
ДКДД. МИХАЙЛО СПЕРДНСКИЙ,

Ярославський збірник XIII в.
В невеликій, але дуже цінній збірці рукописів, що належать

колишньому Спасо - Преображенському манастиреві в Ярославлі, під ч. 5 5,
зберігається великий, писаний на пергаменті збірник молитов. Він уявляє
з себе в багатьох відношеннях видатну памятку давньої руської і словян-
ської письменности. Вже давно на нього звернули увагу російські історики
літератури: ще в 50-х роках минулого століття розглядав його і дав про
нього замітку І. І. Срезневский1); пізніш про нього згадували: Є. В. Барсов * 2)
(1892), Н. В. Волков (1897) 3), А. І. Соболевский (1899 1900 р.р.) 4 5), що
видав кілька текстів з нього,* М. І. Соколов (1902 р.), Н. К. Нікольский
{1906) 6) та инші. Але ні один з цих дослідників, які так чи инакше мали
справу з цим рукописом, не мав нагоди приглянутись досить пильно до
його змісту, як у цілому, так і в деталях; вони обмежувалися увагами
загального характеру. До цього часу не було також твердо встановлено дати,
коли був написаний рукопис; І. І. Срезневский зараховував його в часи
до 1200 р. , цеб-то до кінця XII в. Є. В. Барсов і І. І. Соколов до
XIV в., А. І. Соболевский  до другої половини ХІІІ-го, занотувавши крім
того його південно-західне походження 7). Що до змісту рукопису, то й тут
ми не бачимо одної думки в осіб, що розглядали його: одні називали його
молитвословом, або часословом, йнші ріжними молитвами і псалмами, ще
инші чиновником церковних чинів8). Ясно, що цих всіх відомостей не
досить для оцінки значіння рукопису в історії давньої руської літератури.
Тепер з'явилася можливість до певної міри заповнити цю прогалину: на
моє прохання рукопис було прислано до відділу рукописів Історичного
Музею в Москві, що дало змогу дуже* вигідно не тільки зробити перевірку
попередніх відомостей про рукопис, але й витягнути з нього новий цінний
історично-літературний матеріял.

Не подаючи в деталях всього, що вдалося одержати при нарочито
повільному дослідженню цієї видатної памятки руської письменности, я
вважаю за приємний обовязок поділитись з читачами в найзагальніших
рисах результатами моїх, хоч і не закінчених ще, дослідів над рукописом,
що так щасливо зберігся до нашого часу.

ł) Древніе памятники русскаго письма и языка. СПБ. 1863 (у другому виданню
1882, стор. 76).

*) Труды VII Археол. Съѣзда, т. III, с. 46 51.
3) Статистич. свѣдѣнія о книгахъ XI XIV в. (Пам. О. Л. Д. П., СХХІ1І), с. 79.
4) Молитва на дьявола, СПБ. 1899, ст. 1 11. Сборник за народни умотв. (минист.)

ХѴ1-ХѴІІ (Софія), 1900, ст. 321.
5) Нѣкоторыя произведенія Кирилла Тур. въ серб# сп. Древности, Труды Слов. Ком.

М. А. О. III, 236.
6) Матеріалы для Поврем, списка русск. писат., СПБ. 1906, ст. 195.
7) Нарешті ми можемо, до речи, додати, що ієромонах Володимир (складач опису

Ярославскаго Спасо-Преображенскаго мон., что нынѣ архіер. домъ*) (М. 1881)
зарахував наш рукопис на підставі старого опису ризниці* до XV в. ^с. 104).

8) Згаданий в поперед. примітці ієр. Володимир характеризує рукопис так: Тропари
и некоторые псалмы" (ibid.). Надпис XV в., на палітурці називає рукопис Часовником".
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І.

Звертаюся просто до рукопису, його зовнішнього вигляду. Він уявляє .
з себе кодекс в невеликий лист (27,5Х*9,5 сант.), на пергаменті ріжної
якости що-до грубости і добротности, на 226 листах, акуратно нотованих
тепер вгорі арабськими цифрами (мабуть коло 1854 р., коли
впорядковувалися рукописи Спасо-Преображенського манастиря). Рукопис, судячи а
паперових листів коло палітурки (з філігранями 1785 р. ярославської
паперової фабрики), уже в XVIII ст. був в Ярославлі, тоді-ж був знову
оправлений9), і це стверджує й напис на ньому графікою кінця ХѴІІІ-го віку:
Спасо-Ярославскаго монастыря № 247 ; в 20 30-х роках минулого

століття він був нотований ч. 66. Старим письмом, сучасним написанню самого-
рукопису, правдоподібно самим автором (переписувачем) його через кожні
8 листів, унизу  значено словянськими цифрами: 32  61, при чому
від попереднього зшитку, 31-го, лишилось лише чотирі листи. Початку й
кінця рукопису немає, цеб-то ми маємо лише другу половину ще більшого
рукопису. Перша, що мала, судячи по нумерації зшитків другої частини,
що найменш ЗО зшитків, або 240 листів, чи 244, коли сюди зарахувати ще
перші чотирі листи 31-го зшитка, ця перша частина, на жаль, нам тепер
не відома і, можливо, її назавжди загублено. В середині рукопису, між
листами 200 і 201-им теперішнього рахунку, вирізані були два листи; одного
з них, очевидно, винятого ще до 1854 р. (коли нотувались листи рукопису),
найдено в збірці рукописів Є. В. Барсова (тепер Історичного Музею в
Москві") під № 347. Отже, в середині рукописа бракує тепер тільки одного-
листа.

Письмо рукопису старе уставне, дуже велике: по 18 рядків на
сторінці, височина літери в середньому 5 сантиметрів, з масивними грубими
штрихами, киноварем у заголовках, з киноварними великими ініціялами,
почасти у вигляді сплетених смужок, почасти з зачатками тератологічного
стилю 10). Палеографічні особливості письма примушують визнати найпра-
вдивішим опреділення часу написання рукопису, яке зробив А. І. Собо-
левский: рукопис безперечно написаний в другій половині XIII ст. Як на
індивідуальну рису письма нашого рукопису, треба вказати на вживання в.
середині рядків текста вязіи: взагалі досить неуважний переписувач,
помітивши свої помилки, почасти підскробуючи, виправляв їх; коли-ж він
пропускав ціле слово, або навіть кілька, то намагався на підчищеному
місці попереднього слова вмістити поправку, для чого вживав вязі  (що,,
як відомо, вживалося ,лише в заголовках, або окремими літерами у кінці
рядка). До того комбінував лінії фантастичнішим робом, що не
вживалося в звичайній вязі . Такого роду вязь зустрічається дуже рідко в
старшій письменності: щось подібне мені зустрічалось лише в одному
рукопису Троїцької Лаври (стихирар поч. XIV в. під № 22, де цього методу вжито
в заголовках і в додатках на берегах) та в словах Григорія Богослова
кол. Чудовської збірки (II, також XIV), цілковито написаних вяззю.

Що до переписувача рукопису, то ми можемо довідатися про нього
дуже небагато, а саме,  лише його імя: на л. 49 об., в молитві Іоанна
Златоуста про гріхи, перелічуючи тих, про спасення яких належить
молитись, він згадав і про себе: и прочая отца и братью нашу Феодосия,
писавшаго молитву сию". Отже, звали його Феодосієм; рука, якою писані

9) Дошки палітурки не молодше XV в., про що свідчить зроблений в цьому в:ці
просто на дошці напис, про який було вище згадано (прим. 8); шкіра-ж, якою вкрита
дошки, правдоподібно пізніша, можливо XVIII в.

і°) Див. Молитву на дьявола", що наводить факсімілє л. л. 108 об. 110 об.
нашого рукопису; ініціяли див. на останній сторінці вказаного видання.
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ці слова і ціла молитва, та-ж сама, що і в цілому рукопису, 3 дальшого
видно, що цей Феодосій був чернець, про що він не раз згадує словами

молитви: помяни, Господи, все стадо ее, яже собралъ еси въ ограду сто...
помилуй, Господи, человѣколюбче, рабы своя, братию и сестры наша и вся
пребывающая в мѣстѣ семъ и служащая святымъ твоимъ церквамъ и
работу творящая въ обители сей святѣй  (л. 60  60 об), Де був цей
манастир, як він звався, нам із даних рукопису, на жаль, визначити не
вдалося; одно 'можна лише сказати, що' це була область князівська:
помилуй, Господи, благовѣрныя князи наша и всю область ихъ* каже він в

тій самій молитві (л. 59 об.). Зазначити-ж цю область, хоч і в найзагаль-
ніших рисах, ми можемо: мова рукопису ясно вказує на південь руського
племени, цеб-то на область Київського говору чи Галицько-Волинського;
брак же в мові рукопису рис спеціяльно Галицько-Волинських дає привід
гадати, що Феодосій жив і писав на правому боці Дніпра, можливо в області
Київській1і). Таким робом, перед нами південно-руський рукопис^ другої
половини XIII в., що попав до Ярославля не пізніш кінця XVIII в.

Як і коли потрапив він з півдня на північний схід, прослідкувати
це за відсутністю безпосередніх даних ми не можемо; все-ж, базуючись на
тому, що нам відомо про пересування руської письменности за час з XIII в.
і пізніш, можна висунути в цьому напрямку досить правдоподібну гіпотезу.
Нагадаю передо всім давно відомий і встановлений факт пересування
руського літературного і взагалі культурного центра з південного заходу
руського племени на його північний схід, з области Київської в Ростово-
Суздальську або Володимирську, що найбільш стало помітним з кінця
XII в. і приняло цілком виразні риси в XIII в. Це був час утворення й
почасти розцвіту літературних і культурних центрів, які пізніш об єдналися
довкола Москви: у Володимирі на Клязьмі, Суздалі, Ростові, Переяславлі
скупчується ця письменність, що йде з півдня і тут продовжує
розвиватися.

На цей час припадають наші давніші згадки про збірки, подекуди
значні, письменних памяток в цих місцях: нагадаємо про численну бібліотеку
у Володимирі, яку склав князь Костянтин Володимирович, про що згадана
в літопису (1,188); в ній було ніби-то самих грецьких книг до тисячі;
цей князь пізніше був у Ростові і тут також, здається, збирав книги
(В. С. Иконников, Опыт исследования"... стор. 53 і далі); нагадаю ще й про
Ростовського епіскопа Кирила, великого аматора книг, який мав таку значну
бібліотеку, що про неї збереглася память в літопису (Лаврент, під 1229 роком);
бібліотека ця відома ще в XIV віці: вона притягнула до Ростову Стефана
Пермського, як видно зі слів його житіяа.

Наш рукопис належить до коштовних, якщо не оздобленням, то
письмом і своєю величиною (особливо, вважаючи на його початковий склад з
500 аркушів}; він мав значну і матеріяльну вартість, а тому мусів належати
разом з иншими до тих книг, що попали з півдня, і які збирали аматори, що
мали для цього засоби, як князі Володимиро-Ростовські, епіскопи нашого
північного заходу або-ж манастирі і т. и.

Можна навіть ще далі йти в наших гіпотезах: маючи на увазі давній,.

и) Не наводячи тут детального аналізу мови рукопису, обмежуюсь небагатьма
прикладами: 1) часті приклади вжитку ѣ замісць звичайного е в суфіксі ѣниіе (замісць,
енаіе) йдуть через цілий рукопис: люблѣниіа (1), молѣниіемъ (101 об., 168 об., 174 об., 158,..)
знамѣниіе (160 об.); 2) в инших випадках: в нѣмь (52 об.,) в нѣйже (137 об.,) словѣсными
(172); 3) перевага ь в суфіксах: ьїе, ьіа, ью, ьи: милостью, знаньіа (89 об ,) мыслью (159 об.),
4) нахил до розвитку глухих в чисті (пор. Євсенєво ев. 1283 р. Голоскевича): агнече (90),.
вокоусивъ (104) изобранныя (75 об.). В цілому мова типова для руських памяток.
XII XIII в. в.
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що тривав і пізніш, звязок поміж катедрами Ярославською і Ростовською
{вони з єднані з 1214 р, в особі Пахомія, попередника вищезгаданого
Кирила), можна думати, що наш рукопис перебував давно вже в бібліотеці
Ростовської Катедри; з неї разом з иншими кращими і давнішими рукописами
{як ті шість пергаментних рукописів, окрім нашого, XIII XIV в.в., що
знаходяться тепер в збірці Спасо-Преображенського манастиря, який був у той
час архієпіскопським ярославським будинком) перейшли до Ярославля, коли
сюди перенесли цю Катедру (1787 р.).

Коли така гіпотеза можлива 12), то ми можемо додати ще одну рису
до характеристики нашого рукопису, як памятки старовини й матеріяльної
культури: він належить до тих, що, як сучасники, наочно свідчать про
перехід памяток письменности з півдня' на північний схід, та належали до складу
одної з найбільших і цінних бібліотек північно-східньої Руси.

Того, що ми сказали, я вважаю досить, щоб оцінити велике наукове
значіння нашого рукопису; залишається лише додати, що він є один з
небагатьох, порівнюючи, руських рукописів, які збереглися до нашого часу
з XIII віку (відомих рукописів руських, кінчаючи XIV в., до цього часу
є коло 700; з них на XIII в. припадає трохи більше сотні. Н. В. Волков, ст. 4
і 22), а південно-руські рукописи серед них мусять вважатися за рідкощі, до
яких зараховуємо й Ярославський.

11.

Цінність Ярославського збірника стане ще вища в наших очах, коли
ми звернемось до його змісту. Не подаючи детального огляду і критики
ріжних поглядів на назву його, про що ми згадували вище, а тим самим
і змісту рукопису, обмежуся для короткости ТИМ ВИСНОВКОМ, до якого я
прийшов, аналізуючи його склад. Це  часослов чернецький, келейний,
цеб-то збірка іночеських молитов, складена відповідно до келейних правил:
молитви, які читає інок по-за церковною манастирською службою. Тому
ми не маємо тут молитов за літургією та вечернею, але є молитви
домашні, келейні, закінчуючи виходом з келії, егда клеплють, йдуче
въ церковь" і молитви не для голосного читання, що виконують в
певних випадках (перед цілуванням святині, перед євангелієм); молитви
идучи на обѣдъ44... по обѣдѣ"., Ось тому ми не знаходимо тут
молитов, що входять в склад вечірні, а лише по вечернѣ44, цеб-то після
церковної вечірні, коли іноки перебувають по келіях. Ця індивідуальна риса
-збірника, що мав, так мовити, призначення домашнєє4*, чим він ріжнився
від суворіше регламентованих з боку устава часословів звичайного
церковного типу, не позбавлена для нас певного значіння: такий збірник, коли
його в цілому й збудовано відповідно до церковного уставу, дозволяв більшу,
аніж у звичайних церковних збірниках, свободу в виборі матеріялів, і в
цьому відношенню являється цікавим, оскільки він зберіг те, що в звичайних
церковних збірниках пропускалося.

Найцінніші в цьому відношенню суть для нас молитви Кирила Ту-
ровського, яких в нашому збірнику досить значна кількість, а саме: сім
з них подано після часов" (л. л. 89 106); це молитвы повседневныя*
на кожний день тижня. В чині вечерні (цеб-то чині після церковної вечерні)
знову група молитов Кирила по вечерни", де вони займають, зазначімо
до речи, друге місце після звичайних. Таким робом, ми маємо в нашому

12) Посереднє підтвердження цього ми маємо в ієром. Володимира (Яросл. Спасо-
Преобр. монаст., М. 1881, ст. 101), який повідомляє в історії збірки рукоп. Яросл. ман.,
що рукопис сюди перейшов після перенесення катедри з Ростова з Ростовського
Успенського собору.



ЯРОСЛАВСЬКИЙ ЗБІРНИК XIII В. 33

збірнику 18 молитов Кирила (з загальної кількости відомих 20, не лічучи
його покаяного канону*), маємо їх в списку половини XIII ст.; це, очевидно,
лайдавніший з відомих нам текстів цих молитов, віддалений від часів автора,
можливо, лише якимсь півстоліттям: Кирил, як відомо, коло 1182 р. залишив
'Єпіскопство, пішов на спочинок і вмер наприкінці XII століття або на
початку XIII. Цей факт надає особливої ваги ярославському текстові: більша
близькість що до часу до автографа гарантує нам і більшу близькість того,
що ми читаємо в рукопису, до початкового, який вийшов з-під пера Кирила,
аніж у текстах пізніших, що вносили свідомі і несвідомі зміни в початковий
текст; і ця обставина набуває ще більшої ваги тим, що рукопис наш
походить з місцевости близької до Київа. чи Турова, де проходило життя і
діяльність автора молитов, де він, ^здається, й доживав свої останні роки.

Ця давнина і міцність літературної традиції текста молитов знаходить
небезпосереднє ствердження в самому їх тексті: збірник писано, очевидно,
ще до канонізації Кирила (канонізовано-ж його приблизно в XIII XIV в.,
коли було написано, по Є. Голубинському, коротке проложне житіє  його),
тоді як у давнішому списку його проповідей XIII XIV в. (Публіч. Бібл.,
збірка Ф. Толст., N2 8) в заголовках слов* його названо не тільки мніхом"
і єпіскопом, але й святим і блаженним; у нашому-ж рукопису його називають
лише або мніхом, або многогрішним, недостойним, грішним мніхом, або-ж
просто грішним убогим Кирилом.

Окрім цього, є підстава гадати, що з тексту нашого рукопису видко
ще слід живої традиції, яка йде від часів життя і діяльности самого Кирила:
це-ж далеко не позбавлено інтересу з огляду на малу кількість відомостей
у нас про життя і діяльність Кирила. Слід цей можна бачити в самому
складі збірки молитов Кирила в Часослові і в тих вказівках уставного"
характеру, що додані до де-яких з цих молитов. Такі здебільшого короткі
вказівки вміщено як раз на кінець молитов Кирила і заразом з ними
виділені, як додатки, особливим знаком на бережках рукопису.

Одна з них, досить велика, звертає увагу на себе; після молитви в
суботу по вечірні читаємо: таже (цеб-то потім, після молитви) поклонися
тришьди до пояса, глаголя: Господи всемогыи, избавителю мои, не презри
мене, на тя всегда уповающаго. Господи, помилуй 12 (цеб-то 12 разів), а
«иныхъ не поминай, но по нефимонѣ глаголавъ молитву за крестьянъ!,
Долженъ бо есть мнихъ за весь миръ молитися, и сотворивъ молитву. Тако
конъчавъ уставъ сии убогыи Кырилъ. Тако бо достоить мниху работати бо-
гови, не тъкмо за своя молитися богу,, но и за чюжия и за врагы, и не
за едины крестьяны, но и за поганыя, да быша обратилися къ Богу, и на
бѣсы, да быша имъ не створили пакости" (л. *162).

Наведена цітата, як бачимо, звязана з іменем Кирила: итако конъчавъ
уставъ сии (цеб-то устав вечірні)убогыи Кырилъ", молитви якого з тим же
його епітетом вміщено тут же. Можна думати, що й решта в цітаті являє
з себе виклад мотивування рекомендованого, погляд самого Кирила.

Рівняючи те, що нам відомо про Кирила Туровського з небагатьох
инших джерел, з тим, що ми маємо з цітати та инших уставних* вказівок
нашого збірника, ми можемо гіпотетично з ясувати справу так: Видатний в
очах сучасників і ближчих нащадків вчений і ораторський авторитет, в той же
час надзвичайний трудівник, автор цілої низки посланий"
церковно-канонічного характеру, блискучих проповідей і молитов, Кирил чи в самий
розцвіт своєї діяльности, чи після того, як залишив катедру, коли у нього
було більше вільного часу, розпочав розроблення келейного уставу. Можливо
в манастирі в рідному Турові, де він жив*на спочинку, він доповнив цей
устав своїми молитвами і своїми вказівками на іночеську практику, як
зона ввижалась йому бажаною. За це говорить і склад нашого рукопису

Историчий сбірник, ч. 19. 8
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в порівнянню з иншими-ж подібними часословами, і ті уставні" вказівки,,
що ми в ньому знаходимо слідом за молитвами Кирила. Ці його замітки і
доповнення міг занотувати в примірниках Часослова, що йому належав,,
чи він сам, чи з його слів инші його товариші по манастирю, в очах
яких він звичайно зберіг свій авторитет ученого, письменника і видатного
церковно-суспільного діяча. Від такого примірника Часослова й веде своє:
походження наш рукопис, як одна з близьких до нього копій. Зокрема
наказ наведеної цітати молитися и за поганыя (цеб-то не християн), да
быша обратилися къ Богу* також говорить про час, близький до часу самого-
Кирила, добу до татарщини: після приходу їх ми швидче-б чекали в
молитві прохання про порятунок від .поганих.

Отже, в цій своїй частині Ярославський збірник дає взагалі мате-
ріял першорядної вартосте для дослідження діяльности Кирила, письменника
XII XIII вв.

III.

З инших сторін, не менш цікавих, матеріял подають инші статті
нашого збірника. Так, після останньої молитви Кирила Туровського, з л.
302 знаходимо кілька додаткових молитов віршів (так їх названо в
рукопису), призначених, як визначено в тексті, для співів. Між ними читаємо:,
пѣние тому же азъбуковникъ" (л. 207), цеб-то молитва у віршах, поділена

на двостихи, з яких перший вірш починається зі слова в порядку літер сло-
вянської абетки. Будова вірша силабічна, візантійський політичний46 12-ти-
стопний розмір. Давніші зразки цього роду наслідуваної словянської поезії
йдуть до перших віків словянських літератур. Така, напр., відома абеткова
молитва" Костянтина Пресвітера, болгарського письменника X в., але такі
вірші зустрічаються в словянській письменності дуже рідко, бо мати
розвиток в ній вони не могли завдяки своїй будові, що була чужою
словянській живій мові. Молитва нашого збірника окрім того, що вона являється
раритетом, цікава з того боку, що вона становить в цій галузі явище-
своєрідне: в ній на кожну літеру ми маємо два вірші, а не один, як
звичайно; окрім того в ній можна добачати спробу продовжити традицію
Костянтина Пресвітера, з віршем якого наша молитва споріднена змістом:
окремих двостихів, являючись наслідуванням її.

Аналіз цеї молитви виявляє, що вона, коли й має залежність від
молитви Костянтина, то що до часу не можна її вважати за значно молодшу за
Костянтинову і, разом з нею, ми мусимо вважати її одним з найдавніших
творів ще південно-словянської літератури. Таким робом, в нашому тексті
XIII в. ми маємо руський відгомон початкового періода словянської
письменносте, чому молитва ця й користувалася великою увагою з боку
дослідників: з нашого рукопису її видав в болгарському збірнику міністерства,

народньої освіти А. І. Соболевский р. 1900. IV.IV.
Иншого роду цікавість має для історика літератури група молитов*,

що знаходиться безпосередньо перед вищезгаданим віршем; це три молитви
пѣниемь" (цеб-то призначені для співу, а не для читання); перша з них
починається словами: Грядите вси вѣрнии, да ся поклонимъ владыцѣ и
Богу" (л. 204); друга: грядите поклонимъся. грядите помолимъся* (л. 205),.
того-ж типу і третя, що вміщена після віршу, з вказівкою а се пѣти отъ
срѣдокрестья*: Кресту твоему въдружьшуся на земли, душа праведныхъ
радовахуся*. Молитви ці вперше зустрічаються в нашому рукопису і цікаві,
для історії нашої апокрифічної літератури: в списках книгъ истинныхъ и
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ложныхъ* (index'ax) молитви ці вважалося в давній Русі ложними";
забороненими, апокрифічними; самих же молитов ми досі не знали по
рукописах, а тільки по початкових їх словах, що занесено було в ці списки
заборонених книг: тепер ми маємо їх повні, та ще й у списку XIII в.

Зустрівши ці молитви, ми природньо мусимо поставити собі питання,
як могло бути, що ці лживые* молитви попали в таку поважну книгу, як
Часослов, до того-ж звязаний з іменем одного з найосвіченіших людей
свого часу, яким був, безперечно, Кирило Туровський? Невже редактор
збірника (хто-б він не був), людина, що так уважно ставилась до уставу,
як ми це бачили, не знав, або не зважав на список ложныхъ* книг,
де було вміщено ці молитви? Відповідь на це питання треба, правдоподібно,
шукати в історії самого списка книгъ истинныхъ и ложныхъ*. Історія-ж
ця, я обмежуся лише необхідними подробицями, дає нам такі відомості:
найдавніші редакції списка книгъ истинныхъ и ложныхъ*, що перекладені
з грецьких аналогічних текстів, як, напр., в Изборнику Святослава'* 1073
року, Кормчих* XII ХНІ в., ще не знають наших молитов, обмежуючися
лише загальною забороною світських псальмів*. Заборона-ж наших молитов
з точним зазначенням їх початкових слів, ях вище подано, з'являється
лише в редакціях цього списку не раніш XIV в., в так званому Кипріяно-
вому списку книг ложныхъ*. А це означає, що наші молитви, що
існували в словянському перекладі й раніш, до видання Кипріяновського індекса,
за заборонені апокрифічні не вважались, а тому редактор нашого
збірника, що жив, ясно, не пізніш другої половини XIII ст., міг цілком
спокійно внести в Часослов ці поетичні молитви. Таким робом наш текст
стверджує те положення, що, говорячи про апокрифічний твір нашої давньої
письменности, ми завжди мусимо мати на увазі історію індекса в руській
або словянській письменності, зазначаючи, з якого саме часу той самий текст
може бути зарахований до категорії апокрифічних: були тексти, що
спочатку апокрифічними не були, а стали ними лише в звязку зі змінами в
ідейних течіях літератури. Цим і пояснюється в свою чергу той факт,
що такі тексти мало заховались в пізніші часи, виходячи з обігу під
впливом заборони їх в формально-канонічному акті, яким був список книгъ

истинныхъ и ложныхъ* в старій Русі. V.V.
Наприкінці звернемо увагу ще на одну групу молитов в нашому збірнику,

що також досить рідко зустрічаються в нашій письменності й дають мате-
ріял, цінний для історії давнього періоду словянських літератур, періоду
початкового. Я маю на увазі такі молитви, як св. Амвросія чистота души
итѣлу* (л. 11), група в пять молитов Отъ бѣсовскаго соблазна* (л. 219 226),
дві молитви перед обідом і після обіду (л. 130 131 об.), нарешті молитву
з таким заголовком: молитва святая, иже колиждо творять сию молитву
на всякъ день, ни зълъ человекъ, ни дьяволъ никогда же ни единою же

съблазнити можетъ, ни на душю ни на тѣло, и аще отъ сего жития

преставиться, адъ тоя душа не прииметь, яко же святый григорий рече*. Всі ці
молитви, як і видану молитву на дьявола*, можна об єднати що до їх
походження: всупереч всім иншим в нашому збірнику, що перекладені з
грецького, або оригінальних руських, ці походять від латинських оригіналів, що
можна бачити з їх відмінного від инших стилю переклада, особливостів
складу (імена святих або цілковито, або переважно католицьких святих, згадка
про папежа), словника. Ця обставина вказує на те, що перелічені тексти,
разом з небагатьма иншими, з явились в словянській письменності ще в той
час, коли вона близько сходилась з латино*католицькою; час же цей припадає
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на початкову добу словянської літератури, часи Кирила і Методія, чи ближ«
чих їх наступників, коли словянська письменність розвивалася ще серед
словян західніх, Чехів і Моравів, до перенесення свого на південь, на Бал-
канський півострів, звідки вона розповсюдилась і на Русі; час цей приблизно
можна опрецілити IX X в. Отже, перед нами остаток давнішньої
письменности словянської, так званого моравського періоду, в руському дуже
старому списку XIII в*

VI.

Роблячи підсумки наших спостережень над ярославським рукописом,

спостережень, як я згадував, ще не закінчених, ми й тепер вже з певністю
можемо сказати, що в ньому ми маємо одну з багатих на зміст памяток
не' тільки руської письменности й мови, але й словянської письменности
давнішого періоду, що зустрічаються дуже рідко. Маємо з неї дуже
цінний матеріял в питаннях про літературну діяльність Кирила Туровського,
про стару болгарську віршовану поезію X XI в., про історію апокрифа,
нарешті про історію давнішого періода словянської письменности IX X в.
Як памятка руської мови^наш рукопис одна з небагатьох памяток
південно-руської літературної мови XII  ХШ століть, що збереглися до наших
часів.

6. IX. 1924.


