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СЮЖЕТ А ОЖЕ ЛАЗАТЬ Д*ЬТИ НЕ СМЫСЛАЧЕ?
В ВОГТОШАНІЯКИРИКА  - СПРОБА НОВОГО ПРОЧИТАННЯ

Історики неодноразово наголошували на необхідності прочитувати джерела мовою оригіналу,
не лише в буквальному сенсі, айв переносному: адже в звичному і, здавалось би, досить прозорому
тексі подеколи трапляються курйозні непорозуміння, так як дослідник завжди ризикує викривити
первісний смисл джерела, якщо тлумачитиме його буквально з позицій людини XXI століття, не
враховуючи, що з моменту складання певного джерела до сьогодення могли змінитись як поняття і
пряме значення окремих слів чи літературних конструкцій, так і їхнє смислове навантаження.
Літописець, що бесідує з нами, опиняється в ситуації місіонера, що потрапив в країну невірних.
Його слова багато в чому незрозумілі непосвяченим дикунам . їх сприйняття проходить на рівні
звичних їм образів і категорій. Проте при цьому вихідні положення і метафори зазнають таких
деформацій іметаморфоз, що асоціативні ряди, що народжуютьсяв головах посвячуваних , постійно
відводять їх думки зовсім не туди, куди збирався направити їх місіонер  -так характеризує проблему
сучасний московський дослідник Ігор Данилевський. Він же наводить приклад Святополка Окаянного,
коли необачність історіографів спричинилась до того, що канонізований давньоруським суспільством
князь-мученик перетворивсь у подальші віки в злого тирана окаянного , від якого ніби-то походили
всі давньоруські біди2.

У даній роботі ми спробуємо розглянути, чи радше, по новому прочитати, з врахуванням
позиції людини-церковникаХП ст., один із сюжетів давньоруської пам ятки XII ст., відомої в літературі
як Вопрошаніє Кирика , який, як на нашу думку, може слугувати ще одним прикладом, наскільки
небезпечним є буквальне перенесення ціннісних норм і моделей нашого часу в минулі віки. Мова
йде про дуже популярне серед дослідників давньоруської моралі правило а оже лазАтьдітине
смислачє?-Авь том, рече, моужьскоуполоунітоубідьідомліть, адівиці не пытай: могоуть
бо. рече, и борзе вредити; тако, рече, оувась соуботьГ3. Традиційно це правило трактується
дослідниками як турбота пастиря про морально-сексуальну чистоту дітей, які дозволяють собі
непристойні ігри4.

Поява даної статті в Вопрошанії Кирика  (далі - ВК) набуває особливої інтриги з огляду на те,
що нічого подібного (окрім правила Аще двоєжон&р (див. далі), ми не знаходимо ані в грецьких
редакціях номоканонів, ні в давньослов янськихепітимійниках5, якими користувалися Кирик та автор
Правила, ані в пізніших, похідних від нього, пам ятках. Ми не зустрічаємо подібного правила і в
запитальниках та поновленнях, які включались до чинів сповіді в подальші віки, незважаючи на
досить широке різноманіття представлених в.них питань, що торкаються блудної тематики в самих
відвертих формах6. Тим більше подібного запитання ми не зустрічаємо серед запитань та поновлень
для дітей, так як назване правило досигь контрастує із наївним переліком згадуваних в чині сповіді
дитячих гріхів7. Та і сама дитяча сповідь, на думку О. Алмазова, входить у регулярну практику
руської церкви в XVII ст., найраніше-в кінці XVI ст.,такяклйшезцьогочасувчйнісповідіз являюгься
спеціальні запитання та поновлення для дітей*.

Щоб зрозуміти джерело, потрібно з ясувати мету його написання. Традиційно ВК розглядають
як епітимійник, керівництво для духівника, покликане максимально висвітлититауточнитиу єпископа
всі можливі нестандартні випадки із сповідальної практики9. Вопрошание  є спробою перевірити
канонічну доброякісність  численних документів покаянного права, що вживались в практиці
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новгородського духовенства10. При цьому наголошується, що ВК (основна редакції), та, гіпотетично,
більш давня редакція, від якої походять як Основна, так і Особлива редакції ВК, побудовані у формі
запитань, які ставить Кирик і його колеги (Савва та Ілья)11, спираючись на певне джерело, та
схвалення або відхилення цього правила новгородським єпископом Нифонтом. Велика група статей
Вопрошання викладена в формі обговорення положень цих документів (південно- та
західнослов янських епітимійників, що Використовувались в ВК. - О.Р.), які схвалювались, відхилялись
чи уточнювались 12. Серед джерел ВК, на які прямо чи опосередковано посилається Кирик та його
колеги, дослідникивиділяють Кормчу XIV титулів (дофотієвськоїредакцп), Кормчу Івана Схоластика,
Номоканон Іоана Постника, давньослов янський епітимійник Заповедь святых omeif\ Некоторая
заповедь св. апостол правило  (це так званий худой номокононец , який Нифонт рекомендує a
тыкнигыгодлтьса съжечиь (К74)), Устав білеческій\ народні вірування13. Але при цьому
чомусь не беретьсядо уваги ще одне джерело, на яке посилається }<^і№- іакожевмолитвениці
кажеп? (К50) - тобто, Требник. Враховуючи цю заувагу, та ряд інших статей, зокрема тих, що
ввійшли до рубрик «й ороженшГ (К46, С2); 17. оссудех  (К2), 25. ОоусопшюР (С1,К53,К55. К54),
26. о тілі хв'б  (КІЗ, К14, К15, К100, С12, К99, С7, К64), 27.О служб? (С8, С9, СЮ, СІ 1), 32.0
крест? (К21, К22, К43), 34.(9 Евдокимове (К40, KIO, К47) Особливої редакції, які не мають
безпосереднього відношення до практики духівника, а, швидше, стосуються загально-церковних та
літургійно-богослужбових правил, гадаємо, ВК слід розглядати не лише як пам ятку епітимійної
літератури, а більш широко - як спробу з ясувати церковнослужителями всі (а не лише пов язані із
сповіддю та причастям) складні і незрозумілі їм моменти церковної практики в широкому сенсі
цього слова14.

Яквідомо, ВопрошанієКирика -це пам ятка, яка, як вважають дослідники, виникпав Новгороді
десь в середині ХП ст. (між 1130-1156 рр.)15. Вона відома в двох редакціях, висловлюючись
термінологією С. Смирнова, - Основна редакція, надрукована О. Павловим в VI томі Російської
історичної бібліотеки16, що дійшла до нас у Кормчих (Новгородській та Софійській 80 рр. ХШ ст.).
Структурно ця редакція складається із трьох частин: власне вопрошання Кирика17 - ієромонаха,
духівника-практика до новгородського єпископа Нифонта; запитань Сави, білого священика і
малодосвідченого духівника, та досить досвідченого духівника Іллі, якого дослідники схильні
ототожнювати з майбутнім новгородським архієпископом Ільєю18, котрий залишив досить схоже
ідейно з названим твором Поученіе архиепископа Ильи к собору 1166р. 19. Друга - це так звана
Особлива редакція. Вона відома в трьох списках, що ввійшли в збірники канонічного права [збірник
поч. XVI ст. Н. Никифорова, Номоканон XVI-XVII ст. із бібліотеки гр. Уварова, та збірник XVI ст.
Софійської бібліотеки (надрукована С. Смирновим по списку Н. Никифорова з урахуванням
різночитань)]20. Особливістю цієї редакщї є те, що в ній матеріал не поділено на три групи відповідно
до авторів запитань, як то бачимо в Основній редакції, а весь матеріал згруповано по тематичних
рубриках. Як вважає С. Смирнов, ця редакція виникла в Новгороді XUI-XIV ст., причому походить
не від Основної редакції, а від більш ранньої, що не збереглась, і від якої походять обидві редакції21.
Думку про ймовірне існування більш давньої, окремої як від особливої, так і від основної редакції
ВК, причому побудованої у формі запитань-відповідей, підтримав і Р. Пихойя22.

У данійроботі ми спеціально зупинимось на Основній редакції23, яка, як вважають дослідники,
якщо не є первісною, то більш наближена до первісної редакції, так як наведений в ній матеріал ще
не було систематизовано (як то ми бачимо в Особливій редакції), а подається окремими блоками,
які, по суті, є конспектом кількох окремих розмов (у формі запигання-відповіді) Кирика, Сави та Іллі
до кількох церковних ієрархів, що і породжує повторюваність однотипних запитань в різних частинах
пам ятки. Як вважає С. Смирнов, це чернеткові записки Кирика, які він складав на всяк випадок по
мірі надходження інформації, і без будь-якої системи24. Не виключено, що Вопрошання Кирика,
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сюжет а оже лазАть Д'Ьти не смыслАче?

Сави та Іллі - це первісно незалежні одне від одного твори, які згодом бути механічно об єднані під
єдиним заголовком, так як стосувались спорідненої тематики - намагання духовенства з ясувати всі
незрозумілі для себе моменти із церковної практики.

Тож, залишаючи більш детальний аналіз струкіуритвору вцілому для спеціалістів, ми зосередимо
увагу на першій його частині - Си іесть вьпрашантє Кюрика, кже въпраша шпископа
ноугородьского Нифонта ииніхт? - тобто, власне вопрошанні Кирика. Структурно ця частина
пам ятки, в свою чергу, також складається із трьох менших частин: а) це запис розмови Кирика із
Нифонтом (питання 1-39); б) інформація, отримана Кириком від ченця Луки-Овдокима ( и cg ми
повідаль чернець пискоупль Лоука-Овдокигі' (питання 40-42); та в) запитання Клима від імені
полоцького єпископа у нашего шпискошГ, тобто Нифонта (статті 43-101)25.

Найбільший інтерес для нас становитиме саме ця, третя, частина (починаючи з 43 запитання) із
власне вопрошання Кирика, так яку ній під № 49 міститься правило а оже,дети лазятнесмыслячё',
яке нас зацікавило. Досить туманні запитання, які виносились на розсуд архієрея, стають цілком
прозорими, якщо розглянути їх не як з ясування незрозумілих випадків з практики духівника, а
поглянути на них крізь призму чинів із Требника26. У такому ракурсі названа частина Вопрошанія
Кирика виглядає коротким, але досить змістовним і цілком логічним конспектом запитань щодо
складних і не зовсім зрозумілих для священика випадків ієрейської практики, які він ставить по
кожному чину чи окремій його складовій.

Якщо уважно вчитаємось у зміст цих запитань, то неважко помітити певну закономірність у їх
викладі. Так, стаття 43 ( аже слоужить тєпископь постьну слоужбу... ) стосується загальних
принципів священнодій, що не випадає із логіки подальшого переліку запитань.

Запитання 44 (^колихота че молитву творити больному... ) цілком співзвучне із присутнім у
всіх відомих нам московських та переважній більшості українськихвидань Требників XVII-XVIII ст.27
чином Како причастити больного вскорё', причому названий чин стоїть завжди окремо від чину
причастя.

45 запитання ^телнагорадиженскаго..^)-олосуєїься. складного випадку причастя жінки, яка
через свою жіночу слабість, згідно з церковними нормами, не може причащатись, але є загроза її
життю, - тобто це правило також співзвучне з щойно названим чином причастя хворого.

Статті 46-50 -охоплюють чин хрещення, 51-55 - стосуються складних моментів похоронного
чину, 56-63 - розглядають правила про причастя, 63-96-регламентують різні єпитимійні норми,
тобто є похідними від чину сповіді, 97 - нагадує статтю із пізніших требників о праздницех
господски^', 98-101 - розглядають питання про порядок літургії. Інакше кажучи, ця частина ВК
покликана прояснити незрозумілі питання саме із Требника. Виходячи із такої логіки, видається
дивним, що запитання 49 а оже лазять діти не смыслячё\ якщо його тлумачити з традиційної
точки зору як непристойні ігри дітей, вклинюється в ряд запитань, пов язаних із чином хрещення.
Тож зупинимось уважніше на запитаннях, що є похідними від чину хрещення:

46. В немъ же храмине мати детя родить, недостоигь влазить въ нь но три дни, потом
помыютьвсюдеимолитвоустьворять, юженадь сьсоудомь творять осквернившимся, молитвоу

взем чистоую, игако влазигі? - цілком відповідає початку чину хрещення (в широкому сенсі), а
саме-очищенняпороділлі, будинку і всіх причетних до цього, від скверни в перший (Стрятинський
требник-в третій) день по родах28. Для прикладу, в Московських виданнях чин Йзложеніестых
богоносных отцъ о рождении члчестем, мужеского полу и женьска. И како быти женам
чистыми по рождении младенца29, включає в себе очисну молитву для дому, (що виконується
перед будинком, молитва для породіллі (із акцентом на її очищення); млгва жене по рождении, и
женам прилучившимся на рождении тоіё\ в якій знову таки робиться акцент на очищення будинку
і всіх причетних, окрема молитва, або і кілька, для баби, і спеціальнамолитвавід скверни.
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47. иже отричающесА сотоны, роучі вьздівати горі, рекше є: «нітоугь твоюго зла,
ничтоже скрыто оу мене, никдіженедержю, ни таю» а Нифонт и сицємолвашє: ыкогонАше с&
себе или річью на невидимаго врага  - туг мається на увазі чин оглашения, коли після ряду
заклинальних молитов бажаючий хреститись відрікається Сатани. Причому в аналізованих Требниках
в даному чині постійно наголошується, що оглашенний стоїть босий і роздягнений на порозі храму,
тримаючируки опущеними30. - Отже, звернення до Сатани оглашенного - це є викриття Ніфонтом
ще одного (відомого і понині) народного марновірства, коли, приносячи фальшиву клятву, людина
тримає при собі якісь речі (чи руки певним чином складені), що дозволяє вважати дану клятву не
обов язковою.

48. іако подобает причащениедаіатикрещаемомоудітатии мгери, ащеієстьвьпокаїании
безъ опитемьи и очистилвса; дітати , ащеисъсалоюсть, іако накапищи оустьца, повели дати
съсати, такоже и всю о и дній. А достояло бы, рече, за Тліть, юликоднии, даяти причасыё' -
відповідає загальному правилу про те, що таїнство хрещення має передувати літургії, аби
новохрещений міг одразу причаститись святих таїн31.

49. ріхь ямоу: а оже лазА ть діти не смысла че?-А вь томь, рече, моужьскоуполоунігоу
бідыдоТліть, а дівиці не пытай: могоуть бо, рече, и борзе вередити; тако, рече, оувась соуботьГ
- як уже відмічалось, абсолютно недоречне в даній частині правило.

50. Ащевелика чоловікакрестиши, ащеиблазнь боудетышоу спАщоувь тоу ойднин,
дати іємоу причащению, не мьівшєса, но кланАВПіюсА. А жені, по обычаю женьскыхъ, оли
очиститьса, тоже и крестили. Ащели КТВИГЬСА вь тоу О ИЦНИИ, да неразрІШИТЬСА, донеліже
очиститьса. Ираздрішиги, оли давше причастью, нонємьписа юмоу томь дни, развіпопь отерь
грубою лице, якоже въ молитвениці кажеть. Аще кто възъмолвАше ішру: раздріши борзо,
ать не оумреть тако болнодігА, иглаголешиимъ:да лихо ли, иже тако станетьневреженоу?язъ
радь быхъ, аже бымні такоже былб' - це запитання є похідним від чину омиття новохрещеного на
восьмий день, коли священик омиває губою чистою  змоченою у воді ті місця, де мазали миром
при хрещенні32. Причому в цій статті прямо вказується на джерело - яко же в молитвениці
кажеть  - тобто, так, як то вказано в Требнику, який, як ми пригадуємо, чомусь не відмічений
С. Смирновим серед джерел Вопрошання Кирика.

51.  Прашах: достоитъ ли надь младомьдітАтемьпіти?-А во-ть чась,во-нжекрестившесА;
негріховь бо діла поюмь надь мертвыми, ноіаконадь святыми: дьлжни бо іесмы, рече, всакого
хрссьянина, якосвАтамніти, аБогь соудитьвсімь. Такоже и о сороксюустыіслоужйтйповолі .
- це запитання вже перегукується із чином троводамладенческого -тобто похорону дітей, який,
традиційно, відокремлюється від чину похорону мирян чи духовенства, хоча і стоїть поруч із ними.
Наступні запитання, як уже відмічалось, стосуються саме чину похорону.

Чому ж тоді правило а оже діти лазят несмыслячё' так нелогічно вклинюється в цілком
логічний перелік чинів із Требника? В аналізованому творі, а саме в Вопрошанні Ільи, ми знаходимо
схоже правило кг. Ажедівицалізсгьнадівицю,исімАимабоудеть?-ЛьжаієтворАше, аже не
сь моужемь» та в Кирика правило «КЎ5. ожелимоужь на женоу свою не лазит без с[ь]віта, о
жена невиновата, идоучи б) него», «К78.... ієже с причащениюмь сь женою ціловатисА... или
обоуматииповеръгшелещина ней, и сіма изидіг ..» з, як бачимо, однозначно блудним підтекстом,
що, очевидно, і спонукало дослідників термін «лозя/и» із його блудним підтекстом із щойно
процитованих правил прикласти до незрозумілого для них 49 правила власне вопрошанія  Кирика.

Ця думка зазвичай підтверджується і тим фактом, що саме в такому сенсі розуміє статтю «а
оже лазАть діти» Правило «Ащедвоеженец», яке уточнює: 19. а что несмысляче дети лазят, на
то до 10 лет мужеску полу несть гріха: но боліє девици стеречи, да не погубят дівства
своегб™. Правило аще двоеженец  - це пам ятка, яка як вважають дослідники, виникла в
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Новгороді, на думку С. Смирнова, не раніше другої половини XIV ст.34 РЛіхойя, датує це джерело
другою половиною ХП ст.35, однак обидва вчені погоджуються, що складена вона на основі ВК
(звідси запозичено 22 статті із 55 в правилі36). Причому, як показав С. Смирнов, укладач Правила
ащедвоєженетР досить вільно ставиться до тексту ВК, додаючи до нього статті, або коментарі, які
цілком змінюють настанови Ніфонта37. Тому говорячи про різночитання між Основною та
Особливою редакцією Впрошання в 49 правилі Кирика (див. далі), С. Смирнов наголосив, що
відповідна (19) стаття із Правила аще двоеженеї)' говорить лише за те, що укладач правила
к^истувавсяВопрошаніємузвичнійредакци; іневіфішуєпиганняпропервіснечитанняназваноїстатгі 38.

Р. Піхойя,якомувдалосявідцукатиряднових,невідомихС. Смирнову списків Правила,вважає,щоназване
фавилопжодищневщОсновноїредакціїВК,авід інших, більшдавніхеппимійників,якимиюфистувалисьяк
Кфи^такіавгфЦзавила39. Проте показово, що яку більш давніх списках Правила, які врахував при виданні
піЕаода^)ещС.О®^рж^,таківнововіщфипкРЛіхойєю4\іфавипо 19 відсутнє. Тож незалежно відтого, чи
ці правила залежатьодновідодного,чи обидвапоходятьвід більш давнього епітимійника,фоте тлумачення
Правилом^сіаттіСйг^де^илйзяти... ),гадаємо,щлкомможнасписатинанерозумінняпис^рем/редакгором
Правилапд?вісногосмисі^названоїсгатті.

У давньоруськіймові фраза лазйтй' далеко незавждипередбачалаблуд. Джерела дають нам масу
прикладів, коли слово лазити  вживалось в сенсі ходити, заходити . На поле лазить кто, а до
смерти не убиль. давати ли ему дары? - А тому не давати до пяти літь святого причащения,
дондеже исполнить подвиг со слезами и милостынею и постом, йнодатй'42, а кто убьет, лізши
на поле, и погубит дупло, по ВеликагоВасилья слову,душегубецименуете^*3, 75. Егда нечиста
будеть жена, не печи проскуръ ей, ни въ церковь вълазити, ни ціловати еуангелія, ни иконы
никрест^. Навіть в аналізованій нами пам ятці зустрічаємо кілька таких прикладів: «К2Й (поп) съ
свотєю женою бывъ, тем дни не лЪзеть волгарь», «К46. Вънемже храмі мати діта родить, не
достоить влазати въ нь по три дни... молитвоу възметь чистою, и тако влазить»', «С4. Съ
свотєю женою быыпе, достоить лістивь олтарь, ополоснувшесА, и тєоуангелітє ціловати...»,
«С23. кг. Нечисті жені достоить, рече іастипроскоурмисанапроскоура, доры не достоить, ни
тєоуангельта ціловати, ни въ церковь лісти», «(К1)...а се нівкоторй заповіди налізохь..у>.
Між іншим, словникІ.С^невськогодавньоруське<<Лшщ^шй^>передаєяк<<ждаш>(<<Л;^а^досзш7ь
целовативсім, кто лазить в божницю($25}»У, «Лізти, лізв» - як 1) іти («на поле лезя»}, 2) лізти
(<<7й^й^чр£»с/інр>),3)повзаій45.1 жодного варіанту з блудним підтекстом.

Чесно сказати, навіть тяжко уявити собі, якими то іграми мали би бавитись давньоруські діти, аби так
налякати священика. Напевне, за«лоз/«//»и»дітеймаєіфИТИСьщосьінше, але щосаме?ОсобливаредакціяВК,
яка, як уже відмічалося, весь матеріал згруповуєпотематичнихрубриках46, назване правило, яке є в усіх
трьох списках,відносить до рубрики<<22. одеіеюЕ, де воно знову ж таки вклинюється між питаннями (К60,
К42,К48,С20,СЗ), що стосуютьсяхрещення та причастя дітей. Причому в Особливій редакціїце правило
набуває дещо іншого звучання: иріч ему, аще лазят діти не смыслячиво олтар, а в том річ
мужескуполу нету бідыдо'Іліт, адвцінепьтгаи, могут бо речи борзо вредить, так торечоувас
суг,сугбо^. Нам зд ається, що саме читання Особливоїредакціїслід вважати за правильне, ітлумачиги його
якпиіання,щостосуєплячиіупершоговведеннядигинидохї^му,такзваного дод^ж/язжя, ,іоіипринесегу
доцеркви(традицйнона4б-йдеі&післяродів,шлиірекомендувалосяхрестишдитиЕу),післяпевнихочисних
молиговдщивувносяп>дохр0іму,ітворяп»поклонисвяіиміконам,ахпопчиківвносяп»довівіарй*9. У требниках
ХУП-ХУШ ст. при цьому іде обов язковазаувага, що дівчинку вносити до вівтаряне можна-що цілком
перегукується із загальною забороною дляжіноквходиіидовівгаря,авпевні дні навіть до церкви і рриймати
причастя?0. Тому це питання, подібно до більшості названих вище питань обрядово-літургійного характеру, не
потрапило до подальших епітимійників та запитальників із чину сповіді.

С. Смирнов говорить про усечение  тексту основноїредакціїВК порівняно із більш давньою
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редакцією, сшдиякоїзберепшсяв ОсобливійредакціїВК51. Проте, не відкидаючи ідею про можливість
існування первісної редакції ВК, ми можемо припустити, що Основна редакція - це свого роду
конспект нашвидкуруч , який ставив собі за мету максимально висвітлити і зафіксувати для себе

всі незрозумілі питання, ав тойчас як Особлива редакція-це уже свого роду чистовик , складений
на основі розширення і пояснення записів Основної редакції. Тож, погод жуючись із тезою вченого,
що питання про те, чи читались слова «во олтарв» у першопочатковій редакції, покищо мусимо
признативідкриіим 52, дозволимо собі ствердити, що, незалежно від того, були чи ні названі слова в
першопочатковій редакції, але що ці слова мались на увазі у всіх редакціях, принаймні для нас,
відаєтьсябезсумнівним.

Тож поява даного запитання є, радше, свідченням усвідомлення як церквою взагалі, так і її
новгородським служителем ХП ст., невинності та безіріховності дітей ( а в том, рече, моужьскоу
полоунітоу біді домліть }, яким навіть дозволялося в певні моменти заходити до вівтаря, що є
неприпустимим для дорослого мирянина53. Для підтвердження цієї думки пби зішлемось направило
К10, яке, описуючи досип» детально всі основні складові чину хрещення латинян (дорослих), не
згадує воцерковлення , а правило К40 молитвы оглашения творити } чітко розрізняє очисні
терміни перед хрещенням для різних осіб: Болгарину, Половчининоу, Чюдинупредикрещением
мднии поста, и с церквиисходити <0 оглашеныхъ; Словіниноу - за иднии; молоудоу дітати
-вседроугь; а оже быпредъ за колко днии, а то лоуче вельми  Як бачимо, найбільші строки
для іноетнічних, і, отже, язичників, - 40 днів, дещо послаблені вимоги для дорослих слов ян- 8 днів,
і практично відсутні для немовлят £івседроут>г). Показово, що правило К48 дозволяє давати причастя
дитині навіть якщо воно ссало (тобто їло, і тим більше без посту). Причому наголошується, що4
давати дитині причастя без витримки посту можна до 10 років54.

Звернімо увагу, що вік, з якого рекомендувалось починати дітям сповідуватись і причащатись
різні церковні джерела визначають по різному. Він міг варіюватись від 6 до 14 і навіть 16 років, в
залежності від рівня розвитку дитини55 ( а оже лазлт діти не смыслячё'}. До цього ж часу діти
вважались безгрішними младенцами , і їм дозволялось давати причастя без сповіді (К53). Очевидно,
що на Русі дитина вважалась такою, Що може усвідомлювати гріховність своїх вчинків, починаючи
з 10 років56, коли і починала сповідуватись. Принаймні так тлумачить згадку 10 років в правилі К49
А. Алмазов57. Співставивши назване правило із 24 правилом із іншої давньоруської пам ятки
Заповідь ко исповідающимся сыном идщерехГ (збірник XVI ст.): 24. АщектопокаетсАдітеекь.

и. літ. илиі. согрешенія его будут мали, разрішит. и диві?* (пор. К48 також рекомендує причастя
д ля дітей давати через 8 днів), вчений робить висновок, що в давній практиці руської церкви 10
річний вік як зобов язуючий для християнина до виконання сповіді, признавався нормальним лише
д ля дітей чоловічої статі, для дітей же жіночої статі -вважався нормальним більш ранній вік, а саме
- близько 8 років . Причому, судячи із старовинного Номоканона при рукописному Требнику
XVI ст., який рекомендував подобает моужескому полу пріити на покаяніе Слет.аженьскому.
злИ*\ вік д ля сповіді дітей в давнину не був чітко фіксованим, хоча і утвердився раніше ніж у греків,
але зберігався принципрізниці у віці для сповіді між хлопчиком і дівчинкою у два роки59.

Різниця в два роки також відмічається і у визначенні нижньоїмежі шлюбного віку-для хлопців
з 14років, для дівчат-з 12 років60, хоча фактично ця межа опускалась до відповідно 10/8 років61. А
так як межа шлюбного віку, на думку дослідників, в Давній Русі вважалась чи не єдиним
інстиіуалізащйним віком, що вігфізняв дитинство відзрілості,то вік 12 / Юроків як фактична нижнямежа
шпюбноговіїуавтомаїичюстававімежеюбезфішногодашнсіватасщцомогодорослогожигі^колилюдитнесе
псжі^віцпсжідальнкльзасгоївчинккР (чому і рекомендується сповідатись з 10років)зпоправкоюудварокиу
віціміжхлопчикомідівчижою. Суспільство раннього сдзедньовіччянезаналочпковизначеноговіку,доякого
людинамоіла,малаправоиможливістьлишажсьдиіжою...Довгайчасмежашлюбноговікулишалась€диною
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інституалізованою межею, яка існувала в офіційній культурі 63. Тож не дивно, що Нифонт більш
суворо поставився до можливого входження 10-річної дівчинки в вівтар - вона могла бути не такою
вже й невинною.

Виходить, щовходженнябезірішноїдиіиниувіві^)НЄОСкверняєйоіо(порівняйвжециговане5ІЕравило
Кирика, де запитують, чи слід відспівувати безгрішну дитину, -та відповідь єпископа негрехов бо для
поемнадмертвыми, нояконадсвятымй'}. Інакше кажучи, для священика, який і сам ще недосконало
розібрався в основних догматах віри, всі діти (младенци) є безгрішними, чому він і засумнівався в
доречності названого чину. Розгубленість же єпископа як бути в цій ситуації з дівчатами ( а дівиці
не пытан: могоуть бо, рече, и борзе вередити*}, яка, між іншим, досить контрастує із різким страхом
перед жінкою Сави (згадаймо запитання про хустку, вшиту в одежу священика (Сб)64), швидше
навіює думку, що у свідомості жителів Давньої Русі дівчинка, яка ще не оскверняється регулами, є
таким же чистим і безгрішним младенцем , як і хлопчик до 10 років (не виключено, що єпископ
допускав можливість входження до вівтаря і малолітніх дівчаток)65.

Отже, як ми намагались показати, погупярнийвлітераіурісюжетіфо непристойні дитячі ігриізВКпри
біпьшуважномувивченні,виявивсяскпадовоюзвичайного церковного чину хрещення дигинцздосигьяскраво
вираженимакценіомнабезіріхоБНОСті дітей.

'Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (ІХ-ХП вв.). Курс лекций. - М., 1998. -
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2 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. - С. 3366-354.
3 Русская историческая библиотека. - Т. 6: Памятники древне-русского каноноческого права. - Ч. I.:
Памятники XI-XV в. (далі - РИБ 6). - СПб., 1880. - С. 35.
4 Див.: Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. И сторико-бытовые очерки ХІ-ХІЇЇ в. - Ленинград, 1947.
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1668, 1695, 1719, 1682, 1697, 1761; Унійний Требник 1681.
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младенца с свіщами на великом вході. Ащели есть съвершеие члкъ крстивыйся, то сам да идет пред
Бжственными дары на великом вході, діржа по свіщи вобою руку: причащается же и стых Таин Ха Бга
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52 Смирнов С. Материалы... - С. І67.
33 «66. Мірстіи во стый олтар да не входят, ни мужіе ни жены по зо му правилу еже в Труллі» (Павлов А.
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преимущественно по рукописям. - Т. II. - Одесса, 1894. - С. 353; Павлов А Номоканон при Большом Требнике.
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який все життя людини поділяє на ряд циклів, дітей до 10 років відносить до єдиного життєвого циклу
(«исполнится рожеиие») (Долгов В.В. Детство в контесте древнерусской культуры XI XIII вв.: отношение к
ребенку, способы воспитания и стадии взросления // Этнографическое обозрение. - 2006. - Х° 5. - С. 75).
37 Алмазов А. Тайная исповедь. - Т. И. - С. 355.
38 Смирнов С. Материалы... - С. 117 (XIX).
39 Алмазов А. Тайная исповедь. - Т. П. - Одесса, 1894. - С. 356-358.
60 Так, митрополит Фотій в XIV ст. визначив нижню межу шлюбного віку для дівчат з 12 років: А еще бы есте
не вінчали дівок менши двупацати літь, но вінчайте, как на третьенадцатое літо поступит/? (РИБ 6. - С.
275.-Хя 33).
61 Долгов В.В. Детство в контексте древнерусской культуры XI XIII вв. - С. 83; Пушкарева Н.Л. Женщины
Древней Руси. - С. 75; Щапов Я.Н. Брак и семья в Древней Руси И Вопросы истории. - 1970. - Хе 10. - С. 217;
Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. - С. 246.
62 Як відмітила Н.Пушкарева, в нормативних пам ятках Давньої Русі нема ніяких особливих (більш легких)
покарань за здійснення злочинів неповнолітніми  (Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни
в Европе до начала нового времени / ред. Ю.Л. Бессмертный. - М., 1996. - С. 307).
63 Долгов В.В. Детство в контексте древнерусской культуры ХІ-ХЛІ вв. - С. 84.
64 аще слоучитсА плат женьекыи въ порть вынити попоу, достоимть ли въ томъ слоужити порті?
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65 Характерно, що так званий Епітимійний Номоканон Івана Гіосиника (з посиланням на Никифора
Цареградського) допускає входження старою жінкою у вівтар - за умови, що це благочестива стара монашка,
яка має право заходити в жіночому монастирі у вівтар аби підмести Див.: Номоканон 1624 р. - Арк. м% (47),
правило fa (61); Павлов А. Номоканон при Большом Требнике. - С. 186.
В Московському виданні Номоканону, що увійшло додатком до Тоасафового Требника 1639 року, назване
правило, яке не узгоджувалось із загальною забороною Кормчої входити до олтаря мирянам, зроблена примітка
: а зде в велицій России обрітохом то правило б". и Никифор ие повелевает входити инокиням во стый олтар.
Армеиополь же глет яко. Достоит инокиням в монастырех своих входити во стый олтарь, и вжизати свіща,
и кадила, и оукрашати храм, аще боудет достойна и чиста, но не вносити в жертовник ино что разві
точыю сщенная по д му правилу стых апостол, ниже излишныя просфоры, но вні цркві да полагаются»
(Требник мірской. - М., 1639).
Виділена частина відсутня в Київських (1620, 1624, 1629) також Львівському (1646), так і в Московській
редакції, що ввійшла до Номоканона при Великому Требнику), - як бачимо, Номоканон 1639 року знову ж таки
акцентує увагу на вимозі тілесної чистоти та безгріховності жінки, як умові її входження до вівтаря.
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