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О. Ясіновська (Львів) 

ВІЗАНТІЙСЬКА СПАДЩИНА У СЛОВ’ЯНСЬКИХ РУКОПИСАХ  

(на прикладі катен у Кристинопольському апостолі XII ст.) 
 

Переклад східними слов’янами християнських богослужбових 

текстів, що здійснювався здебільшого з грецьких оригіналів, 

супроводжувався засвоєнням не тільки змісту канонічної частини 

візантійських рукописів і їх «візуального ряду», а й рецепцією 

додаткового до неї допоміжного апарату, покликаного полегшити 

читачеві індивідуальне чи публічне читання і сприйняття цих книг.  

У грецьких текстах Святого Письма серед багатого набору 

спеціальних засобів (поділ на глави, заголовки, передмови, пунктуація) 

були поширені нотатки тлумачного характеру, які вибиралися з творів 

одного або декількох давніх церковних авторів з догматичною метою. 

Це могли бути як поодинокі пояснення до окремих довільно вибраних 

фрагментів канонічного тексту, так і послідовні його витлумачення, що 

полягали у прикріпленні до певного вірша Біблії відповідних уривків із 
творів екзегетів з подальшим їх слідуванням за текстом біблійної 
книги. Останній тип коментарів завдяки ланцюговому способові їх 

укладання й одержав, починаючи з XV ст., назву «катени» (лат. catenae 

– «ланцюг»).  

Не вдаючись до розгляду причин та історії виникнення катен у 

візантійській традиції1, зауважимо, що цей тип тлумачень Біблії був 

доволі поширений у грецьких богослужбових книгах вже у V ст. і не 

зникав аж до пізнього середньовіччя. Ба більше, досвід біблійної 
екзегези було перенесено в інші сфери, зокрема в риторику2

. Що ж до 

слов’янської рукописної традиції, то тут коментування Святого Письма 

шляхом добору тематично пов’язаних витягів з екзегетичних творів не 

набуло поширення.   

Сьогодні відомо лише декілька переписаних на слов’янських 

землях рукописних євангельських кодексів, які містять згаданий тип 

коментаря. Серед них виокремлюється створений у середині XII ст. 

Кристинопольський апостол – один із нечисленних добре збережених 

перґаментних манускриптів3
, який посідає вагоме місце в історії 

давньоукраїнської культури. Унікальність даної пам’ятки в тому, що це 

найповніший із найдавніших списків Апостола четьйого типу4
 

церковнослов’янською мовою, що зберігся в давньослов’янській 

літературній традиції. Інші четьї Апостоли, за невеликими винятками, 

починають домінувати в богослужбовому використанні тільки з XIV ст. 

(у попередній період давньослов’янської рукописної культури 

функціонували апостольські тексти, які за змістом були повними чи 
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короткими апракосами). З невеликими втратами Кристинопольський 

апостол містить послідовний виклад апостольських Діянь та всі 
Вселенські й Соборні Посланння.  

Особлива цінність рукопису полягає у наявних тут катенах – 

тлумаченнях апостольських писань, що є сьогодні єдиним відомим 

повним слов’янським перекладом відповідної частини візантійського 

біблійного коментаря. У Кристинопольському апостолі катени – 

об’ємні тлумачення до Соборних і Вселенських апостольських 

послань (Діяння пояснені  іншими типами коментарів – схоліями і 
глосами), що подаються на більшості аркушів рукопису і переважно 

вщерть заповнюють вільні від канонічного тексту поля.  

Метою цього короткого нарису є виявлення й опис притаманних 

катенам Кристинопольського апостолу рис, які вказують на їх зв’язок із 

візантійською традицією укладання ланцюгових коментарів.  

Передусім впадає у вічі розташування катен у 

Кристинопольському апостолі. Вони розміщуються поруч із 
коментованим текстом у той спосіб, що біблійна частина рукопису 

пишеться посередині аркуша, а катени оточують її з трьох боків на 

доволі широких верхньому, зовнішньому і нижньому полях 

(ілюстр. 1). Подібне рамкове облямування коментарями книг 

четьйого типу поширене головним чином у грецьких та латинських 

джерелах і не є характерним для слов’янської писемності. Виняток 

становить Тлумачний псалтир псевдо-Атанасія Александрійського, 

у списках якого, починаючи від найдавніших (Євгенівського 

псалтиря XI cт., Болонського та Погодінського псалтирів XIII ст.), 

основний текст і коментарі розташовуються паралельно у два 

стовпчики5.  

У слов’янській рукописній традиції побутував інший спосіб 

представлення тлумачень у четьїх біблійних книгах. Він полягав у 

почерговому розміщенні фрагментів біблійного тексту і коментарів до 

них – так звані «широкі катени». При цьому перикопи (частини 

біблійного тексту, до яких робилися тлумачення), залежно від намірів 

коментатора, могли бути більшими або меншими. Для прикладу, текст 

Одкровення XIII ст. зі збірки Бібліотеки Російської Академії наук був 

розбитий на 309 уривків і 72 зачала6
.  

Загалом рамкове розташування катен у Кристинопольському 

апостолі наштовхує на декілька припущень щодо його джерел: 1) 

такий спосіб виконання канонічного тексту і коментарів містився у 

церковнослов’янському оригіналі, з якого зроблено копію і який 

нині втрачений; 2) при створенні Кристинопольського апостолу 

його творці послуговувалися різними функціональними 
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різновидами церковнослов’янських богослужбових текстів: повним 

Апостолом для виконання канонічної частини і рукописами іншого 

складу для виконання катен – наприклад, службовим або/і 
тлумачним, для яких рамкове розташування було характерніше; 3) 

протографами служив окрім церковнослов’янського тексту, 

грецький чи латинський кодекси відповідного змісту. Питання, який 

із цих варіантів більш імовірний, поки що не має остаточної 
відповіді. Можемо констатувати лише, що творець катен мав доступ 

– прямий (грецькі кодекси) чи опосередкований (наприклад, 

церковнослов’янські копії грецьких) – до візантійських 

богослужбових текстів четьйого типу, які містили катени, що 

розташовувались на аркушах рукопису у формі рамки. 

За типом наявні у Кристинопольському апостолі катени 

становлять збірки цитат, вибраних із екзегетичних творів 

авторитетних візантійських письменників. Вони являють собою не 

випадкові зауваги з приводу довільно взятих місць апостольських 

послань, а є послідовним витлумаченням цих текстів.  

Наслідуючи роботу візантійських укладачів ланцюгових 

коментарів, переписувач катен у Кристинопольському апостолі 
розбиває кожне апостольське послання на перикопи різного 

розміру. Фраґментами, що тлумачаться, виступають як цілі фрази, 

так і словосполучення і навіть окремі слова. Більші чи менші групи 

таких фраґментів поєднуються у блоки і нумеруються. Для 

прикладу, в Першому Посланні до солунян виокремлюється 14 груп, 

у які входить від 12 до 18 різних за розміром фраґментів тексту; 16 

груп Послання до филип’ян налічують від 6 до 25 фраґментів цього 

тексту; у 12 групах Послання до колосян таких фраґментів міститься 

в діапазоні від 11 до 30, а 33 групи об’ємного за розміром Другого 

Послання до коринтян включають від 7 до 28 таких фраґментів. 

Подібні цифри можна навести і щодо інших коментованих частин 

Апостолу. Відповідним чином на полях групуються і коментарі до 

перикоп тексту.  

Для нумерації уривків у Кристинопольському апостолі 
використовуються кириличні букви в їх числовому значенні, які в 

більшості випадків йдуть послідовно. Розміщуються ці номери над 

початком кожного призначеного для коментування фраґменту 

тексту й пишуться кіновар’ю. Інколи цю роль відіграють астериски, 

якими, серед інших, виступають знаки, що зустрічаються у грецьких 

рукописах7. Під таким же знаком на полі Апостолу наводиться 

коментар до перикопи, що зазвичай розташовується поруч або 

недалеко від неї (ілюстр. 2). 
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Ілюстрація 1. Кристинопольський апостол, арк. 231 
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Ілюстрація 2. Кристинопольський апостол, арк. 279 зв. 
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За кількістю вміщеної інформації екзегетичні нотатки 

неоднакові – включають одне або декілька тверджень, що по-

різному пояснюють перикопу. В останньому випадку різні за 

розміром цитати вибираються з творів одного чи кількох 

візантійських письменників. Об’ємні вибірки з екзегетичних творів 

заповнюють все поле й пишуться без інтервалу. Лаконічніші 
коментарі записуються з окремого рядка; між ними переписувач 

катен нерідко залишає порожнє місце. Таким же чином більші й 

менші вибірки розміщувались і у візантійських богослужбових 

книгах.   

Авторами коментарів, що наводяться у катенах, постають 

видатні християнські авторитети. Зокрема, в катенах до Послань 

апостола Петра зустрічаються поклики на Амонія, Севіра, Кирила 

Александрійського, Ісихія, Філона Александрійського, Єфрема 

Сирина, Євсевія Кесарійського, Атанасія; в коментарях до Послань 

апостола Якова даються твердження Аполінарія, Севіра, Василія, 
Дідима; в катенах до Послань апостола Павла трапляються 

тлумачення Йоана Золотоустого, Василія Великого, Севіра, Кирила 

Александрійського, Максима Сповідника, Теодора Студита та ін. За 

прикладом грецьких рукописів, ці та інші імена повністю 

(Аполинариево, Севирово, Амония, Дидима, Ісюхиєво, Филоново, стг77о Иwана 
Златоuстого, Кюрила Алеxандръска, євсевию Кесарїиску, Афанасию, Василиz, стг77о 
єфрема, Маxимово, Fеwдору, Fеwдориту та ін.) або скорочено (Васил. – 

Василія) наводяться перед відповідним тлумаченням до або після 

його буквенного номеру. Зрідка разом з іменем коментатора 

Святого Письма дається назва коментованого фрагмента або 

вказівка, звідки це тлумачення вибране. Наприклад, Севирово w 
покааніи на спс7ніе; Севирово t слова; Исюхиєво t псалма; стг7о Василiz къ 
созопольскому єпс7кпу. Якщо автор сусідніх коментарів був один, його 

ім’я наводилося ще раз або вказувалось тогож. Тлумачення 

невідомого автора починалося словом инъ (інший). Належить 

зауважити при цьому, що імена коментаторів у Кристинопольському 

апостолі згадуються не щоразу – чимало тверджень подаються без 

вказівки на авторство, що, загалом, було властиве і грецьким 

укладачам катен, які через власний недогляд ці імена нерідко 

губили або переплутували8
.  

Для полегшення візуального розпізнавання окремих цитат, у 

ланцюгових коментарях використовується колористичне 

маркування. У візантійських рукописах богослужбового змісту з 
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цією метою вживалася червона фарба. Цим прикладом скористався і 
переписувач катен у Кристинопольському апостолі, який послідовно 

виокремлює кіновар’ю початки кожної нотатки-тлумачення – першу 

або декілька перших літер, що йдуть одразу після їх номера, 

написаного цією ж фарбою. Рідше в такий спосіб записуються імена 

екзегетів, які, окрім цинобри, виділяються чорнилом (наводяться по 

контуру, обводяться довкола, обрамляються променями, що 

розходяться в різні боки) або за допомогою рівневого (буква під 

буквою; склади під складами) розташування. Така система 

увиразнення виконувала функцію привернення уваги читача, 

суттєво спрощуючи користування пояснювальною частиною 

Апостола.  

На завершення звернемося до письма, яким написані катени. 

Значна кількість інформації, яку мав умістити укладач катен на полі 
поруч із фраґментом коментованого тексту, вплинула на обрання 

оптимальної величини літер, які б дозволили писати більш компактно. 

У Кристинопольському апостолі їх розмір становить третину висоти 

літер, якими виконано канонічну частину рукопису. Уже перший 

погляд на катени виявляє високу кваліфікацію каліграфа. Це 

підтверджує і палеографічний аналіз письма, що вказує на зрілий і 
добре розвинений почерк. Майстерно виконані тонким пером, близько 

розташовані одна до одної, букви поєднуються в стрункі рядки і 
справляють доволі приємне враження, особливо на тих аркушах, на 

яких текст катен не затертий або їх первісний вигляд не спотворений 

пізнішими читачами. Загалом ошатне дрібне письмо чіткого малюнка 

доречно порівняти з «перлинним стилем»
9
 візантійського мінускулу 

рукописів другої половини XI ст., який, на нашу думку, слугував 

зразком для виконавця катен Апостолу.  

Розглянуті формальні ознаки наявних у Кристинопольському 

апостолі катен переконливо свідчать про слідування їх виконавцем 

візантійському зразкові коментаря такого типу. Вказівкою на це 

служить рамкова форма біблійного коментаря, його «ланцюговий» тип, 

розташування тлумачних нотаток поруч із перикопами, послідовна 

система покликів між основним текстом і коментарями, використання 

властивих для грецьких рукописів знаків-астерисків, зазначення 

авторства пояснень, графічне виокремлення початків цитат, 

мінускульний стиль письма. Додаткові відомості про відповідність 

катен Кристинопольського апостола візантійському коментареві дасть 

аналіз його змісту, що є метою наших подальших досліджень.  
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