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«Въ лh(т) #S̃Х», тобто 1092 року‚ завершили свою многотрудну працю давні книжники — 
переписувачі ще одного «исходища мудрости», відомого нині як Архангельське євангеліє. 
900 років тому ще одна велика книга влилася в «рhки напаяюще вселеную», як називав 
книги літописець. Після Остромирового євангелія 1056-57 рр., Збірників Святослава 1073 та 
1076 р. це була четверта з відомих датованих пам’яток. 

1877 р. архангельський купець привіз цю книгу до Москви і продав антиквару 
С. Большакову, який відпродав її Румянцевському музеєві, звідки рукопис потрапив до 
Російської державної бібліотеки , де він зберігається і нині. Звичайно, така знахідка відразу 
привернула увагу багатьох учених. О.Бичков, Амфілохій, О.Дювернуа, Є.Карський, П. Бузук, 
М.Дурново, О.Соболевський, В.Щепкін, М. Каринський, О. Шахматов — ось неповний 
перелік видатних дослідників давньої словесності ХІХ — поч. ХХ ст., що присвятили свій 
час вивченню цієї пам’ятки. У 1912 р. Архангельське євангеліє було видане способом 
триколірної фотоцинкографії як точна імітація давнього рукопису аж до відтворення дірок 
стародавнього пергаменту. 

М.Тихомиров у своєму «Каталоге русских и славянских пергаменных рукописей ХІ-
ХІІ в., хранящихся в «Отделе рукописей» ГБ СССР им. В.И.Ленина» подав найбільш 
послідовно мотивоване і обґрунтоване датування всіх частин рукопису (він був написаний 
кількома переписувачами — двома основними і ще чотирма, які переписували по одному — 
два аркуші). Найбільш повний опис письма і мови Архангельського євангелія опублікувала 
1930 р. М.Соколова (К истории русского языка в ХІ веке // Изв. по русскому языку и 
словесности АН СССР. — 1930. — Т.3). 

У 60—70 рр. нашого століття ряд текстологічних досліджень цієї пам’ятки зробила 
відома московська дослідниця Л.Жуковська. Під її керівництвом підготовлене нове видання 
безцінної пам’ятки. 

Текст рукопису написаний на пергамені розміром трохи більше чвертки на 178 
аркушах кількома писцями. Основний текст — 175 аркушів — належав перу двох 
переписувачів, причому другий підписався — Мичька. Останні 3 аркуші писані, як гадають, 
трьома чи чотирма писарями, один з яких залишив дату — «въ лh(т) #S̃Х», тобто 6600 рік, 
або за сучасним літочисленням 1092 р. 

Текст був розподілений між двома основними переписувачами, що передбачає 
наявність двох протографів, з яких одночасно для прискорення роботи велося 
переписування. Як встановила Л.Жуковська, перша частина досить вільно списана з 
короткого апракосу, близького за складом читань до тексту Остромирового євангелія, а 
друга — з більш пізнього за походженням повного апракосу типу Мстиславового євангелія к. 
ХІ — поч. ХІІ ст. Ініціали й заставка мають багато спільного з ініціалами та елементами 
заставок Збірників Святослава 1073 та 1076 р., що дозволило дослідникам (Є.Карський, 
М.Дурново, П.Бузук, М.Соколова та ін.) відносити пам’ятку до південноруських, на 
противагу думці В.Стасова, який пов’язував Архангельське євангеліє за схожістю 
заголовних літер з новгородськими пам’ятками ХІІ — ХІVст. Перша частина рукопису, за 
оцінками вчених, більш архаїчна, ближча до старослов’янського оригіналу, оскільки перший 
переписувач працював з оригіналом короткого апракосу, який сягає кирило-мефодіївського 
перекладу; протографом другої був східнослов’янський повний апракос ХІ ст., що не 
зберігся. 

Рукопис 1092 р. — євангеліє, досить поширений текст, який дійшов до нашого часу в 
численних списках і редакціях, що, як зазначає Л.Жуковська, дає можливість знайти 
об’єктивні критерії розрізнення, вилучення того, що в рукописі належить протографу, що 
привнесене автором останнього списку і под. Як переконливо показав текстологічний аналіз, 
проведений дослідницею, текст Архангельського євангелія становить собою список з 
болгарського (середньоболгарського ізводу) оригіналу, можливість якого передбачали ще 



Є.Карський та М.Дурново, здійснений у Південній Русі, можливо‚ Києві. На 
старослов’янську в своїй основі систему мови пам’ятки накладаються виразні риси мови 
східних слов’ян. Як відзначав свого часу Є.Карський, це євангеліє характеризується «чудово 
вираженими особливостями давньоруської орфографії й мови». Так, позначення носових @, 
# виступають у тексті як графічні варіанти оу, ", зовсім відсутній \, а > вжито лише двічі, 
@- тільки в слові с@бота. Сполуки dj, kj передаються як ж, ч (наприклад, вижь, жажю, 
стражєть, хочєтє, чюжємъ, очютиша, възлєчи, нарєчи с#, ω(т)поучати, скрьжьчєть та 
ін.) поряд з традиційними: виждь, даждь, жаждєть, тоуждємъ, хощєтє, осоуждєнъ, 
хождашє, пєщь, нощь, рєщи і под.). Редуковані ъ, ь пропускаються в слабкій позиції і 
зберігаються в сильній, зокрема особливістю пам’ятки є пропуск ъ, ь в ряді коренів (зло, псъ, 
птєньць, зрhти, книга, кн#зь, кто, многъ, всь і под.), також у префіксах: створьшє, срhтє; у 
суфіксі -ьн-: дължнъ, подобно, довълни, єхиднова, двьрник та ін.; у деяких дієсловах: 
изгнати, призва, въздати, послати, брати, раздра с#, довлh~ть і под., зрідка — у кінці слів: 
г[осподи]н, възнєсєт с#, повиноуют с#, събєрuт с# та ін. Однак поряд з цими відхиленнями 
редуковані ще досить послідовно зберігаються в усіх звичайних для них позиціях і навіть 
можуть відновлюватися там, де старослов’янська мова мала о, е, тобто у закінченнях 
орудного однини чоловічого та середнього роду: о[ть]цьмь, поутьмь, пьрстъмь, моужьмь, 
тhлъмь, ч[є]л[о]в[h]чьскъмь, вєликъмь; у давальному та місцевому множини: мощьмъ, 
людьмъ, словєсьмъ, вєщьхъ, врhмєньхъ, д[ь]ньхъ, нєбєсьхъ і под. Показовою в цьому 
відношенні є правка, зроблена переписувачем у слові съблюдохъ, де перший ъ виправлений з 
о. До східнослов’янських особливостей належить і передача сполук з сонорними, наприклад: 
бьрвьно, пьрсь, пьрстъ, чьрпати, зълчь, вълхвы, дългъ, стълпъ та багатьох інших. Лише у 
двох випадках засвідчене старослов’янське написання: накръмихомъ та црькъвь. 
Поодинокими прикладами представлене і т. зв. друге повноголосся: вълъсви, вълъхвамъ, 
цьрьквъ. Сполуки рh, лh як риса, притаманна старослов’янській мові, досить часто 
передаються як рє, лє, хоча зберігається і традиційна форма, наприклад: врhм#, дрhво поряд 
з врєм#‚ дрєво, з такими ж варіантами передаються корені врhд-, влhк-, брhг-, брhм-, 
жрhб-, срhд-, стрhг- і под. Трапляються окремі повноголосні форми: бєрєгоу, бєрєм", 
жєрєби". В той же час ряд слів, зокрема чрhво, чрhсло, чрhда, чрhжєни~, мають лише 
старослов’янську форму. Перехід h – ~, поряд з цими випадками, взагалі характерний для 
рукопису. Так, давальний і місцевий займенники тєбh, собh, що, як правило, мають 
живомовну форму тобh, собh, іноді записуються і як тєбє, сєбє. Коливання h — ~ 
відзначене також у суфіксі -hль (обитhль, обитєль), у деяких коренях (~сти, тєлєса, 
сєкыра, опрєснокъ), у закінченнях (старєи, о таинє), у словах з часткою нh-: нєси дроугъ 
кєсарєвъ, нєкъгда. Можлива і зворотна заміна ~ на h: бhсhда, трьпhзh, възлhжаи, о 
отрочатh, д[оу]ша отрочатh, нhразоумhхо, якщо це й описки‚ то досить симптоматичні. 
До виразних східнослов’янських рис належать і заміна початкового ~ на о (одинъ, одиного), 
ствердіння р (рызы, приобращєть, оупокрыти, сътвороу). Поряд з 
спільносхіднослов’янськими рисами рукопис відбиває і деякі фонетичні особливості, 
характерні для Південної Русі. В першу чергу це заміна h — и: прислівник «ви, двh ризи, о 
сп[а]си, видивъшє, вид#ть, оудоби~, змішування h — и наявне також у прийменнику та 
префіксі при- — прh-. Крім того‚ слід відзначити й випадки плутання ы — и: рибы, годыны, 
статырь, оупокрыти; перехід кінцевих ъ, ь, в и, ы перед наступним и: почєти и о[ть]ць, 
мол#хоути и, оуби~мы и і под. Відбиття таких фонетичних особливостей мови південних 
східних слов’ян дозволило свого часу П.Бузукові віднести рукопис до найдавніших пам’яток 
української мови.  

Морфологія Архангельського євангелія, за спостереженнями ряду дослідників, 
зокрема М.Соколової, не становить чогось особливого порівняно з іншими найдавнішими 
текстами і старослов’янськими, і східнослов’янськими. Як і інші тексти, переписані на Русі, 
ця пам’ятка фіксує поодинокі випадки заміни флексії -# на -h іменників колишніх jǎ-основ: 
м[оу]ч[є]н[и]цh, пр(о)[ро]чицh, єуфимиh, илиh у родовому однини та jǒ-основ: м[h]с["]цh, 



ключh у знахідному множини. Архангельське євангеліє також відбиває плутання давніх 
основ, розвиток категорії істот (тобто заміну знахідного родовим, закінчення -ови, -єви у 
давальному однини чоловічого роду); закінчення -ъмь, -ьмь у іменників чоловічого та 
середнього роду в орудному однини і под. Можна ще згадати східнослов’янський 
фонетичний варіант займенника I ос. "зъ замість традиційного старослов’янського aзъ та 
наведені вище форми тобh, собh; форма родового-місцевого числівника дъвоу замість 
дъвою; використання поряд із нестягненими, властивими й старослов’янським текстам, 
формами прикметників та дієприкметників у непрямих відмінках типу истиньнааго‚ 
бывшааго, имоущеомоу, въшьдшиихъ і под.‚ стягнених типу ослаблєномоу‚ зъваныхъ; зрідка 
з’являється закінчення I ос. однини атематичних дієслів -ъ замість -ь типу вhмъ, дамъ; у 3 ос. 
однини та множини фіксується характерне для східнослов’янських текстів закінчення -ть та 
зрідка пропуск цього закінчення: къто можє ω/т/поущати; до рис, що наближують 
Архангельське євангеліє до інших переписаних на Русі текстів, належить і поява нового 
сигматичного аористу: рєкоша замість рhша; перфектна форма без зв’язки: окамєнилъ 
с[ь]рдца ихъ; змішування двоїни та множини: бh жє тоу мари" магдалыни и дроуга" мари" 
сhд#щє пр#мо гробоу; є і випадки порушення узгодження у дієприкметників, що пізніше 
призвело до творення нової дієслівної форми — дієприслівника: сиимонъ ... обрhтшє и 
глаш# ~моу ~го жє любльшє і[исоу]съ і под. 

Лексика Архагельського євангелія, за свідченням дослідників, які проводили 
тестологічний аналіз рукопису, зближує його з іншими східнослов’янськими більш пізніми 
текстами, зокрема такими повними апракосами, як Мстиславове‚ Юр’ївське‚ Добрилове‚ 
Холмське та Євсеєве євангелія; наприклад: послоушьствова народъ замість 
свhдhтельствовашє народъ; въставити отъ мртвыхъ замість въскрhсити, дhл# замість 
ради, сърhтє замість противоу придє, часъ поряд з година і под. 

Дослідження цієї пам’ятки показують, наскільки значні і різноманітні відмінності 
східнослов’янських і південнослов’янських рукописів навіть у контекстах одного змісту. І, 
як справедливо зазначає Л.Жуковська, ці відмінності відбивають мовні риси тих чи інших 
локальних і хронологічних мовних спільностей і риси літературно-писемної мови. 
 


