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УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА КНИГА 
ЯК ОБ’ЄКТ КОДИКОЛОГІЇ 

ТА КАМЕРАЛЬНОЇ АРХЕОГРАФІЇ

Рукописна книга — це особливе явище в історії писемної культури. 
Вона виникла як одна з найзручніших форм для тривалого збереження 
та постійного використання написаної на пергаменті чи папері інфор
мації і в процесі еволюції перетворилася на самостійний важливий ком
понент духовної культури середньовічного суспільства, що не втратив 
свого значення і з появою друкарського верстата. Сталість книжної фор
ми та її структури відображала діалектичний зв’язок форми і змісту, 
який відповідав психологічним факторам засвоєння індивідуальною сві
домістю багатоаспектної інформації, що акумулювала духовний досвід 
поколінь. Соціальні функції рукописної книги, яка існувала протягом 
кількох століть як факт і фактор духовної культури . суспільства, над
звичайно широкі. Книжна ж форма збереження та передачі інформації 
не витіснена і не може бути витісненою навіть в умовах інформатизації 
суспільства, в якому бурхливий розвиток отримують нові види матеріаль
них носіїв, пов’язаних з електронними засобами збереження та передачі 
інформації.

Рукописна книга є об’єктом вивчення спеціальної науки джерело
знавчого циклу — кодикології *. Як об’єкт наукового дослідження руко
писна книга — надзвичайно складна: за своєю джерелознавчою суттю 
вона синкретична, відображає духовну культуру суспільства протягом 
багатьох поколінь у численних зв’язках і відношеннях, постійно впли
ває на формування позитивних суспільних (насамперед інтелектуаль
них та моральних) тенденцій. Тому зміст рукописних книг досліджувався 
найрізноманітнішими спеціалістами у галузі історичного минулого: істо
риками, філологами, філософами, істориками науки, культущс, мистецтво
знавцями, етнографами. Проблеми атрибуції та ідентифікації книги ви
рішувалися із залученням методів допоміяших історичних й філологіч
них дисциплін: палеології, філігранології, метрології, текстології, архе
ографії, джерелознавства та ін.

• Історико-книгознавчі огляди, культурологічні та соціологічні дослі
дження історії рукописної книги у Росії, на Україні та в Білорусії роз
глядалися у працях М. М. Розова, С. П. Луппова, Б. В. Сапунова,
О. М. Апанович та М. Ніколаєва. Проте в усіх цих працях, бібліографія 
яких може бути багатомовною, розглядається один або кілька взаємопо-

* Об’єктом кодикології є рукописна книга феодального періоду. Незважаючи 
на безперечний зв’язок явища рукописної книги та рукописних традицій нового 
та найновішого часу, що розвиваються в умовах цензурного контролю та сучасного 
«самвидату», останні залишаються за межами об’єкта кодикології і вимагають іншо
го підходу та методів дослідження.
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в’язаних предметом дослідження сторін такого явища як рукописна кни
га, чи, навпаки, розгляд був книгознавчо узагальненим.

Проблема самостійного кодикологічного дослідження книги вперше 
була поставлена у дослідженні французького вченого XV III ст. Б. Мон- 
фокопа. Термін з’явився наприкінці XIX — на початку XX ст., викори
стовуючись дуже рідко і синонімічно виражаючи поняття «кодексознав- 
ство» чи «кодикографія», де під словом «кодекс», пересікаючись з по
няттям «палеографія», розумілися лише рукописні книги. У 20—30-х 
роках термін «кодикологія» був введений до наукового обігу школою 
французького археографа і філолога Ш арля Самарана; теоретична роз
робка проблеми кодикології належить Франсуа Мазе. 1949 р. за пропо
зицією французького вченого А. Дена відбулося повне відокремлення 
кодикології від палеографії у самостійну дисципліну, предметом дослі
дження якої стала рукописна книга у всій її сукупності, як пам’ятника 
певної (як матеріальної, так і духовної) культури, всупереч палеографії, 
що вивчає питання письма та матеріал письма різноманітних джерел 
Слід визнати, що кодикологія латинської та грецької книг, яка оформи
лася значно раніше слов’янської, досягла значних успіхів: створені 
спеціальні центри та інститути дослідження рукописних книг у Франції, 
США, Італії, Греції, Бельгії, Австрії, Голландії; видаються спеціальні 
журнали «Codies manuscripta», «Scriptorium», «Codicologia», «Полата кнії- 
гописная» та ін.; побачили світ численні монографічні праці та дослі
дження книги у історико-кодикологічному аспекті, проводилася постійна 
робота по підготовці різних довідників про види пергаменту, паперу, роз- 
ліновок, оправ, шрифтів, оформлення книги; створювалися спеціальні 
енциклопедії книги. Проблеми латинської та грецької кодикології плід
но вивчалися і в нашій країні, що знайшло відображення у працях
0. А. Добіаш-Рождественської, А. Д. Любливської, Т. В. Луїзової, 
Л. І, Кисельової, В. Л. Романової, Є. Е. Гранстрем, Б. Л. Фонкича,
1. М. Лебєдєвої та ін.

Проблеми порівняльної кодикології й палеографії почали розроб
лятися стосовно слов’янської книги лише у 70-х роках, після створення 
Міжнародного центру інформації про джерела з історії Балкан і Серед
земномор’я (СИ БА Л); Археографічна комісія AH СРСР розпочала ство
рення загального каталогу слов’яно-руських рукописних книг, в якому 
знайшли. своє відображення аспекти практичної кодикології2. У 80-х 
роках кодикологічний аналіз слов’янської (російської, зокрема) книги 
був визнаний самостійним методом дослідження джерела і став практи
куватися для вивчення складних пам’ятників історії 3.

Незважаючи на розпиток досліджень історико-кодикологічного ха
рактеру, проблеми вітчизняної кодикології розроблені вкрай незадовіль
но. Особливо це стосується української книги, яка веде свої традиції від 
давньоруської і остаточно оформлюється як національна у XVI ст.

У вивченні латинської та грецької рукописних книг кодикологія іс
нує як наука, що досліджує найраніші стадії розвитку книжкової куль
тури, що, можливо, є цілком обгрунтованим щодо культури західного 
типу. Східнослов’янська ж, з’явившись як масове явище пізніше західної, 
відбиває загальні процеси етнічного формування народів, розвитку куль
тур, їх взаємовпливу, що знайшли відображення у змісті й історії книги 
і відбувалися протягом усього періоду феодального суспільства. Пере
буваючи на стику західної і східної культур, українська книжність уві
брала кращі традиції книжної технології, стала посередником історич
ного знання між Росією та західними країнами, значно вплинула на ро
сійську книжкову культуру XV I—XVII ст. Створення рукописних книг 
•пов’язане з духовними та суспільно-політичними процесами, що відбу-
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валися на Україні у цей період, з розрахунком довгострокового впливу 
на суспільну свідомість і національну культуру в цілому, на ідеологічні, 
моральні й естетичні канони суспільства, стан його освіти та науки. До
слідження писемної книжкової культури у тісному зв’язку з вирішен
ням книгознавчих проблем історії стародруків дозволить вирішити чи-

* мало проблем з історії та культури України пізнього середньовіччя.
Таким чином, об’єктом української кодикології е численна продук

ція рукописної книжкової культури українського походження за весь 
період її існування. Поняття «рукописна книга» також вимагає деякого 
уточнення. Дефініція цього терміна встановлювалась як правило прак- 
тиками-археографами, чия діяльність була пов’язана з охоронним і на
уковим описом джерел, об’єднаних оправою і необхідністю розділення 
джерел на рукописну книгу і збірки джерел, що мають книжкову фор
му 4. Визначення цього поняття пов’язується нами із встановленням 
об’єкта кодикології як науки не лише джерелознавчого, а й книгознав
чого циклу, що враховує насамперед генезис книжкової культури, похо
дження й функції кодексу як цілісного історичного джерела. Єдність по
ходження у сукупності зовнішньої і внутрішньої форми й змісту, як у 
початковому вигляді, так і з наступними трансформаціями, є основним 
критерієм рукописної книги, який визначається єдністю ідей, структури 
та технології (включаючи книжкове мистецтво).

У практичній діяльності археографа часто трапляється асоціювання 
поняття «рукописна книга» з типом оповідних джерел. Незважаючи на 
очєвпднкй зв’язок рукописної книги з наративними джерелами, слід 
відмовитися від ототожнювання цих понять, які визначають явища різ
ного порядку. Як джерело кодекс синкретичний: в ньому можуть об’ед- 
пуватися джерела різних видів, як текстові, так і художні (мініатюри, 
ілюстрації, прикраси тексту, оправи, блоку), образотворчого й декоратив
ного мистецтва, музичні та інші, і всі вони будуть стосуватися кодексу, 
як частини до цілого. Рукописна книга — це цілісна культурологічна 
система джерел, об’єднаних походженням, книжною технологією та за
гальною долею. Поняття «зміст оповідного джерела» не збігається зі 
змістом кодексу, який може вміщувати у собі одне чи кілька наративнйх
і дипломатичних джерел різних видів і, разом з тим, поява якого може 
бути обумовлена принципово .іншою метою та ідеями і відображати внут
рішні процеси духовного розвитку суспільства, які не знайшли свого ви
яву у конкретному писемному джерелі. Зміст кодексу як джерела на
буває якісно нового значення у процесі створення і наступного, іноді 
багатовікового, існування. До рукописних книг цілком обгрунтовано 
прийнято відносити також і зведені пам’ятники права, що регулюють 
соціальні процеси суспільства в цілому, такі як Устави, Судебники, Ста
тути, Уложення та інші, створені на основі книжної технології, й струк
тури і орієнтовані на довгостроковий вплив не лише на правові основи 
діяльності суспільства, а й на формування громадської свідомості5. Кар- 
тулярії чи копійні книги, а також збірки документів, складені редакто
ром, переплетені разом у визначеному порядку і забезпечені іноді ко
ментарями та іншими формами супроводжувального тексту, у світовій 
археографічній практиці прийнято вважати не тільки дипломатичними, 
а одночасно й культурологічними чи літературними джерелами 6.

Зміст історичних джерел досліджується фахівцями різних наук гу
манітарного циклу, у тому числі й таких спеціальних, як текстологія, 
дипломатика, лінгвістика, герменевтика та ін. Кодикологія, не ставлячи 
своїм завданням спеціальне вивчення складу і змісту тексту, залучає 
дані цих наук у зв'язку з тематичною класифікацією текстів кодексів і 
типологією рукописної книги в цілому. ■
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Визначення об’єкта, предмета та методів кодикології східнослов’ян
ської книги як спеціальної історико-книгознавчої науки, незважаючи на 
послідовне застосування її методів у джерелознавчих та текстологічних 
дослідженнях 7, особливо для зведених і великих за обсягом пам’ятників 
оповідальної літератури, поки не стало предметом спеціального вивчен
ня. Особливо це стосується української книги, яка широко досліджува
лася як пам’ятник мови, літератури, історії, мистецтва, філософії та 
права, проте палеографічні й кодикологічні методи використовувались 
вибірково, в основному для підтримання основних концепцій авторів. 
А саме ж кодикологічний аналіз, разом з палеографічним, дає найдосто
вірніші дані про датування, атрибуції та походження кодексу, процес 
його створення, переробки та подальше використання. Історико-кодико- 
логічні дослідження української книги дозволять стимулювати вивчен
ня історії духовної Культури українського народу, а розвиток методів 
кодикології є перспективним для удосконалення споріднених джерело
знавчих та книгознавчих дисциплін, зокрема камеральної археографії — 
однієї з найближчих до кодикології наук, що описують історичне дже
рело на основі системного аналізу його форми і змісту.

Предмет кодикології, як уже було зазначено, визначає дослідження 
зовнішньої та внутрішньої форм, зовнішнього та внутрішнього зміс
ту, а також історії кодексу протягом усього його існування, а через 
нього — історії рукописної книжності й духовної культури в цілому у 
контексті історико-культурного розвитку феодального суспільства на 
Україні.

Вивчення зовнішньої форми кодекса здійснюється через детальний 
аналіз матеріальних ознак об’єкта: оправи у всіх її  елементах (покрит
тя, кришок, матеріалу, забарвлення у вигляді тиснення та металічних 
захисних елементів з виходом на класифікацію типу і виду оправи, її по
ходження і реконструкції); блоку книги (спинки, каптала, шиття, обрі
зів, форзаців, забарвлення і прикрас); розмірів, обсягу і технологій ко
дексу (кількість сторінок, фоліація й пагінація, системи нумерації та 
всіх змін і втрат, зошити, сигнатура, реклама та ін .) ; матеріалу письма 
з детальною характеристикою як пергаменту (характер виробки, колір, 
прожилки, товщина та їй.), так і паперу (колір, товщина, формат, вер- 
жери і понтюзо, філіграні, штемпелі та інші паперові знаки); організації 
сторінки (наколи, розліновка, поле тексту і кількість рядків, розміщення 
додаткового чи вторинного тексту та ін .) ; зовнішньої організації тексту 
(заголовки, зачала, колонтитули, рубрикація та її види, форми зовніш
ньої організації тексту у вигляді таблиць чи інших особливих форм, роз
міщення глос, анотацій і коментарів та ін .) ; письма (тип письма, харак
теристика літер, почерків, скорочень, лігатур, пунктуації, надрядкових 
знаків, виправлень, для музичних рукописів — нотації, нотного стану, 
типу нотації, характеристики нот графічної, видів нотації та ін .) ; при
крас сторінок і рукопису (мініатюри, рисунки, гравюри, заставки, ініціа
ли, бордюри); геральдики (щит і головні геральдичні фігури, хутро, ме
тал, кольори, емблеми тощо). Вивчення внутрішньої форми кодексу пе
редбачає передусім розгляд структури тексту чи текстів. Всупереч внут
рішній формі історичного оповідного чи актового джерела, в якому най
більше значення має форма передачі тексту, структура кодексу, насам
перед, враховує книжкову форму передачі й організації текстового 
матеріалу незалежно від джерел, що входять до його складу. Структуру 
тексту кодексу визначають його складові частини: присвяти, прологи, 
передмови, заголовки (вказані у рукописі, уточнені, неправильні заго
ловки та ін .), поділ на внутрішні логічні частини залежно від типу 
джерела (розбивка на розділи, параграфи), розміщення додаткового чи
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вторинного тексту, післямови, виписки, епілоги, кінцеві формули, довід
кові розділи (зміст, словники, покажчики) тощо. Особливий інтерес 
становлять рукописи, в яких процес створення кодексу, у тому вигляді, 
який дійшов до нас, не був одномоментним актом, а, маючи основне 
ядро, нарощував тексти, розвиваючи зміст кодексу, пристосовуючись до 
початково створеної структури. Природно, що в рукописній книзі не 
може бути жорсткого формуляра, як у дипломатичному джерелі. Однак 
виразно виділяються основні закономірності, побудови, що допомагають 
емоційному сприйняттю змісту й полегшують засвоєння чи використан
ня тексту; часто вони пов’язані із законами жанру, моральною, дидак
тичною чи практичною метою створення кодексу. Особливого значення 
набував можливість для творчого самовираження укладача (чи уклада
чів) в удосконаленні структури кодексу, не змінюючи при цьому тради
ції. Структура разом з тим визначає деяку сталість тексту, яка в процесі 
еволюції зумовлює і сучасні види книжкової продукції.

Структура тексту не може не бути пов’язаною зі змістом кодексу і 
джерел. Виходячи з запропонованої С. М. Каштановим і прийнятої нами 
методології системного аналізу документів 8, поряд із вивченням зовніш
ньої та внутрішньої форм джерела, слід розглядати зовнішній і внут
рішній зміст кодексу як самостійного історичного джерела, а типологію 
й класифікацію книг — на основі книгознавчого структурно-функціональ
ного аналізу9. і

Вивчення зовнішнього змісту кодексу полягає у визначенні ■ складу 
рукопису (однорідний, конволют, збірки постійного чи змінного складу 
та ін .); визначенні авторів (тих, які згадуються чи не згадуються, псев- 
доавторів, коментаторів, перекладачів, редакторів, укладачів); ідентифі
кації текстів, редакторської роботи (визначення характеру редактор
ської діяльності, глоси, маргіналії, коментарі, виписки, повний текст, пе
реробки, компіляція, скорочений варіант, інтерполяція, резюме, обробка 
тощо). Найважливішим елементом зовнішнього змісту є визначення жан
рової приналежності і тематичної класифікації творів, що становлять 
кодекс. Дослідження зовнішнього змісту тісно пов’язане з текстологіч
ними, літературознавчими, музикознавчими та іншими спеціальними до
слідженнями змісту джерел.

До аналізу зовнішнього змісту можна віднести і визначення мови 
джерела; основної (однієї чи кількох) у взаємозв’язку з графічною осно
вою, діалектами, використанням елементів інших мов, архаїзмами, інно
ваціями. Кодикологічні дані про мову використовують досягнення серії 
спеціальних мовознавчих дисциплін, однак всупереч останнім розгляда
ють не генезис та еволюцію, а мотиви й методи використання мов, що 
відображають зовнішню і внутрішню мету укладання кодексу.

Зовнішній зміст пов’язаний з аналізом виражених у ньому конкрет
них зовнішніх ідей шляхом вибору джерел та їх оформлення, обробкою, 
змісту тощо, як методами впливу на духовне життя суспільства, продик
тованими конкретними соціальними орієнтирами й потребами.

Вивчення внутрішнього змісту кодексу вимагає деякого абстрагу
вання в реальну історичну дійсність та визначення реальних спонукаль
них мотивів створення як джерел, так і кодексу в цілому, що не завжди 
збігається із зовнішньою ідеєю створення книги. Всупереч конкретним 
джерелам, як актовим, так і наративним, у кодексі може бути закладено 
кілька пластів цілеположення і спонукальних мотивів, які можуть іс
тотно відрізнятися професійно, психологічно і відстояти один від одного 
у часі. Творців кодексу може бути декілька: автори, редактори, пере
писувачі, палітурники, ілюмінатори чи художники, музиканти, співаки, 
літератори чи служителі церкви, та багато інших. Наступна доля'кодексу
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могла зазнавати найрізноманітніших змін, що позначаються на зовніш
ньому і внутрішньому змісті: дописки, виправлення, з’єднання і роз
ділення текстів, коментарі, оправи, переоформлення та багато іншо
го, пов’язаного зі структурою, оформленням чи доробками змісту ко
дексу. ' • _ -С '

Комплекс внутрішніх ідей визначав іноді стан пе лише складеного, 
а  й однорідного кодексу. Дослідження внутрішнього змісту, мотивів ре
альних та мнимих, прихованих, неусвідомлеїшх іноді навіть самими твор
цями, їх трансформація у процесі побутування кодексу тісно пов^язані 
з проблемою походження та долі книги.

Походження книги визначається датою та місцем написання чи 
створення кодексу, соціальним середовищем, встановленням осіб, при
четних до його створення і наступних змін (авторів, редакторів, уклада
чів, замовників, переписувачів, ілюмінаторів, декораторів, рубрикаторів, 
палітурників, реставраторів та ін.). Доля книги пов’язана з її  існуван
ням (володарями, вкладниками, читачами) і міграцією, потребує серйоз
ного вивчення додаткового тексту, який відклався на сторінках кодексу: 
приписок найрізноманітнішого характеру — від випадкових (молитов, ци
тат, побутових записів, фольклорних, історичних, природничо-наукових, 
та ін.) до найменших деталей, пов’язаних з історією кодексу безпосеред
ньо, володарських, родовідних, подячнил, вкладних, купчих, спадкових, 
дарчих та ін. Нарешті узагальнення кодикологічних даних фактографіч
ного характеру безпосередньо переростає у проблеми історії й соціо
логії книги і книжкової культури феодальної епохи: історії книгописвих 
та палітурних майстерень, техніки та мистецтва книги, виробництва па
перу, міграції, й торгівлі, книжкових зібрань і колекцій тощо, а також 
безпосередньо надає вихід на процеси формування та змін громадської 
свідомості, соціальної психології та культури в цілому, як матеріальної, 
так і духовної. Всі ці напрями вивчення рукописної .книги, що станов
лять часткові й загальні проблеми кодикології, визначають різноманіт
ність методів та окремих джерелознавчих та книгознавчих методик, за
лучених до кодикологічного аналізу, і, навпаки, використання кодиколо- 
гічних засобів вивчення походження та змісту кодексу.

Методично найближчими до кодикології є такі спеціальні дисциплі
ни джерелознавчого та книгознавчого циклів, як палеографія, текстоло
гія, джерелознавство, книгознавство (у розділах, пов’язаних з вивченням 
інкунабул і палеотипів, історії книги), мистецтвознавство (у розділах, 
пов’язаних з вивченням історії книжко його мистецтва — декорування, 
ілюмінування, ілюстрування, а також з історією музики й музичним дже
релознавством), археографія й бібліографія, як науки, пов’язані із за
лученням джерел до наукового обігу.

Цикл джерелознавчих наук орієнтований не тільки на власне спе
цифічні методи дослідження джерел, а і  у широкому значенні — на роз
ширення та поглиблення різноманітної фактографічної інформації і че
рез проблему «достовірності» — на вивчення історико-культурного про
цесу розвитку суспільства. Тому історична та джерелознавча науки тіс
но пов’язані системою наскрізних багаторівневих взаємовідносин, прі
оритетність яких іноді буває важко визначеною. Прикладом може бути 
проблема походження джерела. Встановлення автора, географічної ло
калізації, протографічних джерел, оригінальності чи копійності та багато 
іншого насамперед входить у завдання таких спеціальних наук, як па
леографія, текстологія, хронологія, джерелознавство, кодикологія, дипло
матика та ін. Без вирішення цієї проблеми змістовна критика джерела 
неможлива. Неправильна атрибуція призводить до величезних огріхів у 
теоретичних конструкціях і таїть у. собі свідоме чи несвідоме викривлення

6 4



історичного процесу. Досвідчений історик-медіевіст, як правило, володіє 
якщо не всіма, то багатьма методами джерелознавчих наук.

Кодикологія, як і всі науки, що вивчають специфічні типи і види 
історичних писемних джерел, тісно пов’язана з археографією — наукою, 
поклпканою вирішувати комплекс проблем запровадження джерела у 
громадський обіг через такі види практичної діяльності, як збір, вияв
лення, опис, видання документів, а також дослідження форм і методів 
взаємодії історичного джерела і громадської свідомості, культури в ці
лому.10. Теоретична археографія претендує на виявлення загальних за- ' 
кономірностей інформаційної сутності джерела як способу соціальної 
(передусім наукової) комунікації. Цілком правомірний запропонований 
свого часу G. О. ІІІмідтом і прийнятий сучасною вітчизняною наукою роз
поділ археографії на польову, камеральну та едиційну, який відображає 
трп послідовних етапи запровадження джерела у науковий і культуроло
гічний обіг и .

Найбільш загальними завданнями археографії є такі:
По-перше, розробка і вдосконалення основних критеріїв і методів 

збирання писемних джерел, що становлять історичний інтерес, на основі 
комплексної наукової експертизи цінності, проведення археографічних 
експедицій і систематичного комплектування державних сховищ давніми 
і сучасними документами.

По-друге, джерелознавчий аналіз та укладання рекомендацій архео
графічного опису документів різного типу, що визначає основні інформа
ційні атрибути джерел у їх специфічному вираженні. Такий опис дає 
загальну уяву про зовнішні особливості та утримання документів, має, 
поряд із науково-інформаційними, охоронні й облікові функції камераль
ної археографічної діяльності. Розвиток уніфікації -описів джерел є за
гальною вимогою для описів будь-якого типу, і значення його особливо 
виростає у період інформатизації суспільства і широкого використовуван
ая комп’ютерної техніки з метою підвищення оперативності обігу дже
релознавчої інформації 12. У коло завдань камеральної археографії вхо
дить, крім того, і підготовка публікацій довідників, каталогів, покажчи
ків, інших видів науково-інформаційних видань, складених з різним сту
пенем поглиблення на основі археографічної обробки писемних джерел і 
орієнтованих на різних споживачів інформації. Такі археографічні ви
дання можуть бути різноманітними за рівнями і типами. Універсальні 
каталоги повинні включати найзагальніші елементи археографічно
го опису, для книжкового, наприклад, такі як: тип джерела, автор 
(укладач, редактор, писець тощо), назва (чи ідентифікація), мова, тип 
письма, зміст, місце написання, дата укладання, обсяг, формат, розмір, 
збереженість, однорідність, експліци, інципат, прикраси, оправа (чи від
сутність для фрагментів), збереження (чи сигнатура), бібліографія. 
Більшість сучасних національних сховищ вже має комп’ютерні банки = 
даних, засновані як на власних схемах, так і на запропонованих амери
канськими архівістами форматах для документів і книги. Залежно від 
виду інформаційного довідника ці рубрики верхнього рівня можуть бути 
розширені, скорочені чи доповнені новими. Так, кодиколого-археографіч* 
ний опис рукописних книг означеного виду може містити величезну кіль
кість формалізованої чи неформалізованої інформації, наприклад, про 
технологію оправи (численні особливості: жолобки, виїмки, види пле- 
тенпя каптала, забарвлення та ін.— у кодикології, за образним висло
вом А. Дена, немає «неістотних деталей»). Актова археографія викорис
товує весь накопичений дипломатикою досвід: це найтрудомісткі довід
ники, що вимагають залучення спеціалістів і чіткого визначення мети й 
адреси такої публікації. ’
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По-трете, створення методик пошуку, відбору й аналізу писемних 
джерел для публікації й розробки основних принципів передачі текстів 
різних джерел та їх коментування, залежно від виду, типу чи характеру 

, публікації та її  соціальної орієнтації. Особливого значення на цьому 
етапі набуває археографічний супровід і коментарі до тексту, які, вра
ховуючи сучасний рівень розвитку гуманітарних наук, повинні наближа
тися до анотованого науково-довідкового апарату. Публікація докумен
тального чи наративного джерела повинна враховувати сукупність дже
рел чи списків документів та їх взаємозв’язки, широко залучати дані 
кодикологічного, джерелознавчого, дипломатичного та текстологічного 
аналізу. Сучасна археографія на новому рівні сучасного знання і тех
нічних можливостей повинна дещо відродити традиції дореволюційної 
археографії, яка прагнула репрезентувати друковане джерело у докумен
тальному середовищі (на основі, наприклад, критичного вибору тексту 
і публікації у різночитаннях, які до цього часу мають непересічне зна
чення) .

Теоретичні проблеми археографії в цілому включають сукупність 
проблем взаємовідносин «джерело — суспільство» на верхньому, узагаль
неному щодо кожного документа рівні.

З цього можна зробити незаперечний висновок: сучасна археографія 
мрже існувати лише у тісній взаємодії з теоретиками і практиками, що 
спираються у дослідженнях на джерело.

При розгляді у такому контексті завдань археографії як науки ціл
ком виразно проявляється і галузь її загальних з кодикологією значень 
на всіх трьох етапах включення джерела до обігу.

Кодикологічні знання необхідні при збиранні рукописних книг, по- 
шуці та визначенні їх цінності під час придбання.

Опис рукописних книг тісно пов’язаний з історико-ко дико логічним 
аналізом кодексу, бо створення навіть найкоротшого археографічного 
опису попереджується атрибуцією і детальним вивченням зовнішніх особ
ливостей і змісту книги. Деякі зміни спостерігаються і в частині аналізу 
змісту. Якщо в центрі уваги кодиколога є зміст кодексу, то у центрі ува-' 
ги археографа — зміст джерела: він більш широко оперує текстологіч
ними, лінгвістичними та іншими спеціальними знаннями у випадку під
готовки до видання каталогу чи довідника аналітичного характеру.

Безумовною є необхідність повного історико-кодикологічного аналі
зу рукописної книги, якщо друковане джерело входить до її складу. Ко- 
дикологічний аналіз усіх списків, на випадок публікації тексту в різно
читаннях чи паралельних текстів, дозволяє зрозуміти їх місце в історик о- 
культурному процесі в цілому і серед збережених джерел, які залиши
лися за межами публікації.

Найбільші зв’язки виявляються саме в галузі камеральної архео
графії. На практиці археографічний опис ототожнюється з архівним чи 
бібліотечним каталогізуванням рукописної книги чи документа — відбу
вається переміщення функцій археографічного опису, каталогізації і на
укового дослідження рукописної книги, завдань і методик різних спе
ціальних наук, що звертаються до вивчення структури й змісту джерела. 
Недостатня розробленість питань слов’янської камеральної археографії 
багато у чому сприяє появі еклектичних покажчиків і катологів з харак
терними перекосами в інформації. Ця проблема, що сходить своїм ко
рінням до теми «раціональності» опису, яка виникла ще наприкінці ми
нулого століття 13, не вичерпана і до наших днів. У цьому неважко пере
конатися, звернувшись до сучасних методик опису рукописної книги в 
архівосховищах різних країн 14.
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Визначаючи, функції камеральної археографії щодо рукописної кни
ги, необхідно виділити два типи опису: розпізнавальний і аналітичний. 
Перший обумовлений необхідністю, оперативного включення джерела' в 
науковий обіг, особливо якщо джерела вводяться вперше і орієнтуються 
в а найшпршпп загал спеціалістів з метою привертання уваги до більш 
глибоких досліджень. Зразками таких описів є переліки, покажчики, 
списки, інвентарні описи рукописних книг, а також інші види описів, що 
дають усічену інформацію: автор, назва, дата, кількість сторінок, від
сутність чи наявність оправи та декоративних елементів, сигнатура,, збе
реження.

Другий — аналітичний, як і розпізнавальний, передбачає різні фор
ми подачі матеріалу у каталожному чи науково-дослідницькому варіан
ті, залежно від мети описання. .

На нашу думку, слід особливо зупинитися на терміні «каталог». По
ходячи від грецького терміна, що дослівно перекладається як «перелік», 
«каталог» у громадсько-культурному житті має найрізноманітніші зна
чення, засновані на уніфікації і послідовно викладеній інформації про 
будь-який предмет — як історико-культурний, так і будь-який інший, що 
належить до сфери економіки чи політики. У археографічній практиці 
необхідно все ж використовувати цей термін більш чітко, з визначенням 
достатніх і необхідних елементів опису і конкретного наповнення рубрик. 
Основний принцип такого опису полягає у необхідності вивчення спо
живачів інформації та їх наукових інтересів з метою випереджаючого 
інформування. На практиці таке розуміння каталогу рукописної. книги 
в цілому оформлене. Воно відображено наприклад, у Загальному катало
зі слов’яно-руських книг, стосовно до кодексів X I—ХУ ст. Воно ж за
кладене і в автоматизованих каталогах рукописних книг, що працюють 
на MARC — форматі, прийнятому у 18 країнах світу.

Археографічний опис рукописної книги каталожного типу близь
кий до бібліографування стародруків і має тісні зв’язки з книгознавством 
та бібліографією. Виходячи з принципу поділу документної інформації 
на друковану та рукописну, бібліографія забезпечує введення до науко
вого обігу друкованої, а камеральна археографія — рукописної продукції 
на вторинному документальному рівні. При цьому, відображаючи харак- ■ 
тер рукописної продукції, археографія за загальним принципом формалі
зації та універсалізації опису має значно ширші можливості, а відповід
но — й складності, не передбачені навіть найретельнішими стандартами 
на о пив.

Каталожний опис, всупереч опізнааальному, вимагає системи знань 
та орієнтований на надання багатоаспектної інформації про рукописну 
книгу, деякі орієнтири для спеціалістів у галузі літератури, мови, істо
рії, філософії та ін. Він відображає ті загальні для всіх писемних джерел 
атрибути, що визначають йоґо зв’язки з суспільством, як минулим, так і 
сучасним. Каталог містить деякий рівень поглиблення інформації про 
книгу, при цьому оперативність його відповідно знижується через те, що 
вимагається серйозне вивчення походження рукописної книги, включен
ня елементів текстологічного, кодикологічного, дипломатичного, мистецт
вознавчого та інших спеціальних аналізів, знання контексту і бібліогра
фічного супроводу.

Науково-дослідницький варіант археографічного описання рукопис
ної книги повинен враховувати всі особливості джерелознавчого дослі
дження кодексу як факту культури і тому передбачає залучення спеці
алістів різного профілю для найповнішого використання джерела як 
пам’ятника літератури, історії, філософії, історії науки, музики, декора
тивного мистецтва тощо.
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Основою такого комплексного аналітичного опису е історії ко-ко ди оо
логічне ■ дослідження. Обсяг такого опису необмежений і надзвичайно 
копіткіш. Автоматизація ж можлива лише за умови використання кла
сифікаційних алгоритмів і має чітко виражені, науково-дослідницькі функ
ції 1&. Науково-інформаційні, археографічні функції при цьому може ви
конувати інформація верхнього рівня, що має збірне значення: напри
клад, рубрика «географічна локалізація» у розділі «Походження» може 
бути визначеною досить чітко — «м. Львів». Система ж доказів цього 
твердження, якщо немає прямої вказівки у тексті, можлива на основі 
кодикологічних ознак і архівних матеріалів, які можуть бути розсіяні у 
спеціалізованому' описі в рубриках «Оправа», «Прикраси», «Мова», «Тип 
письма», «Паралелі кодикологічні, архівні, бібліографіні та ін.» і при 
цьому не включатися у оперативний інформаційний пошук первинних 
запитів, а використовуватися тільки при повторних запитах поглибленої 
інформації.

І сторико-ко дико логічний опис є основою не лише для науково-дослід
ницького типу археографічних описів, але також і для спеціальних 
літературознавчих, мовознавчих та інших досліджень тексту й змісту 
джерел, вміщених у кодексі. Створення бази кодикологічних даних і за
стосування методів їх автоматичної класифікації дозволять отримати до
кладну інформацію про окремі кодекси, групи споріднених книг, списків, 
джерел, пов’язаних спільним походя^енням чи таких, які мають кодико
логічні та інші паралелі, що може позбавити філологів й істориків трудо
місткої ручної праці по розшуку необхідної інформації серед книжкових 
масивів.

Проблема археографічного забезпечення історії книжної культури 
має два аспекти: " "

1) створення зводу рукописної книги українського походження та 
українською мовою, що дозволить досліджувати національні особливості 
української книги і впритул підійти до проблеми формування національ
ної самосвідомості, національних традицій та культури;

2) створення зводу рукописної книги, розповсюджуваної на Україні 
(включаючи всі рукописні книги, створені, привезені, переписані у різ
ний час різними мовами та різного змісту)., що дає можливість дослідити 
взаємозв’язки та взаємовплив культур, місце української культури у сві
товій.

Основними етапами реалізації цієї програми неминуче повинні ста
ти: по-перше, створення попереднього списку рукописних книг; по-друге, 
випуск опізнавального реєстру української та іншої книги; по-третє, 
створення серії каталогів та зводного довідника, які з максимальною пов
нотою будуть розкривати зовнішній та внутрішній зміст, форму, історію 
кожної конкретної книги та книжкових комплексів.

При цьому необхідно провести попередню роботу по створенню єди
ної схеми археографічного опису, заснованої на загальній для всіх типів 
та видів методиці опису книжного пам’ятника, що передбачає структуру- 
вання інформації .на трьох взаємопов’язаних рівнях: опізнавальному, 
каталожному, дослідницькому. Враховуючи необхідність розробки такого 
опису у автоматизованому режимі і з наступним нарощуванням інформа
ції, він повинен бути уніфікованим термінологічно й не повинен підміня
ти аналітичних досліджень спеціального роду. Виникає гостра необхід
ність у створенні термінологічного словника.

Розробка проблем камеральної археографії і автоматизації щодо ру
кописної книги — нагальна проблема сучасного суспільства
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