
I.

Студіі' над тою безіменною, хоч часто відомим особам старо
го й нового заповіту підсуваною літературою, що зоветься (не зо
ва м  відповідно) старо й новозавітними апокріфами, займають у 
остатніх часах шшьну увагу що раз то ширшого кода европейсь- 
ких учених. Може найцікавійше те, що на них зачали звертати 
пильну увагу теольоги, особливо протестантські, які до недавна 
вважали можливим коли не зовсім ігнорувати ту „баИкову" літе- 
ратуру, то все таки дивилися на не'і згорда. Певно, догматична, 
теольогія, що сто'Гть на основах уставлених далеко пізнійіною від 
апокріфів історичною еволюціею, нерадо черпав з тих на-пів ере- 
тицьких творів, але історія церкви, особливо пильно оброблювана 
тепер історія первісного христіянства (1]гсЬгІ8іепіиш). користуеться 
що-раз щедрійше тими багатими жерелами, як документами пев- 
них давно забутих вірувань та релігійних тендендій, яких від- 
гуки одначе в великій мірі вплинули на формованѳ коли не основ- 
них догм, то багатоі' обрядности, культу, легенди пізнійшого христі- 
янства.

Із сучасних теольогів, що працюють над збіранем та студі- 
ованем апокріфів, досить буде назвати таких, як помершого не
давно Ріхарда Ліпсіуса,* автора фундаментальноі тритомовоі' праці 
про апокріфічні діяня апостолів, Цана, автора простороі праці 
про історію христіянського канона, Гарнака, автора простороі' 
історіі старо-христіянськоі' літератури, Барденгевера, автора історіі 
церковноі літератури, писаноіі з католицького становища, і цілоі

Студія над одним мало відомим апокріфом.
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плеяди молодших сил, як Бонвеч (що перекладае деякі твори за- 
ховані лише в  церковно-славянських текстах), Прайшен, що ви- 
дае спеціяльну часопись, присьвячену дослідам над первісним 
христіянством (2еИ8сЬгіЙ Яіг сііе пеиіезіатепШ сІіе ЛѴізвепзсЪаЙ, ви- 
ходить отсе вже шостий рік), Гункель, Геннеберг і инші. Також у 
Англііі групуеться біля кембріджського універсітету громадка ду- 
же солідних робітників на’тім полі, що видають у науковім оброб- 
леню гредькі та середяьовікові латинські тексти (дир. відому серік> 
Ермітеджа Робінсена Техіз апсі віисііев, сопІгіЬийопэ іо ЬіЫісаІ апсі 
раігівйс ІііегаШге, де иід редакціею Монтага Родса Джемса вий- 
шла двотомова збірка невідомих досі латинських та грецьких 
апокріфічних текстів з багатим науковим апаратом) і в цілій 
серіі чудово оброблених енциклопедій (енцикльопедія біблійна, ен- 
дикльопедія новозавітна включно з часом апостольським, словар ста- 
рохристіянськоі' біографй перших семи віків і т." д.)— представили 
теперішнУй стан тих інтересних студій з можливою повнотою та 
точністю-. АнальохМчний рух іде також у Америці, де розпочато 
видане енцикльопедіі гебреістичноі'. До сього треба додати пильне 
узгляднюване апокріфів у таких виданях, як нове оброблене 
широко росповсюдженоі' теольогічноі енцикльопедііі Гаука (колись 
Герцога і Плітта), якоі’ досі вийшло 17 томів; додати працю ко- 
легі'і Боляздистів у Брюссель що працюе тепер над продовженем 
документальних Асіа запс!;огит (тепер підготовляються матеріяли 
для падолиста) і рівночасно в часописі Апаіесіа Воііапсііапа видав 
старі тексти, особливо грецькі, з добрим науковим апаратом.

Та обік теольогів звернули в остатніх часах також фільольоги 
та історики літератури пильну увагу на сю довго занедбану па- 
рість творчости. Праця фільольогів у с'ім напрямі звернена була за- 
цікавленем так званою геленістичною добою грецькоі цівілізаціт^ 
для якоі пребагатий археольогічний та писаний матеріял дали ве
д е т  отсе вже чверть столітя розкопи в долТшньому бгипті з і'х масок> 
папирусів та записаних черепків (острака), що позволили вгля- 
нути в економічне, суспільне та духове жите египетських та 
сирийських греків від часів Александра Македонського аж геть 
до арабськоіі епохи далеко докладнійше, ніж се було можливе 
вперед. Ті розкоди дали між иншим багатий матеріял також для 
зрозуміня мови й термінольогіі' таких творів, як александрійський 
переклад БібліТ і як новозавітні книги, писані власне тодТшньою 
геленістичною мовою. Вони дали дуже важні причинки також 
для ііізнаня і досліду найстарших апокріфів, що вже в перших 
віках нашо'і ери були перекладені з грецькоі' мови на мову тодіш-
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иіх феллахів, що була матірю теперішньоі, вже майже вимерлоі 
коптськоі'. Відкритя значного числа памяток, списаних у тій копт- 
ській мові і захованих по старих коптських манастирях, позволило 
прослідити літературну традицію теі мови на протязі білыпе як 
2000 літ і дало підставу деяким учении (особливо Амеліно) 
бачити в многих христіянських, головно гностичних апокріфах 
і легендах, парости та перерібки творів староі' египетськоі' літера- 
тури. Взагалі ересь гностиків, рсзповсюджена в перших трьох 
віках нашоі' ери від Сицилп до Евфрата і далі на схід, була, як 
догадуються, творцем найбілыпоі части відомих нам апокріфів, 
а  з історично-лТтературного боку вона цікава тим, що в і“і творах 
збігаються відгуки і староѳгипетськоТ і старовавилонськоі' і індій- 
ськоі та староперськоі' літератури, так як у іТ доктрінах зливалося 
христіянство з маздеізмом, з грецькими та египетськими місте- 
ріями, з вавилонською магіею та буддийською саможертвою.

Із учених фільольогів, що присьвяіили своі' сили й працю 
прокладаню я с н и х ' стежок у тих темних лябірінтах, на першім 
місці годиться назвати Ервіна Роде з його прегарною „Історіею 
грецького романа.* Що правда, сам автор, стоячи на естетичнім 
становищі старших фільольогів, з деяким призирством дивиться 
ще на свою тему, розгрібае іі мов купу сьмітя з тою думкою, щоб 
ощадити иныним труда та прикрости, аби не мусіля ще раз ро- 
бити сю працю. Та про те культурно-історичне тло се’і праці вийшло 
таке пщроке, сила виведених ним фактів духового життя „упа- 
даючоі" ГреціІ показалася такою великою, що тема привабила як 
стій до себе нові сили. Перше місце між ними займае Герман 
Узенер, якого передчасна смерть на початку 1906 р. проняла 
щирим жалем усіх, хто мав нагоду користуватися його працями. 
Він залюбки бере темою своіх праць старохристіянські легенди, 
а власне такі, що були відгуками та літерагурними перерібками 
старших грецьких та оріентальних міфів, при помочи літературно- 
критичноі методи віднаходить іх жерела, рисуе і'х розвій на тлТ 
широкого обрію культурно! історіт, слідить IX звязок з куяьтами, 
звичаями та обрядами поганськими і христіянськими. Рядом з 
ним слід би поставити й росийського вченого проф. А. Н. Весе- 
ловського, особливо його праці' „Опыты по исторіи развитія хри
стианской легенды" (друковані в „Журн. мин. нар. проев." 70-их 
років) та „Изъ исторіи романа и повѣсти“, головно т. I, як би ті 
працТ свою мову та почасти через те, що були друковані 
в мало достуднім по за межами Росіі' періодичнім виданю і навіть 
досі не видані окремою книгою, не були позбавлені відповідного
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впливу на загальний хід тих студій у Европі, який би 'ім по 
заслузі належався.

У  славянщині зацікавлене апокріфічною літературою поча- 
лося майжѳ разом із течіею так званого славянського відродженя. 
3  іменами перших батьків того відродженя, Шафарика, Восто
кова, Калайдовича, Строева, Данічіча звязані також перші від- 
критя на тім полі. Велике багацтво старих славянських рукописів, 
нагромаджене в Росіі, аж просилося на пошукуване. Від 50-их 
років ідуть публікаціі Горского і Невоструева, Буслаева, Костома
рова і Пииіна, Тіхонравова, Срезневського, які відкрили пе
ред ученими велике багацтво сього відділу старого письменства. 
За збірками матеріялів ідуть учені обробленя— цінна й досі мо- 
нографія Пипіна „Очеркъ- литературной исторіи старинныхъ 
повѣстей и сказокъ р^сскихъ", що була немов програмою даль- 
ших студій; взірцева що до методи праця проф. Веселовского 
„Сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ“, праці' і збірки матеріялів 
ІІорфірьева про староэавітнітановозавітні анокріфи, В. Сахарова про 
есхатольогічні апокріфи, цінні публікаціі Андрія Попова в москов- 
ських „Чтеніяхъ" і новійші праці та публікаціі М. Сперанского 
(„Апокрифическія евангелія"), М. Соколова, проф. Архангельского, 
В. Істріна, В. Мочульского, В. Перетца і и., що частками обро- 
блюють широке поле сього письменства в найріжнійших напрямах.

Обік сих праць російських учених, іноді дуже иоказних сво'Гм 
обемом та інтересних своім змістом, далеко скромнійше висту- 
пають працТ иівденно-славянських учених, хоч і тут спеціяльно 
з іменем проф. В. Я гіча вяжеться заслуга одного з найліпших 
дослідників та ініціяторів на сьому полі. Видані доси звиш 30 томів 
„8іагіпе“ загребськоТ югославянськох Академіі Наук, сербський 
„Гласник" та инші публікаціТ білградського університету, бол- 
гарський „Сборникъ за4 народни умотворения" містять багатий 
засіб памяток староі апокріфічноі літератури та й немало причин
и в  до іі досліду. 3  розвоем сеі галузи літературно-історичних 
дослідів вяжуться тісно імена В. Ягіча, Ст. Новаковича, Л. Стоя- 
новича, Ю. Полівки і инших,

На Вкраіні, що й для сього рода літератури, як і для многих 
инших, довгі віки служила посереднім етапом між сходом і захо 
дом, між півднем і північю, розвій і зріст студій над памят
ками апокріфічного письменства вяжеться нерозривно з 25-літнім 
істнованем „Кіевской Старины", а спеціяльно з іменами М. 
Сумцова і М. Драгоманова. Пок. Драгоманов перший звертав ува
гу  на потребу порівняних студій літературних памяток нашоі
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націі і дав, між иншим і в отсьому журнал!', ряд майстерних 
праць, у яких, особливо твори нашоі' устноі, людовоТ традиціі' 
були трактовані порівняною методою в звязку з традиціею инших 
народів, а по части також і з старим, у тім числі' також апокріфіч- 
ним, гшсьменством. Проф. Сумцов у своій пращ „Очерки исторіи 
южно-русскихъ апокрифическихъ сказаній и пѣсенъ“ (К. Ст. 1887) 
дав першу пробу систематичного огляду всеі- захованоі' у нас 
апокріфічноі' літератури в звязку з устною народною традиціею, 
і сим звернув увагу на важність точного пізнаня сеі' літератури 
для зрозуміня й оцінки й самоі традиціоністики, чи як принято 
тепер називати, фолькльору.

У Галичині, де на львівськім університеті істнуе від самого 
1849 року катедра украінськоі' мови й літератури, поле дослідів 
над апокріфами тай загалом над нашим старим письменством 
до недавна було майже зовсім нетикане. ІІерший професор, що 
займав сю катедру 18 літ, Яків Головацький, хоч розпочав евоі' 
виклади блискучою заявою свое! віри в істноване і культурну 
будущину Украіни як окремого етнічного організму з окремою 
мовою й письменством, що само для себе варто студій, одначе 
швидко стратив сю віру вже від 1852 р. викладав на універси- 
теті мляво, як з примусу, не цікавився сво'Гми студентами і 
силкувався в  сво'іх писанях проводити ідею „единства Р уси “, 
що в практичній діяльності виходило на систематичне знеохо- 
чуване молодих слухачів від усякоУ науковоі- праці на рідному 
грунтіі. Його наступник на тій катедрі, проф. Омелян Огоновський, 
чоловік мінімальних здібностей і мінімальноі' осьвіти, хоч би 
був і хтів, то не міг піднести студій укр. мови і літератури на 
висіпий ступінь. Як бувший гімназіяльний учитель грецькоУ і 
латинськоі' мови він не був підготований для такоі катедри 1 
заняв п лише завдяки тому, що як ученик відомого славіста 
Міклошіча переняв його прінціпи в трактованю граматики і з 
певним успіхом прикладав ііх до студій над украінською мовою. 
Літературу він довгі літа занедбував, а про наше старше пись- 
менство до Котляревського, можна сказати, не мав ніякісінького 
понятя: Христоматія Буслаева, підручник Галахова в перш'ім 
виданю та деякі бібліографічні каталоги, се, можна сказати, були 
всі його жерела для сеТ літератури. Що до апокріфів, то все його 
знане обмежалося на „Сказаніе о Соломонѣ и Китоврасѣ" та 
„Хожденіе Богородицы по мукамъ“, тай то крім чисто школяр- 
ського переповіду змісту він не знав, що з ними робити; ідея роз- 
вою літератури, в  звязку писаноі літератури з устною, і загалом
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усе те, що творить основу новійших дослТдів історико-літератур- 
них, була йому зовсіи чужа і недоступна.

Одинокий галицько-руський учений, що знав із нашого 
старого письменства безмірно білыне від Ом. Огоновського, проф. 
Калужняцкий, хоч одержав катедру універсітетську в Чернівцях, 
але закинув своі занятя нашим старим письменством завдяки 
своім москвофільським поглядам і обмежився публікаціями, що 
мають значінѳ виключно для історіТ язика (Путнянське евадгеліе 
та Кристиноиольський апостол), або залюбки шукав тем із чужого 
поля (твори бвфімія болгарського), та й як професор лишився й 
досі зовсім чужим сво'ій суспільності.

Певна річ, в остатньому десятилітю можна тут завважити 
зворот до кращого. На львівському універсітеті маемо вже дві 
катедри для украінськоі мови і літератури, обсаджені людьми 
молодими, учениками проф. Ягича, які внесли в своі виклади і 
в семінарійні занятя нового духа і нові методи. МолодТж під і'х 
проводом мала вже нагоду прослухати, крім загальних оглядів 
історіі нашого письменства, також спеціяльні курси про апокріфі- 
чну літературу, про стару повість, про стару драматичну та по- 
лемічну літературу, і зацікавлене нею збілыпаеться з року на рік. 
До того треба додати, що доступні від недавна бібліотеки „На
родного Дому“, з поміщенім у ній „музеум А. Петрушевича“, та 
„Наукового товариства ім. Ш евченка“ мають обік багатих збірок 
книжок також інтересні збірки рукописів з багатими причинками 
також для апокріфічноі' літератури.

Та головно треба тут піднести заслугу Наукового тов. ім. 
ІНевченка, яке не щадячи коштів і заходів робить усе можливе, 
щоб розбудити серед нашоі' молодіжи і ширшоі суспільности за- 
цікавлене до наукових питань і дослідів, у тім числі також заці- 
кавленз нашим старим письменством. За для сього ще р. 1896 
засновано серію видань старих текстів (Памятки украшськоі 
мови і літератури), в якій на першім місді йде систематична і 
науково оброблена збірка апокріфів. Плян се'Г збірки, уложений 
мною і принятий філологічною секціею товариства, обіймае тексти 
апокріфів і апокріфічних оповідань, далТ порівнане тих текстів з 
иншими паралельними, друкованими в инших, давнійших пу- 
блікаціях, бібліографічні вказівки до -кождого тексту і надто де- 
тальну оріентаційну передмову до кождого тому. Видані доси три 
томи сеі збірки обіймають: т. I— апокріфи старозавітні, т. II— апо- 
кріфів новозавітних ту групу, що доповняе евангельську історію, 
т. III— апокріфів повозавітних ту групу, іцо доповняе апостольські
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діяня. Кінчиться друком т. IV, іцо обіймае апокріфи тзв. есха- 
тольогічні, а власне отсі чотирі групп: апокріфічні катехізми 
(вопросоотвѣты), апокалііпси про йразники і обряди (в роді тзв. 
ЕпістоліУ про неділю), апокаліпси про загробове жите (ріжні ходи 
по муках, візі'і про розставаня душі з тілом, про митарства, про 
рай і пекло) і апокаліпси про конець світа, про Антихриста і про 
страшний суд. Пятий том, яким повинна закінчитися ота збірка, 
обійме, крім нових доповнень до попередніх томів, ще групу апо- 
кріфічних житій святих, і широкий відділ заклинань, фалыди- 
вих молитов, вірувань та віщувань, що також обнятий нашими 
старими індексами „ложних книг“.

Мавши на меті при складаню своеі" збірки поперед усього 
визискати ті рукописні матеріяли, які були доступні мені в  Га- 
личині, я мусів відразу зректися детальних пошукувань за най- 
старшими списками даних творів, які може можна б було знайти 
в великих книгозбірнях у Росіі', та які саме видане збірки були 
би зробили надто коштовним та вимагали б довгого часу і по- 
дорожів. Обмежене з сього боку винадгороджуеться одначе на 
мою думку ищлим авансом: власне обмеживши своі пошукуваня 
теріторіально на австрійську Русь, я здужав при помочи декіль- 
кох товаришів (згадаю особливо д. В. Гнатюка, д. Г. Стрипського і 
проф. Ол. Колессу) зібрати масу текстів тзв. секундарних апокрі- 
фів, себто популярних переробок старих апокріфічних творів, які 
надають моій збірці в значній мірі спеціяльний украУяський і ще 
спеціальнійший карпато-руський кольорит і позволяють в ,тих 
старих творах, занесених до нас іздалека, сконстатувати та слі- 
дити певну мірку й нашоУ народно!' творчости та певні літера- 
турні течіУ, проявлювані в Ух перероблюваню та популяризованю.

Та не можна сказати, щоб ті апокріфи; зібрані мною пере- 
важно з галицьких та угроруських рукописів, не додавали де- 
що нового й до загальноі скарбниці нашого знаня старинно! апо- 
кріфічноУ літератури. Як відомо, німецькі та англійські спеціялі- 
сти тепер чим раз білыпе звертають уваги на старі памятки пар- 
тикулярних письменств, таких як сирийське, коптийське, вірменсь- 
ке, віднаходячи в них переклад и або первісні редакціі творів, 
яких грецькі орігінали або зовсім затратилися, або заховалися 
лише в нізнійших перерібках. I багате церковно-славянське пись- 
менство, що своУми початками сягае IX  віку, мае не мало таких 
перекладів, особливо в обсягу апокріфічноУ літератури. Кілька 
літ тому назад було науковою сензаціею перекладене на німець- 
ку та англійську мову славянськоі книги Еноха, многоважного
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апокріфа, давно затраченого в грецькім орігіналі і лише не
давно віднайденого в етіопськім перекладі. В  паралель із тим 
перекладом явився перед ученими „славянський Енох" у двох 
редакциях — сербській (два списки) і украінській (один список 
зроблений на початку Х У ІІ  в. в Полтаві). Деякими славянськими 
апокріфами користувався Ліпсіус у своій праці про апокрі- 
фічні діяня апостолів, доповняючи ними латинські та пізно- 
грецькі перерібки затрачених старих орігіналів. На пропозицію 
д-ра Е. ГІрайшена, редактора фаховоі часописі „ХеіізсІігіЙ Гііг сііе 
пеиііѳзіашепШсЬе ЛѴібзепзсЬаЙ ипй (ііе Кипсіе <Іе8 №с1ігІ8І;еп- 
1и т8“ ( в и х о д и т ь  уже с ь о м и й  рік, по томови в 4 випусках річно), 
взявся я подавати в тій часописі „Причинки з церковно-славянсь- 
коТ мови до новозавітних апокріфів"1) у перекладі на німецьку мо- 
ву з невеликими оріентаційними студіями про кождий текст. Остат- 
ііТй із тих причинків, се власне апокріф, якого титул стоТть на 
чолі отсе'Г праці і з яким я хотів би познайомити читачів „Кіев- 
ской Старины" тим білыие, про роеийська наука досі не звернула 
на нього ніякоі уваги і його даремно було б шукати в дотепе- 
рішніх збірках апокріфів та Ѵх опрацьованях у Росіі. Отся статя, 
яку тут подаю дальше, се не дословний переклад, а розширена 
перерібка німецького комунікату, при чім тут уперве друкуеться 
й повний  текст самого апокріфа.

II.

Як відомо, наші найдавнійші відомости про апокріфи чер
паемо з тзв. індексів книг правих і ложних, що були укладані в 
старо-христіянській церкві чи то поодинокими авторітетними пись- 
мениками, такими як Кирило брусалимський, Атанасій, Григорий 
Богослов і т. и., чи то церковними соборами (лаодйкейсъким') або 
иншими корпораціями (папські консисторіТ) ще в III і IV  віках 
нашоі ери. Між тими індексами видне місце займае уложений 
десь при кінці IV  віку, коло 395 р. в Римі тзв. Декрет папи Ге-

‘) И г. Іѵап Е гапко , ВеЦгаде аиз сіет кігсЬепаІаѵізсЬеп ги сіеп п е и іезіатеп і-  
ІісЬеп АрокгурЬеп. I 2 и  сіеп Рзеисіокіетепііпеп (2І5сЬгіІІ III, 1 4 6  —  155);  II, 2 и  
сіеп дпозизЬеп Ц еріодоі ШтрОО (24зсЬгіІІ VII, 15 2  —  172).
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л а зія х). В  тім декреті між книгами апокріфічними, яких уживане 
забороняе церковь, безпосередно по відомім агюкріфі „Кеѵеіаііо 
яапсіі Раиіі арозіоіі", себто по оповіданю про мандрівку ап. Павла 
до неба і до пекла, названо другий твір „Кеѵеіаііо запсіі 8іе- 
рЬапі“, про який досі наука не знала нічого. В „йеііесіігііі Шг сііе 
пеиіевіатепШ ске ЛѴіззепзсІіаІІ (т. III, стор. 358) звернув берлін- 
ський гірофесор П. Вінтерфельд увагу на те, що ся друга Кеѵеіайо 
мабуть не буде таким самим „откровеніем“ про загробове жите, 
як названа перед нею візія ап. -Павла, але що се буде мабуть не 
менше знана в  літературі „Ерізіоіа Ьисіапі асі о т п е т  ессіезіат  
сіе геѵеіайопе согрогіз ЗіерЬапі т а г іу г із  р г іт і еі а ііо ги т", а власти- 
вого „откроведія“ св. Степана не було ніякого. Думаю, що поданий 
далТ церковнославянський текст позволить нам надати тому 
твердженю трохи иншу форму, а поки що треба нам докладнійше 
придивитися до того Лукіянового листа, а особливо його почат- 
кових розділів.

Від р. 415 відомий у західній Европі лист ерусалимського 
пресвитера Лукіяна про доконане ним віднайдене мощей св. перво
мученика Степана, Никодима, Гамалііла і його сина Авіва в Ка- 
фаргамалі недалеко брусалима. Посередником, що передав сю 
звістку з брусалима на захід, був Авіт, еспанський пресвитер, що 
пробував тоді в брусалимі, був ніби то особисто знайомий з 
Лукіяном і мав навіть наклонити його до того, аби описав історію 
того чудесного віднайденя мощей. Той-же Авіт переклав потім 
грецьке писане Лукіянове на латинську мову і разом з частни
ками мощей св. Степана та зі своТм листом передав через руки 
пресвитера Орозія до ЕспанТ'Г2).

Отже в латинськім тексті маемо дві рецензіі того Лукіянового 
листа, що ріжняться між собою не лише стилТстично, але поде- 
куди й річево, хоч, що правда, лише в менше важних дрібницях. 
Грецький текст листа був невідомий, поки недавно не віднайшов 
його знаний грецист проф. ІІападопуло-Керамевс у ерусалимській 
патріаршій бібліотецТ і не видав у пятім томі своіх Аѵ&кхта

1) Див. про нього і про всі злучені з тими індексами питаня капітальну  
працю Цана ( Ткеосіог 2аНп, СезсЬ ісМ е сіез пеиіезІатепІІісЬеп Капопз, 2ѵ/еі1ег 
Вапй, Егіапдеп ипсі Ьеіріід 1 8 9 0  стор. 2 5 9 — 267) .

Див. лист Авіта, надрукований перед текстом листу Лукіяна, в Аидизііпі 
Орега, есі. Вепесіісі., I. X V II ,  2 1 9 1 ,  пор. Мі^пе, Раігоіодіае Іаііпае І .Х Ы ,  ст. 8 0 5 — 808 .
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‘ІероояХицетіх^ отаро).о-(іа<; (С.-Петербургъ 1898, стор. 28 — 53). х) 
Тілько тепер ми маемо змогу виробити собі властнее зрозуміне 
про сам орігінал, як і про Авітів переклад. Та що ціла та до- 
сить бездарна книжечка байдужна для нашоі' теми, то приди- 
вимося близше лише трьом початковим главам латинського і 
гл. I— IV  грецького тексту і при сьому піднесемо особливо ті 
уступи, що доторкаються круга новозавітних апокріфів, тобто осіб 
згаданих у новозавітних біблійних книгах, оповідаючи про і'х 
жите або смерть такі речі, яких нема в канонічних писанях.

Латинський текст обох рецензій містить у розд, І^коротки^ 
вступ, а в розд. II починаеться оповідане. Лукіян заснув д. 3 
грудня 415 р. ні Ьосо запсіо Ьаріійіегіі, де спав звичайно як до- 
глядач церковного скарбу; і ось у сні йому являеться шановний 
сивобородий чоловік в іерейській одежі, з вишитим на білому 
епитрахилі знаком хреста і з золотою різкою в руці. Він дотор- 
каеться його різкою, кличе його тричі по ім’ю і велить йому 
йти до Ерусалимського епископа Іоана і занести йому наказ, щоб 
як найшвидше видобув речника і його товаришів із 'іх дотепе- 
рішнього занедбаня і поклав Ѵм пам’ятник гідний і'х імени. Іх 
мощі подадуть поміч і  потіху цілому світові, пригнобленому 
страшними неіцастями. (Гл. III.) Лукіян питае: „А хтож ти, пане, 
і хто такі тво'1 товариші?" На се відповідае привид: „Я Гамалііл, 
що виховував апостола Павла і вчив закона в брусалимі. А обік 
мене в східній части гробу лежить мій пан Степан, що був укаме- 
нований жидами і старшинами іерейськими в брусалимі' за Христа 
перед східною брамою, що веде до Кедара; там лежав він день і 
ніч простертий, бо по наказу богопротивних князів не дано йому 
ніякого похорону, щоб звірі пожерли його тіло. Та за божою во
лею ніхто не доторкнувся його, ані звір, ані птах, ані собака. 
Я, Гамалііл, почуваючи милосерде над слугою Христовим і ба- 
жаючи одержати заплату й уділ зі святим мужем у вірі, вислав 
у-ночі кількох набожних і христолюбних мужів і наклонив Ух 
піти потаемно і завезти його тіло мо'ім возом до мойого хутора 
Кафаргамаля, 20 стадій віддаленого від міста, велів там 40 день 
оплакувати його і потім похоронити його в моім гробі у східнім прис- 
кринку (ІЪеса), і велів дати ім усе, чого треба для його оплаканя. А 
другий похований у другім прискринку, се пан Никодим, той що

! )  За  вказане сеі публікаціі і ла скав е  випозичене самоі книжки висловлюю  
щиру подяку членови колегіі Боляндістив,  о. Ілолііту Делягею в Брюссель
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нічю приходив до Спасителя Ісуса і слухав від нього евангеліе, 
а вийшовши був охрещений учениками Ісусовими. Та коли Юдеі 
дозналися про се, зкинули його з уряду і прогнали його з міста.
[ сього я, Гамалііл, за те що він потерпів за Христа, приняв до 
свойого хутора, давав йому страву й одежу аж до його смерти, а 
по смерти похоронив його з честю обік пана Степана. Так само 
й Авів, мій найлюбійший син, що разом зі мною одержав Христо
ве хрещене від його учеників, а проживши 20 літ, умер передо 
мйою, лежить похоронений у третім, горішнім прискринку, де 
й мене покладено пізнійше по моШ смерти. А моя жінка, на імя 
Етна, і мій первородний син Селемія не захотіли бути прихильника- 
ми Христовоі віри, були похоронені на иншім хуторі, власности 
іх матери, тобто в КафаргемеліѴ1. Те що йде далі', байдужне для нас.

Друга рецензія, загалом багатша на слова, вкладае при- 
видови Гамалііла в уста ось які слова про Никодима: „А той 
другий, що лежить із ним (себто зі св. Степаном), се мій небіж 
Никодим, що звичайно нічю приходив до Спасителя, щоб слуха- 
ти слів правди і відродитися водою і святим духом. Коли вис- 
лухав Господа, святі апостоли Петро й Іван охрестили його. 
За те охрещене старші над іереями дуже розсердилися на Ни
кодима і загадали вбити його; та з огляду на мое становище і 
його своядтво зо мною не вчинили сього. Та про те надавали 
йому стусанів, та й то не мало, лишили його простертого майже 
без духу, прокляли і прогнали його з міста і роздряпали (сіігі- 
ріепіее) все його добро. А я велів і його захистити і завести до 
мого хутора і дав свойому завідателю наказ давати йому все 
потрібне. Проживши там іще короткий час, він заснув о Господі."

Сим трьом розділам латинського листа відповідають чотири 
розділи грецького тексту, і то остільки, що розд. I грецького тексту 
не мае собі в лат. тексті ніякоі’ паралелі. А се тому, що тут опо- 
відаяо коротенько мучеництво св. Степана на підставі Ап. Діяній 
і до сказаного там додано досить неяону і з далылим оповіданем 
суперечну увагу, що „надійшли деякі вірні мужі ха\ ётміг,оаѵ "(Хшооб- 
хоіхоѵ тсераЕіѵоѵ, себто оплакали і вихвалили мученика, положили 
його під могилу (гх той ^оиѵоі)), написали його імя си-
рийськими буквами „Хілі'ет“, підняли величезний плач за ним і 
вернули до брусалима, бючи себе в  груди“.

Розд. II грецького тексту, се дублет до розд. IV тогож і до 
розд. III латинського тексту, лише те, що там Гамалііл оповідае Лу- 
кіянови у сні, тут оповідаеться в третій особі про Гамалііла. Го
вориться тут.одначе, що в-ночі по Степановій смерти Гамалііл
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удався до апостолів (тгроопеашѵ тоТс ітгоатоХоі; $ѵ тф хаірф гхгЬш) і 
силкувався ваклонити Тх, аби йшли а ним і помогли йому по- 
хоронити тіло мученика. Та в IV розділі не знаходимо ані сліду 
такоі' розмови Гамаіліла з апостолами, лише говориться, що він 
вислав поважних і вірних мужів, що вже разом із ним були 
христіянами, і велів 'ім похоронити тіло в  своім хуторі в Кафар- 
гамалУ. Про те, що тіло було вже тоді зложене в труні, як ска
зано було в розд. I,— ані в розд. II, ані в IV нема ані згадки. 
Епізод про Никодима в грецькім тексті оба рази оповідаеться 
так, як у  другій рецензй латинського тексту: Никодим, се Гама- 
ліілів небіж, його охрестили Нетро й Іван, жиди проклинають 
його, грабують його добро „на імя храма“, самого виганяють і 
прибивають до полусмерти.

Розділ III грецького тексту, се до певноі’ міри паралель з 
розд. I латинського тексту, але з дуже характерною перерібкою, 
що кидае досить дивне світло на Авітів спосіб писаня. Наводжу 
тут дословно оба ті невеличкі уступи:

Ѵіаіо ^иае аррагиіі т е а е  ривіІШаіі а Бео іег, сіе геѵеіаііопе геіід иі- 
агиш Ьеаіі еі ^іогіові ргоіотагіугіз ЗІерЬапі еі р г іт і  сііасопі СЬгі- 
8Й, еЬ №со<Зеті ^иі іп еѵап^еііо зсгіріиэ еві, еі Оатаііеіів ^иі т  
АсііЬив Арозіоіогит потіпаіиг, песеззагіит сіихі рапйеге ѵезігаѳ 
іп Сіігізіо сіііесііопі, ітріогаіиз ас т а ^ із  .{иззиз а запсіо еі В еі 
сиііоге раіге Аѵііо ргевЬуЬего, иі зесипсіит М е т  с о п з и т т а іа т  
іпіегго^апіі диазі Ыіиз раігі оЪаисііепз, зісиі со^поѵі, с и т  отп і 
йітріісііаіе ітр і^ег іпіе^ге іпсіісагет о т п е т  ѵ е г ііа іе т .х)

А в грецькім тексті пишеться он що:

’О і)оі у.яі сріХ&ѵбрсоток іті цаХХоѵ ^фмая! [5оиХі(ігѵо; тб 
хіра і хоо ХріатоО айтоЗ, тоитгтпѵ тЬ х^риуца тоЬ гМоѵ.гргѵ
8са тгус грі^ аѵіхаѵот^то^ ёгс’ еауаіаѵ тюѵ г][ігр(йѵ ілохяХбфаг так а^іоо; 
абтой ЙобХо’х ,  Х^ш 8т) тіѵ цах&рюѵ ха\ еѵЗо̂ оѵ 2гёсраѵоѵ тбѵ т.рштоЫхо-

I) В  перекладі на нашу мову: „Видіне,  шо з ’явилося моіій нікчемности від 
Бога  тричі про відкрите мощей блаженного і славного первомученика Степана і 
першого діякона Христового, I Никодима, що написаний у ввангеліі ,  і Гамалііл,  
що названий у Діянях Апостолів, уваж ав я потрібним предложити вашій о Хри -  
сті милости, на просьбу, а радше за  наказом святого і богомольного отця Авіта  
презвитера,  щоб по всякій вірности, на запитаня послушний як син батькови, як 
сам дізнав,  так і оповів усю правду з  усею простотою, не ліниво і вповні.
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ѵоѵ х о і  ттрмтоцартора х а і  абтотгстр т г ^  оОраѵйѵ ^ а а й г іж ; ,  гтс §1 х а і  N 1x 0 - 
^тціоѵ тоѵ ёѵ тот; еба^ѵ сХ іо іс  е п і  | іа х а р и 6 }« ѵ о ѵ ,  ГацаХ ЕгД
те т6ѵ ёѵ т а іс  прі-гаі тюѵ ''А и оатбХ м ѵ ёгЛ <г;а6аТс «>}і<іооХіаі<; зОуарсатоб- 
(іеѵоѵ, ха\  ѵА(іфоѵ т іѵ  оіоѵ аэтоГ), тоѵ ёѵ т ^  Гржр^ цёѵ обх і}і^гр6|хгѵоѵ, 
ёѵ 5е т о і ;  іур&уоіс, ц г т а  т й ѵ  і ^ і т ѵ  апѵ2рі()цо'Щ5ѵоѵ, х а О « с  х а і  г] ігД а>0гІ-  
а а  тіг| ё]х^] іѵаѣібхгрі 5рааі<; ё х  трітоо ёатііхэагѵ. х)

Порівнюючи оба сі текста бачимо, що латинський або зо- 
всім не походить від Авіта, або що Авіт пустився на нечувану 
самохвальбу, називаючи сам себе святим мужем і приписуючи 
собі великий вплив, ба навіть авторітет на Лукіяна, про що сей 
не знае нічогісінько. Грецький текст не знае нічого про Авіта і 
зовсім не мае форми листа, але держиться простійшоі форми ре- 
ляціі свідка-самовидця. Чи смиренно-гордий латинський вступ 
справді написаний Авітом, чи яким пізнійшим перерібником ла- 
тинськоі рецензіі', сього не беруся рішати; в усякім разі можливо, 
що друга рецензія як у епізоді з Никодимом, так само й у  всту- 
пі подае нам давнійшу форму, бо в ній розд. I зовсім коротень
кий: Кеѵеіаііопеш запсіі біерііапі, диае т іЫ  рег ^ г а ііа т  ІЗотіпі 
заіѵаіогіз позігі озіепка езі, й і^пит сіиіі, иЬ ѵевігае рапсіегет зап- 
сіііаіі, поп ^ас^апііа ^иас^ат, зесі асі сопЙгтап<1ит аийіепйит. 
Та против білыпоТ первісности сеТ просто'! формулки промовляе 
та обставина, що в ній майже ніщо вже не нагадуе III розд. 
грецького тексту.

Ся двоіста форма латинського тексту виключае, здаеться, 
відразу думку, ,-буцім то в латинськім маемо перед собою перві- 
сну, орігінальну форму Лукіянового твору, а в грецькім пізнійшу 
перерібку, що з огляду на дату рукопису, з якого д. ГІападонуло- 
Керамевс опублікував свій текст, не було б неможливим. Власне 
розд. III грецького тексту видаеться первіснійшим та автентич- 
нійшим від обох латинських рецензій і його можна вважати не- 
відлучною частиною Лукіянового тексту, дійсним вводом опо-

1) В  переклгді на нашу мову се значить: Добрий і чоловіколюбний Бог,  
бажаючи ще більше підвисшати річ свойого Христа, себто проповідь евангелія,  
зволив через мою негідність в остатніх днях відкрити своіх святих слуг,  мовлю 
блаженного та славного Степана,  перводіякона та первомученика та самовидця  
царства небесного, а надто Никодима, що доброю памятю ублажаеться в еванге-  
ліях, і Гамалііла, якого згадано добрим словом у Діянях Апостолів, і Авіва його 
синя, вправді не внесеного в Писание,  але в неписаній [книзі] зачисленого між 
евятих, як се показало й видіне, якого удосто'ілася моя недостойність.
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віданя про його власну участь у відкритю мощей. Коли воно так, 
то, з близшого розгляду сього розділу та з порівнаня грецького 
тексту з латинськими відкриваються нам деякі інтересні висновки 
для історіТ сеі' традиціі.

По перше сей III розд. грецького тексту, се з о р с і м  не по
чаток трактату, так як рівнобіжний до нього латинський вступ; 
навпаки, грецький текст своім ‘О &' а-'яЭо; вказуе на щось попе- 
редне; се закінчене того попереднього, а перехід до другого но
вого оповіданя. Латинський перерібник усунув те попередне і 
для того мусів також відповідно переробити грецький розд. III.

По друге те, що в  теперішнім грецькім тексті попереджае 
III розд., се тілько якась уривкова латка; розд. II грецького тек
сту скомпоновано а розіегіогі з розділу IV, а розд. I, се витяг із 
оповіданя Апостольських Діянь, до якого при кінці долучено 
уривки якогось иншого оповіданя, суперечного з Діянями. В  тій 
формі ся повість не могла вийти з під пера Лукіянового.

По трете, порівнюючи розд. IV грецького тексту з. другою 
рецензіею латинського тексту, побачимо, що латинське оповідане 
подае первіснійші деталі, яких не мае грецький текст. Описавши 
появу Гамалііла, латинський текст пише^ далі ось що: Е1 с и т  
Ьос ѵійегеш, Ьаевііапз іпіга т е т е !  ір зи т (ІісеЬат: „<2иів риіаз 
еві? (Іе Бео еві, ап ех аіѵегза рагіе? Кес е п іт  оЫііиз Л іегат 
ѵегЪі Арозіоіі сіісепііз: З е т е і  ірзе Заіапав ігапгвГі^игаЬ зе іп 
ап&еіит Іасіз (II. Сог. XI, 14). С и т  ег&о ѵісіегет е и т  йеатЬи- 
Іап іет , со&ііаге соері іп согйе т е о  еі сіісеге: „8і Ъіз Ь о то  сіе Бео 
еві, іегііа ѵісе т е  потіпе т е о  сІатаЬіі; диосі зі т е  зете і ѵізііа- 
ѵегіЬ, поп іНі гевропйеЬо". Дуже неправдоподібно, щоб се була 
лише риторична прикраса латинського перерібника, а про те ві-, 
домий нам грецький текст не містить ані натяку на сей уступ.

ІІо тих увагах не буде, здаеться мені, занадто смілим заклю- 
чене, що жаден із відомих досі текстів не заховав нам Лукіянового 
оповіданя вповні й непопсованим, що латинська перша рецензія 
найдальше відбігла від орігіналу, друга рецензія декуди близша 
до нього, ніж грецький текст, а всі три мають одно спільне — усу- 
нене першоі части оповіданя; грецький текст не мае И також, 
хоч його III розд. виразно натякае на нього, розділи I і II лише 
від біди заповняють прогалину, а деякі відривки втягнені в I розд. 
і також первісний титул полишений над грецьким текстом: 
Марторюѵ той &*[іоэ ирштор^ртиро; Хтеір&ѵоо ѵ.а\ т) е&реок; тшѵ Хеіфаѵфѵ 
абтой (мучеництво св. первомученика Степана і віднайдене його 
мощей) велять нам догадуватися зміету то'і першоі' части. Отже
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про мучеництво Степана мало йти оповідане в першій части 
трактату, а теперішне закінчене першого розд. грецького тексту 
доказуе, що се оповідане мусіло бути сильно відмінне від того, 
що оповідано в Діянях Апостольських.

Можемо піти в сво!х міркуванях ігце крок далі'. Коли д. П. 
Вінтерфельд підносить питане, чи сей Лукіянів трактат, який 
ми досі знали з обох латинських рецепзій, а тепер знаем о та
кож із грецькоТ, не е та сама Кеѵеіаііо вапіі ЗЪерЬаш, що втяг- 
нена в Гелязіів індекс заборонених книг,— то мусимо відповісти 
питанем: іцож таке могло склонити автора чи авторів Гелязіево- 
го декрету класти на індекс той трактат, зовсім невинний із дог
матичного, так сам, ояк із етичного погляду, писаний звичайним 
шабльоновим складом чудесних оповідань того часу і залюбки 
цитований святим Августином? Думаю, що на таке питане лед- 
ви чи знайдеться достаточна відповідь. НТ, згадане в Гелязіевім 
іядексі Откровеніе св. Степана не може бути Лукіянів трактат у 
тій формі, як його зцаемо з латинських і грецького текстів!

Зовсім инше діло, як би ми знали першу часть трактату, 
я ко! істноване насувають нам льогічні висновки з порівнаня за- 
хованих досі текстів, і яка оповідала про мучеництво св. Степа
на таке, чого нема в Ап. ДТянях. Тоді може легко було б відпо- 
вісти на порушені вище питаня. Отже мені здаеться, що я віднай- 
шов сю першу, пізнійшими перерібниками так основно нівече- 
ну часть Лукіянового трактату: вона в церковно-славянськіи пе
реклад! преспокійно сто'Гть собі в Минеях, принайми! в рукопис- 
них. Я  знайшов и текст у двох львівських рукописах південно- 
руського походженя, з яких один писаний у Львові при кінці
X V I та в перших роках XV II в., а другий, з тогож часу, був 
колись власністю василіянського манастиря вЗамості, а теиер на- 
лежить до бібліотеки львівського університету. Сей текст зреш- 
тою не рідкість і в великих рукопісних збірках у РоссіТ; з До- 
ступних мен! каталогів рукописних збірок зазначую, що він 
маеться в бібліотеці Духовно! Академі! в Троіцкій Сергіевій 
Лаврі біля Москви в грудневій Четі-Мине! X V I в. (№ 90) і дру
га частина Лукіянового трактату там же в серпневій Чет!-Мине!
XV II в. ч. 10 (96); перша частина тамже в збірнику X V I в. ч. 
19 (210)'), дал! в бібліотеці само! Сергіево! Лаври в Чет!-Мине! з

х) Ар.хим. Леонидъ. Свѣдѣніе о славянскихъ рукописяхъ библ. Троицкой 

Духовной семинаріи и т. д. Москва 1 8 8 7  стор. 31 ,  61,  94.
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]630 р. ч. 672 (1621) *). На апокріфічний характер того твору вка- 
зали вже Горський і Невоструев у своТм описі рукописів Сино
дально! бібліотеки, та проте, скільки зпаю, в россійскій науці 
досі не звернено на нього увагн апі не оиубліковано його 
тексту.

Л ьвівські рукописи, в яких я знайшов текст отсього опо- 
віданя, подають його також у двох редакціях, і то досить інте- 
ресно зроблених. Текст Замойського рукопису коротдшй і немов 
суцільнійишй, текст Львівського рукопису (тепер у бібліотеці 
Оссол'Гнських, ч. 38) немов риторично розширений. Не уяснивши 
собі зразу відносин обох текстів, я надрукував текст Зам. в тре- 
тім томі мо'Гх Памяток (ст. 28— 33), а потім додав окремо як до- 
доповнене до нього ті екстраваганціі', які мае рукопис Льв. (там 
же стор. 256— 258). Виложена досі історія Лукіянового трактату 
і заборона його Гелязіевим декретом велить нам приняты вла- 
сне ширшу редакцію, яку маемо в Льв. рукописТ, за близшу до 
орігіналу і покласти ГГ в основу студіі. На жаль треба сказати, 
що обі наші копіі' з погляду на чистоту і ясність вислову лишають 
багато дечого бажати; можливо, шо порівнане наших текстів з 
иншими захованими в РоссіІ помогло би справити не одну не- 
ясність. Лишаю чи се далыпим дослідникам, що може зац'Гкавлять- 
ся діею темою, я подаю тут текст оповіданя з Льв. рукопису, та 
щоб зазначити також характер друго'Г редакціі, яку мае Зам. ру
копис, беру в гранчасті скобки вс'Г ті слова та реченя, яких у 
Л ьв-ій  копіі' нема, так що ті місця визначають пропуски, пороблені 
чи то самим копістом, який писав Зам. рукопис, чи може якимсь 
старшим редактором, якого разив зміст повного тексту і він сил- 
кувався зробити його зноснТйшим для православних слухів. I 
на се питане міг би нам дати відповідь дослід инших рукопи- 
сних копій, що містять отсей апокрифічний твір.

I) Описаніе славянскихъ рукописей библіотеки св.  Троицкой Сергіевой  
Ла вр ы . Москва 18 7 8 ,  часть II ст. 21.
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М'ёця дек. къ к^. днь стог н слдкндг н всехвдлнлго пръвомѵнкд лрхн 

дМконд Стефднд. блсвн йѵ проѵестн. глдв оё.

ПдЫАТН ДОБрЫА !) П(к6Л6ЖАІ)іе 2), КЪ̂ ЛЮБЛбННІН, поноуднхом СЛ 8) 
ндпнсдтн Х кѣ црквѣ стго [н всехвдлндго пръво]мѵннкд Стефднд [н] 
в нд° Бывшее жнт’Ге н еже 4) мир млткд, [нж]н прѴнтн нмоутБ) 
съвръшеннын6) вънець и ддрь побѣднын горііАго въ^кдніа 7)

Кыст во къремл юно по Га нашего Іс  Ха плотном6) прнше- 
ствТю, по стрстех кртных й по9) къскрсн'Гн н по во^шествТн еже 
на нвсд къ йроу10), мнмошедшнма ж двъмд лѣтома, бы' 1 въ^ыска-Л
ніе велико11) зѣло междоу Іоуден н Сддоукен [н <|)дрнсен] 1 6лнн[ы] 
<й [Хѣ] I сѣ Нд^дрен 12), кдко родн сл тдковою 13) плотно, кдко лн 
рдсііАТЬ еыст Г оумре н въскрсе пръвенець н^14) мртвых [бывъ]. ювін15) 
оуво16) глахоу, йко пророкъ йікнс, дроу^ін же [глахоу: „Ни, но преле
сти кь ест мнр". н нінже] гллхоу, ідко см к бжТн тън есть, н клнѵ 
велнкъ бѣ к народи. сккрдшд же 17) ницТн моужіе клгороднн 18) н 
моудрн II «5 бфнюшн н (|)іікдндм і й Ллеэілндрід н й Іерслма н <3 
Лсіа же н МдврТтліпА н Кдкнлонл, й ѵдсд нръкого ддж до ѵдсд д- го 
клнѵ въсхождаше иіко гром19) велнкъ. тогда стдвь [стын] Стефань нд 
мѣстѣ кысоцѣ. моуж кпнжннкь н премоудрь20) н ѵестень въ всемь 
людем, рода [сын] ДкраамлА, племени Кенілмннокд, н потрдсь роу- 
кою н гллсомъ велТнм ре': „ГСрдтіе етдрТн н юнТн, слышите й ме
не ннъ. въскоую оумножнсте вдше въсклнцднТе21), іако съкрдшл0 все 
моу Іерслмоу?22) но влженъ тъй ѵлкъ, нж не ста во двоедшін23) <л 
Х с I с сна К д жнвдго [невнднмдго]. тъй во есть нже оухнціреніемь24) 
ѵлколюсТд25) съшед съ некесъ грих рддн 26) ндшнх н нсвѣжьствіа

В а р ія н ти  Зам . тексту : х) доБры, 2) предлеждцід, 3) поноу-
днхса, 4) дкіеже, 5) н прГдтТе моукъ, 6) съвершеніе, 7) у.вднУд,
8) плотномоу, 9) дод. смртн н по, 10) еже нд нбсн ко йцю , п) въ
В̂НКДНІД КѢЛНКД, 12) Нд^дрАнннт,, 13) н кдко жнти, 14) й , 15) мво, 16) бо,
17) бо са, 18) еАлннстТн моужѴе хоудожнТн, 1а) гако се громъ бысті .
20) кннженъ н моудръ, 21) вдшь клнѵь, 22) ёдд сд'съкрд век Іерслнмъ,
23) не стдне двое, 24) хнціренѴемъ, 25) улколюкствіа, 26) дѣлмд.
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людска *), въшед ко 2) къ оутровоу дкную  прѵстоу 3), н^кранноу & 

состава мира4), га кож пронареѵе5) Адам, всего мнра йцъ, женоу 
свою рекъ, ііхко таа нареѵеть сд матн жн^нь в), ста оуво дкнца по нстн- 
ііи нареѵе сд жн^нь; по пнсднію рождышн [сд] ѵлкь г,ыст Х с  ве^ 
грѣха. егда ко роднсд іако ѵлкъ, просвѣтн0 вселеннад 7). врагъ на- 
деждоу нм«д, іако есть ёмоу іако дѣтнціоу роднтн0 плотно, подвнже 8) 
на оувіенТе [тогда] рождены* младенець9), [тьмже] іцвн ді. ты- 
сдціь; н се по ѵлколювію 10) кжію кыст, да молдт ѵстін младенцы 
і̂ а спсеніе ѵлкомь. К а к о  ^лт. върнёте <5 Г% моёмъ Іс  Х іі, нже 
слъпцемь ваиінмьи) сътворн проорете 12) н прокаженныа ваша 
нсцълн, късы ваша прогна. но и на пръвоую 13) прелесть проклеть и ). 
іакож древо 15) кыст, устное н^кравь, древомк 16) кысть крстомосецъ. 
п^іпед ^а кед въ адъ съкроушн 17) класть нмоуціаго18) съмртн, н 
третіндііь всъх йжнкн. юкаѵе горе19) невърнымь! [и| ёгда второе пріндеть 
соуднтн жнвымь н мртвымь, тогда югнь пред ннмъ предндеть Г 
юкрсть его коурд келТд. тогда множество ве^ѵнслено агель н те- 
ѵеіГіе (огненных колесннць 20) ю югнь пламени страиінаго 21) и 
шестокрылАТін аітлн преставленн 22), повелг.ваюціе стомоу 23) юкрсть 
нарнтн, 24) горнТн же вътрь смоуціаёть. 25) тогда ^вѣзды двнгноувше 
сд со страхом 26) спадоуть іако лнствіе 27), и врата нкснад 28) й -  
кръзоуть сд, |н кннгн ра^гнутьс] и кі\ агглъ кождой дііін престав
ленн 29) коудоут ю б л н ѵ н т н  ѵлѵскад дѣла. тогда моутнтн0 нмать море 
щ дна, нже в не 80) падшад 31) нздасть 32) их творцю, и высокіа 
горы поннкнкть33) [и сокроушат сд каменіе под връхомь гор], н 
ксдкад декрь наклъннт сд, и исправит сд лнце ^емлн, н гакоже ке^ 
клънь вода стоіацін къ сосоуде 34). тогда постакдтсд Зб) прстлн стра-
________________ »

*) н гроукостн дьлд людьскых, 2) вннде, 3) ѵсты, 4) мнроу, 
5) прорва, 6) жн^нн, 7) всь, 8) дод. Нрода, 9) детей, 10) ѵлколюк- 
ствію, 1]) нашим, 12) про^ретн, 13) да н первоую, 14) прокленеть,
15) іаже дреком, 16) н^вра древо, 17) сътре, 18) дод. державоу, 
19) но горе люте, 20) н теѵеть югнена колесница, 21) гряда, 22) и 
представленн, 23) сташномоу дхоу, 24) пардтъ, 25) керуь мдтеть, 
26) страхомъ дкнгноуше сд, 2?) лки град, 28) дкерн с горы, 29) д і і і ю  

предстакленін, 30) к немъ, 31) кпадоша, 32) длсть, 33) погывноуть, 
34) ко ГісгесанТе дг.л' кн, ЗГ|) станоуть,
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ііін Тн х) й крнлатій [окрсть его], н сддеть Гс къседержител2) й 
-сланн ы й ёмоу сиь Іс  Хс, дхъ стын с мима. т о гд а  реѵе вседръжнтелъ 
къ Ісоу, ёгож вы ёмьше 3) повѣснсте на древ*: „С иди4) юдесиоую 
мене, дондеже положоу враги поднож'но ногама твойма“ .

Тогда высть клнѵ велнкъ, іакож шоумъ коурд великн, й кЛн- 
кноувше 5) народы: „Д л  въ^мет сд й  ^емлл сън 6), [іако] й^'гла сло
веса \оулнаа“ . н къОсіітіікіпе 7) Стефана [прнведоша его глюціе къ 
Пнлатоу: „Еъ^мн сего!" тогда ставъ Пнлатъ на степени въ^опін гм :  
„Лціе й стого сего праведнаго сна кж'Гд семоу б ы ти  проповѣдан>і(іе, 
ни коего вы глете прежде вами прнноуженЪ кисть, й въ^ложнх 
роукоу грѣиінаю на прстое й вес порока преѵстое его тѣ л о ?  «о ^ л ы н  

«оворе, на кого сд сокра? на Стефана въшенТе и ^авнсть? ѵто бъ- 

енте, ѵто лн скрежеціете ^оувы? [еціе не] сіставнсте' ве^оумТд своего?"

Тогда поеміии Стефана н^ведоше ёго вонь и^ цркве] й по- 
с т а в н ш а  его предн н в е с ѣ д о в а и іе  к с о б ѣ  гліре: „Ѵ то  сътворнм ѵлкоу 
семоу?" въетав же Каиіафд старейшина жръцемъ и повели же^ліёмъ 
Б ііт н  Стефана, дондеже 8) кровь ёго ^емлю полнеть. Стмн же роуцъ 
свои въадвнгь9) на нво ріГ: „Г н , не поставн нм греха сего!" и 
тогда в н д ѣ х о м  агглы 10) слоужаціе [стома] Стефаноу. [Ма оутрТд понм 
Пнлатъ пришва жен» свою й оіба дътиціа, и крстнніа0 вен славдціе 
К'а. съкраша0 тогда тоу моужТе до три тисдцін [8Іс!] нсплъненн 
всего ^лого закона своего, й Бесъдоваше съ Стефаном три дни и 
три ноцін, не могоша протнвоу ёмоу статн ра^оум» й премоудростн 
его, ^анеже бѣ д х ь  стын в немь. таж въ ѵетвертый днь] съвъть 
сътворше, и поустнша въ Кесарію палестннскоую [писание] к Савлоу 
нменемь, Тарсднин», да скоро пріндеть въ Іёрслмь. Тон бо бѣ ку,,аль 

власть, да й кед кого п ), йже йсповесть Ха, въ вернгах поставить 
пред старейшинами жерцемь 12) й пред кннгоѵіамн людскими, сін 
же 13) в н д ѣ в ь  пнсаніе 14) поуціенно 1б) й  старейшннь жреѵескнхь й

*) гордіи, 2) Бъ всемоу держнтель, 3) Гімше, 4) іако сади,
5) клнѵюцло, 6) дл вожмет сд, іако сен 7) похватнвшн, 8) донеле же,
■’) въадевъ, 10) дод. кжіа, и ) ведкъ, 12) старейшими жреѵескымн,
13) нже, 14) книгы, 1о) поуціенныд.
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<3 всего съворд, тъгдлх) дкѴе къ^ынде скоро къ Іерслмъ, прет а н 

[нскін на] СтефАНА 2). н нд оутрън сиде на степендх повели прінтн 3> 
мѵнкоу Хвоу, н тогда реѵ к немоу: „ ѵюждю са 4) твоей велн- 
ЦѢЙ МНО̂ 'ГЙ премоудростн, КДКО СВОЙ 5) оумъ погоувнкь рАСПАТОГО 

Бгомь проповиддёшн. сціе во съкор весь не йстоупнлъ есть 6) сво

его закона, д^ же вез; пеѵдлн хожддха [зіс!] въ йкрстных грддъх н 
скво^ѣ весн йоудейскТд н ГАЛнленскТд н въ Кнрннен 7) й в Ддмдсцъ 
н въ Лкснтндн СТИМ 8) М«СТѢ, іако БО [смдтрлю ВѣрКЮЦІНХ ВЪ рАС- 

ПАТДГО]. ТВОА моудрость Й ТСБѢ ЙАТЬ СА ПО всемоу, гдже ЙБЪфбВА- 
ёшн 9). тѣмже 10) н іінѣ днвлюс, кдко ты не по йвыѵномоу поутн 
ходншн и) [й] прнноудн МА прійтн ВЪ ГрАД сТн. но маю твое хоу-

Д0Ж6СТВ0 12)  Й ДОБрОТА НАКА̂ АНІА Т В 0 6 Г 0  ДІІІА 13), БЛГО ХрАНН СЪТКОрН- 
т н и) йѵен СКАА НАША предднТд, не КЪСХОТѢШЛ сътворнтн16) НАрОДА 

нн въ^мнтнтн 16) людТй снх всѣх. кое тн прнйврътенТе 17), ёгдд смоу-
л V 1Я\ л о "ЦІАА оумъ СВОИ )  Н ГНѢВАА Н ХОТА ТОБѢ МОуЦОу СОТВОрНТН, ТДКОВОу 

СЛАВН8 моужв й кровно оужнцъ СОСЦА19) мнъ?“
Т о г д а  в ъ з д в н г ь  роуци свой в а ж н ы й  Х вь  моуѵннкь Стефднь реѵе 

к немоу: „Млъѵн, Сдвле, гоннтелю Х вн  цркве 20)! [млъѵн, Сдвле, моу- 
ѵнтелю, н не кѣсіі с а  нд Хвоу црквь], не йскврънн родд ндшего Б Ж 
ймъцід0, п о з н а й  сил Бжід жнвдго, жн^нь 2|) всего мнрд! рд^умѣй, ІАКО 

н^ ёдннехь ѵресль ёсвъ с л а в н а го  Лкрдлмд. родд іа к о в л а ,  племени 
БеНЫАМННОВА. соумноу БО с а  своёго родд С ТОБОЮ БбСѢДОуА 22) дне0, 

пдѵе й прозрю, гако т о б ѣ  23)  ёсть неддлеѵе йспнтн ѵдпюу сію. да оуже 
е с т ь 24) творнтн, сътворн скоро, щ  бо г о т о в ь  ёсть нд коюждо 25)  
съмрътн внноу, елмд БО тцюус 73\  Хд оумрѣтн.“

Т огда гнѣвдіа0 Савль рдстръ^л рн^ы своа 2б) й свонмд роукдмл 

же^ломъ 27) Бііаше Стефднд. тогдд въскоѵнвъ 28) некто Гамалннль,

х) тоу, 2) Стефдноу 3) стдтн, 4) ѵюжоу с а ,  г>) се, 6) йслоушнлъ 
есн, 7) ІюдбА й ГдднлеА н ПоурѣА, 8) СснтТст*, 9) й  мене къ все

моу йвѣцідвдше,10) тоже, а ) х о д а , 12) т к о ю  хитрость, І3) доврѣ нд 
кд^дны твоеА дшд, 14) сътворн, хрднн, 15) не мо^н съврдтнтн. 
1в) с ъ ^ м а с т н ,  17) квнтн оуспѣхъ, 18) сн, 1Э) оужнцн соуцію, 20) цреве.

21) жн^нн, 22) Ббсіідоую, 23) н теве, 24) еже, 25) нд к о а  л ю б о , 26) свою 
рн^оу, 21) же^лТемъ, 2й) въскоѵн.
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закону ноѵтлъ, нже наоуѵн *) Савла, ^аоушн ёго 7,л ланнтоу рекъ 2): „Та- 
комоулнй мене мдкд^днѴю няставн, Савле, де нжесоут влгдтн достойнн 3), 

[нже стымь йвра^омь подражатели бышя Хоу], тѣм тн досаждаёшн? 
нлн не кѣм, іако мы <3 того нмам[ы] жн^нь сТю? но ра^оумън, іако 
нже й  сего глемад все пр'натно оу Б а 4), любимо 5) ѵлкомь".

Паѵе же ра^гнчква са Савлъ и ілрнмъ '') лні|емъ ре4 к Гамалннлоу: 

„ІІрътръпѣх тн старости н поѵтох тн, ёже кыстк при мнѣ твое оуѵніе. 
но аціе второе дръ^нешн тако от семь слово сътворнтн 7), достойно 
пріймъімн [8Іс!] своего сверенід. хнтро веседлмъ [въздамъ] въеданіѴ'.

Гамаленль же ре4: „Н а^ да вых быль прнѵастннкь Х а  моёго 
стрстемь, ѵто ми того влжене в жи/^нн сен?“

Рдстръ^аше же старейшины йдеждд свод и снпаху прах на вътрь 
глюціе: „Да насыплют сд глюціен словеса хоулнлд!“

Тогдареѵе Савль: „Да пострегоуть нхь, да ^доутрл в сев* сій всд“.8) 

Н ^доутра сёде на степенех покилѣ привести ёго. н[тдко] ирн 
ведоша и на рлспдтіе. и ставь пред ннмь агглъ гнъ и ловръже 

древо, и бѣ Стефань цѣлъ й  рань тѣх 9). н пдкн прнставнша Ц . моу- 
жТн ѵнслом сле^ше съ степени, ра^връ^иіе 10) оуста Стефаноу влн- 
вахоуи ) юлово ра^жегше н въ оуста 12) его, смолоу [ра^же- 

ноу] врдціоу [влнваху] и гвоадУе найстривше въ пръеи ёмоу вон- 
^оша и в лысты ногоу ёго. влженны же роуцѣ въадвнгъ на нво въ- 
п'наше глд: „ (Остлкн нм грѣх сТй!“ аггль же гііь съиіед исцѣлн ёго 
й  всѣх тѣх щ в ь  и адрава [всего] сътворн. н тогда хѣло 13) множе
ство вероваше въ Б а, и оумножн сд ѵнсло Хвы црквн къроую[цінуь| 

съ Стефаномъ, и ) кдше 1&) бо пірркь и оуѵнтель всѣм людемь.
^аоутра 16) съвъть сътвориіе вес со кор людскій, и н^ведошд 

ёго вонь н^ града на соуднціе 17). и ставь же стый Стефанъ на ка- 

менн 1Я) н^враніемъ бли^ горн навран ны стыд, и въздвнже 19) гла° свой 
и ре4 к ннмь глд: „Доколи сотона йжестеваеть 2") с'рдца ваша не 

по^натн свѣта истинны? се оуко 21) ^аконь и пророцн проповѣддють

*) наказа, 2) рекш н,3) дод. Хоу,^4) прідто о ук о ,5) люво, 6) стран- 
нымъ, 7) но аціе второе да тако оумнелншн й семъ слово кое съ
творнтн, 8) все во с'Гн вен, 9) прлзденъ й  кцвы, 10) рлздвнгше, 

п ) льдхоу, 12) оушн, 13) дод. велико, 14) вирою Стефанею, 15) бѣ,
16) дод. же, 1?) (осоуднтн н. 18) на камыі|ъ, 19) в^д, 20) йжестоѵа,21) во.
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поуть гнь й влговѣствоують: г) рождество X ко ёсть 2)  по плоти, гдеть 

ко к г;лконѣ пръвом н къ второмь въ юстлкишх кннглх: „Сгд\ ирій- 
деть КрѣМ.А 3) ^лвоутоу [8Іс! ^ДМ. ^ДВѢТОу], ПОСЛЮ 4)  ВЪ^ЛЮБЛбИ наго 
своего дгглд, дхь ко 5) снокствл н съ преунстыд двы плод правды 

[й Інлътескд племена], й ксешпе юврд^д 6) въ^рдстеніе 7), плод по 
ѵю вствоу8)  въ вѣкіі а> словесех ^двѣтд моего, й коудеть ^ндменіе 
се “ , Нслнл ^окет глд: „ гѵко йтроѵл роднс ндм сйь й дли кисть ндм“ . 

н пдкн: „Се дкдд къ оутрови къспрінмоуть °) й роднт снь и ндре- 
коут ймд ёмоу Сммднонл, еже 10) сндмн Къ “ . й пдкн глдше іідфднь 

пророкь: „Вндѣх дкцю вес посдгл " )  моужейскд и мллденсць нд роу- 
коу ён, н проскѣтн' й  лнцд ёго вед ^емлд". й пдкн Вдроух пророкь 
глет: „Клілен ідкнт сд й  горн къуныд н порд^нть кдпнціе и поустнть“ .12) 
н Д вдь глеть: „Въскрснн 13) гіі къ покой ткой, ты й кнкот стнд тво- 
ё д “ . рлггумънте, нерд^умнТн, ідко (3 клдсд 14) пророкъ късе слоко соу- 
днть 15), [ііт»тн| плодное 16) рождество Хко пропокъддеть. но кѣ 17) 
не рд^умѣкіне тих клдстелннд мнроу всеми й сіісд нд дреки рдспенпіл 
й оувнсте 18) но [тън] съиіед къ ддь жн^нь мнрк всемоу ддровдвь 19), 
йже прМтн ймдть 20) кремд ювътокднне 21) й тогдд оѵвѣсть 22), кто ёсть 
пострдддвый [колею й жнкыіі] къ кѣкн“ .

Снце сын й гллвоу23) къ^кеде24) нд нко н реѵ: „Се внжоу нвсл й връ- 

стд й снд вжід стоідцід юдесноую Б д“ . й тогдд клнкноуше глдсом келнкнмь 

й пріндошд коупно къ^ложніид ндн роукн свод глдціе: „Сін глеть словесд 

хоулндд".

Гдмдлннлъ же ре4 : „Кол и ко сін устный 2б) й праведны моуж вндъ 

сил бжід стоіяцід (одесноую Кд, гнъвдюфе сд н глюціе ко й  цоу: „Кдко 

ёднндѵе жндове вѣсоуют сд нд мд й не лрестдють пдкостн твордціе йспо- 

в«ддюцінмъ ймд твое сто е!“ 26) ре4 же к немоу [<оцъ]: „Сндн 27) мдесноу- 

ю мене, дондеже положоу врдгн твод под нозѣ твой“ .

Тогдд бысть собор квлнкь й въехнтнкше стго Стефднд й евд^двше н 

й оутвръдпв 28) й зѣло ведошд ёго къ Ллексдндроу кннжннкоу соуцік

’) БЛГОВѢСТДТЬ, 2) нже, 3) ГОДЪ, 4) поуцно, 5) БЛГЪ, 6) ПЛ(ЙД прдвды Б* 5  

рдлд й ве^ъ сѣменн й вседнію (оврд^ъ,7) й въ^рдстеть,8) дод. сдженТд,9) въ 
оутровоу внемлеть, 10)дод. есть п ) поедгд,12) кдпнціе «йпоуціенТд,13) ко- 
стднн, 14) глд, 15) соуднтѣ т н ,16) плотноё,17) в ы ,18) рдспенніе оуморнсте, 
1Э) ддсть,20)  н прГнмоуть в ъ , 21)  ю б ѣ т о в д н ід , 22)  оувѣсте, 23)  н сне сен глдвъ?
24) къздкнгъ,25) кдко у с т н ы й ,  26) ймд мое,2?) елдн,28) оутвердишд,29) кннгуТн ѵ
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старъйшнн* своем» тнвернадскнмъ1). нже в ноцлі тонн к ѵетвертой стра- 
жн2) свѣть посвѣтн3) окрсть ёго іако свить млъніа, н глас к немоу гла: „Дръ- 
^дй, Стефдне! ты со покд^а свѣт праведный4) мене ради 3). ты коудеіііи 
нд 6) всѣмь [нже 3  ^емлА] оумнраюцінмь 7)  юкаѵе ^аоутра в сТй же ѵдс 8) 
въ^ыйдешн ко мнѣ н пдмат впніноу твою въ кннгн жнвотд !Ѵ). сего ради 
рддоун СА ВЫЦІНІН ВѢКЪ 10) н ВЪ ГрАДОуЦІІН КС̂  КОНЫ|д“ .

С ъ в ѣ т ь  же сътворше п ) тоу съврдвше с а  на соБор й соуднша 12) ка- 
меніёмь п о б н т н  [стого] Стефана, н клпіе с ннмъ Л і і і ін ь  13) н Іінкоднм н 
Га[мд]лннлъ [н Пнлать старейшина со женою н со д в ѣ м д  шроѵнціемд [н] 
ннь многъ ндрод веровавших, тогда стдвъ Савлъ пред в с ѣ м ь  народом] по- 
трдс роукою н гласом велнкнм глд: „Д остойно14) въ, б> моужіе н вен стар- 
і|н лшдстѴн, не оуморнтн моужа сего велнкагохитростно своею, ёлмаж ёго 
ради И/іно^н юврдтншас 3  славши нашей 1Г>) к*ры, тъмже йсоуднх Стефана 
каменТем п о б н т н ,  да не вес съкор люден к немоу прнБъгаётъ 16)  ѵтож вы 
гдлете, д ю б о у с т н ін  соБоръ?"17) (йннже вей [йко ёдннымы] въ^опнша18) 
глюціе: „Каменіёмъ да пов'Гень воудеть!“  н предстогаціе съ же^лТёмъ 
дроугъ нд дроуга въ^нрдюціе, не дръждху 19) роуі|ѣ въ^ложнтн нань, ^дне 
Б А іп е  елдвень въ людехь.

Рд^гнѣвавь же са Савлъ в^ем котыгн слоугамъ й положі а на столѣ 
своёмъ 20) н повел* нмъ 21) роуц* вложнтн нань. 1 одр*въ же са славный 
Хкъ мѵннк Стефднь ре4 к немоу: „Сдвле, Сдвле, ёже мне нн* сътворншн, 
по малеЗ енхжндовь нлсъб* 22) оу^рншн23) нстрджда помднешн ма“.

Тогда паѵе рд^піѣва са Савлъ ішкел* каменіемъ побнтн ёго. н народ 
в^емлюціе 24) каменіе 25) виіяхоу ёго ѵасто, іакож 26) скво^ѣ каменТе н 

лоуѵ27) слнѵных не б*  внднтн. іавив же са и Ннкоднмь н Гаманлінлъ, ш- 
Бьемше[стго] Стефана прТідшантій каменное покТенТе28) и своа діііа пре- 

ддша Хоу.29) стын же Стефань мдАшес Гвн  <3 оувнвдюцінх ёго гла: „Гн 
І с Х с , не поставн нм сего гр*ха камень бнюцінх 30) нас, сего бо радн 31) 
твоёго цръетвддойтн над*емсА“. снце гддвь преддст дшоу свою Г в н 32).

’) соуцлостар*йшнн*дюдемъ н воемъ тнвнрнадьскомъ,2) стражв*,
а) просв*тн с а , 4)  б л н ^ ъ  покд^д правды,5) мене дед ма моуѵеніемъ,6) Втѳксті
повинно бути: старѣншннд в  зам . стдрін,7) дод. ^д м а ,  8) оуво въ ненже ѵас,
9) дод. к ѣ ѵ н ы а ,  10) да радоуешн с а  н веседоуіа с а  в ъ  н н а ш н а ід  в ѣ к ы , и) съ-
творнвше,12) юсоуднша,13) Л внвь.14) Д о с т о а д о ,  15) слдвн*ншее,16) прнкѣ-
жнть,1?) то оуже кдко вдмъ л ю б о , © у с т н ы й  съ вор *,18) клнкноуша,19) дерт;-
НАХоуть,20) сУн, 21) людемъ с н ,22) В  рзкоп. съ в*т ,23) тн нмдть выти, 24) на
род* въ^нраюціе,25) каменіемъ,26) гако се, 27)^орь,28) н камешемьповншд
н х ,29) ддшд Хсоу с мнромъ, 30) каменіемь п о б н в д ю ц ін х ,  31) сего д*лма,
3 2 \ ____
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[Н втон уде] върнТн людТе1) пддошд нд телесд сти х 2) н плдкдиіе са3) 
велінмь глдсом, н кес сокор желдиіе по ннх*), по неже вндъшд дгглы кжѴд 
гори нссоуфл5) дііід нх на твердь ііЕСноую.6) Й къ^ръвшд7) вндѣшд нксд й - 

връетд Й СИЛЫ ІІБСНЫА стрѣтдюціб ДІІІЛ нх8). н сотворншд ВСН ЛЮДІ6 ПЛАУ 
велнкъ ндд [стымь] Стефдномь три діін и тГ ноцін.

[Тогдд поиеѵеніе велико сътворн Пнлдт,] в^ем 9) телесд стыхь, и 
сотвори10) коёмоуждо телес ковѵегь [сть] среврень, н коложн и) телесд стьіх, 
нлпнслвь12) нд коемждо нмл ёмоу. л в немьже стын Стефднь леждміе,^лд- 
том по^лдтн13). положи и) ёго с келнкою еллкою в стдннем своем гроки]. 

млн же са стын Стефднь Гвн  гла: „ Г н снллмъ15), съкрТн телесд ндиіл въ 
весн моей Дрдснмѣ16), въ кдпогьмдтъх 17) до времени йкроксмТд, ёгддсъ- 
веро\т са нже по ми* мунцн“ . н в тоу нофъ 18) съшед дгглъ съ Ивсе пре
ложи телесд стых ндмѣсто [стое], егож проси.19)

Къстдв же Пнлдть ^доутрд и кнТнде въ клѣт свою нокдднтн стыдмофн. 
й не ювръте 20) нх, рдстръ^д рн^ы свод н плдкдше0 плдѵемъ велнкнмъ гла: 
„Поуто Д5Г не ЕЫХ ДОСТОЙНЬ слоугд БЬІТИ ТВОИМ рДБОМ Н ВЛДЦѢ ВСѢХ БЪКЪ? нлн 
^д еже невъдын ^доушнх престое й преѵстное шло твое? но того рддн плд- 
Уоус 5*ло, Гн , не пре^рн млтвы мое а! “

Къ дроугоую ж нофь предетдвъ ёмоу влженныи пръвомункъ Стефднъ 
ілко не въ спи, но ііхко і д в ѣ ,  н  реѵе ёмоу: „Къ^лювленннуе мои, нн скорвн 

нн плдѵд, щ  во млнх Кд моего н спел всѣх сокрнтн кости ндшд; въ 
времд ж йкроклеиід ндмъ ом,рді|іет ны по іявленію й  сѣменн твоего, н 
прдвддй хотенТе, желднТе твое съвръфнт сд. но сотвори млтвеныи храмъ 
въ йменд ндіид, ндпкнін ёже по силе родн творитн пдмдтн ндиимецлдп- 
рнлд, ідкож поѵнтдхом, поседмем мецн и ты поунефнс ндмн.“

^дутрдже въетдвь Пнлдть с рддостТю векнкою и сътворн црковь крд- 

сноустым Н Елжен НЫМ МѴНКОМЪ, ^ДПОВѢДДВЪ БЛГОЛѢІІНОН пдмдтн доврих

2)  УСТНДА ѴАДД, 2)  НД Т6Л6Х тых, 3) ПЛДКДІІІД СА, 4 )  ЖСЛДІІІС, НХ, ОУС-

кндно ^дм. ждлъше нх, 5)  несомы, 6) ндд твердТю нбсною, 7) въ^ръвше, 

8) стых,9)  и въ^ем ш е,10) сътворн ш д,п) положншд,13) ндпнелшд, 13) ?дд- 
томъ юковдвше, поволокше, і4)  положншд,15) е н л ъ ,1в) Лросомн, 17)Кдр- 
югмдтвхъ, 18) тон нофи, 19) заміетьусього дальшого Зам. мае ось яке за- 
кінчѳне: дфе же моукоу прінмъ Стефднъ поѵи елдвно съ моуѵнвшнмн сд 
съ энымъ % улуское спснТе, й  Х ъ Iсе Гсдѣ ндшем, емо\же лъпоест елд- 
вд, усть и держдкд Гінѣ н прсно и в вѣкн вѣш м . 20) В  рукой, ювръстн.
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М ѴІІКЪ, д о с т о й н о  сътворнв н с ъ к р ъ ш н к ь ,  въ седмь мсцъ н сш ъ  ІІОѴН М 

Х% 1 с ъ ,н  ішгрекемъ кисть въ Капарт&салъхь. ё ц іе  же н жена ё г о  і іо ѵ н  с  

мнромь. стын ж Хвы мѵннцн іл к н ш д 0 трнцін ѵестным н вирным людейь 

н главиіе н нака^авше словесем б ж ін м ъ ; н о  съмрътн но нх тогда многоу 
яъроу пріпл црквн Хка.

Снцеввю моукоу прТемь влжены Стефднъ поѵн славно с мнѵнв-Л
п інш і сд с ннм,ддр пр'Гем ^а ѵлѵское спсен'Ге м X I  I си о гсдъ наиіемь, 
эмоуж слава въ въкн. дмннь.

Порівнюючи оба сі рукописні варіянти оповіданя, не легко 
виробити собі ясне понять- про те, чи вони виплили з одного 
жерела, себ то з одного церковно-славянського перекладу гре
цького твору, чи може се репрезентанти двох перекладів. Вислов 
у  обох текстах досить відмінний, та з другого боку на стілько 
близький, що в богатьох випадках темне місце або пропуск 
одного тексту можемо пояснити другим. Інтересно, що власне 
коротший, обкроений текст Зам. в многих місцях дае ліпшу лек- 
цію від повн'Гйшого Льв., хоча не виключені й такі випадки, 
де значіне Зам. тексту робиться зрозумілим лише по порівнаню 
з  Льв. Видно, що між одним і другим текстом лежить ряд по- 
середніх, у яких сей текст ступнево перемінювався.

Та лишаючи на боці язикові та стилістичні відміни, варто 
■звернути увагу на ті пропуски, якими Зам. ріжниться від Льв. 
В  тих пропусках есть система: редактор тексту Зам. силкувався 
з тексту оповіданя усунути всі згадки про Пилата і його ролю 
в Стефановім мучеництві і похороні. Ідея зробити з Пилата без
душного та безхарактерного римського чиновника, тайного чи 
явного послідовника Христово!' науки і навіть святого, повстала 
в умах де яких слабохарактерних христіян у пору, коли Діоклеті- 
янове та Ліцініеве переслідуване внесло чималу деморалізацію 
в ряди хрпстіян (читай про се хоч би відповідні глави бвзебіе- 
воі історі! церкви), а нагла побіда христіянства за Константина 
породила тенденцію зробити христіянство з самих його початків 
такою релігіею, до якоі' хилилися найвисші уми та найсильнійші 
володарі поганського світа. Оттоді то, в IV і У  віках скомпо
новано такі апокріфи, як Никодимове евангеліе, в яке ввійшли 
в перерібці й тзв. Пилатові акти, ніби то опис устного процесу 
Ісусового перед Пилатом, де Пилата виставлено в світлі знач- 
но кориснійшім, ніж у канонічних евангеліях. Фантазія христі- 
янських новелістів та гагіографів кружила докола дворів рим-
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ських імператорів, населяючи Тх прихильниками хриетіанства, не 
цураючися й таких почвар, як Нерон, якого теіца і дочка і ріж- 
ні свояки (Перпетуя, Потенціяна, Анфіса) попали в число свя- 
тих. 3  цісарськоТ родини виведено св. Климента та за одним за
ходом зроблено христіянином його батька й матір— сюди належить 
і Домітілля, яко'Г імя звязане з одною славною катакомбою в 
Римі. Святою і мученицею зроблено й Траянову дочку Друзіллю 
чи Дрозіяду, скомпоновано переписку ап. Павла з- Сенекою і т. д. 
Лукіянові, авторові оповіданя про мучеництво св. Степана, по- 
лишилася сумнівна честь зробити святими не л и т е  жидівських 
книжників Никодима та Гамалиіла, але й самого Пилата. На честь 
христіянськоі церкви треба сказати, що швидко відчуто всю не- 
властивість сеі тендеціі'; заборона Лукіянового трактату про му
чеництво св. Степана Гелязіянським декретом—се інтересний прояв 
реакціі' церкви против неі. Що й там, де про Гелязіів декрет не 
чували нічого, як ось у нас на Русі, де переняті в темну добу 
духовоі замороки I X —X  віків із Греціі' отакі байкові оповіданя 
(а Ух у наших старих Минеях та Прологах збереглася зчачна сила 
на радість фолькльористам та історикам літературних мотивів) з 
наівною вірою переписувалися з віку в вік,— що й там одначе 
здоровий інстинкт бунтувався против такого абсурда, як призна
на святим наіпоі церкви Пилата, на се інтересним доказом служить 
власне та скорочена редакція оповіданя, яку маемо в нашім за- 
мойськім рукопись

Та вернімо ще до деяких літературних питань, що вяжуться 
з нашими текстами. Поперед усього питане, чи справді наше 
церковно-славянське оповідане—частина, і то затрачена в грець- 
кім і латинськім частина Лукіянового трактату? На се питане 
можемо дати відповідь зовсім певну. В кінцевім уступі нашого 
(Льв) тексту Степан у небі просить Бога, шоб тіла його, Гамалиі- 
ла й Никодима (про Авива в тім місці не згадано, хоча в иншім 
місці нашого тексту й його вийменувано між Степановими сто
ронниками) „були укриті аж до часу откровенія“. Значить, уже 
тут автор збуджуе ожидане, що в його оиовіданю буде іце дру
га  часть, власне опис того „откровенія“. А се змушуе нас зара- 
зом до здогаду, що й саме оповідане було нашісане- по докона- 
і і і м  уже віднайденю мощнй. ІДо білыпе, автор нашого оповіда- 
ня знае очевидно того, що доконав відкрптя мощий: Степан у 
сні виявляе Пилатови, що сього відкригя доконае один із його 
пізнійших свояків. Отжеж знаемо, що того відкріггя доконав той 
сам ерусалимський пресвитер Лукіян, що був і автором тракта
ту; згадане місце в нашім тексті наводить нас на думку, що
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той Лукіян на основі якоісь семейно! традиціТ мав претензію 
до дуже сумнівно '1 чести— бути потомком Понтійського Пилата; се 
вияснило б нам також, чому він при дивовижнім оповіданю про 
замучене св. Степана силоміць приплів також свойого ніби пред
ка, щоб його обмити коштом історичноі правди й доброго смаку 
і вчинити нарешт'Г святим.

Що наш ц.-слав. текст і лат. Ерізюіа І.и сіат  і той ГГ грець
кий орігінал, який онублікував д.Пападопуло-Керамевс, се фактично 
части одно'Г цілости, доказують не лише згадані вже натяки ц.- 
слав. тексту, але також не менше виразні сліди грецького й ла- 
тинських текстів. I так кінцевий уступ грецького I розд., цито- 
ваний висше, робиться нам .зрозумілим аж при порівнаню з ц.- 
слав. текстом: мова там не про яких будь ерусалимських хри- 
стіян, що як будь хоронять тіло мученика; навпаки, се слуги 
маючого і багатого пана, що хоронять т'ша в срібних та золотом 
окованих домовинах. Дал! у всіх текстах виступають ті самі осо
би і в тім самім характері: окрім Степана ще Гамалиіл, Никодим 
і Авів, усі три як віруючі христіяни; в ц.-слав. тексті всі вони 
вмірають мученицькою смертю разом із Степаном, а в греко-ла- 
тинських уже перероблених текстах вони тілько похоронені ра
зом у спільнім печернім гробі, і лиш один із них, Никодим, мо
же хоч на половину вважатися мучеником. Зараз побачимо при
чину тако! переміни. Так само треба підпести спільність топо
граф!!. Певно, в ц.— слав, текстах, і то в таких пізніх копіях, годі 
нам над'Гятися вірноі і точно! передачі сирійських імен, а проте 
годі заперечити, що названа у Льв. тексті Капартасала те саме, 
що Кафаргамала грецького і латинських текстів, місцевість зна- 
на й досі як один із центрів культу св. Степана.1). Правда, цер- 
ковно-славянський текст говорить, що в Канартасалі був]похоро- 
нений лише Пилат, а тіла мучеників у „Стефановім селі Аросо- 
м і2), але це вже якаоь иізншша вставка і не мус-Тла належати до 
самого Лукіяна, коли вірити початковим уступам латинськоі Ері8- 
іоіа та грецько'Г реляці!, де виразно кажеться, що мощі святих 
були віднайдені ним у Кафаргамал'Г.

Коли се так і оба оповіданя, про замучене Степана та про 
віднайдене його мощів, справді части одно'Г иервісно! цілости; 
коли Лукіянів трактат, як твердить грецький титул, справді мі-

х) Про розкопи ведені в 80-их роках мин. віку в селі Кафаргамалі' біля 
Ерусалиму, які відкрили основи велико! церкви св. Степана, збудованоѴ десь в V  
чи V I  віці нашоі' ери, див. зв ісгк и  в Апаіесіа  Воііапсііапа, річники Ѵ Ш , I X  і X .

2)  Згадані при тім Карюгмата, іноді Капогьмата,  здаѳться мені, не що инь- 

ше, як перекручене грецьке у.атсо^г^хтос — підземні склепи.
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стив у собі мучеництво і віднайдене мощів Степана, то легко 
зрозуміемо, що в греко-латинських текстах годі нам ждати по
просту відрубаноі' і зрештою ненарушеноі' другоі частини. Ми 
вже піднесли, що всі рецензіі обік перерібок заховали де-де 
сліди давн'Гйшого тексту, а се промовляе за тим, що Лукіянів 
трактат був кілька разів перероблюваний, ретушований і чище- 
ний як на латинськім, так і на грецькім грунті. Тепер, коли в 
церк.-слав. тексті маемо хоч може також не зовсім вірно захова- 
ну, та все таки в головному автентичну форму першоГ части 
орігіналу, можна з білыною відвагою догадуватися, як вигляда- 
ли перші розділи грецького й латинських текстів у самім орігі- 
налі. Отже мусимо признати, що розд. I і II теперіш- 
нього грецького тексту ніяк не могли належати до орігі- 
налу, так само як кінцеві реченя обох ц.-слав. редакцій з і'х 
славословіями. Безпосередно з закінченем нашого тексту Льв. 
лучився розд. Ш  теперішнього грецького тексту з його ‘О Зі 
а*(аЭ6? ѵ.ай сріХйѵ&рюпо; дгіс, що наступало зараз по оповіданю про 
смерть Пилата і його жінки. Із змісту ц.-слав. оповіданя видно- 
також,що теперішній ІУ  розд. грецького тексту також не міг належати 
до первовзору, але виплив із пізнійшоі перерібки, бо-ж Гамалиіл не 
міг представлятися Лукіянові як остатній пережиток із цілоі ком- 
пани', коли в церк.-слав. тексті було виразно сказано, що він по
гиб разом зі Степаном і Никодимом. Коли він сам являвся Лу- 
кіянови, а не, як натякае досить неясний і може пізнійшою ру
кою доданий зворот у церк.-слав. тексті, усі три мученики ра
зом (стын же *вы мѵнцн пвніш  са трнцін устным н вирным дю- 
демь“— на пізнійшу перерібку натякае пропущене імени Лукія- 
на в тім місці; він сам певно не інакше мусів би написати в 
сво'Гм письмі, бо-ж не жадним иншим людям, а лише йому яви- 
лася та обява), то він мусі'в і тут представляти діло так, як воно 
описане в першій части; раз но першу часть признано соблазни
тельною і у су не но з трактату, то й оповідане про сонний привид 
Лукіяна мусіло бути відповідно перероблене,

Коли був написаний Лукіянів трактат? Із того, що сказано 
досі, ясно, надігося, всякому, що рік 415, у якім Орозій у вру- 
салимі одержав латинську перерібк.у та Авітів рекомендаційнігй 
лист, мусів бути датою латинськоТ перерібки, але зовсім не му- 
сів бути датою написаня грецького орігіналу. Правда, в обох ла- 
тлнсь ких рецензиях і в грецькім тексті Пападонуло-Керамевса 
річ представляеться так, що віднайдене. мощий св. Степана тра- 
пилося в тім самім році. Авіт говорить навіть, що він особисто 
був знайомий з Лукіяном і що Лукіянів „лист“ написаний на
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виразне його, Авітове, домагане. Та бачили, що грецький 
текст не знае про се нічого і не можемо занадто полягати на 
правдомовність того еспанського презвитера, тим білыне, що св. 
бронім, який тоді пробував у Вифлеемі, ніде в сво'іх писаняхне 
згадуе нічогісінько про се віднайдене. Натомісь заслугуе на ува
гу  записка пізнійшого історика церкви, Никифора Каллііста, що 
мощі св. Степана були вже за часів Константина В. принесені 
до Константинополя. Ся звістка взята мабуть із безіменно опуб- 
лікованого трактатика про се перенесене, дуже широко розпов- 
сюдженого на заході і на схо д іх); се знов таки оповідане сьвід- 
ка-самовидця, де автор і заразом головний діяч перенесеня гово
рить про себе і про сво'Гх товаришів „ми". Се оповідане навязуб 
безпосередно до Лукіянового трактату про віднайдене мощий, 
визнаеться тим самим замилуванем до чудес, тою самою не
смачною фантастикою. На мою думку се зовсім не жадне само- 
стійне оповідане, а власне третя, кінцева часть того самого Лу- 
кіянового трактату. Ідея ненастанних чудес, що супроводили 
віднайдене тих мощий, пануе і в історіТ і'х перенесеня: голоси з 
неба і крики та стогнаня демонів, спинене і чудесне порушене 
корабля на морі, мул, що промовляе людським голосом, і .инші 
так само абсурдні чудеса, а нарешті сьвідоцтво „невірного" жи
да, все те накопичено, щоб тілько доказати, що се не чиі будь 
мощі, лише св. Степана. Час похороненя тих мощий у Констан- 
тинополі означено часом рівночасного володіня Константина В е
ликого і патріарха Митрофана2), а се дае нам простір часу між 
324 і 327 роками. Значить, у той час, у другу четвертину чет
вертого, а не в першу четвертину пятого віку, мусимо покласти 
написане сього трактату, а його автор Лукіян не міг бути осо- 
бистим знайомим із Авітом, бо жив мало що не сто літ перед ним.

Іван  Франко.

! )  Латинський переклад доконаний Анастасіем Бібліотекарем, див. Аидизіі- ' 
пі орега VII, у 41  томі лат. серіі Міневоі Патрольогіі'; грецький текст у цитовапім 
томі Аналектів Пападопуло-Керамевса, церковно-славянський крім рукописів у 
друкованих Прологах під днем 2  серпня та моі Памятки т. III, стор. 3 1 6 — 317 .

2) В  латинськім тексті патріарх називаетьг.я Евэебіем, та се очевидна хро- 
нологічна нісенітниця.
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