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МОРАВІЗМИ В ІЗБОРНИКУ 1076 РОКУ?

Поновне зацікавлення Ізборником 1076 року, що позначилося ще 
перед його критичним виданням 1965 р.1 і посилилося після появи 
цього видання, виявилося насамперед у розшуку тих грецьких творів, 
з яких окремі частини Ізборника були перекладені. Не менше цікаве 
питання про те, де ці частини перекладено, дістало розмірно мало 
уваги.

Аналіза лексичного складу пам’ятки дозволяє висловити припу
щення, що переклад двох частин тексту був зроблений у Моравії або 
вихідцями з Моравії. Слів, що схиляють до такої думки, не багато, 
але це не дивує. Як показав Лепісье 1966, 47, мову тексту київський 
редактор пристосовував до свого читача. Це був власне редактор, 
а не просто переписувач. Дуже ймовірно, що ще перед тим текст 
перепис(ув)ано в Болгарії, вилучаючи при тому явні моравізми.

Ідеться передусім про такі слова:
1. безгазнъ (115, 6; 487.2 Слово виступає в такому контексті: «(Т)% мь 

же подобаєть вьсеію силою безгазна храінитися отъ нечистыи|хъ д'Ълъ» 
6ió kqt) лаоц &<KpaX(oę tyiqsiv eowtóuę каваройд аяо gwiagwv Sqyg>v
(733). Упорядники недавнього видання Ізборника характеризують 
безгазна як прислівник (842), мабуть, тому що він стоїть на місці 
аасройшд; в дійсності одначе це останнє слово не має відповідника в 
слов’янському тексті, безгазна відповідає waGagoiję і узгоджене в від
мінку з ся (асс у формі gen); грецька множина заступлена тут на од
нину, і дане слово — не прислівник, а прикметник.

Слово, чи з префіксом без- чи без нього, невідоме з жадного кано
нічного ст-ц-сл тексту, навіть у тому широкому значенні, що харак
теризує добрів слів до SJS. Поскільки сягає матеріял Срезневського, 
нема його і в текстах старої Руси. Етимологічно слово знаходить своє

1 Изборник 1076 года. И здание подготовили В. Голышенко, В. Дубро
вина, В. Демьянов, Г. Нефедов. И здательство «Наука», М осква 1965. Поси
лання на вступну статтю, що її написав Нефедов, зроблені о ід йото ім’ям.

2 У цитатах з т е к с т у  Ізборника за виданням 1965 р. перш і дві цифри 
означають 'С т о р ін к у  й рядок п е р в і с н о г о  тексту, а  остання циф ра — сто
рінку видання. Правопис у  цитатах [Спрощено, зокрема заміїсть юоів у ж и 
вається оу, я.
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пояснення досить легко, якщо припустити, що з походить з д, чергу
вання, що характеризує чеську мову і нечисленні північно-західні 
говірки Словаччини (ASJ, мапа 269). Тут у гру можуть входити два 
корені: had у як у ч, ск had ‘змія’ і had-: hod-, як у  ч hoditi: hazeti, ск 
hodii: hadzat ‘кидати’.

Семантично слово на вигляд найлегше в'яжеться з першим коре
нем: haditi, дериват від had. Юнґман I, s. у. ототожнює ізначеннія з 
haneti, і пояснює нім tadeln і ч tupiti. Безгазнь значило б сбезвадний, 
безхибний’ у відповідності до гр. хаеа^од На перешкоді стоїть те, 
ща від цього кореня не засвідчені форми з d : z. Ґебауер,, правда, на
водить hazenie Чирепі, das Schmahen’ з тексту 16 ст. (SSĆ, 409), але в дійс
ності це його реконструкція, а в тексті знаходимо had9спи

Натомість від другого кореня форми з z (ск dz) широко вживані. 
Щождо семантики, то розвиток від ‘кинути' ‘iactare’ до ‘закинути’ ‘ех- 
probrare, obiicere’ дуже типовий і повторюється в багатьох мовах (нім 
werfen: vorwerfen, Vorwurf), не виключаючи й грецької, де одне з зна
чень cpeęco є ’кинути7, а ярофєдо) може мати значення ’зробити закид’.

Корінь "god: *gad(j) широко репрезентований у сл мовах, але 
з значенням ’кидати’ він характеризує передусім чеську й словацьку 
мови; в інших сл мовах це значення, коли воно з’являється, є секун
дарне і найчастіше виступає тільки або переважно в префіксальних 
утворах, як от р угодить ‘влучити’, бг погаждам, тс. П godzić ще збе
рігає значення ‘націлятися, влучати’, але й тут значення ‘кидати’ за
буте або певніше не розвинулося: SSP, s. v. не засвідчує його для поль
ської мови до 16 ст., а форми Zgadzać взагалі не знає. Тим більше нема 
цих форм із даним значенням у канонічних стцсл текстах.

Отже, історія значення слова спонукає корінь слова, що зустрілося 
в Ізборнику 1076 p., визнати за західно-слов’янський, вужче й точніше 
за чесько-словацький, себто в конкретних обставинах того часу за 
моравізм. Але навіть якби поставити ці міркування під сумнів, свід
чення фонетики недвозначне й незаперечне: чергування d : z було 
можливе тільки в текстах моравської редакції.

Тут можна ще раз повернутися до розгляненої вище можливости 
зв’язати наше слово з коренем гад ’змія’. Чеська й словацька мова не 
постачають нам варіянтів з z (dz). Але стцсл мова південної редак
ції, як вона репрезентована в дещо пізніших текстах, таких як Хри- 
стинопільський Апостол, Болонська Псалтир тощо, має форму гаж- 
депие ‘vituperatio, infamia.’. Поява z могла бути моравською субституцією 
південного жд, як подеколи знаходимо в інших текстах моравського 
походження.Така гіпотеза оперує з багатьма незасвідченими ланками 
розвитку, і тому слід, на мою думку, віддати перевагу поглядові, що 
я розвинув перед цим. Але і прихильники даної гіпотези муситимуть 
визнати наше слово за моравізм.

Високий вік цього слова як на кінець 11 ст. потверджується й від
сутністю ь між з і к ,  Ізборник 1076 р. звичайно не пропускає ь у су
фіксі -ьн-, але зберігає первісний суфікс -н- у словах деснъ, присно.
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Маємо тут, отже, справу з рідким як на той час архаїчним суфіксом 
-н- без ь.

2. въстъченъ (227, 1; 603). Слово виступає в такому контексті: 
«Х(ри)с(т)овъ образъ имя|аше змия якоже бо змія въстъченЬ бывъши» 
Грецького оригіналу, скільки мені відомо, покищо не виявлено.

Упорядники видання 1965 р. слушно розглядають виділене слово 
як пасивний дієприкметник, але мають менше слушности, виводячи 
його з інфінітива въсточитп, форми, не засвідченої іні в ;стцсл, ні 
в пам’ятках старої Руси. Дієприкметник цей звичайно належить до 
інфінітива *въстъ!кнжти. Саднік і Айтцетмюллер перекладають це 
слово ‘erheben, SJS — ‘hineinstecken, befestigen’, хоч як його грецький 
відповідник останнє джерело наводить dvaotdco ’підвішувати’. У на
шому тексті слово з ’являється в зв’язку з біблійним оповіданням про 
мідяного змія і, найімовірніше, значить ’піднісши тримати’ або подібне.

У протилежність попередньому слову дане слово не незнане стцсл 
мові. Але в канонічних текстах воно з’являється тільки раз, у Су- 
прасльському рукописі 462,28, а саме в казанні св. ЄпифаніяіКіпрського 
(за традиційною нумерацією розділів Супр, — ч. 40). Уже 1890 року 
Вондрак 40 показав, що це — найархаїчніша частина Супрасльського 
рукопису, укладена ще перед тим, як силою історичних обставин стцсл 
мова була пересаджена на Балкани, себто, скажемо ми, в Мора
вії; через 22 роки він ствердив цей висновок у вступі до другого ви
дання своєї граматики староцерковнослов’янської мови (ст. 34).

Словацька мова зберігає безпосереднє продовження цього слова 
з тим самим значенням в імперфективній формі vztycovat, що її Ісачен- 
ко s. у. перекладає «поднимать, водружать»; те саме значення має й 
перфективне дієслово vztycit, але тут втрачене первісне чергування ъ: 
у і дієслово перенесене до 4 кляси. Те саме спостерігаємо в ч vztyciti; 
vztycovati. Зовні подібне бг възтйчам, як слушнй показує Ґеров I. s. v. 
базується на корені тек- ‘текти бігти’: тичам і в перфективній формі 
відповідно має еъзтека. СХ має слово нашого кореня і зберігає навіть 
первісне чергування голосних і приналежність перфективної форми 
до 2 кляси чергування— устакнути: устицати (устичем), але в відмінному 
значенні ‘aufsetzen, impono* (Караджич 568). Отже, форма, а особливо 
значення слова в Ізборнику ведуть нас до словацької й чеської мов.

З дещо меншою ймовірністю, ніж для безгазнъ, але можна при
пускати й для даного слова моравське походження.

3. противие (265, 3-4; 679). Слово виступає в такому контексті:
«Пияньство самовольны^ бЪсъ отъ сласти въ |д(у)шях въражая ся 
чгро|тивиє кр^пъкаато ст|рашива «показуєть | ц*Ьламоудрьнааго блоуїдь- 
ника сътворить» і т. д. —  [ае0т|, о айеаідєтод йа^согь є£ f)5ovrję таїд г|д)хаЇ£ 
8jjiJ3aM.ó|X8voę [лє0т], xcmaę dQ£tf]ę evavxicoaig, xov ovSqeiov 5edóv
ajtoSebwuai і т. д Переклад Ізборника дещо незграбний, але противие 
явно відповідає evavTtcoaię ’протилежність’.

Слово не засвідчене в канонічних стцсл текстах, а з пам’яток 
старої Руси згідно з Срезневським s. v. виступає двічі в Хроніці Геор
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гія Амартола, себто в тексті, що найімовірніше був перекладений у 
Києві групою перекладачів різного походження, не конче місцевих 
людей.3

Найближчі паралелі — це ч і ск protiva ’протилежність’ {’Gegenteil’ 
у Юнґмана s. у. з «демінутивом» protivka в чеській мові (Jungmann), з 
тим же значенням. Македонська, болгарська, сербо-хорватська й сло
вінська мова аналогів не мають (протива ‘схожість’ у Ґерова s. у. сюди, 
звісно, не належить).

Слово може бути моравізмом.

4. Неясний випадок знаходимо на ст. 228 зв, 1 (606): єгда разоум'Ь- 
єть ччьіто соуть». В індексі в посиланні на цей пасус подане не чъто, 
а чъсо (1048). Поскільки легше припустити друкарську помилку на 
одну літеру в тексті (г замість с), ніж безпідставно впроваджене ціле 
посилання в індексі, можна думати, що в тексті вжито форми чъсо. 
Перевірити це можуть ті, що мають вгляд у рукопис. Якщо ця здо
гадка слушна, маємо тут чьсо в функції називного відмінка, звідки, 
як відомо, розвинулося ч со ‘що’. Це був би в такому випадку ще один 
моравізм. Грецьке джерело, зрештою не встановлене, для нашого пи
тання було б без значення.

5. В Ізборнику 1076 р. двічі зустрічається слово неприязнинъ 
‘дияволів’ (202, 10 — 553; 239зв, 1 — 628), далеко частіше синоніми 
уважав непри'Ьзнь ‘диявол’ за ознаку первісного перекладу євангелії, 
слова неприязнь ‘диявол’: лоукавый, сотона, бЪсъ дияволъ. Яґіч 369 
лоукавыи — за слово пізнішої дати. Станіслав показав наявність про
слідків першого слова в словацькій мові 17 ст. (Крупіна, 1675, у формі 
nepraznik ~  nepriaznik) і ствердив його зв’язок з моравською традицією 
церковно-слов’янської мови. Львов, що присвятив змістовний етюд 
уживанню цих двох слів у стцсл пам’ятках (1966, 191—202; етюд 
виграв би, якби автор розглянув уживання й інших синонімів даного 
ряду), показав, що слово лжкавьш eó rtovt]QÓęs — єдино вживане в пе
рекладі псалтиря, отже, не може розглядатися як слово, запровадже
не пізнішими редакторами чи перекладачами (200); з другого боку, 
Львов показав фактичну монополію слова непри'Ьзнь у західно-сло
в’янських пам’ятках <198). Можна приєднатися до його висновку, що 
непри'Ьзнь— моравізм, а лжкавиы південно-слов’янізм, отже, різ
ниця між ними не так хронологічна, як географічна (201). Заслу-

з Заперечую чи думку Істріна про київського перекладача або перекла
дачів, Дурново 1925, 460 /настоював на південно-слов’янському походж енні 
перекладачів, а Л авров 471ші показав чимало чеських компонентів у мові 
Хроиіки. П ізніш е (1931, 815), підсумовуючи дискусію, Дурново висловив 
твердж ення про працю  ц іло ї різконаціональної групи книж ників  над пере
кладом, з участю болгар, мораван і киян. Це, видається, найкращ е пояснює 
характер мови Хроніки.
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говуе на увагу й припущення Вашіци ЗО, що неприЪзнь могло бути 
калькою з старо-горішньо-нім unholda (або, додамо unholdo).

У збережених церковно-слов’янських там’ятках старої доби не- 
приязнь можна знайти фактично скрізь. Очевидно, коли перенесено 
церковні тексти з Моравії до Болгарії та Македонії, слово заступлено 
на лжкавыи тільки частково.4 В пам'ятках давньої Руси неприязнь і 
його похідні зустрічаються переважно в перекладних текстах, харак
теристичним способом зокрема в Хроніці Георгія Амартола (див. при
мітку 3), а з оригінальних, здасться, тільки в літописі (Львов 1968, 331).

До Ізборника 1076 р. неприязнинъ могло дістатися як безпосеред
ньо з моравської традиції, так і з півдня, від болгарів як посередників. 
У виборі однієї з цих двох можливостей набуває значення обставина, 
в якій частині тексту воно виступає. Поскільки в рукописі, як він дій
шов до наших днів, порядок зошитів переплутаний, а видання 1965 р. 
намагається відновити первісний порядок (Нефедов 90, 136), для нас 
мають більше значення не сторінки рукопису, а сторінки видання. 
Отже, неприязнинъ виступає на ст. 553 і 628. Порівняймо з іншими 
моравізмами, обговореними вище: 487 (безгазнъ), 603 (въстъченъ),619 
(противие) 606 (чьсо). Усі ці слова припадають на ту саму частину 
тексту, згрубша 487—679 (нагадаймо, що ввесь текст у виданні обіймає 
ст. 151—701), інакше кажучи більш-менш на останню третину тексту, 
виключаючи оповідь про Созомена, що замикає збірник (687—701).5

Цей розподіл моравізмів у тексті підтримує припущення, що не
приязнинъ в Ізборнику 1076 р. теж моравізм, не опосереднений з 
півдня.

*

Щоб завершити ці спостереження й міркування, варт пригляну
тися, в яких саме текстах виступають розглянені моравізми. Справа,, 
отже, виглядає так: три випадки вживання моравізмів припадають на 
«Афанасиеви отв^ти противоу нанесеныимъ ємоу отьв*Ьтомь» (себто пи
танням), що охоплює в виданні 1965 р. сторінки 486—604.6 Решта три

4 Слово н е  рідке і  в тих текстах, що були церекладені найімовірніш е в 
Болгарії, наприклад, із збереж ених у старо-українських копіях, у  Повчан
нях К ирила Єрусалимського у  рукописі 11 -сторіччя, у  Тріоді 12 сторіччя 
(А. Горский, К. Невоструев. Описание славянских рукописей Московской 
синодальной библиотеки, 2, 53, 63; 3, 509 — фотопередрук, Вісбаден 1964)
і в багатьох інш их.

5 П ереклад останньої був зроблений поза межами К иївської Руси, як  
довели Лепісьє 1966, 44нн і Ш евченко 735; припускаю, що мож на разом
з Ш евченком говорити про Болгарію ; коли Лепісьє 44 зве його, досить неви
разно, «occidental», ледве чи він  має на оці Моравію.

6 в дійсності це комбінація «питань і відповідей» А танасія А лексан- 
дрійського і А настасія Синаїта. Дві відповіді, щ о з н и х  узято наш і прикла
ди, ф актично походять з Анастасія, а дл я  третьої грецьке дж ерело не вста
новлене.
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випадки припадають на збір коротких уривків, узятих з різних дже
рел і об'єднаних назвою «Съборъ отъ мъногъ о(ть)ць и ап(ост)олъ и 
пр(°)р°къ», що починається на ст. 605 і кінчається на ст. 687. Грець
ке джерело уривку з першим моравізмом, як уже зазначено, не вста
новлене, другий узято з жития св. Синклитикії, приписуваного Ата- 
насієві Александрійському, останній — з тексту, приписаного проро
кові Іоїлеві, в дійсності — з казання Василя Великого. Отже, з ші
стьох випадків чотири походять з творів Атанасія або з тих, що впо
рядник збірника вважав за твір Атанасія.

Концентрація моравізмів у Ізборнику в двох останніх (перед оповід
дю про »Созомена) частинах його при, як здається, відсутності їх у по
передніх частинах наштовхує на припущення, що ці дві частини або 
перша з них (Атанасій і псевдо-Атанасій, в дійсності Анастасій) і деякі 
частини мозаїчного тексту другої були перекладені в Моравії. Якщо 
погодитися з Лепісьє 1969, 541, що передчернече ім’я Методія було 
Атанасій і що алюзії на це розкидані в житії Методія, з’являється 
спокуса зв’язати цей інтерес до творів Атанасія Великого (Александ- 
рійського, 295—373) з тим, що він був патроном Методія, а тим самим 
приписати переклад періодові діяльности Методія в Моравії або його 
моравських учнів, після вигнання з Моравії, — у Болгарії. Це, розу
міється, тільки здогад, тим більше, що мова наших текстів у цілому, 
здається, не має аж такого архаїчного характеру, здогад, що вимагає 
критичної перевірки.

Columbia University
Січень 1971.
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стцсл — старо-церковно
слов’янська 

ск — словацька 
сл — слов’янська 
сх — сербо-хорватська
ч —* чеська
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