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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. У XV–XVII ст. переважну більшість 

книжкового репертуару складала рукописна книга богослужбового характеру, 

тобто література, яка використовувалася у церквах при звершуванні різних 

богослужінь (вечірня, повечір’я, утреня, часи, літургія, обідниця та ін.) і 

церковних таїнств. Тому дослідження Уставів церковних Єрусалимських як 

головного регламентатора циклів богослужбового кола є наріжним каменем для 

цього періоду. Його комплексне кодикологічне дослідження є невід’ємною 

складовою вивчення історії розвитку кириличної рукописної книги в Україні. 

Сучасні кодикологічні підходи у вивченні книги як комплексного 

історичного джерела сприяють якісному дослідженню збереженої рукописної 

спадщини, що є цілісним продуктом історії та культури. Методологічні 

здобутки кодикології і кодикографії, а також залучення комплексу 

джерелознавчих, палеографічних, філігранологічних, текстологічних, 

археографічних та інших допоміжних історико-філологічних дисциплін 

дозволяють вичерпно дослідити особливості кириличних списків Уставу 

церковного Єрусалимського XV–XVII ст., які зберігаються в українських 

наукових бібліотеках і музеях. 

Вивчення давніх кодексів сприяє розумінню ідей, уявлень і ментальності 

минулих поколінь, рівня їх освіченості, що є частиною досліджень культурної 

антропології й історії повсякдення ранньомодерного часу. Кодикологічне 

дослідження рукописних списків Уставу церковного Єрусалимського XV–

XVII ст. є вагомим аспектом у вивченні унікального культурного здобутку та 

спадщини України. Залучення кодексів із різних українських бібліотечних і 

музейних колекцій, а також вивчення збережених пам’яток у межах однієї 

інституції надає репрезентативності та цілісності дослідженню. 

Міжінституціональний підхід у вивченні манускриптів забезпечує наявність 

різних за часом і місцем створення списків, залежно від цього і відмінностей у 

формуванні змісту, структури кодексів, їх організації, оформлення та 

особливостей побутування. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу здійснено у межах реалізації науково-дослідницької 

роботи кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

«Пізньосередньовічна, ранньомодерна та модерна історія Дрогобицько-

Самбірського Підгір’я (X–XХ ст.)» (номер державної реєстрації 0109U004083). 

Мета роботи полягає у кодикологічному дослідженні кириличних 

списків Уставу церковного Єрусалимського XV–XVII ст., збережених в 

Україні. 

Відповідно до поставленої мети у роботі передбачено вирішення таких 

завдань: 

– проаналізувати історіографію проблематики вивчення Єрусалимських 

Уставів XV–XVII ст., збережених в Україні; 
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– охарактеризувати джерельну базу дослідження Єрусалимських 

Уставів; 

– дослідити назву, склад і структуру змісту Єрусалимських Уставів; 

– вивчити специфіку організації книжкового блока кодексів 

Єрусалимських Уставів; 

– дослідити регіональне походження, конструкцію й оздоблення оправ 

Єрусалимських Уставів; 

– з’ясувати імена переписувачів, а також встановити замовників і 

вкладників Єрусалимських Уставів; 

– проаналізувати локалізацію побутування та міграції списків 

Єрусалимського Уставу. 

Об’єктом дослідження є кириличні списки Уставу церковного 

Єрусалимського ранньомодерного періоду. 

Предметом дослідження є кодикологічне вивчення кириличних списків 

Уставу церковного Єрусалимського останньої третини XV – другої третини 

XVII ст., збережених у музейних і бібліотечних установах України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

принципи історизму, наукової об'єктивності та системності. У дисертації 

застосовано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції, а 

також методи кодикології та кодикографії у взаємозв’язку із спорідненими 

науками, пов’язаними із вивченням писемних пам’яток. Застосовані принципи і 

методи дали змогу провести комплексне кодикологічне дослідження 

кириличних списків Уставу церковного Єрусалимського XV–XVII ст., 

збережених в Україні.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють останню третину XV – 

другу третину XVII ст. Нижня часова межа пов’язана із наявністю найранішого 

за часом створення кодексу, який переписано у 70-х рр. XV ст. Визначення 

верхньою хронологічною межею другу третину XVII ст. пояснюється 

найпізнішим збереженим рукописом в Україні, а також появою друкованого 

варіанта Єрусалимського Уставу (1610, 1633), що призвело до скорочення 

обсягів рукописної продукції та припинення копіювання цих пам’яток. 

Географічні межі дослідження окреслюються місцями збереження 

кириличних кодексів Уставу церковного Єрусалимського у бібліотеках і музеях 

Києва, Львова, Ужгорода і Харкова. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у таких 

положеннях: 

Уперше  

– здійснено комплексне кодикологічне дослідження кириличних списків 

Уставу церковного Єрусалимського XV–XVII ст., збережених в 

Україні; 

– досліджено назву, склад і структуру змісту Єрусалимських Уставів;  

– вивчено специфіку організації книжкового блока Єрусалимських 

Уставів; 

– досліджено регіональне походження, конструкцію й оздоблення оправ 

Єрусалимських Уставів; 
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– встановлено імена переписувачів, а також визначено замовників і 

вкладників Єрусалимських Уставів; 

– проаналізовано локалізацію побутування та міграції Єрусалимських 

Уставів. 

Отримало подальший розвиток 

– вивчення побутування рукописних списків Єрусалимського Уставу; 

Удосконалено 

– методику дослідження кириличної рукописної книги богослужбового 

характеру; 

– практику кодикологічного опису та інтерпретацію їх складових. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження. Результати дисертаційної праці та реалізовані у ній методологічні 

підходи можуть бути застосовані у дослідженнях історії української рукописної 

книги XV–XVII ст., студіях з історії культури і повсякдення, історико-

літургійних працях, каталогах, методичних рекомендаціях із атрибуції та опису 

кодексів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

самостійно, викладені наукові результати належать дисертанту особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та тези 

дисертаційного дослідження представлено на 11 наукових конференціях: 

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: 

формування національного інформаційного простору» (Київ, 4–6 жовтня 

2016 р.); Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: 

стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» (Київ, 3 жовтня 2017 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Сто років академічної славістики в Україні: 

здобутки і перспективи» (Київ, 24 травня 2018 р.); Міжнародна наукова 

конференція з досліджень Східної Європи (КМДСЄ-CIEES) «Методологія, 

джерела та концепція здійснення східноєвропейських досліджень» (Київ, 21–23 

вересня 2018 р.); IV Карнабідівські читання (Чернігів, 4–5 жовтня 2018 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (Київ, 6–8 

листопада 2018 р.); Науково-краєзнавча конференція «ХV Острозькі краєзнавчі 

читання» (Острог, 22 листопада 2018 р.); Перша науково-технічна конференція 

«Сучасні проблеми консервації і реставрації пам’яток мистецтва та писемної 

культури на пергаментній і паперовій основах» (Львів, 23 листопада 2018 р.); Х 

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів 

«Библиотека в ХХІ веке: цифровая реальность» (Мінськ, 27–28 листопада 

2018 р.); «Fragmentology: Теорія та практика роботи із рукописними та 

стародрукованими фрагментами» (Київ, 14 грудня 2018 р.); XV 

Международные книговедческие чтения (Мінськ, 4–5 квітня 2019 р.). 

 Публікації. Основні положення роботи викладено у 12 наукових 

публікаціях: 6 із яких у фахових наукових виданнях; 1 праця у закордонному 

виданні, проіндексованому у базі даних Scopus, Web of Science та ін., 

віднесеному до першого квартиля (Q1); 1 праця у збірнику, включеному до 

переліку фахових наукових видань Республіки Білорусь для публікації 

результатів дисертаційних досліджень; 1 праця, що додатково відображає 
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наукові результати дисертаційного дослідження; 3 праці, які засвідчують 

апробацію матеріалів дисертації. 

 Структура дослідження обумовлена її змістом, метою, науковими 

завданнями і побудована за проблемним принципом. Основна частина роботи 

складається зі вступу та трьох розділів, які містять сім підрозділів і висновків. 

Основну частину дисертації доповнено списком використаних джерел (342 

позицій) і сім додатків. Основний текст дисертації викладено на 164 сторінках, 

загальний обсяг – 231 сторінка. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної праці, визначено 

мету, окреслено завдання, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано 

хронологічні та територіальні межі роботи, а також методологічну основу 

дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, засвідчено апробацію результатів дослідження. 

Перший розділ дисертації – «ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА 

БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ УСТАВІВ ЦЕРКОВНИХ ЄРУСАЛИМСЬКИХ XV–

XVII ст.» – присвячено аналізу стану наукового вивчення теми та 

охарактеризовано її джерельну базу. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія» охарактеризовано стан вивчення теми у 

вітчизняній та зарубіжній історіографії. 

Історіографічний аналіз наукових праць засвідчив, що окремого 

дослідження цьому типу книг не було присвячено. Досліджувані манускрипти 

почали вивчалися у другій половині XIX ст. Василієм Березіним і Миколою 

Петровим. Їхні дослідження реалізувалися у виданні наукових каталогів із 

описом окремих церковних колекцій, зосереджених у Києві. У цей же період 

кодекси також вивчалися з точки зору історико-літургійного напряму, їх тексти 

аналізувалися із Студійськими Уставами, що мало і практичну мету – 

вироблення сучасного уставу богослужінь. Наукове зацікавлення описом 

досліджуваних пам’яток продовжується й у першій третині ХХ ст. – 

з’являються описи київських зібрань, опубліковані М. Петровим, Олександром 

Лебедєвим, Софією Щегловою, а також рукописних колекцій Львова, здійснені 

переважно Іларіоном Свєнціцьким. У радянський період книгознавці займалися 

теоретичними проблемами галузі, питаннями мистецької складової пам’яток 

(Павло Жолтовський, Яким Запаско), дослідження паперу та водяних знаків 

(Ярослав Дашкевич, Орест Мацюк), палеографії кодексів, маргіналій та ін. 

(Ярослав Ісаєвич, Олена Апанович). У 90-х рр. ХХ ст. кодикологічна наука 

набирає якісно нових обертів дослідження (Марта Боянівська, Ольга Іванова, 

Ірина Сус, Віра Фрис). Переосмислюються досвід і напрацювання попередніх 

поколінь книгознавців, застосовуються нові методи вивчення книги як 

комплексного історичного та культурного надбання людства (Любов 

Дубровіна, Олена Гальченко, Людмила Гнатенко, Ольга Іванова). На початку 

ХХІ ст. різні аспекти, пов’язані з досліджуваними списками Уставів, 

розглядаються у загальних публікаціях з історії книги і книжності в Україні, 

вивчаються їх покрайні записи, кодикологічні особливості організації блока та 
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оправ, а також публікуються описи Уставів XVI ст. національних бібліотек у 

Києві та Львові. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база» здійснено аналіз джерельної бази 

дисертаційного дослідження. 

Джерельну основу дисертаційного дослідження безпосередньо становлять 

64 кириличних списки Єрусалимського Уставу XV–XVII ст., які зберігаються у 

Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Львівській 

національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника, Науковій 

бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Науковій бібліотеці Львівського національного університету 

імені Івана Франка, Харківській державній науковій бібліотеці імені 

В. Г. Короленка, Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького, а 

також у фондах Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара 

Легоцького і Львівському історичному музеї. Ці неопубліковані рукописні 

джерела зумовили цілісність дисертаційного дослідження, адже репрезентовані 

різними регіонами створення та побутування, що дозволяє якісно вивчати 

кодекси як комплексне історичне джерело і цілісний продукт історії та 

культури. Проведене опрацювання джерельної бази дисертації дозволило 

встановити, що рукописні кодекси надійшли до сучасних місць збереження у 

ХХ ст. Додатково розкривають історію побутування Єрусалимських Уставів 

архівні джерела XVII–XX ст. Це інвентарні описи майна Загорівського та 

Крехівського монастирів, каталоги бібліотек Пустинно-Миколаївського та 

Михайлівського Золотоверхого монастирів Києва й акти візитацій 

Крехівського, Милецького та Унівського монастирів, а також парафіяльних 

церков с. Батятич, Демна та Надітичі. 

У другому розділі «ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КИРИЛИЧНИХ 

СПИСКІВ УСТАВУ ЦЕРКОВНОГО ЄРУСАЛИМСЬКОГО XV–XVII ст.» 
досліджено кодикологічні особливості кириличних кодексів Єрусалимського 

Уставу, що передбачало дослідження змісту пам’яток, особливостей організації 

книжкового блока, а також оправи. 

У підрозділі 2.1 «Назва, склад і структура змісту» вдалося 

класифікувати тексти рукописів на п’ять груп, основним критерієм чого були 

особливості побудови розділу Уставу церковним службам. З’ясовано та 

досліджено структуру змісту, зокрема його основну та додаткову частини, а 

також проаналізовано календарний розділ кодексів, який часто слугує 

додатковою атрибутуючою ознакою при датуванні пам’яток. 

Вивчення колофонів кодексів Уставів церковних Єрусалимських XV–

XVII ст., провенієнцій, візитаційних актів, інвентарних описів і давніх каталогів 

дозволило визначити, як називали досліджуваний тип книги їх користувачі у 

період застосування за призначенням. Рукописні пам'ятки переважно 

називалися Уставами, проте траплялися випадки, коли до слова «устав» 

дописували пояснення, як, наприклад: глави, розум, єрусалимський, церковний, 

денним і нічним службам, святих Вселенських Отців та ін.  

Під час дослідження тексту кириличних списків Уставу церковного 

Єрусалимського з'ясовано їх склад і структуру. Зміст пам'яток було 
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класифіковано на п'ять груп насамперед за кількістю глав розділу Уставу 

церковним службам. Ця модель класифікування дозволила виявити спільні 

риси у наповненні інших розділів у межах однієї групи пам'яток, а також й 

відмінні риси. Перша група рукописів містить 50 глав і три глави із Тактикону 

Никона Чорногорця, друга – 67 глав, третя – 44, четверта – 76 і п'ята 

сформована з 57 глав Уставу церковним службам. У процесі вивчення цих глав 

ми з'ясували їх походження, а також виявили, що кожна наступна група 

формувалася на основі попередніх. Окрім розділу, присвяченого поясненню та 

визначенню порядку звершень богослужінь, містилися й інші, які становили 

основну частину кодексів. Це Місяцеслов, послідування Чотиридесятниці та 

Пятидесятниці, а також посту апостолів Петра і Павла, Різдвяного та 

Успенського постів. До основного тексту уміщено Часослов і Маркові глави, 

що було характерним для другої групи кодексів, проте Часослов записано у 

двох рукописах XVI ст., які віднесено до другої групи змістів. У п’ятій групі до 

основної частини внесено два розділи – Послідування служб києво-руським 

святим, яким передбачалися полієлей, або всенічне бдіння та Храмові глави. 

Додаткову частину пам’яток наповнювали тексти тропарів (воскресних, 

повсякденних, богородичних, хрестобогородичних і загальних святих), 

кондаків, іпакоїв, алилуаріїв, прокименів, покажчиків читань Євангелія та 

Апостола, різноманітних повчань, пасхалій та інших рубрик. Досліджуючи 

текст календарної частини кодексів, які називають Місяцесловом, встановлено, 

що 77 днів церковного року присвячені святим, які жили і служили на теренах 

Київської, а згодом і Московської митрополій, а також п’ять свят, пов’язаних із 

чудотворенням ікон й освяченням церкви святого Георгія у Києві.  

Підрозділ 2.2 «Специфіка організації книжкового блока» присвячений 

найперше визначенню часу створення кодексів, а також дослідженню обсягу 

рукописів, формату, розміру, структури кодексів, особливостей організації 

сторінки і тексту, палеографічних характеристик, оздоблення пам’яток і стану 

збереженості. 

Вивчення кодикологічних особливостей книжкового блока кириличних 

списків Уставу церковного Єрусалимського XV–XVII ст. дозволило визначити 

час їхнього створення. За матеріалами дисертаційного дослідження з'ясовано, 

що в XV ст. переписано один кодекс, у XVI ст. – 35 і у XVIІ ст. – 28 кодексів. Із 

записів переписувачів встановлено, що у дев’яти кодексах наявні точні дати 

завершення роботи над виготовленням рукописів. Три кодекси XVI ст. містять 

відомості про дату копіювання книг 12 червня 1515 р., 3 квітня 1590 р., 1594 р. і 

шість – XVII ст.: 1603 р., 27 серпня 1612 р., 9 березня 1619 р., 18 грудня 1627 р. 

18 травня 1629 р., 6 жовтня 1632 р. Проведений філігранологічний аналіз 

паперу дав можливість датувати інші 55 манускриптів, збережених без вказівки 

на час створення. Дослідження обсягу пам’яток дозволило стверджувати, що 

книжковий блок первинно не нумерувався переписувачами. Номери аркушів у 

час використання Уставів за призначенням проставлялися кириличними 

цифрами при поновленні у XVII–XVIII ст. Однак у трьох списках XVII ст. 

виявлено факт фоліації аркушів, проте це радше виняток, ніж усталена 

практика. Нумерація аркушів арабськими цифрами відзначається масовістю у 
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ХІХ–ХХІ ст., коли рукописи надходять у бібліотеки і музеї та стають 

предметом наукового дослідження. У 55 рукописах збережено сигнатури 

зшитків, аналіз особливостей їх просталення дав можливість встановити, що 

вони проставлялися безпосередньо перед оправленням і вони часу створення 

кодексів, які писалися кириличними цифрами переважно коричневим 

атраментом, рідше у поєднанні з кіновар’ю або чорнилом. Номери зшитків 

містилися у низу аркушів, ближче до зовнішнього кута або середини цього ж 

берега. Аркуші блока формувалися у зшитки, а їх кількість не була сталою. За 

проведеним дослідженням з’ясовано, що у більшості кодексів їх кількість 

складала в середньому 6 і 8 аркушів, хоче є випадки наявності 10, 12 і навіть 14 

аркушів у зшитках. Рукописні кодекси переписані виключно на ганчір’яному 

папері білого кольору. Дослідження водяних знаків паперу також допомогло 

визначити формат кодексів, який встановлюється за місцем розташування 

зображення філіграні. Встановлення формату книжкового блока досліджуваних 

списків Єрусалимського Уставу дозволяє стверджувати, що цей тип книги 

виготовлювався у другу частину аркуша, проте дев’ять манускриптів 

переписані у четверту частину аркуша, що мало місце у XV–XVI ст., рукописів 

четвертого формату у XVII ст. не виявлено. Організація сторінки залежала від 

формату кодексів, розмір поля запису для другого формату коливався в 

еквіваленті 165–260 х 110–160 мм, а для четвертого формату – 145–170 х 90–

100 мм. Від розміру сторінки залежала й кількість рядків, яких могло бути від 

15 до 38, розміщених в один стовпець. Лише у кодексі другої третини XVI ст. 

текст розміщено у два стовпці. За проведеним палеографічним дослідженням 

встановлено, що розмір рядкових літер становить від 2 до 4 мм, ширина 

вузьких літер складає 1–2 мм, а широких – від 3 до 7 мм. Міжряддя у 

проаналізованих рукописах має від 4 до 8 мм. Дослідження організації тексту 

показало, що всі пам’ятки містять рубрикацію, а у 40 кодексах наявні 

колонтитули безпосереднього часу створення (22) і пізнішого часу 

проставлення (18). Лише у манускрипті першої третини XVII ст. текст 

розміщено у лінійних рамках, що було свідченням запозичення 

стародрукованої практики. Текст окремих розділів спадав у V-подібній, 

чашоподібній і хрестоподібній формах, що надавало естетичності в організації 

пам’яток. Кириличні списки Єрусалимських Уставів, збережених в Україні, 

переписані півуставним типом письма, однак у нашому дослідженні виявлено, 

що в одному кодексі першої третини XVI ст. півустав переходить у скоропис, а 

у п’яти рукописах XVII ст. простежуються риси скоропису. У ході дослідження 

почерків переписувачів Уставів виявлено що у 16 екземплярах кількість 

копіювальників становила від двох до п’яти. Для художнього оформлення 

рукописів застосовувалися здебільшого заставки плетінчастого, а також 

рослинного типів, у незначній кількості пам'яток зафіксовано використання 

ініціалів і кінцівок. Заголовки розділів писалися в'яззю за допомогою кіноварі, 

рідше – золочення та застосування інших барв. Аналіз стану збереження 

кодексів дозволив стверджувати, що пам'ятки активно використовувалися. 

Свідченням затребуваності є забруднені кутики сторінок жиром пальців, 

розриви аркушів, плями воску. Встановлено реставраційні чи поновлювані 
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роботи, які сприяли тривалішому користуванню кодексами, зокрема це 

доповнення втрачених частин аркушів, відтворення незбережених фрагментів 

тексту, укріплення розривів, перешивання блока та виготовлення нових оправ. 

У підрозділі 2.3 «Регіональне походження, конструкція й оздоблення 

оправ» досліджено матеріали і складові частини оправ, а також оздоблення. 

Аналіз техніки оправлення та характеру оздоблення дозволив уточнити час і 

місце їх виготовлення, побутування, а також міграції кодексів. 

Детальне вивчення оправ Єрусалимських Уставів XV–XVII ст. дозволило 

встановити час та регіони їх виготовлення. Визначено, що 12 кодексів 

збережено у первинних оправах XVI–XVII ст., які створені на сучасних 

територіях України та її етнічних землях. В окремих випадках вдалось 

встановити інтролігаторські майстерні, які діяли при Києво-Печерській та 

Троїце-Сергієвій лаврах, Пустинно-Миколаївському монастирі Києва та 

Львівському Успенському братстві. Окрім того, з’ясовано два імені 

інтролігаторів – Григорій Косталевський (диякон Пустинно-Миколаївської 

обителі) та ієрей Стефан (священик церкви с. Руське Поле на Закарпатті). 

Виготовлення вторинних оправ здійснювалося на кошти церков, у яких 

побутували кодекси, а також мирян. За допомогою записів у книгах 

встановлено замовників переоправлення Уставів – ігумен Пустинно-

Миколаївського монастиря ієромонах Йосиф Полятний, архимандрит Унівської 

обителі ієромонах Феодосій Сосновський і мирянин Симеон Алч із с. Вонігове, 

що на Закарпатті. Оправи переважно виготовлювалися із дерев’яних кришок, 

поволочених шкірою, які містяться на 46 рукописах. Дошки містять канти і 

ранти, проте є й такі, які були у рівень із книжковим блоком. Корінці блоків 

репрезентовані різними за типом і формою, тобто глухі та порожнисті, прямі, 

заокруглені та кашировані. Корінці зміцнювалися тканими і плетеними 

капталами, а також каптальною стрічкою. Книжкові блоки зшивалися 

ланцюжком і на опорах (шнурах). Обрізи рукописних книг фарбувалися у 

червоний, жовтий, зелений, синій і коричневий кольори. Застосовувалося також 

фарбування обрізів крапленням фарбою, під мармур чи золочення із тисненням. 

У випадку із кодексом першої третини XVI ст., то його обріз містить, окрім 

фарбування у червоний колір, словесник. За конструкцією форзаци кодексів 

були суцільні та складені з фальчиком, а за типом кріплення – приклеєні, 

пришивні і прошивні. Вони виготовлялися переважно із ганчір’яного паперу, 

складеного навпіл, чи двох окремих аркушів. Траплялися випадки застосування 

у якості форзацного матеріалу аркушів з інших книг чи навіть ксилографічних 

гравюр. Досліджуючи оправи, вдалося здійснити реконструкцію застібок, адже 

багато оправ дійшло із частковими чи цілковитими втратами структурних 

елементів застібок (пробої, шпеньки, ремені з наконечниками і петлями чи 

лише ремені). Масовим попитом користувалися застібки на врізні пробої, однак 

також застосовувалися і на накладні пробої, застібки на врізні шпеньки, а також 

зав’язки. До фурнітури також належить застосування на оправах Уставів 

накладних елементів у вигляді середників, наріжників і пуклів, зафіксованих на 

4 кодексах. Кришки та корінці оправ оздоблювалися блінтовим і золотим 

тисненням за допомогою різноманітних інструментів – накаток, дорожників, 
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штампів і кліше. Наприкінці ми реконструювали схеми розміщення тиснення на 

кришках оправ, які виділено у три групи із варіативними особливостями. 

Третій розділ «ПОБУТУВАННЯ УСТАВІВ ЦЕРКОВНИХ 

ЄРУСАЛИМСЬКИХ XV–XVII ст.» присвячено дослідженню історії 

побутування Уставів церковних Єрусалимських, яке базувалося у реконструкції 

функціонування їх списків від моменту створення до часу надходження до 

сучасних місць збереження. 

У підрозділі 3.1 «Переписувачі кодексів, замовники і вкладники» 

встановлено імена переписувачів, їх географічне та соціальне походження, 

професійну приналежність, а також час виготовлення Уставів церковних 

Єрусалимських. 

Єрусалимські Устави XV–XVII ст. створювалися переважно 

представниками духовенства або особами, наближеними до церковного 

середовища. У цьому розділі було встановлено дванадцять імен переписувачів, 

які збережені у чверті кодексів. Копіювали пам’ятки у XVI ст. Василій, 

підключник тверського князя Івана Шелони (1515 р.), Василій, дяк Олексій, 

ієрей Петро, Іван Шапкін (1590 р.), диякон Лука (1594 р.), а у XVІI ст. – 

чернець Данило Гаврилов (1603 р.), син священика Матфій Смідинський 

(1612 р.), дяк Лонгин, ієрей Йоаким (1627 р.), ієрей Лаврентій Гучкович 

(1629 р.) та Яків Данилович (1632 р.). Три переписувачі книг: Василій, Іван 

Шапкін і Яків Данилович про свою соціальну та професійну приналежність 

нічого не зазначили, можливо, виключне переписування книг становило 

основний рід їх діяльності, але записування про це для них не мало особливого 

значення, адже було очевидним. Окрім того, з’ясовано, що Лаврентій Гучкович, 

окрім Уставу 1629 р., переписав ще шість кодексів богослужбового характеру. 

Замовниками Єрусалимських Уставів зазвичай були представники 

духовенства: ігумен Захарія із Корачева, ієрей Михайло із Городця та ієрей 

Матфій із Воробіївки. Проте замовниками двох кодексів були громади –

парафіяльна спільнота церкви Григорія та Параскеви П’ятниці м. Вологда і 

члени братства шевців м. Куликів. Траплялися випадки, коли замовниками 

виступали миряни, зокрема ключник тверського князя Іван Шелона, Василій 

Руданик і Данко з Надітичів.  

Досліджуючи особливості дарування книг, у монастирські та парафіяльні 

храми, було класифіковано два типи вкладів. У 19 списках Єрусалимських 

Уставів збережена інформація про ктиторів. Із цієї кількості лише чотири 

пам’ятки були вкладені церковнослужителями, а п’ятнадцять – мирянами. 

Окрім того, виділено чотири групи даровизн серед мирян. До першої категорії 

належать одиничні вклади, тобто коли у ролі ктиторів виступала одна особа (6 

кодексів); до другої віднесено родину (5 книг), іншу категорію становили групи 

осіб без зазначення родинної спорідненості (2 рукописи), а четвертий вид 

об’єднаний вкладниками, які дарували книги після їх поновлення (2 кодекси). 

У підрозділі 3.2 «Локалізація побутування та міграції кодексів» 

визначено локалізацію створення, побутування та переміщення кириличних 

списків Уставу церковного Єрусалимського.  
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У процесі дисертаційного дослідження встановлено, що переважна 

більшість Уставів церковних Єрусалимських XV–XVII ст. була створена у п’яти 

українських історичних регіонах: на Волині, Галичині, Закарпатті, Київщині та 

Поділлі. Загалом на теренах сучасної України та її етнічних землях було 

переписано 53 кодекси із 64 досліджуваних, у сучасних кордонах Російської 

Федерації – 10 і на історичних землях Молдови – один рукопис. У результаті 

дослідження провенієнцій вдалося встановити локації побутування рукописних 

книг. Отримані відомості дозволили з’ясувати, що на Галичині побутувало 23 

кодекси, на Волині та Київщині – по сім, Закарпатті – два, Поділлі – один і на 

сучасних теренах Росії – вісім Уставів церковних Єрусалимських. Додатково 

висвітлюють історію побутування інвентарі та візитаційні матеріали 

парафіяльних і монастирських храмів, зокрема описи церковних книг 

Пустинно-Миколаївського, Михайлівського Золотоверхого, Загорівського, 

Крехівського, Милецького, Унівського монастирів, а також церков у селах 

Демна, Батятичі і Надітичі. Окрім цих відомостей, у кодексах уміщено 

інформацію про історичні події у безпосередній місцевості чи регіоні. 

Наприклад, Уставі церковному Єрусалимському останньої третини XVI ст. 

очевидець записав про козацькі безчинства у Немирові 1655 р., перебіг 

Польсько-турецької війни 1683–1699 рр., або у кодексі першої третини XVII ст. 

записано про початок будівництва церкви Білостоцького монастиря на Волині 

та точну дату смерті її фундатора – єпископа Перемишльського Сільвестра 

Гулевича. Майже усі списки Єрусалимського Уставу першопочатково 

побутували у регіонах їх виготовлення. Однак ці кодекси не оминуло 

переміщення. У ході вивчення історії їх побутування встановлено, що 27 

пам’яток мігрували від місць свого первинного побутування. Ми виділили три 

групи переміщення досліджуваних рукописних книг. Першу категорію 

складають 15 кодексів, які змінювали локацію побутування у тому ж регіоні в 

якому були переписані. До другої групи віднесли 5 книг, які переміщувалися 

міжрегіонально, тобто із регіону виготовлення до іншого регіону побутування 

(наприклад волинський рукопис, який згодом дарувався у храм Київщини). 

Останню, третю, групу об’єднують 7 рукописів, які переписані та спершу 

побутували у сучасних межах Російської Федерації, а починаючи із XVIII ст. 

опинилися на Київщині. Тобто нам вдалося простежити долю збережених на 

сьогодні списків Уставу церковного Єрусалимського в українських 

бібліотечних і музейних інституціях від часу їх створення до моменту 

потрапляння у сучасні місця збереження. 

 

ВИСНОВКИ 
У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено 

обґрунтовані у дисертації основні положення, які виносяться на захист: 

1. Досліджувані списки Уставу церковного Єрусалимського XV–XVII ст., 

які зберігаються в українських бібліотеках і музеях, почали досліджуватись у 

другій половині ХІХ ст. (В. Березін, М. Ґембарович, Б. Дудік), продовжують 

вивчатися й актуальні у ХХ–ХХІ ст. (М. Гудзій, О. Лебедєв, М. Петров, 

І. Свєнціцький, С. Щеглова, І. Сус, В. Фрис, О. Іванова). Огляд історіографії 
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засвідчив, що дослідження цих манускриптів реалізовувалося переважно у 

загальних книгознавчих і джерелознавчих працях. Ці кодекси не були 

предметом окремого кодикологічного дослідження.  

2. Основа джерельної бази роботи – 64 списки Уставу церковного 

Єрусалимського XV–XVII ст., які були виявлені у восьми бібліотечних і 

музейних інституціях України. Ці неопубліковані рукописні джерела зумовили 

цілісність цього дисертаційного дослідження, адже представлені різними 

регіонами створення та побутування, що дозволяє якісно вивчати кодекси як 

комплексне історичне джерело і цілісний продукт історії та культури. Сучасне 

місце знаходження пам’яток зумовлене особливостями іх побутування та 

переміщення.  

3. Кириличні списки Уставу церковного Єрусалимського XV–XVII ст. 

належать до книг богослужбового характеру, проте їхні тексти не читаються 

при звершенні церковних служб. Книга призначена для визначення складу, 

порядку і чину здійснення богослужінь добового, тижневого та місячного кіл, а 

за характером вона належить до регламентаційних. Рукописні пам'ятки у 

переважній більшості іменувалися Уставами, що підтверджується 

джерелознавчим вивченням колофонів рукописів, власницькими і вкладними 

записами, а також візитаційними матеріалами, інвентарними описами і давніми 

каталогами. Під час дослідження тексту кириличних списків Уставу 

церковного Єрусалимського XV–XVII ст. з'ясовано їх склад і структуру змісту. 

За цими параметрами пам'ятки було класифіковано на п'ять груп насамперед за 

кількістю глав розділу Уставу церковним службам (перша група рукописів 

містить 50 глав і три глави із Тактикону Никона Чорногорця, друга – 67 глав, 

третя – 44, четверта – 76 і п'ята сформована з 57 глав). Ця модель 

класифікування дозволила виявити спільні риси у наповненні інших розділів у 

межах однієї групи пам'яток, а також й відмінні риси.  

4. Вивчення кодикологічних особливостей книжкового блока кириличних 

списків Уставу церковного Єрусалимського XV–XVII ст. дозволило визначити 

час їхнього створення. За матеріалами дисертаційного дослідження з'ясовано, 

що в останній третині XV ст. переписано один кодекс, у першій третині XVI ст. 

– п’ять, у другій третині – 12 і в останній третині XVI ст. – створено 18 

рукописів, а у першій третині XVIІ ст. – 27 кодексів, на початку другої третини 

XVIІ ст. – один список. Дослідження обсягу пам’яток дозволило стверджувати, 

що книжковий блок первинно не нумерувався переписувачами. У 55 рукописах 

збережено сигнатури зшитків, аналіз особливостей їх просталення дав 

можливість встановити, що вони проставлялися безпосередньо перед 

оправленням. Аркуші блока формувалися у зшитки, а їх кількість не була 

сталою. Рукописні кодекси переписані виключно на ганчір’яному папері білого 

кольору. Дослідження водяних знаків паперу допомогло визначити формат 

кодексів, що дозволяє стверджувати, що цей тип книги виготовлювався у другу 

частину аркуша, проте дев’ять манускриптів переписані у четверту частину 

аркуша. Організація сторінки залежала від формату кодексів, від його розміру 

залежала й кількість рядків. Кириличні списки Єрусалимських Уставів, 

збережених в Україні, переписані переважно півуставним типом письма. Для 
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художнього оформлення рукописів застосовувалися здебільшого заставки 

плетінчастого, у незначній кількості пам'яток зафіксовано використання 

ініціалів і кінцівок. Заголовки розділів писалися в'яззю за допомогою кіноварі. 

Аналіз стану збереження кодексів дозволив стверджувати, що пам'ятки активно 

використовувалися.  

5. Детальне вивчення оправ рукописних Уставів XV–XVII ст. дозволило 

встановити час та регіони їх виготовлення. Встановлено, що дванадцять 

рукописних книг збережено в первинних оправах XVI–XVII ст., які переважно 

створені на сучасних територіях України та її етнічних землях. В окремих 

випадках вдалось визначити професійні інтролігаторські майстерні. Окрім того, 

з’ясовано два імені інтролігаторів – Григорій Косталевський та ієрей Стефан. 

Виготовлення вторинних оправ здійснювалося на кошти церков, у яких 

побутували кодекси, а також мирян. Оправи переважно виготовлювалися із 

дерев’яних кришок, поволочених шкірою, які містяться на 46 рукописах.  

6. Єрусалимські Устави у період XV–XVII ст. створювалися переважно 

представниками духовенства або особами, наближеними до церковного 

середовища. У цьому розділі було встановлено дванадцять імен переписувачів, 

які збережені у чверті кодексів (Василій, підключник тверського князя Івана 

Шелони (1515 р.), Василій, дяк Олексій, ієрей Петро, Іван Шапкін (1590 р.), 

диякон Лука (1594 р.), чернець Данило Гаврилов (1603 р.), син священика 

Матфій Смідинський (1612 р.), дяк Лонгин, ієрей Йоаким (1627 р.), ієрей 

Лаврентій Гучкович (1629 р.) та Яків Данилович (1632 р.). Замовниками 

Єрусалимських Уставів зазвичай були представники духовенства. Проте є 

випадки, коли замовниками були миряни (ключник тверського князя Іван 

Шелона, Василій Руданик і Данко з Надітичів). Класифіковано два типи вкладів 

– церковнослужителями і мирянами. 

7. Встановлено, що переважна більшість досліджуваних Уставів 

церковних Єрусалимських XV–XVII ст. були створені у п’яти українських 

історичних регіонах: на Волині, Галичині, Закарпатті, Київщині та Поділлі. 

Загалом на теренах сучасної України та її етнічних землях було переписано 53 

кодекси із 64 досліджуваних, у сучасних кордонах Російської Федерації – 10 і 

на історичних землях Молдови – один рукопис. У результаті дослідження 

провенієнцій вдалося встановити локації побутування рукописних книг. 

Отримані відомості дозволили з’ясувати, що на Галичині побутувало 23 

кодекси, на Волині та Київщині – по сім, Закарпатті – два, Поділлі – один і на 

сучасних теренах Росії – вісім пам’яток. Майже усі списки Єрусалимського 

Уставу першопочатково побутували у регіонах їх виготовлення. У ході 

вивчення історії їх побутування встановлено, що 27 пам’яток мігрували від 

місць свого первинного побутування. Виокремлено три групи переміщення 

досліджуваних рукописних книг: змінювали локацію побутування у тому ж 

регіоні в якому були переписані; переміщувалися міжрегіонально; переписані 

та спершу побутували у сучасних межах Російської Федерації, а починаючи із 

XVIII ст. опинилися на Київщині. 
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АНОТАЦІЯ 

Волощенко С. А. Устав церковний Єрусалимський XV–XVII ст.: 

кодикологічне дослідження кириличних списків, збережених в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни. – Інститут української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена комплексному кодикологічному дослідженню 

кириличних списків Уставу церковного Єрусалимського XV–XVII ст. 

Рукописні пам'ятки вивчено як цілісне історичне та культурне джерело. 

Дослідження кодексів дозволило типологізувати наявні списки XV–XVII ст., 

виявити спільні та відмінні риси у побудові структури. Опрацювання 

філіграней паперу, письма, художнього оформлення блока та особливостей 

його оправлення дало змогу датувати манускрипти і визначити регіони 

переписування. Дослідження осіб переписувачів, замовників і вкладників, 

дозволило встановити коло людей, які безпосередньо пов’язані із 

досліджуваними книгами. Реконструкція історії їх функціонування від моменту 

переписування до часу надходження до сучасних місць збереження дало 

розуміння, як вони переміщувалися, що зумовлювало це явище, а також як вони 

повторно купувалися і вкладалися в інші храми. 

Ключові слова: Устав церковний Єрусалимський, кодикологія, рукописна 

книга, кириличні списки, бібліотека, музей. 

 

АННОТАЦИЯ 

Волощенко С. А. Устав церковный Иерусалимский XV–XVII вв.: 

кодикологическое исследования кириллических списков, сохранившихся в 

Украине. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные 

исторические дисциплины. – Институт украинской археографии и 

источниковедения им. М. С. Грушевского Национальной академии наук 

Украины, Киев, 2020. 
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Диссертация посвящена комплексному кодикологическому исследованию 

кириллических списков Устава церковного Иерусалимского XV–XVII ст. 

Рукописные памятники изучено как целостный исторический и культурный 

источник. Исследование кодексов позволило типологизировать имеющиеся 

списки XV–XVII вв., выявить общие и отличительные черты в построении 

структуры. Обработка филиграней бумаги, письма, художественного 

оформления блока и особенностей его переплета позволило датировать 

манускрипты и определить регионы создания. Исследование лиц переписчиков, 

заказчиков и вкладчиков, позволило установить круг людей, которые 

непосредственно связаны с исследуемыми книгами. Реконструкция истории их 

функционирования с момента переписывание до времени поступления в 

современных мест хранения дало понимание, как они перемещались, что 

приводило к этому явлению, а также как они повторно покупались и 

вкладывались в другие храмы. 

Ключевые слова: Устав церковный Иерусалимский, кодикология, 

рукописная книга, кириллические списки, библиотека, музей. 

 

SUMMARY 

Voloshchenko S. A. Jerusalem Typikon of the 15th–17th Centuries: 

Codicological Research of Cyrillic Handwritten Copies in Collections of 

Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in History. Specialty 

07.00.06 – Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines. –

M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is based on the complex codicological research of Cyrillic 

copies of Jerusalem Typikon. Manuscripts are studied as an integral historical and 

cultural source. The study is composed on the basis of considerable data from 

primary sources: Jerusalem Typika copies, old catalogues, inventories, visitation data 

and early printed books. 

The analysis of historiography concludes that the special study for this book 

type has not yet existed. The research of examined manuscripts was begun in the 

second half of the 19th century by Vasily Berezin and Mykola Petrov. Their studies 

were concluded by publishing the catalogues, including the description of certain 

church collections, concentrated in Kyiv. The source basis of the dissertation thesis 

consists of 64 Cyrillic copies of Jerusalem Typikon, which are stored in Collections 

of Ukraine Scientifics Libraries and Museums. The examination of primary sources 

in the dissertation made it possible to reveal that manuscripts were transferred to their 

current storing places in the 20th century.  

On the basis of donator’s and owner’s inscriptions in books, from the 

information in colophons, inventories and visitation descriptions the names of 

manuscripts during their use according to their intended purpose are defined. The 

held research of titles has shown that copies were named as Ustav, not Typikon, in 

contradiction with 19-century and, partly, 20-century liturgists’ and theologists’ 

opinion. The detailed study of the manuscript's content made it possible to determine 
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their composition and content structure. The manuscripts are composed of main and 

additional parts. In the main part, the Statute of Divine Service, Menologium, 

Akoluthia of Quartodecima, Pentecost, St. Peter and Paul Lent are placed, 

supplemented with the St. Mark’s Capitula in some cases. The additional part 

consists of texts of Troparia, Kondakia, Prokimena, Allelujaria and Common 

Services for Saints, and other Akoluthia as well. The watermark research made it 

possible to establish creation dates for codices written between the last third of the 

15th century and the beginning of the second third of the 17th century. The 

examination of colophons and marginalia has allowed determining that nine 

manuscripts of 64 examined copies had had the exact date of re-writing.  

The Typikon copies had been written with a half-uncial script, it was 

established that in a few 17-century manuscripts half-uncial has cursive elements, and 

in a 16-century copy from the territories of modern Russia, half-uncial is transformed 

into a cursive script. The examination of codex handwritings has shown that their text 

could be accomplished not by the only scribe, there could be two or even more of 

them. The manuscripts were mostly decorated with headpieces of wicker and 

vegetable types. The chapters incipits sometimes have wicker and pictorial initials, 

but convenient non-decorated cinnabar initials were more popular. 

The Jerusalem Typika bindings are original in 12 cases, dated correspondingly 

to manuscript creation time. Depending on the place of creation and use they were 

binded (Volhynia, Galicia, Transcarpathia, Kyiv region and Russian territories). We 

have determined, being supported by examination of decoration, composition and 

technique features, certain binding facilities, that the places of binding production.  

The research discovered the names of scribes of Jerusalem Typikon copies. 

They were male persons, connected with clergy. 12 of 64 manuscripts consist of 

information about their creators which were priests, deacons, monks, sextons, clergy 

descendants and secular people. Manuscripts were produced on order of clergy, 

parish communities and civilians. Codices were donated to monasteries and parish 

churches by representatives of the clergy, by families and groups without blood 

bonds.  

The research efforts in the localization of creation and migrations of 

manuscripts have discovered that 53 copies were composed within the borders of 

modern Ukraine (Volhynia, Galicia, Transcarpathia, Kyiv region, Podolia) and in 

ethnic Ukrainian enclaves in Russian Federation (10 copies), and In Moldova 

historical territories (1 book). The inscriptions on folio margins, as well as visitation 

descriptions, old catalogues and visitation papers, have revealed the history of 

manuscript use. Evaluation of sources has established that in Galicia 23 manuscripts 

were in use, 7 in Volhynia, 7 in Kyiv region, 2 in Transcarpathia 1 in Podolia and 8 

in modern Russian territories. Marginalia has allowed determining three groups of 

book migrations: within the region of origin – 15 manuscripts, trans-regional 

migration – 5 copies, and 7 more were transferred from the modern Russian to the 

modern Ukrainian territories.  

Key words: Jerusalem Typikon, codicology, manuscript, codex, handwritten 

book, cyrillic copies, library, museum. 
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