїв, що тоді втікли з 

Москви; nевне, це під їх впливом ХодкевІ·t'І й 

залишив думку свою видрукувати цю книгу в 

перекладі на українську мову. 

Проте життя взяло своЕ, і Учительну f::ван

гелію скоро було перекладено на українську мову, і 

вона вже в рідній мові широко вжиttалася в церкві, 

про що красномовно свідчать nередмови до цих 

Євангелій. Так, ще в передмові Учительної Єван

гелії 1568-го року чита€мо, що книга ., предана 
церкви БожіЕй во всяку недtлю читатися, також 

и на господскія праздники и прочих свять1х, на 

пооучені€ христоименитЬІм людемт. ко исправле

нію душевному и телесному божі€ю помощію 

Ін~tдрукована". 

В заголовку друкованої Учительної Єванге

лії 1606 року читаємо: ., Поученія из·ьбран·ьна от1~ 
святого Еванrелія и огь мноrих·ь божественньtх·І~ 

писаній, гпаголемая OT'J, архиєрея ИЗ'І, устп нп 

всякую недtлю, на поученіє христоименип.ІМ'І• 

людt;'М'Ь, или nрочита€ма, такожде и на господ

скія праздники ". 
В передмові до учительної Євангелії Кирила 

Транквиліона, ст. 8, надрукованої в Рахманові 

1 б 19-ro року, знаходимо: "ДостоигJ, сію книгу 

душесnасителную не п.Ілко в·r. церкви, но и в 
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дому своєм . имtти всякому правовtрному христі .. 
а~ину". . 

Цікаве місце про це ж саме знаходимо й в пе

редмові до Учительної Євангелії 1637 -го року, на
друкованої в Київапечерській Лаврі; в цій перед

мові митрополит Петро Моrила наказує свя!ден~ 

никам читати цю Євангелію, і додає:" з власти нашеt 

Архиєрейскоt отческа напоминаємо и приказуємо, 

абь1сте чесности ваши пилне, и с приготованієм'h 

.належитьІМ'Ь, в читаню тоt Православноt Науки 

обиралися". 

Учителhна Євангелія, з'явившись на Вкраїні 

десь коло половини ХУІ-го віку, стала дуже по

пулярною книжкою, ~ широко розійшлася по всій 

Україні; її багато р~з друковано, напр. р. 1568, 
1595, 1606, 1616, 16t9, 1637, 1696 і іНШ. Не мень
ше Ш!ірилась ця книжка в писанім виді-до на

шого часу збереглося більше 50-ти ріжних руко

nцсних примірни·ків, Учительної Євангелії. 

Серед давніх перекладів Письма Святого на 

українсьІ<у мову Учительним Євенгеліям,. безу

мовно, належить перше місце. Вони широко ро

.зійшлися в гущу народню і були улюбленою 

книжкою простого читача; от зза чого з'~шилося 

так багато ріжних редакцій цих Євангелій, от зза 

чого так багато осіб бралося за складання їх. 

Цікаво підкреслити,· що серед півсотні руко-· 

nисних учительних Євангелій дуже мало копій з 

друкованих, і дуже мало подібних одна на одну. 

ЖиттЯ вимагало, щоби в церкві казань і Єван
гелію читано було живою мовою, тому й з'явля

лися ріжні переклади, і де далі, то все чистішою 

й більш народньою живою українською мовою. 

На жаль, повинен підкреслити ту\, що а ні 

самі Учительні Євангелї, а ні мова їхня не знай

шли ще свого наукового дослідника; шкода, бо 

детальне вивчення Учительних Євангелій дало б 



-17-

:не мало нового для історії культурного життя 

-старої Україн·и. Детальне вивчення мови всіх 

:Учительних Євангелій, що дійшли до нас, як дру

коuаних, так і особЛиво писаних, дасть багато 
цікавого матеріяJtу для історії української мови, 

для історії зросту нашої старої літературної мови 

і її наближення до мови народньої. 

. . Учительні Євангелії мали велике поширення 
не .'ІИШе по Вкраїні,- вони розійшлися широко 

й по Москві, а також і по всіх слов'янських пра

вославних землях. Так, до нас дійшло свідоцтво, 

Ідо Орловський батюшка ХУІІ-го віку, автор 

"Статира", називає українську "Учительну Єван
гелію'' Кирила Транквиліона "свtтилником" і він 

витвердив цю книжку навіть на пам'нть... Він же 

росказує, що книжку цю він знайшов де в кого 

з своїх орловських прихожан, і їм вона дуже впо

добалась. 1) са~1 патріярх московський Іоаким чи

тав цю книжку р. 1675-го людям в uеркві. 2) 

' І Еільно ходили ці книжки поміж людом, і віль-
JЮ їх читано по церквах аж до кінця ХУІ-го віку._ 

І тількі . з часу приєднання Церкви Україн

<:ькоІ до Московської, цеб-то з 1686-го року по

чинається занепад наших Учительних Євангелій. 

Московський Собор 1690-го року, осудивши й 

-спаливши одну з Учительних Єnангелій,-Кирила 

ТраІІквиліона 1619 року, кинув на них велике пі

.Дозріння. Пізніше від України однято було право 

вільного друку своїх книжок, і таким чином Учи

Тt:'.'lЬНИХ Євангелій московська духовна цензура 

вжt> ()їльше не пропускзла до друку. А потім~ 
певне :~а часів цариці Катерини, було й заборо
нено читати по церквах ці Учительні Євангелії ... 

1) ІІроф. А. С. А.рхангсльс~ій, Из'Ь лекцій по исторіи 

русскРО тітературьr, Кюань, 191il р., ст. 129. 

ё) ІІроф. И. А. Ш .ІJ я nк 11 н "· Сн. Ди:>.нпрій Ростонскій 

н eto времн, Crrб. 1891 р. ст. 124. 
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Так вивелась 3 України книжка, що два віки 

була в церковному вжиткові, книжка надзвичаАн() 

корисна, що мала на нарід український великий 

і добрий вnлив, що давала йому в мові його рід

ній пожиточну страву духовну ... 
ЛІТЕРАТУРА про Yчшt.'lhtti Єванп .. ·.tіі. 11 ро ф. о·,. 1-

f. нко, УкрfІІнсt.кі Учит~льні Єпают.rtії (лрукуЕ:п.ся).- 10. И. 
Ти х о вс кіН, О малорусск11х·ь и :тна.1норуссюІХl· Учнтс.rн.

НЬІХ"Ь F.вангс.'Ііях-ь ХУІ-ХУІІ uі;І<онь, 11 нх1. мt.сто среди юж

норуссюsх·ь н J<Ш<Ідtюруссюsх-ь rtсре1юдов1. свищt•шtаt·о Іlнса

нія, див. ,.Tpyдt.r ХІІ apxco.rt. ~:-r>І>ца rп. Харt.нов·t. t\J, НЮ:! r.", 
т. IJI, п. 3.15, М. 1905 р. (тут rіш.ки Шfсновюr на одній сто

рінці).-11. Ж 11 т ~цк і й. О нrрt:водах·t, Еn;ш,·с;tін 1111 ма:юрус

скій язьtкь, "Извt.стія" 190!> р. кн. -І:.-1·. l( р 1>1 жан о вс кіН,. 

РукописньнІ Енюtrс.1ін Вшн.шскаt·о Emtpxia:rьнat·o Дрскнl·-хра

нилища, JІочаfн, ІН95 р.-.,Русская Историчсскан [)нбліотск:t'',. 

т. 19, 1903 р .. ст. 43-4~. про У•ІІпсльну t:ванге.1ію 16Ut> ро
ку.--- К. . К а .1 а іІ до R 11 ч 1., І>ибліогр<ІфІІ'Іt.'СК(lс юв·Ьстk' ( .. 
ЕванrсJІін Учитсльном-ь, наrrечатанtюм·ь н·,, 3аблудuв1; 1369 го
да ПСрВЬІМИ МОСКОВСКИМІІ ТИПОГр:ІфЩІІІ\СІМИ, "СtвсрІІІ>ІfІ і\рХІШ'h'L \ 

182З р. ч. ·~. - м._ Г: .• РукописІІІМІ ЕШІІІІ'СJІЇ!І х V І-го в·t;ка: /\ре-· 

шовскос и ДоJtженскос, "Памятники Русскоі! СтаршІІ.t" т. УІІ, 

с,пб. 188.1 р.-11. Влади~~ ір о в,,, Об:юр1. южнn-русскихь tr 
:Jаnад.но-руссюtх·ь rrамятннкоrп. шrсьмснноспr оть ХІ до ХУІІ. 

в'tка; "Чтснія uь Истор. Оtіщ. Нестора .ІІtтоtшсна·• :m 1800 
рік, т. УШ.-Франко Ів:нt, Карnаторусt.ка .lітературі! ... :~а~ 
писки" т. :17 ст. 5-6. 

V. 

КНИІ11 СТАРОГО ЗАВІТУ БУ ЛИ В УКР АЇН

СЬКІЙ МОВІ. 

Знала стара Україна й переклади старо3а

вітних книг на українську мову, знала й нжнвала, 

їх не тільки для домашнього, але й для цеrков

ного вжитку. 

Переклади ці роспочалися дуже рано, щt:? в. 

·,-другій половині ХУ-го віку, раніше nраць Фран

циска Скорини. А 3 початку ХУІ-го віку; під впли
вом праць Скорини, число nерекJJадів біб.'1ійних. 

книг все збільшується та збілhшуєтьсн. 
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На жа .. 1ь, ми не тільки не маємо наукового· 

дос.'Ііду над цими nерекладами, але навіть не 

знаємо точного списку всіх nерекладів біблійних 

книг на українську мову. 

Повинен тут nідкреслити, що в ті часи-ХУ-'

ХУІІ віки - Україна й Білорусь жили майже од

ним культурним життям, і поволі виробляли лі

тературну мову, до певної міри спільну обом цим 

народам; nроте в мові цій риси українські замітно· 

беруть гору над рисами білоруськими. От зза 

цього часто дуже трудно, а то ·й неможливо, ска

зати точно, чи nеред нами nам'ятка українська, чи 

білоруська. У всякому разі й білорусьІ<ий нарід 

багато nрацював, вкуnі з народом українським, . 
над nерекладом біблійних книжок на рідну мову. _ 

Велику, незабутню nрацю поклав для пере

кладу Библії на живу мову доктор Франциск Ско

рина, родом "ИЗ'І> славного города Полоцка", що· 
з 1517 по 1525 рік переклав на живу мову біль

шість біблійних книг. Робив він це "Богу ко чти, 

и людем посполить1м к науце", щоби "всякий че

ловек простий и посполить1й, чтучи их или слу

хаючи, можеть поразумtти, что єстп потребно к 

душному спасению его". Праця Скоринина була . 
дуже добрим початком, бо після неї на Вкраїні 

з'являється багато ріжних перекладів біблійних. 

книг на українську мову. 

Зазначу тут такі переклади книг біблійних 

на українську мову: 1) Український біблійний ко
декс 1569 р. Луки з Тернопо/Я ; після книг вто
рого закону перекладчик тут пише, між іншим: 

"ДоконаньІ суть п'ятерьІ книги Моvсеовь1. .. Бо

жією помощию, повеленієм·r) же и пилностию хоу

дага ч(о)л(ов-Б)ка на ймя Лоуки, В'Ь неславні>мь же 

градt) Тернополи ... л-Бта 1569-го", в оглаві цього· 

кодексу поміщено всі книги старого й нового за-
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"Віту. Кодекс збер;гаеться в Варшаві, в бібліотеці 
Красинських. 2) Кодекс 1575-1577 років, зроб

... ТJений Дмитром із Зінькова (містечкq на Поділлі, 

над річкою Ушицею), зберігаеться у Львов:, в 

·бібліотеці св. Онуфриївського манастиря. 3) Збір
нИк ХVІ-го віку, містить в собі книги: Іов, Руф, 

Псавтир, Пісня Пісень, Еклезіаст, Приповісті Со~ 
ломонові, ПЛач Іеремії, Данила і Есфир; збері~· 
·rаеться цей збірник в Виленській Публичній Біб-· 
ліотеЦі .N'! 262; точно сказати, чи це пам'ятка бі

лоруська Чи українська -трудно. 4) Переклад П!с
ні Пісень ХУІ-го віку; зберіrаеться в Москві, в 
·Синодальній Бібліотеці, nід .N'!! 558. 5) Псавтир 
початку або сереДини ХУІ-г·о віку, зберігае.ться в 
Румянцевськім Музеї в Москві, під .N'2 335. б).Псав
тир початку ХУІІ в., там же, N!! І 017. 7) Толко
вий Псавтир 1609 р., зберігаеться в Петроград
ській Духовній Академії, .м А 1 /t:іб, написаний Мар

тином "в·ь rpaдt Нtженковичех" (в Галичині, ко-

. ло Перемишля); текст Псавтира церковно-слов'ян· 
·ський, а пояснення його-українські. 

·як бачимо, стара Україна мала досить пе

рекладів біблійних книг на українську мову; кни

ги ці не тільки ходили по руках побожних чита

чів, але могли вживатися й в церкві. 
. ' . 

JlfTEPATYPA про переклади оібJrіИних КІІИІ" ШІ уr<раїн

ську мову. п р о ф. n. в. в л ади 1\1 ір о в -ь, ДОІПОрl. Фр:1ІІ-

11ІІСКЬ Скорrrна, ero nереводьr, nечатньrя изданіsr н язr.rк-ь, Снu. 

1.888 р., видаІІня "Общества Любитедей Древнеі1 Пнсьмснно

стіt".-rі ро ф. Е. Ф. Карс к і й, Заnаднорусскіс ІІсреrюю,r 
rІсалтЬІри оь ХУ -ХУН ві>кахь, Варшава, 1896 р., з "У•'швер

ситетскихь Изві>стНі". Рец. в "Зап. Н. Т." т. 28 Івана Коnача.
Ю. И. Т их о вс к і й, Южнорусскій библейскіtІ кодексь Jіукн 

ИЗ'Ь Терноnоля 1569 r. и его .отношеніе кь трудам·ь Скоринr.r 

н южtюрусскому библсйскому кодексу 157!'>-1577 годоrп,", 

тези надруковано в "Трудr>І ХІІ Археол. Сьtзди НІ.. Харьконt 

нь 1902 r· .. ", т. ІІІ, Москва, 1905 р. ст. 337.-Н. Костом а

р о в -ь, Старинrшn южно-русскій персводо Лtсни П1кнсй сь 

нослі>довnніямн о любви, "Основа", 1861 р., r<H. ХІ-ХІІ.-А. 
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n е.т ру IIJ еви ч 1>, Первое большое ЛІПСратурное разсужденіе:: 

De versione Slovenica Sacrae Scripturae, ,.ЛитературнЬІй 

Сборник-ь Галицко-РусекоА МатнцьІ" 188і р.---В. nерст ц:ь,. 
Книга Руфь B'h бt:Лорусском-ь персводt. · 

VI. 

ІНШІ ЦЕРКОВНІ КНИЖКИ БУЛИ УКРАЇН

СЬКОЮ МОВОЮ. 

Знала У країна й інші богослужбові й цер

·ковні книжки українською мовою, знала це з .. 
найдавніших часів. 

Найnерші друки українські не з'явилися на 

Вкраїні, а поза 11 межами,- це були видання 

Швайnольта Фіоля в Кракові, а саме-року 1491-го 

тут вийшли Восьмигласник і Часословець з ясни

ми ознаками української мови. В той час в Кра

кові була велика українська колонія, яка мала. 

свою православну церкву,-головним чином для 

потреб цеї колонії й надрукував Фіоль свої ви

дан~я. І до самого останнього часу існува~а в. 

Кракові церква, де Папа дозволяв правити служ

би (католицькі) ц.-слов'янською мовою. 

Стара Україна мала повну змогу читати в 

церкві по українському не ТІЛьки Євангелію, але 

й Апостола. Я вже вище згадував, що р. 1581-го 

Валентин Негалевський переклав на українську 

мову ввесь Новий Завіт, отже тут бу.ТІа змога 

мати й Аnостола в рідній мові. Крім цього, до 

нашого часу зберігся так званий Герляхівський 

толковий Апостол кінця ХVІ-го віку (зберігається 

, в приватній бібліотеці Ю. А. Яворського у JІьво
. ві), писаний доброю українськ.ою тогочасною мо
вою. Зазначу ще тут, що в Київі, в Бібліотеці 

Софійського Собору nід ч. 43 зберігаеться ціка
вий переклад Апокаліпсиса на українську мову, в.. 

рукописові ХІХ-го віку. 
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В старі віки на Вкраїні, таким чином, безу

мовно Євангелію й Апостола читали й по україн-
.-ському. А що це було так, про це красномовно свід

чить нам ще й протест проти такого читання відо
мого оборонця церковно·слов'янської мови, поле

миста кінця ХУІ-початку ХVІІ-го віку Івана Ви

шенського; він писав: "Евангелія и Апостола в·r. 

церКВИ На ЛИТурГіИ ПрОСТЬІМ'І• ЯЗЬІКОМ1• не ВЬІВО· 

рочайте, ло литургіи же для вь1розум·внья люд-

. ского nапросту толкуйте и вь1кладайте; кн~ги 

церковньrt всі> и уставь1 словянским·ь язЬІком·r. 

друкуйте" 1). 

Звичайно, цеї поради Івана з Вишні мало 

хто слухав, і Євангелія й Алоетол таки читалися 

в церквах наших укр.аїнською мовою, і тею ж мо

вою друкувалися книжки ... 

На ·Утрені, на кожне свято по шостій nісні 

по манастирях завжди читається Синаксар,-тут 

дається nояснення свята, відповідна наука, життя 

·святого і т. и.; роспочинається Синаксар двости

хом. От ці Синаксарі разом з двостихом на 

Вкраїні завжди читалися українською мовою, 

щоби нарід краще зрозумів те свято, що ва-

. ступало. 

Такі українські Синаксарі, що читалися в 

церкві, див., на пр., в Тріодіоні 1664 року, вида-

·-нім у Львові; для зразка мови подаю кінець од

ного Синаксаря, л. 81б: "Невьшовtдимьtм·r. твоим 

милосердіЕм·ь, Христе Боже наш·ь, райекон рос

коши нас годнь1ми оучини и змилуйся лад нами, 

як єдино добротливьІй и человtколюбец·r., кото

рому належиг1. честь и слава в·r. вtки вtком·ь". 

Або з Л. 806: "Жидовино вnравдt Філон·1· повt

даєтL., же сто лtГJ, Адам·1. в·І. Раи м~шкал·r .... И 

І) АктьІ, относящісся к-ь нсторіи Южноt'І н Западнuй Россін, 

т. IJ ст. 210. 
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же 1и. шестую годину руки простеро, и овоцу 

доткнулся ... Христос в шестую годину долщіи 

простер". 

Ріжні· інші читання, що відбувалися в цер

кві, провадились теж мовою українською. Так, в 

старі ••аси бун звичай читати після Літії на Утре

ні, в nритворі, Катехизис сн. Отця Федора Сту

дита,-цей Катехизис читався українською мовою. 

Про це в Львівськім Тріодіоні і 664 р. на л. 8 
читаЕмо слідуюче: "Вtстно же, яко от сея неді>ли 

начинаЕм·•· чести д ї а л Е кто м ·r. д ом а ш ни м ·ь, 

по отІІусгl> Литіи в притворt Катихизис·1. си ест 

Оrлашенїє ст: Отца Феодора Студіта. И аще ту 

€ст·•· игумен·,,, чтутся от него. Аще же ни, то от 

екклисїарха, стоящим1~ и с·•· вниманіем-ь послуша

ющим·І. братїям·,,". Цей вираз тут-"дїалектом·•· 

дЬмашним·ь"-красномовно свідчить про вживання 

в церкві української мови. 

Катехизис в рідній мові теж був, і, як бачимо, 

·вільно читався в церкві. 

Коли потрібно було читати життя святих, 

то їх досить було українською мовою; згадай

мо хqчаб життя Олексія, Чоловіка Божого, в пе

рекладі ще кінця ХV-го віку 1); згадаймо вели

чезну працю св. Димитрія Туптало, митрополита 

Ростовського,-перша редакція цих житій була 

-тодішньою літературною українською мовою. 

Знала стара церква українська й акафісти 

рідною мовою; так, року 1726-ro Київський мит

рополит Іосаф Кроковський склав акафіста св. Вар

варі українською мовою (але надрукувати цього 

акафиста Мос[{ва не дозволила). 

В рукопису ХVІ-го віку збереглося "Слово 

оучите.лно" св. отця нашого Іоана Золотоустого 

J) П. Влад \f мір о 11 1., ,"іКурн. М. Н. llp." 1887 р. кн. Х-
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на Великдень, в перекладі на українську мову 1)~ 

Книжок для релігійного читання було в той 

час досить як для монахів, та!( і для побожних. 

світських людей,-все це українською мовою; зга-

. даймо, на пр., "Четью", що "списана в·r. градt оу 

Камянци" 1397 р. Березкою Поповичем,-вона 

має багато нарQДніх слів; були Прологи й Ми

неї ще з XY-ro віку, які мають в собі багато ук

раїнських елєментів; або згадаймо хочаб такі тво

ри, як "Руно Орошенноє" св. Димитрія Тупталоt 
що мало 8 видань і обійшло всі закутки Росії та 
У країни 2

). Згадаймо "Небо Ново є" 1665 року 

Іоанникія Галятовського, що мало три виданні 

і широко розійшлося по всій Україні, Галичині і

Москві; nриклади з цеі книжки-чуда Богоро

диці- скрізь вільно бралися проповідника ми для 

церковної науки 3). І багато інших. 

УІІ. 

ТЕКСТ СЛУЖБ БОЖИХ ВИМОБЛЯВСЯ ПО· 

УКРАЇНСЬКОМУ. 

Тексти Служб Божих в старій Україні 

виголqшувалися по церквах 

диною українською вимовою, 

з щирою, прав

бо вимови мо-

l) В збірнику, що належить П. С11мсону в ~1. J>;.І\сві; див. 

статтю R. 11 ере т ця в "ЗаІІІІсках" т. 67; ІІо•rатоr.: с.ІJОва: 

"ІІрїйдtтс 11 приступtтс, и послухайте, братїє". 

2) Див. Проф r nан Огієнко, "Руно Орошешюt:." св. Ди

митрія РостовсІ,кого, в "Записках Кам'mІецr,- ІІОJlільського 

Державного Українсr,коІ·о Університету" т. 11 сг. 71- її), І92І і 

року. 

З) І. Огієнко, Изданія "Неб~ _l!ов;н·u" І. І';мятовскаго, 

з 17 знимками, "Искусство", Киш~!.JІІ р. кн. 11.--1. Ori
€ н к о, Отрі-Іжсніс в·ь литературt. "Неба Новаго" І. І'алятов

скаго, Вороніж, "Филолоrнческіsr Заш1сtш" за 1911-1912 рік. 
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.сковської тоді ще не знали на Вкраїні. Що 

сnравді в Церкві Українській була своя рідна 

вимова, про це є багато доказів.-їх я з:брав в 

-своїй статті: .. Як треба вимовляти букву 'D в цер

ковно-слов'янських текстах" 1
). З рідною україн

ською вимоною не тільки виголошували священ

ники й читали дячки, з цею ж вимоною й сnі

вали церковні пісні хористи. 

Свою рідну вимову українське духовенство 

занесло навіть і] на Москву. Письменники москов

-ські, особливо в ХУІІІ віці, часто скаржились, що 

українці через церкву та школу, які вони міцно 

1'римали в своїх руках, заносять до їхньої мови 

чужу їм вимову. Так, скаржиться на це А. Сума

роков в статті своїй: "О правописаніи"; він додає: 

,. а особливо пtвчія многоє преобразили... Мало

россіянцьІ вмtсто Т е б і~ Г О с n о д и - Т е б и 

Г о с n О д ь1 и вмі;сто Г О с п о д и п о м и л у й 

ПО ЮТ' І> ИНОГда Г О С П 0 Д ЬІ П О М И Л У Й і ТЗІ<1) 

.даляя. Но 6Стьли нам1) писать по вь1говору Мало

россійскому, так·1) должньт мь1 вм·hсто л t та го

ворить лит А, а вм'І:,сто то ль ко-ти л ко и 

nротч., или вм·І;сто од н а к о-од н а к 'Ь и прот'd., 

;из·,, чево многое уже и воспріято" 2
). 

І як це не дивно, а таки по московських 

церквах nj шла наша українська вимова,- наш 

наголос, наше 1', навіть наше І замість 'О; по мос

ковських церквах це було й за старі віки, а в 

nершій половині ХУІІІ-го віку це ста.тю річчу зви

чайною; а в 11ридворних церквах українську ви

.мову 3аведено було навіть офіційно ... 3) 

1) В Ш1данню ,.УкраїІІСhІ<а АвтоксфаЛІ>На Церква" Ч. 41, 
1921 роІ<у. Ю сторіІЮІ\. 

:!) О ІІраrюшІсаніІІ, Сочиненіи, ч. Х ст. :26-27, Москва, 

17R2 р. :)вук :-J нш·отко~t 11абрано в цитаті ІІропІІСНІІм. 

;) Див. Т 11 м ко вс к і й, Мое опрсдt,.ІJС'Ніс на сдужбу, "Мос

!>ІНІПІШІІП>" 1852 р. '1. 20. 



- 26-

JІІТЕРАТУРА нро укр:ІЇІІСІ·КУ ВІІ\юuу.ІІроф. І. Оr·і~онк<), 

Українська вшюва нсрковно-с.lоn'иІІсІ,кого uoгoc:ryжuonoгo тек

сту; нрав11ла і :1р:1зки пююви. 1921 р. ,1·1 "Віслтка Міністrр

ст.ва ІсІЮВідань" N!! 4 за 1921 рік).- rт ро ф. І. о г і 1". н к (J, 

Українська ку:н.тура, К11їu, 191Н р., сг. 104-107. Jrpuф. І. Ori

~ нко, Яr< трс()а ІІІІ\1ОЛJІЯТІІ 6yh:ny ·t> 11 нrрІ.;оІІІІІ>·L'.1Ов'ннсІ.кІІх 

текстах, Тернів, 1921 р. 

УІІ І. 

СТАРУ УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ ЗРУЙНОВАНО. 

Таким чино:\t, як ми бачили, українська мова 

в старі віки була на Вкраїні й мовою церкви. 

Українською мовою проповідники наші постійно· 

навчали народ; в українській мові читан9 в церк

ві Євангелію й Апостола; українською мовою чи

тано Синаксарі, Катехизис, життя святих і т. інш.;· 

Служба Божа nравилась з правдиnою українською· 

вимовою. Коли додамо до цього свої українські 

звичаї церковні, то бачимо, що стара церква на

ша справді була українською ... 
І такою була наша церква всі віки свого 

незалежного існування (тільки номинально вона 

підляrала Царгородському патріярхові). І ві.lьІЮ· 

славила вона Бога рідною мовою своєю, і вільно 

точилося національне життя її ... 

Такою була церква наша аж до 1654 р., до 

року приєднання України л.о Москви. 3 lб54 р. 

роспочинається впертий похід московсhких пат

ріярхів на Українську Церкву, що бажали й П взя

ти під свою владичну руку. Довго й Jавзнто бо

ронилася Церква Українська, відмовляючись іти 

під Москву, а2 роки не здаваласи вона, але на

решті, року 1686 Москва перемогла - Церкву на

шу приневолили піти під патрі~а московського ... 1
) 

і) Дин. про це ІІроф. [~ Огієнко, ~Ік Москва 11.111.1а 11::• 

свою в;rаду вільну Uсркву Українську, Тернів, 1921 р. 
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І вс~ ж таки й після цього не губила церква. 

наша своїх національних надбань,- навпаки, вела 

ці надбання д·альш.с, поглибшува.1а й збільшувала· 

їх, поскільки це було можливим їй. 

Ще з кінця ХУ -го вtку на Вкраїні ясно за
значилася думка ?а'вести рідну свою мову до 

Церкви; і ця ідея Церкви з живою мовою, як 

мовою богослужбовою, ніколи не вмирала на 

Вкраїні. Вона мала багатьох оборонЦів, що зав

:-і~то боронили її й не давали їй потухнути; зви

чайно, вона мала й своїх ворогіn, що виступали 

проти неї. 

Ще Симон Будний, в передмові (ст. 5) до 
свого перекладу Біблії на по.1ьську іІІОБУ 1 Б72 р., 
писав: "Giнpstwo to iest mowц іеdпеу kraiпy gardzic,. 
а drugiey sfowka pod niebiosa \vyпosic". 

В додаток до попереднього наведу ще ось 

таку оборону Письма Свптого рідною мовою від 

нападів "своїх людей." До нашого часу зберігся 

твір 1670 року решстиліuського (на Полтаnщині) 

священника Семсна Могили під назвою: "На
ука християнскап з·,, Евангелія в·,, коротці> 

:шожоная, в·ь кождую неделю и празники 

Господскія и Богоматернь1я, на уРІесь ці>льІй 

рок'Ь, барзо простою мовою и дїЯ'лектомь, иж·t. и 

найпросгl>шому челоu·Бкови снадно понятая" (ру

копис зберігається в Бібліотеці Київського Софій

ського Собору під N!! 180). В передмові Семен 
'І 

Могила так пояснює причину, чому він написав 

І<нижку українською мовою: "Не розум·Бй cqб-t 

того, чителнику миль1й, иж бь1 то сяя учите .. 'ІнаЯ 
Евангелская книга (простою барзо мовою) зло

жена для якои о себ-t гордьІн·l> або вьІсокоумія, 

яко бЬІ понижаючи авторов·r. свять1х прешльІх, 

которь1х мь1 теперешнь1є (могу смі>ле речи) бру

ховоє бьщло, ЯК'J, небо од землt. далеко не ть1лко. 

од добрь1х дtл·ь, але найпаче и од дарованій Ду-



28 

ха Святого одстоимо, и за ледво що годньr и 

именя в·r.сnомянути. Але для того самого, и ко

ротко и мовою назбьп простою преложилося, иж 

· бьr в·r, церкві> Божой вшелякий й найпростtйший 
человtк-ь могл-ь що колвек1), ведлуп) довципу 

своЕго, паняти и В'І.. Евангеліи, того дня читаном, 

зрозумі>ти, и к пожитку своЕму душевному слово 

Христова nривлащити, не одходячи порожн~ од 

дому .божого ... Не для реторов·r., а нt для фи

лозофов, а ні> для астролїокгов·1., а н·І> для жад

нЬІх-ь инших завьІхляньІх льбов·r. Христос, Сьш 

Божий, во плот чоловtчую оболкся, и волею 

. страст претерпtвши расnятся, во ад·r, сошедши, 
моц·r, дtмонскую сокрушивши, Bl> третий день 

воскрес1., и чоловtка В'І• перш';'Й в·l>чной райской 

роскоши на свобод-Б поставиь< але вс·l;м сполш~ 
вtчньrй живот-ь даровав, вtрующим во имя его ... 
А поневаж всtх нас заровно и Еднаково Христос 

Господь вtрньrх·ь своих ласкою сооЕю и мило

сердЇЕJ\1 даровавши удостоил·J,, прето и Слово Бо

жїЕ, наука Христова, Спасителя нашего, душевш,rй 

покарм·r,, всt.м з вІ.ІрозуменьЕм одкр1)по простою 

мовою повинна б1.п в церкві> божой од пастьrра 

и учителя нроповtданна, иж бь1 з гола и наіі

подлtйший в·1. ро3умі> моп, зрозумі>ти и пожит

ковати, бо широкая а узловатая моnа р·І>дкий ІЮ

житок чолов·l>ку приносит, але простая и корот

кая, а до того з вь1розумtнем одкрьпая, в пруд

ком ч~с~ вс"f, обширнь1е аркгумента и завьІХ.'ІЯЩ,Іе 

мовь1 загортувТJ .. И двома або трома словьr ко

роткими барзо много слов·,, может1. в соб-І', замк· 

нути... Жадной r·ерезt,и и найменшон туТІ. не 

МаЕШ'Ь". 

Так в ХУІІ віці боронив реш.еrилівський 

. священник ідею церкви в живш мові від нападін 
11а неї і обвинувачення навіть в "герезіи" ... 

Але Москва була впертою і rюве.ТІа довгий і 
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-аавзятий похід на Церкву Українську, потроху

забіраючи від неї всі її національні ознаки ... 
· І після впертої й довгої боротьби від св. 

Київської Лаври було відібрано споконвічне пра

во її вільного друку богослужбових книжок. Нас 

було nриневолено тоді друкувати свої богослуж

бові й релігійні книжки тільки після московської 

духовної цензури, тільки по московських зразках ... 
У нас відібрали право друкувати ці книжки своєю 

рідною мовою 1) ••• 

Це була найбільша кривда нашій Церкві, це 

був найдошкульніший удар і по нашій культурі ... 
На церкву нашу, зараз же по при€днанні 

її до церкви московської, кинуто бу.їо офіційно 

велике підозріння в "€ретичестві", ніби то н "не

чистоті" наших догматів віри ... 
І коли за nатріярха на Москві став Іоаким 

( 167а -1690), людина жорстока і майже без вся

кої освіти, але з кріпкою волею, він зненавидів 

українців і навів на них цілий погром. Патріярх 

настояв, щоб на Московському соборі в 1690 році 
осудили українські книжки, ніби боронячи нарід 

свій "оть прелести латинскія, еже Кі€вскія новь1я 

книги утвержда ЮТ'!."... ( собор прокляn україн

ські книжки, наклав на них "проклятетво и анафе

му, не точію сугубо и трегубо, но и многогубо"; .. 
І ті книжки, які сам патріярх читав людям в 

церкві, попалили на площі 2
) ••• 

Добившись осуду книжок наших, Москві вже 

легче було заводити у нас й свої богослужбові 
книжки. 

Цариця Катерина вже дощенту добила нашу 

церкву, зробила з неї церкву московську. Пляно

мірно, крок за кроком нищили нам .наші наЦіо-

') Дин. Проф. І. Оt·ієнко, Як Москuа зшtщІІла волю друку 
Київо-ІІсчсрсІ,кої Лаври, Тернів, 1921 р. 

2) Днв. ІІроф. І. Огієнко, Українська ну.1ьтура, Кнїв, 1918. 
рік, ст. 1~38-Н2, ·~а:-.1 і .'Іітсратура про це. 
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нальні ознаки й звичай, аж поки зовсім не змо

сковщили церкви нашої 1) ... 

І почали з того часу релігійні книжки наші 

друкувати вже не мовою рідною, а мовою чужою ... 
Українські богослужбові книжки забрали 

тоді з наших церков і замінили їх на книжк·и 

московські ... 
Національні українські звичаї силою викида

лиr нам з нашої церкви ... 
Заборонили церковну проповідь українською 

мовою і завели проповідь москоuську, народу 

незрозумілу ... 
Слово Христове, свята Євангелія, замовкло з 

того часу в рідній мові ... 
Наука Апостолів так само змушена була за

мовкнути н живій, народу доступній мові ... 
Учительні Євангелії, що так пишно заколо

силися в нас, було заборонено читати в церкві і 

тим вони потроху й зникаютh з церковного вжитку ... 

Українську вимову помалу було цілком nи-

-Ведено з ;у·країни і замість неї заведено виразну 

московську вимову ... І тексти служб Божих, осо

бливо післн Катерининих наказів, вже не правили 

у нас так, як споконвіку було то на Вкраїні,-по

чали вимовляти їх "голосом великороссійсь ким" ... 
Старі наголоси українські, що були в наших 

богослужбових книжках, замінено нам на москов

ські (вдерлисн ці наголоси навіть до церкви в 
Галичину) ... 

Одна тільки українська церква за кордоном

в Галичині, Прикарпатті та Буковині -не підпала 

під московський вплив і зберегла до нашого часу 

більшість своїх українських колишніх ознак,

зберегла українську вимову богослужбово1·о тек-

1) Дtш. ІІроф. О r і є нко, Як царицн Катерина оСімоекопто

nала Ucpкny Укра·шську, Тсрків, 1921 р. 
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<:ту, проповідь рідною· мовою деякі українські 

церковні зви~аї. 

А в нас все це було відібрано ... 
От тому, домагаючись певних реформ і змін 

• 1:) ••• 
в церквt, ми не ·можемо назвати цього "украtнІ-

зацією" І~еркnи. Ні, це не українізація; ми нічо::-о 

не укrаїнізуємо, новин ніяких не заводимо, бо все 

це ми вже цілі віки мали, нам тільки nідібрали 

його ... Ми домагаємось лише самого простого: по
вернути Церкву нашу в той стан, якою була во

на колись, до з'єднання 3 церквою москонською; 

ми хочемо тільки вивести з церкви своєї те чу

же, що силою було принесено нам... Ми хочемо 

в цій справі тільки правди, простої, елЕментарної 

nравди ... 
От зза чого 'та ·справа, яку ми ведемо, це не 

"українізація" нашої церкви,- ні, це ті.'Іьки "розт 

моеканлення" її~ .. 

Думка про ~~зведення живої мови до церкви 

повстала на Вкраїні ще в кінці ХV-го віку; ніко

ли не вгасала у нас свята ця ідея,-і тільки ріж

ні неспріяючі істоrичІІі обстаnини не давали мож

ности провести її до неркви в повному розмірі. 

ХVІ-й вік-золотий вік в справі знаціоналізування 

церкви у_країнсько·і; і ті.ІJьки напади на православ

ну церкву, що тоді посипались на неї зо всіх бо

ків, не дали можІІости українській мові вже тоді, 

вже в XVI-1\I віІLі стати мовою богослужбовою, 

бо правослаuіє й національність тоді хибно зв'я

зали З церкОВІІО-СЛОВ'ЯНСЬКОЮ" МОВОЮ ... 
І чотири віки не .вмирала проте на Вкраїні 

свята ця їден- зробити мову українську мовою 

богослужбовою. І тільки оце тепер, з 1920-го 

року, ми вже маємо повну змогу славити Бога 

свого рідною, дорогою й милою нам українською 

мовою ... 
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Довгий і тернистий шлях пройшов нарід. 

український, несучи на Вівтарь Божий найдо~ 

рожчу жертву свою-рідну мову... Багато на 

довгім шляху цім було колючого терену, і тому 

шлях цей густо всипано костєм і поллято кров(Еtо

кращих синів українських, що мужно берегли· Й' 

боронили рідну церкву свою ... 

І ось тепер ми таки дочекалися найбільшого

свята свого ... 

Б о г н а щ, В ел и кий Б о г П р а в о

славний заговорив до нас рідною 

м о в о ю н а ш о ю ... 

І тому ми кріпко віримо й щиро сподіва

Емось, що українська мова назавжди nіде до цер

кви й міцно стане вже мовою богослужбовою. 

І Великий Український Нарід з переповненого 

серця побожно складе у Святого Престолу Бо

жого свою найдорожчу всенародню жертву хва

ління-свою мову живу ... 

,І тоді на Великій Вкраїні сповняться мрії 

дідів наших, бо тоді вже во воки вічні хвалити

муть Бога живого милозвучною, всім зрозумілою 

українською мовою! .. 

В живій церкві живая душа 

Нехай Господа хвалить живого 

Живим словом своїм повсякчасно, 
Нині й завжди, й на вічниї віки! .. 

25 ЮІСТОІІаду 
Року Божот 1921-го, 

в 16-~ місяці журби безунииної 
по Рідному Краєві. 

. Проф. ІВАН ОГІЄНКО. 
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