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ПРОТОГРАФИ І МОВА  
ЛАВРИШІВСЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ

Лавришівське Євангеліє /далі Лвр.Є./ – апракос повний. Пам’ятка точно не датована й 
не локалізована. Наявна наразі інформація про її постання та потрактування палеогра-
фічних і мовних особливостей – суперечлива. Вже від перших описів Євангелія існують 
різні гіпотези щодо місця його написання /О. Востоков – руське, Є. Карський – біло-

руське, західноруське; І. Свєнціцький – білоруське; Ю. Лабинцев та А. Сем’янчук – білоруське, 
в Лавришівському монастирі; М. Волков, О. Лосєва – українське, галицько-волинське; Т. Фре-
делювна – українське, південноруське; В. Німчук – українське; Ю. Шевельов – українське, в 
київсько-поліській діалектній зоні; О. Попова та М. Сморонґ-Ружицька – українське, в одно-
му зі скрипторіїв Галичини або Волині1; М. Дурново – південноруського ізводу2; А. Турилов – 
волинське (принаймні за мовними особливостями писарів)/3; С. Темчинас пов’язує створення 
пам’ятки з переписувачем «Паренесису» (грец. – повчання) Єфрема Сирина Ієвом /Євом/ 
у кінці ХІІІ ст., тому закономірними в «цих рукописах є наявність волинських регіональних 
особливостей»4. Значні розбіжності й про час постання пам’ятки: від кінця ХІІІ ст. (І. Пер-
вольф5, А. Турилов, В. Крисько6) до другої половини XIV ст. (В. Моле7).

Загалом ця важлива для руської (української) писемності пам’ятка не дуже часто потрапляла 
в поле зору дослідників. І якщо мініатюри Лвр.Є. ґрунтовно досліджували В. Моле8, О. Попова9, 
М. Сморонґ-Ружицька10, то палеографічно-лінгвістичні особливості – лише І. Свєнціцький11 
та Т. Фределювна12, причому прийшли до протилежних висновків: український мовознавець 
відніс пам’ятку до білоруських, польська дослідниця – до українських.
1 Любащенко В. Церковні рукописи Галицько-Волинської Русі XII–XIV століть: спроба узагальнення (закінчення) / В. Любащенко // Кня-

жа доба: історія і культура / [відп. ред. В. Александрович]; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2011. Вип. 5.  
С.99–103. 

2  Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка. Ч.1. Источники. Брно, 1927. Перевидання: Москва, 1963. С. 73.
3 Турилов А. А. Книгописание // Православная энциклопедия. Электронная версия. Владимиро-Волынская епархия. [електронний ресурс], 

режим доступу: http://www.pravenc.ru/text/159136.html.
4 Темчинас С. Ю. Основание Лавришевского монастыря в свете рукописной продукции книжника Иева (вторая половина ХІІІ в.) // «Верто-

град многоцветный». Сборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори. М., 2018. С. 161.
5 Див.: Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski. Monografia zabytku. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974. С. 6. 
6 Укладачі «Словаря древнерусского языка ХІ–XІV вв.» у передмові до ХІ тому уточнюють датування Лвр.Є. – ост. чв. ХІІІ ст. Див.: Крысько В. 

Предисловие // Словарь древнерусского языка ХІ–XІV вв. Москва, 2016. С. 10.
7 Див.: Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski. … С. 6.
8 Molè W. Miniatury Еwangeliarza  Ławryszewskiego nr 2097 w Muzeum ks. Czartoryskich w Krakowie // Sprawozdania z posiedzeń Akademii 

Umiejętności. Kraków, 1927. Nr 31, zesz. 2. S. 4–5.
9 Попова О. С. Русская книжная миниатюра XI–XV веков // Древнерусское искусство. Рукописная книга. 1983. Сб. 3. С. 23.
10 Smorąg-Różycka M. Ewangeliarz Ławryszewski. Kraków, 1999.
11 Свенцицкий И. Лаврашевское Евангелие нач. XIV в.: (Палеографическо-грамматическое описание) // Известия Отделения русского языка и сло-

весности. Т. 18. Кн. 1. 1913. С. 206–228. У дослідженні покликаємося на опублікований у виданні переклад цієї статті, здійснений В. Корнієнком: 
Іларіон Свєнціцький. Лавришівське Євангеліє XIV століття. Палеографічно-граматичний опис. С. 384–393. 

12 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski. Monografia zabytku. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974.
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У своєму дослідженні ми послуговуємося нумерацією аркушів, проведеною І. Свєнціць-
ким. Відповідності усіх представлених у пам’ятці нумерацій див. у Додатку 1. Оскільки спеці-
альні студії вивченню мови Лвр.Є. присвятили І. Свєнціцький та Т. Фределювна, на яких ми 
найчастіше покликаємося, то для зручності користування подаємо такі відповідності: Т. Фре-
делювни13, І. Свєнціцького, бібліотечної. 

  
Частина Нумерація Фределювни 

(сторінкова)
Нумерація Свєнціцького 

(аркушева)
Бібліотечна нумерація 

(сторінкова)
І 1–122 1–61зв. 1–124
ІІ 123–138 62–69зв. 125–140
ІІІ 139–154 70–77зв. 141–156
IV 155–166 78–83зв. 157–168
V 167–178 84–89зв. 169–180
VI 179–част.185 90–част.93 181–част.187
VII част.185–188 част.93–94зв. част.187–190
VIII 189–198 95–99зв. 191–200
IX 199– част.225 100–част.113 201–част.227
X част.225–244 част.113–122 част.227–246
XI 245–280 123–140зв. 247–280
XII 282–324 141зв.–158зв. 282–324
XIII 325–366 159–179зв. 325–366

Для датування й локалізації пам’ятки важливо встановити протографи та виділити діалектні 
особливості. 

ПРОТОГРАФИ
Оскільки погляди дослідників на місце написання розділилися між українськими та біло-

руськими теренами (див. вище), то ми здійснили текстологічний аналіз, порівнюючи Лвр.Є. із 
повними апракосами української редакції, датування й місце написання яких особливих сум-
нівів не викликає – Мстиславове Євангеліє к. ХІ – п. ХІІ ст. – далі М.Є., Добрилове Євангеліє 
1164 р. – Д.Є., Холмське Євангеліє ХІІІ ст. – Х.Є., Бучацьке Євангеліє ХІІ–ХІІІ ст. – Б.Є., Луць-
ке Євангеліє XIV ст. – Л.Є., а також Оршанське Євангеліє ХІІІ ст. – Ор.Є. і Друцьке Євангеліє 
XIV ст. – Др.Є., створення яких деякі дослідники пов’язують із білоруськими землями. Для 
порівняння залучено й точно датований і локалізований короткий апракос Євсевієве Євангеліє 
1283 р. – Є.Є. Використовуємо приклади із текстологічних досліджень: Евангелие от Иоана в 
славянской традиции / Изд. подг. А. А. Алексеев, И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, М. Б. Бабицкая 
и др. СПб., 1998 та Евангелие от Матфея в славянской традиции / Изд. подг. А. А. Алексеев, 
И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, М. Б. Бабицкая и др. СПб., 2005. Тому в дослідженні прийняті 
скорочення євангелій, використані в цих виданнях. Для порівняння долучаємо тексти, датовані 
не пізніше першої половини XIV ст. 

Збіжності лише з одним із порівнюваних євангелій14:  
І писар /до 61зв./
Tr  въ pдиныи суботъ Ів ХХ/19 Лвр.Є. 9 +/въ pдинъ с¦ботъ Тr Иоан., с. 93/15, в інших – въ pдиныи 

суботы М.Є. с. 35–36, въ pдину суботу Д.Є. с. 50, Л.Є. 7, въ pдинy сyботy Др.Є. 5, въ pдино суботъ 
Х.Є. 7зв.; видиши сукъ во wцэ братΉ твоpмΉ Мт VІІ/3 Лвр.Є. 48зв. +/Tr/, в інших – брата своpго М.Є. с. 
64, Д.Є. с. 128, Х.Є. 32зв., Л.Є. 49, брату своpму Ор.Є. 5 +/брата твоpго давн. текст Матф., с. 42/; в путь 
13 13 частин у пам’ятці виділила Т. Фределювна. Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski… С. 10–11. Текстологічний та палеографічний 

аналіз не дає підстав для такого поділу.
14 У порівнюваних текстах представлено передовсім лексичні збіжності/розходження. Про фонетичні та граматичні – в параграфі про мовні 

особливості.
15 Знаком + вказуємо на відповідні збіжності за дослідженнями: Иоан. – Евангелие от Иоана в славянской традиции / Изд. подг. А. А. Алек-

сеев, И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, М. Б. Бабицкая и др. СПб., 1998 та  Матф. –Евангелие от Матфея в славянской традиции / Изд. подг. 
А. А. Алексеев, И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, М. Б. Бабицкая и др. СПб., 2005.
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странескъ Мт Х/5 Лвр.Є. 49 +/Tr Матф., с. 55/, в інших – страньныи М.Є. с. 66, страненъ Д.Є. с. 131, Х.Є. 
33, Л.Є. 50, Др.Є. 30, в путь языкъ Ор.Є. 5;

Mr да wтрэшить ремэнь § бутели pго Ів І/27 Лвр.Є. 7 /Mr Иоан., с. 5/, в інших – сапогу pго М.Є.  
с. 32, Д.Є. с. 40, Є.Є. с. 42, Л.Є. 2, Др.Є. 2, § wбуви pго Х.Є. 4зв. + /Tr Иоан., с. 5/; 

І писар /від 64зв./
Є.Є. вэльp зэло Мт VII/27 Лвр.Є. 52, Є.Є. с. 104 +/давн. текст в2лиp Матф., с. 45/,  в інших – в2лико 

Д.Є. с. 135, Х.Є. 34зв., Ор.Є. 7зв., Л.Є. 52зв., Др.Є. 31зв.);
Б.Є. и призываþùимъ другъ друга Л VII/32 Лвр.Є.16, в інших – призываþùь д. д. М.Є., Д.Є., 

призываþùе д. д. Ор.Є., Др.Є., Л.Є.;
Ор.Є. принесъши стькляницþ мþра Л VІІ/37 Лвр.Є. 91зв., Ор.Є. 49зв., в інших – п. алавастръ хризмы 

М.Є. с. 116, Д.Є. с. 268, Х.Є. 75зв., Л.Є. 117зв., Др.Є., алавастръ мyра Б.Є. 30; е£ þ сотъ пэнєзь Л VІІ/41 
Лвр.Є. 91зв., Ор.Є. 49зв., в інших – пєтиþ сътъ к2нтинарии М.Є. с. 116, пєтьþ сотъ динарии Д.Є. с. 268, 
Х.Є. 75зв., Др.Є., динарий Л.Є. 117зв., динарь Б.Є. 30; приведоша к нему глухъ гугнивъ М VІІ/32 Лвр.Є. 
125, п. к н. глуха и гугнива Ор.Є. 93, в інших – във2доша к н. заякливъ Д.Є. с. 416, заяклива Л.Є. 180, 
Др.Є. 125зв., п. к н. глуха и нэма М.Є. с. 174, Х.Є. 119; медлить мои гPђнъ приити и начнеть бити клеврэты 
своя Мт ХХІV/48-49 Лвр.Є. 125, Ор.Є. 102зв., в інших – мудить м. г. п. и н. б. другы с. М.Є. с. 186, 
мудить м. г. п. и н. б. подругы с. Д.Є. с. 447, медлить м. г. п. и н. б. другы с. Х.Є. 128, медлить м. г. п. и 
н. б. подругы с. Б.Є. 116, Др.Є. 136 +/Gf, Ju, Tr, Vl  Ев./, давн. текст – /кьснитъ м. г. п. и н. б. клеврэты с. 
Матф., c. 134/; на ... дн£ь великии Мт ХХVІІ/15 Лвр.Є. 151, на ... дн£ь великыи Ор.Є. 117зв. +/ОЕ/,  на ... дн£ь 
в2ликъ М.Є. с. 215, Д.Є. с. 498, Б.Є. 134, Др.Є. 151 +/давн. текст Матф., c. 151/; рци убо намъ Мт ХХІІ/17 
Лвр.Є. 132зв., Ор.Є. 99зв. +/давн. текст/, в інших – повэжь у. н. М.Є. с. 183, Д.Є. с. 437, Х.Є. 125, Б.Є. 
112, Л.Є. 189, Др.Є. 133 +/Gf, Ju, Tr Матф., с.118/; во въскрэшэньи же мертвыхъ Мт ХХІV/31 Лвр.Є. 133, 
о въскрэшении Ор.Є. 100. +/давн. текст/, в інших – о въстании М.Є. с. 183, Д.Є. с. 439, Х.Є. 125зв., Б.Є. 
112зв., Др.Є. 133зв. +/Gf, Ju, Mr, Tr  Ев. Матф. c. 119/, по устаньи Л.Є. 190;

Х.Є. бэ же пэùь и камэнь належаше на нэи Ів ХІ/38 Лвр.Є. 128зв., Х.Є. 121зв. +/давн. текст/, в інших 
– б. ж. гробъ и кам2нь М.Є. с. 178 /Ju, Tr/, Д.Є. с. 425, Ор.Є. 96, Др.Є. 128зв., б. ж. пеùера и камэнь Л.Є. 
184 / Gf, Gl, OE, SK, Vk Иоан., с. 53/; 

Gl слышавъше яко въмолчи садукия Мт ХХІV/34 Лвр.Є. 133, в інших – с. я. срами с. М.Є. с. 183, 
Д.Є. с. 439, Ор.Є. 100  +/Матф., c. 120/, Х.Є. 125зв., Л.Є. 190 с. я. посрами с. +/Gf Матф., c. 120/, с. я. 
осрами с. Б.Є. 112зв.; на моисэинэ сэдалиùи сэдоша Мт ХХІІІ/2 Лвр.Є. 133зв. +/Gl на мосиинэ/, в інших – 
на мwсэовэ с. М.Є. с. 184, на мосэовэ с. Д.Є. с. 440, Х.Є. 126 Ор.Є. 100зв. +/давн. текст Матф., c. 122/, на 
моисэpвэ с. Б.Є. 113, Л.Є. 190зв., на моисэовэ с. Др.Є. 134;

ІІ писар 
Tr и се хулна Мт ІХ/3 Лвр.Є. 61зв. +/Tr/, в інших – врэдьнэ М.Є. с. 76, Д.Є. с. 158, Х.Є. 42зв., Л.Є. 64, 

Др.Є. 34, власвимисаpть Ор.Є. 10 +/Ar, Gf, Kr, Mr, Tp, Vk Матф., с. 50/;
Л.Є. w тебэ и блг£оизволихъ Л ІІІ/22 Лвр.Є. 84зв., Л.Є. 108, в інших – w тебэ и блг£оволихъ М.Є. с. 108, 

Д.Є. с. 246,  Х.Є. 68-68зв., Ор.Є. 43, Др.Є. 69;
Ор.Є. будэть ùедри Л VI/36 Лвр.Є. 89зв., будэте убо ùедри Ор.Є. 47, в інших – б. у. млPђрди М.Є.  

с. 114, Д.Є. с. 261, Х.Є. 73, Др.Є. 73зв., б. млPђрди Л.Є. 114зв. б. милосерди Б.Є. 26зв.;

ІІІ писар 
Х.Є. уповаþùимъ на  ба£тьство М Х/24 Лвр.Є. в інших – уповаþùимь богатьствъмь М.Є., Д.Є., Б.Є., 

Ор., Л.Є., Др.Є; гл£ùе въ себе М Х/26 Лвр.Є., в інших – глƒþù2 къ с2бэ М.Є., Др.Є., себе Д.Є., Б.Є., Ор.Є, 
собэ Л.Є.; и иже зло словесить wц£а и мт£рь М VІІ/10 Лвр.Є. 81зв., Х.Є. 65зв., в інших – и и. злэ с. w. и м. 
М.Є. с. 104, Ор.Є. 38зв., Л.Є. 100зв., и и. з. с. wч£а и м. Др.Є. 64, и и. з. словить w. и м. Д.Є. с. 235, Б.Є. 15 
и и. злословить w. и м., 

Gl /на стор. плутані почерки І /після 64зв./ і ІІІ/ яко безакъньнэ разумэpть w бь£скыхъ ... безакъньно 
разумэньp Мт ХХVІ/65, Лвр.Є. 149зв.  +/Gl/, в інших – яко хулу рече ... слышасте хулу pго М.Є. с. 203-
204, Д.Є. с. 491-492, Х.Є. 141 +/Ar, Gf, Ju, ОЕ, Vк, Tr/, яко хулΉ глЃ2ть ... слышаст2 хΉлэни¬ ¬го Б.Є. 128, Л.Є. 
214, Др.Є. 149, яко власьфимиþ р2ч2 ... слышаст2 власьфимиþ ¬го Є.Є. с. 223 +/давн. текст Матф. с. 148/;
16 Приклади без паспортизації взято із порівняльної таблиці «Текстові збіжності», див. Додаток 2.
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М.Є. а не на свэтлэ уто възложит ся М ІV/21  Лвр.Є. 69, свэтилэ М.Є. с. 97, в інших – а н. н. с. у. 
възложонъ буд2ть Б.Є. 6, а не на свэùьницэ уто положить ся Д.Є. с. 206, не да ли на свэùникъ възложити 
и Х.Є. 59, а не на свэтилэ поставляpть ся Л.Є. 91.

Текстові збіжності з кількома із порівнюваних євангелій: 
І писар  /до 61зв./– исповэда и не §верже ся. и гл£а. Ів І/20 Лвр.Є., Х.Є., Л.Є. + /Тr Иоан., с. 4/, в інших – 

відсутнє и гл£а;  вниде ¶с£ь въ ж¶довьску землþ Ів ІІІ/22 Лвр.Є. 3зв., Л.Є. 6зв., в інших – иþдэиску М.Є. с. 35, 
Х.Є. 7, Д.Є. с. 49, Є.Є. с. 46, Др.Є. 4зв. +/давн. текст Иоан с. 13/; pхахаху (!) на небо wнъ полъ морє Ів VI/17-18 
Лвр.Є. 13зв., pхаху Л.Є. 12 +/эхааху Тр, Тr/, в інших – идєху Д.Є. с. 59, Х.Є. 10зв., Є.Є. с. 53 +/давн. текст 
Иоан., с. 26/, гребєхy Др.Є. 7зв.; реcђ къ вэровавшимъ к нему жидомъ Ів ХІІІ/31 Лвр.Є. 25зв., Л.Є. 21+ /Tr, 
Иоан., с. 40/, в інших – иþдэомъ +/давн. текст Иоан., с. 40/; не хотєше во иþдэихъ ходити Ів VIІ/1 Лвр.Є. 22 
+/As, Bn, Tp, Ju, Tr/, в інших – въ иþдэи ходити М.Є. с. 43, Д.Є. с. 70, Є.Є. с. 62, Х.Є. 14 +/давн. текст Иоан., 
с. 32/, во иþдеи быти Л.Є. 17зв., въ иþдэþ ити Др.Є. 10зв.; праздьникъ иþдэ2скъ куùнаго потъчэнья Ів 
VIІ/2 Лвр.Є. 22, Л.Є. 18, Др.Є. 11 +/Tr, потъч2нья куùь Ju/, в інших – п. и. скинопигиа М.Є. с. 44, скиопигия 
Д.Є. с. 70, кинонигия Є.Є. с. 62, скинопигия Х.Є. 14 +/давн. текст Иоан с. 32/; азъ послушьствуþ w немь Ів 
VIІ/7 Лвр.Є. 22, Л.Є. 18, +/Ju, Fl, Tr/, в інших – съвэдэт2льствуþ М.Є. с. 44, Д.Є. с. 71, Є.Є. с. 63, Х.Є. 
14зв., Др.Є. 11 +/давн. текст Иоан с. 32/; страха дэля жидовьска Ів VIІ/13 Лвр.Є. 22зв., +/Ju, Tr Иоан., с. 33/, в 
інших – страха ради иудэискааго М.Є. с. 44, с. р. иþдэиска Д.Є. с. 72, Є.Є. с. 63, Х.Є. 14зв., Др.Є. 11 +/давн. 
текст Иоан. с. 33/, страха дэля иþдэиска Л.Є. 18зв.; узыде ¶сPђъ въ храмъ Ів VIІ/14 Лвр.Є. 23зв., Л.Є. 18зв. +/
Tr Иоан., с. 33/, в інших – въ црк£вь М.Є. с. 44, Д.Є. с. 72, Є.Є. с. 63, Х.Є. 14зв., Др.Є. 11 + /давн. текст Иоан., 
с. 33/; глх£у же нэции Ів VIІ/25 Лвр.Є. 24, Л.Є. 19 +/Gl, Gr, Ju, Tr, Иоан., с. 34/, в інших – pт2ри М.Є. с. 44, 
Д.Є. с. 72, Є.Є. с. 63, Х.Є. 14зв., Др.Є. 11зв. +/Bn, Db, Kr, Mr, OE, Tp, Vk Иоан., с. 34/; у храмэ кровьнэмь Ів 
VIІІ/20 Лвр.Є. 24зв., Л.Є. 20 +/Ju, Tr Иоан., с. 38/, в інших – въ газофулакии М.Є. с. 45, Д.Є. с. 74, Є.Є. с. 65, 
Х.Є. 15зв., Др.Є. 12; волþ w оц£а Ів VIІІ/44 Лвр.Є. 28зв., волþ оц£а Л.Є. 24 +/ІА, Ju, Tr Иоан., с. 41/, в інших– 
похоти М.Є. с. 48, Д.Є. с. 82 Ів VIІІ/44, Є.Є. с. 71, Х.Є. 18, Др.Є. 14; иди у банþ силуамлþ Ів IХ/11 Лвр.Є. 
32зв., Л.Є. 29 +/Tr/, в інших – въ куп2ль М.Є. с. 51, Др.Є. 17, въ купэль Д.Є. с. 90, Є.Є. с. 78, Х.Є. 20зв. 
+ /давн. текст Иоан с. 43/; строpнэ2 вамъ Ів ХVІ/7 Лвр.Є. 40зв., Л.Є. 37зв. +/Tr/, в інших – унp вамъ М.Є. 
с. 57, Д.Є. с. 104, Є.Є. с. 91, Х.Є. 25зв., Др.Є. 22зв. + /давн. текст Иоан., с. 73/; у суботы по насэтымъ Мт 
ХІІ/1 Лвр.Є. 54, Х.Є. 36зв. +/Ju, Tr/, в інших – по сэяньþ Д.Є. с. 141, сквозэ сэянья Ор.Є. 9зв., Л.Є. 55зв. +/
давн. текст Матф., с. 65/; 

І писар /після 64зв./ – на дх£ы нечисты Мт Х/1 Лвр.Є., Л.Є. + /Gl, Tr Матф./; въ путь странъ Мт Х/5 
Лвр.Є., Д.Є. + /Gl Матф. с. 55/; силы подвигнуть ся Мт ХХІV/29 Лвр.Є. 64зв., М.Є. с. 90, Х.Є. 53зв. 
Б.Є. 111 +/Tr, Gf Матф., с. 131/, в інших – силы двигнуть сє Д.Є. с. 195, Л.Є. 81зв., Ор.Є. 26зв., Др.Є. 
51 +/давн. текст Матф., с. 131/; в2личаþть сє подолъкы котыгъ своихъ Мт ХХІІІ/5 Лвр.Є. 78зв., М.Є. с. 
100, Д.Є. 222, Др.Є. 60 +/Tr/, в інших – в2личаþть сє подолъкы ризъ своихъ Ор.Є. 34, Л.Є. 94 +/Gf, Ju/,  
в2личаþть сє подолъкы свитъ своихъ Б.Є. 9, Х.Є. 61зв. в2личаþть сє подъметы въскрылья ризъ своихъ 
+/давн. текст Матф., с. 122/; w перьстэ би£и Л ХІ/20 Лвр.Є. 97, М.Є. с. 123, Х.Є. 82, Ор.Є. 55, Др.Є. 82, 
о крстэ Б.Є. 43зв., w дусэ Д.Є. с. 287, w црствьи Л.Є. 125зв.; яко дùи иночада бэ pму Л VIII/42 Лвр.Є. 
99зв., М.Є. с. 127, Є.Є. с. 142, Х.Є. 85, Ор.Є. 58, Др.Є. 85зв., в інших – я. д. pдиночада Д.Є. с. 298, Л.Є. 
130; приступльши съ слэда Л VIII/44 Лвр.Є. 99зв., Х.Є.,  Ор.Є. 58зв., в інших – п. съ зажда М.Є. с. 128, п. 
съ зади Д.Є. с. 298, Є.Є. с. 142, Л.Є. 130,  Др.Є. 86; лобно¬ мэсто М ХV/22 Лвр.Є. 119, Х.Є. 110зв., Ор.Є. 
84, в інших – главьно¬ м. М.Є. с. 160, Д.Є. с. 390 МХV/22, Л.Є. 169, Б.Є. 92,  славно¬ м. Др.Є. 116; се же 
гла£ше клеплє Ів ХІІ/33 Лвр.Є. 137зв., Б.Є. 119 зв. +/давн. текст/, в інших – с. ж. г. знаменая М.Є. 189, Д.Є. 
с. 455, Ор.Є. 105 Др.Є. 138зв. +/Аr, Gf, ОЕ, Вn/, с. ж. г. знаменуя Х.Є. 130, Л.Є. 196 +/Кr, Иоан., с. 59/; 
имате ли воэ ... п2чатлэша камэнь Мт ХХVІІ/65-66 Лвр.Є. 155,  и. ли воя ... п2чатлэвъша к. Х.Є. 146зв. +/
Gl/, в інших – имат2 кустодиþ ... знам2навъш2 кам2нь М.Є. с. 218, Є.Є. с. 236, Ор. Є. 120 +/давн. текст 
Матф., с. 157/, имат2 кустодьþ ... гробъ знам2навъш2 Д.Є. с. 508, Л.Є. 222, имат2 съборъ лþдий многъ ... 
зап2чатавъш2 камэнь Б.Є. 150, имате кустодьþ ... знаменавше гробъныи камень Др.Є. 154зв.; приступльши 
съ слэда Л VIII/44 Лвр.Є. 99зв., Х.Є.,  Ор.Є. 58зв., в інших – п. съ зажда М.Є. с. 128, п. съ зади Д.Є. с. 
298, Є.Є. с. 142, Л.Є. 130,  Др.Є. 86; лобно¬ мэсто МХV/22 Лвр.Є. 119, Х.Є. 110зв., Ор.Є. 84, в інших – 
главьно¬ м. М.Є. с. 160, Д.Є. с. 390 М ХV/22, Л.Є. 169, Б.Є. 92,  славно¬ м. Др.Є. 116; 
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ІІ писар – нэс мене достоpнъ Мт Х/37 Лвр.Є. 71зв., Д.Є. с. 164 достоинъ +/давн. текст/, Є.Є. с. 110 
достоpно, в інших – М.Є. с. 78 подобьнъ, Х.Є. 47, Л.Є. 67, Ор.Є. 17, Др.Є. 41 – подоб2нъ /Gf, Ju, Tr, Vk 
Матф., с. 59/); и не э ничто Л ІV/2 Лвр.Є. 85, М.Є. с. 109, Др.Є. 69зв., в інших – не яде Д.Є. с. 248, Б.Є. 
20, Ор.Є. 43зв., Л.Є. 109, не ясть Х.Є. 69; ужасъ приятъ Л V/25 Лвр.Є. 89, Б.Є. 25зв., Ор.Є. 47, Др.Є. 73, 
Л.Є. 114,  в інших – ужасть п. М.Є. с. 113, Х.Є. 72зв., Д.Є. с. 260; 

ІІІ писар – млт£воþ и постомъ Мт ХVIІ/21 Лвр.Є., Є.Є., Др.Є., Л.Є. + /давн. текст/, в інших – м. 
и алкани¬мь /М.Є., Д.Є., Х.Є., Ор.Є., + /Gl, Ju, Тr Матф., с. 93-94/; удобэp pсть вэльбуду скваженеþ 
иголиноþ проити Мт ХІХ/24 Лвр.Є. 67, скважнеþ иглиноþ Ор.Є. 29зв., Др.Є. 55, в інших – скозэ/сквозэ 
иглинэ уши М.Є. с. 94, Д.Є. с. 206, Є.Є. с. 121, Б.Є. 2, Х.Є. 56зв., Л.Є. 86зв. + /давн. текст Матф., 104/; 
слэпыи же гл£а pму равуни М Х/51 Лвр.Є. 112зв., М.Є. с. 150, Б.Є. 75зв., в інших – с. ж. г. p. равви Х.Є. 
101, Ор.Є. 74, Др.Є. 105, равьвй Л.Є. 134, гл£а pму слэпыи учит2лþ Д.Є. с. 357; ведоша  ... у прэтвъръ І /
після 64зв./ ни внидоша у притворъ Ів ХVІІІ/28 Лвр.Є. 149, Є.Є. с. 222 +/прэтворъ Tr/, в інших – въ преторъ 
... въ преторъ М.Є. с. 203, Х.Є. 140зв., въ протуръ ... въ прэторъ Д.Є. с. 490, у приторъ ... у приторъ Б.Є. 
132, Л.Є. 213зв., въ прэторъ ... въ прэторъ Др.Є. 148зв. +/давн. текст/, на судиùе ... на судиùе Ор.Є. 116 
/Vк Иоан., с. 84/; въ ризу прапрудну Ів ХІХ/2 Лвр.Є. 150, Ор.Є. 116зв. +/давн. текст/ и прапруду Є.Є. с. 
225, в інших – въ ризу багрєну М.Є. с. 205 Х.Є. 142, Др.Є. 150 +/Ar, Db, Gf, Ju, ОЕ, Vк, Tr Иоан., с. 86/, 
багрєницþ Д.Є. с. 495; нбЃо и землє приидеть а моя словеса не менуть  М ХІІІ/31 Лвр.Є. 116, н. и з. прэид2ть 
а м. с. н2 минуть Б.Є. 84зв., н. и з. предъидеть а м. с. не минуть Др.Є. 110зв., в інших – н. и з. прэид2ть а с. 
м. не мимоидуть М.Є. с. 157, н. и з. прэидэть а м. с. не мимоидуть Д.Є. с. 374, н. и з. мимоидеть а с. м. не 
мимоидуть Ор.Є. 79, Л.Є. 162.

Написання, властиві Лвр.Є. і невідомі іншим порівнюваним:
І писар /до 61зв./ – не можахо с нимь Ів VI/66 Лвр. Є. 22, в інших – не хождааху М.Є. с. 43, не хожаху Д.Є.  

с. 70, Є.Є. с. 62, Х.Є. 14, Л.Є. 17зв., Др.Є. 10зв.; §вэùа pму симонъ и петръ Ів VI/68 Лвр.Є. 22, в інших 
– симонъ петръ М.Є. с. 43, Д.Є. с. 70, Є.Є. с. 62, Х.Є. 14, Л.Є. 17зв., Др.Є. 10зв.;  wбанадцєть уч£нка Мт 
Х/1 Лвр.Є. 49, в інших – wба на д2сєт2 М.Є. с. 65, Д.Є. с. 130, Ор.Є. 6, wба на десєть Х.Є. 33, Л.Є. 49зв., 
wба на ¶£ Др.Є. 29зв.;

І писар /після 64зв./ – ¬му же аùе хоùеть сн£ъ §къры¬ть Л Х/22 Лвр.Є. 96, в інших –  
с. явить М.Є. с. 122, Д.Є. с. 284, Х.Є. 82, Б.Є. 38зв., Ор.Є. 54, Л.Є. 124зв., Др.Є. 81; хлэбъ нашь насуùии 
Л ХІ/3 Лвр.Є. 96, в інших – х. н. бытьнии М.Є. с. 123, Д.Є. с. 285, Х.Є. 82, Б.Є. 39, Ор.Є. 54зв., Л.Є. 
124зв., Др.Є. 81; рцэте ли судьи тому Л ХІІІ/32 Лвр.Є. 101, в інших – лису тому М.Є. с. 130, Д.Є.  
с. 305, Ор.Є. 60зв., Х.Є. 87зв., Б.Є. 50, Л.Є. 132 Др.Є. 88; имэния не старэþùе¬ сє скровиùе не wскудэ¬мо на 
нбЃсэхъ Л ХІІ/33 Лвр.Є. 107, в інших – и. н. в2тъшаþùа М.Є. с. 140, Б.Є. 62, и. н. в2тъшаþù2 Д.Є. с. 329, и. 
н. в2тъшаþù2¬ Ор.Є. 66зв., Др.Є. 97, и. н. в2тъшаþùая Л.Є. 142 зв.; паска Л ХХІІ/1 Лвр.Є. 108зв., в інших 
– пасха М.Є. с. 142, Д.Є. с. 336, Б.Є. 65зв., Ор.Є. 68зв., Х.Є. 95, Л.Є. 145зв. Др.Є. 99; вставъ иди воля твоя 
спс£еть тє Л XVII/19 Лвр.Є. 109, в інших – в. и. вэра т. с. т. М.Є. с. 144. Х.Є. 96, Є.Є. с. 150, Б.Є. 67, Ор.Є. 69, 
Л.Є. 147, Др.Є. 100, встани и. вэра т. с. т. Д.Є. с. 339; ¬динъ § васъ продасть мє М ХІV/18 Лвр.Є. 117зв., в 
інших – ¬. § в. прэдасть М.Є. с. 160, Д.Є. с. 382, Б.Є. 88 зв., Х.Є. 108, предасть Ор.Є. 81зв., Л.Є. 165зв., Др.Є. 
113зв.; егда же узрите градозастэньє Мт ХХІV/15 Лвр.Є. 132, в інших – 2. ж. у. мьрзость запустэния М.Є. 
с. 181, Б.Є. 110зв., Ор. Є. 99, Др.Є. 132зв. +/давн. текст Матф., с. 129/, 2. ж. у. м2рзость и запустэнь¬ Д.Є. с. 
435, Л.Є. 188, 2. ж. у. мерзость запустэнуþ Х.Є. 124зв.; величаþть сє подъметы ускрильє ризъ своихъ Мт 
ХХІІІ/5 Лвр.Є. 133зв. +/давн. текст/, в інших – в. сє подолъкы р. с. М.Є. с. 184, Д.Є. с. 441, Ор.Є. 100 зв., Х.Є. 
126 Л.Є. 190зв. + /Gf, Ju, Tr Матф., c. 122/; w дн£и томь и  годинэ тои Мт ХХІІІ/36 Лвр.Є. 135 +/давн. текст/,  
в інших – w д. т. и о часэ М.Є. с. 185, Д.Є. с. 445, Х.Є. 127зв., Б.Є. 115, Л.Є. 192зв., Др.Є. 136 +/Gf, Gl, Ju, OE, 
SK Матф. c. 132/; се желэнь¬мь ужчелэхъ паску 2сти Л ХХІІ/15 Лвр.Є. 139, в інших – ж2лани¬мь въж2лахъ 
Б.Є. 122, жадань2мь въжадахъ Д.Є. с. 459, Ор.Є. 106, Л.Є. 198зв., Др.Є. 140, жадани2мь въждадахъ М.Є. 
191, жедани2мь в. Х.Є. 131; со ¶сPђомъ назарэ¬мь Мт ХХVІ/71 Лвр.Є. 144 +/Lc/, в інших – назарєниномь М.Є. 
с. 196, Д.Є. с. 472, Є.Є. с. 207, Х.Є. 135зв., Ор. Є. 110зв., Л.Є. 203зв. +/давн. текст Матф., с. 148/;

ІІІ писар – § wного поля иwрдану М ІІІ/8 Лвр.Є. 67, в інших – § wного полу М.Є. с. 94 иwрдана, Д.Є.  
с. 207 иордана, Х.Є. 57, Ор.Є. 30, Л.Є. 87 и¬рдана, Др.Є. 55 ¬рдана, Б.Є. 2 § 5ного пола и¬рдана;  въ течэи 
крови М V/25 Лвр.Є. 79, в інших – въ т2ч2нии кръви М.Є. с. 100, Д.Є. с. 224, Ор.Є. 35, Л.Є. 95, въ течэнии 
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к. Х.Є. 62, въ т. кровэ Др.Є. 60 зв.; аùе будеть ту сн£ъ мира Л Х/6 Лвр.Є. 94зв., в інших – бΉд¦ть снƒв2 мира; 
въ wкрестьнєя вси и села витаþтъ яко здэ на пустэ мэстэ ¬смы Л ІХ/12 Лвр.Є. 92зв., в інших – въ w. в. 
и с. идуть и обрєùþть брашно я. сде на п. м. ¬. М.Є. с. 118, Д.Є. с. 272, Др.Є. 77, Х.Є. 76зв., Ор.Є. 50зв., 
Л.Є. 119зв., иш2дъш2 5брєùþть си брашно Б.Є. 32; посадите я на споды Л ІХ/14 Лвр.Є. 92зв., в інших – п. 
я на околы М.Є. с. 118, Д.Є. с. 272, Др.Є. 77, Х.Є. 76зв., Ор.Є. 50зв., п. я околы Л.Є. 119зв., п. я на полы 
Б.Є. 32; § маты и пигана и всего зэлья Л ХІ/42 Лвр.Є. 98зв., в інших – § вонялица и пигана М.Є. с. 126, 
Х.Є. 83зв., Б.Є. 43зв., Ор.Є. 57, Др.Є. 84, вонялицє Д.Є. с. 272, § вонялица мяты Л.Є. 128; яко зиждете 
гробы Л ХІ/47 Лвр.Є. 98зв., в інших – я. градите г. М.Є. с. 126, Д.Є. с. 294, Х.Є. 84, Л.Є. 128зв., Др.Є. 
84зв., Б.Є. 44 я. украша¬те г., Ор.Є. 57 я. красите г.; и иùþùе уловити что § усто ¬го Л ХІ/54 Лвр.Є. 99, 
в інших – и и. яти М.Є. с. 126, Д.Є. с. 295, Х.Є. 84, Б.Є. 44зв., Ор.Є. 57зв.,  иùþùе что § устъ Л.Є. 129, 
Др.Є. 84зв.; или икы рабъ къ иному цPђрþ снити на брань Л XIV/31 Лвр.Є. 102зв., в інших – или кыи цPђрь 
идыи къ иному цPђрþ сънити сє на брань М.Є. с. 132, Д.Є. с. 310, Х.Є. 89, Ор.Є. 61зв., Др.Є. 90, и. цPђрь и. ко 
и. цPђрþ снйтй сє на б. Л.Є. 134зв., или которыи црTђь и. къ и. црTђþ•с. сє на б. Б.Є. 52зв.; сътришды сугубь нъ не 
у годъ сь М Х/30 Лвр.Є. 112, в інших – с. с. нынє въ годо сь Л.Є. 132зв., сътишды с. но не въ г. сь Х.Є. 
100, с. с. нынє въ г. съ М.Є. с. 149, Др.Є. 104,  с. с. въ г. сь Д.Є. с. 354, стократы сугубь нынэ въ годъ 
сь Ор.Є. 73, стократы нынэ въ годъ сь Б.Є. 74; не азъ ли тя видэхъ у вертьпэ с нимь Ів ХVІІІ/26 Лвр.Є. 
149, – в інших въ оградэ с нимь М.Є. с. 203, Д.Є. с. 490, Х.Є. 140зв. +/Ar, Gf, Gl, Ju/, въ врътоградэ Є.Є. 
с. 221, въ вьртоградэ  Ор.Є. 116, въ вертоградэ  Др.Є. 148зв. +/давн. текст Иоан с. 83/, у виноградэ  Л.Є. 
213зв. Два наступні приклади, де різними почерками (ІІІ і І /після 64зв./) зафіксовано спільну тенденцію, 
переписано з якогось одного протографа: єко же подоба¬ть реùи Л XII/12 Лвр.Є. 99зв., в інших – є. ж. 
п. гл£ти М.Є. с. 127, Д.Є. с. 297, Х.Є. 84 зв., Б.Є. 45зв., Ор.Є. 58, Л.Є. 129зв., Др.Є. 85зв. і тут таки нова 
глава І почерком ничто же нэ въземлете на путь ни жезла ни пиры ни ни хлэба ни мэшц® ни срэбра ни двоþ 
ризу имэти Л ІX/3 Лвр.Є. 99зв., в інших – відсутнє слово мэшц® М.Є. с. 127, Д.Є. с. 297, Х.Є. 84зв., 
Б.Є. 45зв., Ор.Є. 58, Л.Є. 129зв., Др.Є. 85зв. Тобто можна допустити або оригінальність двох писарів і 
свідому правку тексту, або існування невідомого нам протографа. До того ж напрошується висновок про 
написання: учитель – учень, або навмисне написання на одній сторінці кількома писарями?!

Іноді складається враження, що перед очима писаря було кілька протографів: идэте у градъ къ 
wнэко¬мY Мт ХХVІ/18 Лвр.Є. 142, в інших – и. у г. къ wньсици Б.Є. 124, Х.Є. 133 +/Ar, Gl, Ju/, и. у 
г. къ wньси М.Є. с. 193, Л.Є. 200 +/Тr/, и. у г. къ нэкому /SK/, давн. текст – и. у г. къ 2т2ру /Матф.  
с. 142/. Можливо, починав писати wньсици, а потім глянув на інший протограф, а там –  нэкому?

Інші текстові збіжності:
Деякі читання демонструють збіжність Др.Є. з іншими євангеліями українських редакцій: 
І писар – что глаголеши w собэ самомъ Ів І/22 Лвр.Є., Др.Є. +/Ju, Kr/, у всіх інших – w т2бэ самомъ 

/Иоан., c. 4/; межи собоþ Ів VІ/43 Лвр.Є. 17, Др.Є. 9, в інших – межþ собоþ М.Є. с. 380, Д.Є. с. 64, Х.Є. 
12зв., Л.Є. 14зв. +/давн. текст междþ Иоан., c. 29/; праздьникъ иþдэ2скъ куùнаго потъчэнья Ів VIІ/2 
Лвр.Є. 22, Л.Є. 18, Др.Є. 11 +/Tr, потъч2нья куùь Ju Иоан с. 32/, в інших – п. и. скинопигиа +/давн. текст 
Иоан., с. 32/; в путь страненъ Мт Х/5 Д.Є. с. 131, Х.Є. 33, Л.Є. 50, Др.Є. 30, в інших – в п. страньныи М.Є.  
с. 66, в п. странескъ Лвр.Є. 49, на п. языкъ Ор.Є. 6 +/давн. текст Матф., с. 55/; въ градъ самаренескъ 
Ів IV/5 Лвр.Є. 26зв., въ г. самарєнескъ Х.Є. 16зв., Л.Є. 21зв., Др.Є. 12зв. +/самарэньскъ Db, Gf, Ju, Tp, 
Tr/,  в інших – въ г. самар2искъ М.Є. с. 46, въ г. самарэ¬скъ Д.Є. с. 77, въ г. самари¬скъ Є.Є. с. 67 +/
самарэискыи Mr Иоан., с. 15/;

І писар /після 64зв./ 
¬диного § меньшихъ Мт Х/42 Лвр.Є., М.Є., Х.Є., Ор.Є., Л.Є., Др.Є. + +/Ju, Тr/, давн. текст – ¬диного § 

малыхъ /Матф., c. 59–60/; нача … сказовати Мт XVI/21 Лвр.Є. 73, Др. Є. 42 +/Ju, Tr/, в інших – сказывати 
М.Є. с. 80, Д.Є. с. 167, Х.Є. 45, сказати Л.Є. 69, нача … явлєти Ор.Є. 18 +/давн. текст съказати Матф.  
с. 90/; а иже съблажнєpть Мт XVIІІ/6 Лвр.Є. 75, М.Є. с. 82, Д.Є. с. 173, Х.Є. 46зв., Др.Є. 44 +/Gf, Gl, Tp, 
Ju, Tr, Vk Матф., с. 96/, в інших – Л.Є. 71зв. сблажнєþ, Ор.Є. 19зв. сблазнить, +/давн. текст скандалиса2тъ 
Матф., с. 96/; яко мьчетъ ¬сть Мт XІV/26 Лвр.Є. 77зв., М.Є. с. 85, Д.Є. с. 182, Х.Є. 49зв. Др.Є. 47, Ор.Є. 
22зв., Л.Є. 75зв. +/Gf, Ju, Tr/; давн. текст /призракъ Матф., с. 81/; подъкопати клэти Мт ХХІV/43 Лвр.Є. 
65, М.Є. с. 90, Ор.Є. 26зв., Др.Є. 51зв. + /Ju, Тr/, подъкопати храма Д.Є. с. 196, Є.Є. с. 128 +/давн. текст 
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Матф., с. 133/, подъкопати храмины Х.Є. 53зв., Л.Є. 82; уготоваша арамафы Л XXIV/1 Є.Є. с. 245, Ор.Є. 
142, Др.Є. 184зв., в інших – уготоваша араматы Лвр.Є. 158зв., Б.Є. 154зв., уготоваша воня М.Є. с. 282, 
Д.Є. с. 520, Х.Є. 152зв., Л.Є. 259зв.; мт£ре ¬го wлены місяцеслів, ка~ травень Лвр.Є. 178зв., Є.Є. с. 305, мт£ри 
¬. олены Др.Є. 176,  в інших –  мт£ре ¬го 2л2ны М.Є. с. 266,  Ор.Є. 137зв., Л.Є. 252.

ІІІ писар – доколэ терплþ вамъ Мт ХVIІ/17 Лвр.Є.,  М.Є., Д.Є., Х.Є.,  Др.Є., + /Ju, Тr Матф., с. 93–94/, 
в інших – вы Ор.Є., васъ Є.Є., Л.Є.; всэмь умомь Мт ХХІІ/37 Лвр.Є., М.Є., Д.Є., Б.Є., Л.Є., Ор.Є., 
Др.Є. + /Ju, Тr/, давн. текст – всеþ мысльþ /Матф., с.120-121/; или села мене дэля. и ¬вгOђлия дэля М Х/29 
Лвр.Є., Др.Є.; присно дн£ьþ и ноùьþ М V/5 Б.Є. 7зв., Др.Є. 58зв., в інших – п. дн£ьмь и ноùиþ М.Є. с. 98, 
Лвр.Є. 69зв., п. дн£ь и ноùь Д.Є. с. 218, Ор.Є. 33 Л.Є. 92зв. во ину дн£ь и ноùь Х.Є. 60; иякова зеведеина… 
валфоромэя… иþдy скариwдескаго М ІІІ/19 Лвр.Є. 67зв., иякова зеведэина… валфромэя… иþдy скариwдьскаго 
Др.Є. 55зв., в інших – зеведэова/-¬ва… варфоломэя… скариотьскаго М.Є. с. 95, Д.Є. с. 208, Б.Є. 2зв., Х.Є. 
57, Ор.Є. 30, Л.Є. 87зв.; златицþ киносьнуþ Мт ХХІІ/19 Лвр.Є. 68, Д.Є. с. 212, з. кинсьнуþ М.Є. с. 96, 
златичþ к. Др.Є. 57, з. кинисьнуþ Б.Є. 4зв. Ор.Є. 31зв., +/златицþ Gf, Ju, Tr, Vk/, цєту кинеснуþ Є.Є.  
с. 122, Л.Є. 89зв. +/ОЕ/, склєзь кинсьный Х.Є. 58 +/давн. текст Матф., с. 119/;  ¬да како буд2ть плиùь 
лþд2м М ХІV/2 М.Є. с. 157, Д.Є. с. 374, плйùь Л.Є. 162, плеùь Др.Є. 111, в інших – ¬. к. б. мълва въ 
лþдехъ Б.Є. 85, Лвр.Є. 116, Ор.Є. 79зв.; приидэте убиимы и приимемъ причастьѥ му Мт ХХІ/38 Лвр.Є. 
68зв., убиэмы и и прэим2мъ причастиѥ ѥм© М.Є. с. 96, убьѥмъ и и п. п. ѥго Д.Є. с. 213, Др.Є. 57 +/Tr/, в 
інших – у. и и п. удержаньѥ ѥго Л.Є. 90, у. и и п. наслэдьѥ ѥго Ор.Є. 31зв. +/SK/, убиимы и и удержимъ 
достояньѥ ѥго Х.Є. 58зв., Є.Є. с. 123 +/давн. текст Матф., с. 115/.

Збіжність із давніми південнослов’янськими протографами: 
І писар /після 64зв./
и сударь иже бэ на главэ ¬го Ів ХХ/7 Лвр.Є. 159, Є.Є. с. 250, Ор.Є. 142зв. +/давн. текст/, и убрусъ и. 

б. н. г. М.Є. с. 285, Д.Є. с. 521, Х.Є. 153, Б.Є. 158, Л.Є. 260, Др.Є. 186зв. +/Ar, Ju Иоан., с. 92/; яко гд£ь ¬сть 
¬пендитомь прэпояса ся Ів ХХІ/7 Лвр.Є. 160, Др.Є. 187зв. +/давн. текст/, я. г. ¬. п2ндитъмь п. М.Є. с. 287, я. 
г. ¬. срачиц2þ п. Є.Є. с. 252, Х.Є. 153зв. +/Ar, Ju Иоан., с. 95/, я. г. ¬. од2ж2þ п. Д.Є. с. 524; и пажить  wбрєùеть 
Ів Х/9 Лвр.Є. 161, М.Є. с. 220, Є.Є. с. 256, Др.Є. 158зв. +/давн. текст/, и паству w. Д.Є. с. 526, Л.Є. 228зв. 
+/Ju, Tr Иоан., с. 47/. У місяцеслові за травень писар уживає очевидний південнослов’янізм рэснотивенъ17 
із південноукраїнським ятевим рефлексом риснотивно: и вэмь єко риснотивно ¬сть 173зв. У відповідних 
фрагментах Д.Є. с. 561, Є.Є. с. 304 та Л.Є. 251зв.  маємо истиньно. Зауважимо, що й у порівнюваних текстах 
цієї глави (ХХІ/24 від Івана) у виданні «Евангелие от Иоана в славянской традиции» також засвідчено 
лише истиньно /Иоан., с. 98/, як, до речі, і в читанні від Івана за сьому суботу: и вэмь яко истиньно 2сть 
43. Отже, лавришівський писар, принаймні для місяцеслова, мав якийсь невідомий південнослов’янський 
протограф.

* * *
Цікавими в Лвр.Є. є написання однакових читань від різних євангелістів. Так, у фрагменті про 

відвернення Петра від Христа тричі перед тим, як заспіває півень, на різних аркушах всюди написано 
дієслово  узгласить, як, очевидно, і в давньому південнослов’янському списку: на арк. 117зв. (ІІІ писар)  
куръ не узгласить М ХІV/30 (у всіх порівнюваних текстах – въспо¬ть М.Є. с. 160, Д.Є. с. 383, Б.Є. 88зв., 
Х.Є. 108, Ор.Є. 82, Л.Є. 166, Др.Є. 113зв.), на арк. 144 (І писар /після 64зв./)  и абь¬ куръ узгласи Мт 
ХХVІ/74 (у порівнюваних текстах – и а. к. възгласи Х.Є. 135зв., Є.Є. с. 207, Б.Є. 128зв., Ор.Є. 110зв., 
а. к. возгласити Л.Є. 204 +/давн. текст/, и а. к. въспэ М.Є. с. 204, въсп2 Д.Є. с. 472 +/Gf, Ju, Tr, Vk 
Матф., с. 149/)  та на арк. 144зв. (І писар /устав меншого розміру/) да иже  кyръ нэ узъгласить Мт 
ХХVІ/75 (у порівнюваних текстах – даж2  куръ н2 възгласить Б.Є. 128зв., Є.Є. с. 207, Ор.Є. 110зв., 
Л.Є. 204 +/давн. текст/, д. к. н2 въспо¬ть М.Є. с. 204, Д.Є. с. 472, Х.Є. 135зв. +/Gf, Ju, Tr, Аr Матф.,  
с. 149/). І лише на цьому ж аркуші від Івана (І писар /після 64зв./) нэ успо¬ть кyръ Ів ХІІІ/38 (у 
порівнюваних текстах – н2 въспо¬ть к. М.Є. с. 196, Д.Є. с. 472 +/Аr, Bn, Gf, Gl, Ju, Tr, Vk Иоан., с. 149/, н. 
възгласить к., Б.Є. 130–130зв., Є.Є. с. 208, Х.Є. 136зв.–137, Ор.Є. 111, н. угласить к. Л.Є. 206. Причому в 
останньому написанні Лвр.Є. явно видно виправлення: напис був інший, можливо, нэ узъгласить, як і у 
трьох попередніх випадках. Не виключаємо, що у писаря з’явився ще один (інший) протограф.
17  Срезневскии И. И. Словарь древнерусского языка. Репринтное издание. Том третий.  Часть 1. Р–С. Москва, 1989. С. 223. 



Віктор Мойсієнко

438

Виявлені текстові збіжності/розходження дозволяють зробити висновки про те, що частина Євангелія, 
скопійована І писарем до аркуша 61зв., вочевидь мала пряму дотичність до Галицько-Волинського 
Євангелія Tr: в усіх порівнюваних фрагментах текст Лвр.Є. збігається з Tr. Крім текстових, нерідко 
маємо й звукові: яко пррPђка имєхуть pго Мт ХХІ/46 Лвр.Є. 62зв. +/Tr Матф., с. 116/,  в інших – имэєхуть 
и М.Є. с. 86, Д.Є. с. 185, Х.Є. 50зв. Ор.Є. 23зв., Др.Є. 48, Л.Є. 77 та граматичні збіжності: кланєя сє Мт. 
VІІІ/2 Лвр.Є. 52 + /Тr/, в інших – кланєаш2 сє М.Є. с. 67, Д.Є. с. 135, Є.Є. с. 104, Ор.Є. 7зв., Др.Є. 31зв., 
Х.Є. 34зв., Л.Є. 52зв. + /давн. текст Иоан., с. 46/; наполниша до верьху Ів. ІІ/7 Лвр.Є. 10, Л.Є. 8 +/до врьху 
Тr Иоан., 8/, в інших – до вьрха М.Є. с. 36, до верха Д.Є. с. 52, Х.Є. 8зв., Др.Є. 5зв. Виявлена текстологічна 
збіжність Лвр.Є. та Тr підтверджується й висновком М. Сморонґ-Ружицької стосовно стилю мініатюр 
обох євангелій: «На останню чверть ХІІІ століття припадає перша фаза декорації Лвр.Є., у багатьох 
рисах порівнюваної зі стилем мініатюр Євангелія К-5348/Tr – В.М./»18. Також близькими за спільністю 
протографа (протографів) цієї частини тексту Лвр.Є. є Л.Є. та меншою мірою Х.Є. Значно складніша 
ситуація з іншою частиною Лвр.Є. Найперше варто зауважити, що І /починаючи від аркуша 64зв./, ІІ 
і ІІІ писарі, напевне, не мали серед протографів Tr, натомість у ІІІ писаря збіжності найчастіші з Є.Є., 
Х.Є., Ор.Є., у І /після арк. 64зв./ писаря очевидні текстові паралелі з Ор.Є., менше з Х.Є., Б.Є., М.Є. 
Не виключено, що серед протографів одного з писарів було Gl. Цікаво, що в першого писаря /до 61зв./ 
збіжність із давнім південнослов’янським текстом (за текстологічним аналізом, здійсненим у працях 
Иоан., Матф.) у порівнюваних нами фрагментах відсутня, натомість у І /після арк. 64/ і у ІІІ – регулярна. 
Не виключаємо, що писарі цих частин мали під руками невідомий нам протограф галицько-волинської 
редакції. І писар /до 61зв./ копіював текст скрупульозніше, текстових (лексичних, словотвірних) 
відхилень не виявлено, лише фонетичні та граматичні. Натомість у частині Євангелія, де почерки І 
/після 64зв./ та ІІІ часто змінюються, виявлено низку написань, відповідників яким у відомих нам 
давніших текстах немає: не азъ ли тя видэхъ у вертьпэ с нимь Ів ХVІІІ/26 Лвр.Є. 149 /у жодному 
з порівнюваних немає у вертьпэ, натомість въ оградэ, въ врътоградэ, въ вьртоградэ, въ вертоградэ, 
у виноградэ/;  егда же узрите градозастэньє Мт ХХІV/15 Лвр.Є. 132 /у жодному з порівнюваних 
немає градозастэньє, натомість мьрзость запустэния, м2рзость и запустэнь¬, мерзость запустэнуþ/; 
со ¶сPђомъ назарэ¬мь Мт ХХVІ/71 Лвр.Є. 144 /відповідність є лише в болг. тетрі Lc назарэ¬мь, натомість 
в інших – назарєниномь/;  сотона самъ в собэ раздэлитьсє Л ХІ/18 Лвр.Є. 96зв., в усіх порівнюваних – 
раздэлисє та ін.

На основі групування євангелій Л. Жуковською на два типи – мстиславовий та мирославовий19, 
Т. Фределювна відносить Лвр.Є. до мстиславового типу V групи, де визначальним є Д.Є.20 Зазначимо, 
що до цієї групи Л. Жуковська відносить і Tr21. Належність частини Лвр.Є. до мстиславового типу групи 
Добрилового Євангелія очевидна. Йдеться передовсім про роботу І писаря /до 61зв./. Найімовірніше, 
протографом для нього слугувало Tr, але в жодному випадку не Д.Є. Писарі інших частин (І / після 
арк. 64зв./, ІІ та особливо ІІІ), очевидно, мали під руками й інші протографи, серед яких, треба думати, 
був і якийсь південнослов’янський. До цього спонукають ще й інші порівняння тексту. Так, у читанні 
від Л ХІ на 6-й – 7-й тиждень виявлено збіжності із Zg22: всяко црTтво Лвр.Є. 96зв., у всіх порівнюваних 
– вьс2/все; десєтину да¬те § мєты и пигана Лвр.Є. 98зв., у всіх порівнюваних – § вонєлица и пигана; 
§вэùав же нэкыи § законьникъ Лвр.Є. 98зв., у всіх порівнюваних – § книгъчии/книжникъ; блþдуùе 
¬го и иùþùе уловити Лвр.Є. 99, у всіх порівнюваних – и иùþùе яти. Також і в інших фрагментах, які 
писали ці писарі: и сударь иже бэ на главэ ¬го Ів ХХ/7 Лвр.Є. 159, Є.Є. с. 250, Ор.Є. 142зв. +/давн. 
текст/, и убрусъ и. б. н. г. М.Є. с. 285, Д.Є. с. 521, Х.Є. 153, Б.Є. 158, Л.Є. 260, Др.Є. 186зв. +/Ar, Fl, 
Ju Иоан., с. 92/; яко гд£ь ¬сть ¬пендитомь прэпояса ся Ів ХХІ/7 Лвр.Є. 160, Др.Є. 187зв. +/давн. текст/, 
я. г. ¬. п2ндитъмь п. М.Є. с. 287, я. г. ¬. срачиц2þ п. Є.Є. с. 252, Х.Є. 153зв. +/Ar, Ju Иоан., с. 95/, я. 
г. ¬. од2ж2þ п. Д.Є. с. 524.

18 Smorąg-Różycka M. Ewangeliarz … С. 103.
19 Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976. С. 310.
20 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 47.
21 Жуковская Л. П. Текстология и язык … С. 310.
22 Порівнюємо за наведеним фрагментом: Жуковская Л. П. Типология и язык древнейших славянских памятников. Москва, 1976. С. 22–25.
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На основі здійсненого текстологічного дослідження не можна висновувати про 13 частин 
кодексу, як те зробила Т. Фределювна23. Незаперечний той факт, що пам’ятку переписували 
кілька писарів із різних протографів і не в один час. Остаточне ж оформлення (зшивання, 
переплетення) до її сучасного стану зберігання здійснено вочевидь пізніше.   

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ
На сьогодні маємо дві праці, присвячені характеризуванню лінгвальних рис Лвр.Є.: українець 

Іларіон Свєнціцький зробив висновок про північнобілоруське походження писарів і самої 
пам’ятки; полька Тереза Фределювна – про українське, галицько-волинське. І І. Свєнціцький, 
і особливо Т. Фределювна досить ґрунтовно й повно охарактеризували мову пам’ятки – з тією 
лише різницею, що окремі риси потрактували по-різному. Зупинимося насамперед на характерних 
вузьколокальних діалектних особливостях рукопису. 

Перед аналізом і потрактуванням мовних рис наголошуємо на великій кількості допущених писарями 
кодексу очевидних помилок (описок, недоречностей, повторів) особливо з арк. 62, як-от: яко ¬дичадаго 
(у порівнюваних текстах – ¬диночадаго) 2зв.; въ галеþ (у порівнюваних текстах – въ галилэþ) 4зв.; сдэана 
(у порівнюваних текстах – сдэлана) 11; wбрээзань¬ 23 зв.; и не моша (у порівнюваних текстах – и не 
могоша) 63; не имэнья дэля голубина земля (у порівнюваних текстах – глубины земля) 68; и никто же ¬го 
не можаше ¬го втомити 69зв.; будуть послэднии первии и последнии первии  76зв.; не имэять пасхуха 79зв., 
проподая (у порівнюваних текстах – проповэдая) 92; смоте (у порівнюваних текстах – смотрите) 101зв., 
заùа  (у порівнюваних текстах – завэùа) 120зв. та ін. 

Для історичної діалектології найбільше вдячним мовним рівнем при характеристиці 
писемних пам’яток є фонетичний. Саме оригінальні звукові діалектні особливості найчастіше 
проникали в давні писемні тексти. Не стало винятком і досліджуване Лвр.Є.

На місці праслов’янської фонеми */ě/ в різних регіонах Славії постали різні звуки. У діалектах, що 
лягли в основу української мови, це насамперед [і], що й стало нормою літературної мови, а також низка 
інших не і-рефлексів, передовсім у північних говірках [іе]. Привертають увагу приклади континуантів 
і < *ě, де у відповідних частинах тексту порівнюваних євангелій засвідчено інші вияви: бияста (Д.Є. с. 
40, Х.Є. 4зв. бэста, Л.Є. 2зв. бєшета, Др.Є. 2 бєста) 7; биаше (М.Є. с. 127 бэ, Д.Є. с. 298, Л.Є. 130 бєше, 
Х.Є. 85 бэаше) 99зв., бо бияху (Д.Є. с. 446, Б.Є. 115зв., Х.Є. 127зв., Л.Є. 192зв. бяху, Ор.Є. 102 бэаху) 
135; бияше (Д.Є. с. 508, Х.Є. 146зв. бэ, Б.Є. 138 бэяше) 155;  бэяшета 156; бияше же марья магдалыни 
(Д.Є. с. 520, Х.Є. 152зв. бєху, Б.Є. 155 бєше) 158зв.;  бияста быPђ 180; на wвчи купили (М.Є. с. 24, Д.Є. 
c. 67, Х.Є. 13, Л.Є. 16 на овчи купэли (збіжність із Є.Є. с. 60 на овчи купили) 20зв.; у притвори соломони 
(М.Є. с. 50, Д.Є. с. 87, Х.Є. 19 зв., Л.Є. 27зв., Др.Є. 15зв. въ притворэ) 31; бисит ся (М.Є. с. 87, Д.Є. с. 
188, Л.Є. 78зв. бэсить сє, Х.Є. 51, Др.Є. 49 бэсит сє) 63; гришници (Д.Є. с. 260, Х.Є. 73, Б.Є. 26зв., Л.Є. 
114зв., Др.Є. 73зв.  грэшници) 89зв.; заприти (Д.Є. с. 271, Х.Є. 76, Б.Є. 31зв., Др.Є. 76зв. запрэти, Л.Є. 119 
запретй) 92зв.; приùаше (М.Є. с. 94 прэùааш2, Д.Є. с. 207, Х.Є. 57, Др.Є. 55зв. прэùаше, Л.Є. 87 преùаше) 
67; прэpдимъ (Д.Є. с. 270 прэpдэмъ, Х.Є. 76 прэpдемъ, Б.Є. 31зв., прээдьмы, Л.Є. 118зв. преpдьмы, 
збіжність із Др.Є. 76зв. прээдимъ) 92; и даша я на селэ скудилничи (Д.Є. с. 497, Х.Є. 143, Б.Є. 140, Др.Є. 
151 – скудэльничи) 151; сила вышнєго осинить тє (Є.Є. с. 302, Л.Є. 250 осэнить) 176зв. Очевидно, у 
давньому старослов’янському дієслові свьтить сє24, яке, мабуть, саме так було написане в протографі, 
писар Лвр.Є. також відобразив руський /український/ розмовний ятевий рефлекс: молнии ... свитить сz 
(М.Є. с. 135 свьтит сє, Д.Є. с. 317, Х.Є. 91, Б.Є. 56, Л.Є. 137 – свьтить сє) 104. Додамо ще приклади, які 
не виокремили І. Свєнціцький та Т. Фределювна: при вечери (М.Є. с. 33, Д.Є. с. 42, Б.Є. 156, Х.Є. 5зв., Л.Є. 
3–3зв., Др.Є. 2зв. при в2ч2рэ) 8; злишьше себе (Д.Є. с. 147, Х.Є. 38зв. злэишь, Л.Є. 58зв. зьлэишь) 57, и 
вэмь єко риснотивно ¬сть 173зв. (Д.Є. с. 561, Є.Є. с. 304, Л.Є. 251зв.  – истиньно)25. Крім наведених, багато 
раз засвідчено рефлекс і < *ě у словах: въ вътрии 4зв., во вътрии 123зв., в утрии 155; въ свэдительство 
2; свэдительствуpмъ 5зв.; свэдительствуþ … свэдительствуя … свэдительство … свэдительству2ть 
… свэдительства 12; свэдительствуpть … и вы же свэдительствуите 18, свэдительству2те 135зв. та ін. 
23 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 224.
24 Белей Л., Белей О. Словник старослов’янсько-український. Львів, 2001. С. 227.
25 Пор.: рэснотивьнъ.Там само. С. 223. 
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Зауважимо, що з порівнюваних євангелій рефлекс і < *ě у слові съвэдитель та похідних засвідчено 
послідовно ще в Є.Є., Л.Є. та Др.Є. 

Поплутування  и = ®: смэри сє с братомь (Д.Є. с. 120, Х.Є. 29зв. съмири сє) 45зв.; на д£ тысєùэ /
тыс¦ùи Mr Матф., с. 89/ (М.Є. с. 80, Д.Є. с. 167 тысєùа, Л.Є. 68зв. тысєùь, збіжність із Х.Є. 45 тысєùэ) 
73; рече к фарэсэpмъ  (Д.Є. с. 344 фарисэомъ, Х.Є. 98зв. фарисэwмъ, Б.Є. 70 фарисэpмъ) 110; умыхъ вашэ 
нозэ (Д.Є. с. 465, Х.Є. 132зв., Ор. 107, Л.Є. 201 – ваши) 140; у прэтвъръ ... у притворъ  (въ прэторъ Д.Є.  
с. 490, Б.Є. 132, Др.Є. 148зв., збіжність із Є.Є. с. 222, Л.Є. 218 приторъ) 149;  г£ мцPђэ (Х.Є. 154зв. три 
мцPђа, збіжність із Л.Є. 228зв. три мцPђэ 161. Багато таких поплутувань знаходимо в префіксі пр®-: не 
имуть приити (М.Є. с. 142, Д.Є. с. 336, Б.Є. 65зв. прэити) 108зв.; прибываpть (Д.Є. с. 475, Х.Є. 136зв. – 
прэбываpть) 145; въ прэлþбодэни ... въ прилþбодэяньи 164. Т. Фределювна нарахувала префіксальних 
поплутувань 32 випадки26.

В українській писемній традиції в запозичених словах написання в фіналях на місці грецького -ει- 
віддавна збіглося з ятевим рефлексом (-®й), тому вже в найдавніших писемних пам’ятках засвідчуємо 
випадки, які й виявлені в Лвр.Є.: садукии (М.Є. с. 141, Д.Є. с. 331, Б.Є. 63 садук2и, збіжність із Л.Є. 
143зв. садукйи) 107зв.; архиpрии (Д.Є. с. 495 архиpр2и, Б.Є. 133, Х.Є. 142 архиpрэи, Л.Є. 215зв. архыpрэй) 
150зв.; прPђрку иремии (М.Є. с. 215 прPђркомь иpр2миpþ, Д.Є. с. 497, Х.Є. 143 прPђркомь иpр2миpмь, Б.Є. 140 
прPђрку иремиþ, Л.Є. 216зв. прPђркомь иpр2мэpþ) 151; ст£хъ макавии  (М.Є. с. 275 макав2и, Д.Є. с. 569  макавэи, 
збіжність із Л.Є. 256 макавии) 182, у галелии (Д.Є. с. 71 въ галилэи, Є.Є. с. 63 во гал2лэи, Х.Є. въ галилэи) 
22зв.; моисэя … мосия 96. 

Також багато прикладів у пам’ятці з рефлексами е < *ě: себе /Д.в., одн./ 4зв.; тебе /Д.в., одн./ 5; ядыи 
хлебо сь 21зв. (у порівнюваних текстах – хлэбъ), грешникъ (у порівнюваних текстах – грэшникъ) 33зв., 
даите имъ вы 2сти (у порівнюваних текстах – ясти) 74зв., легчеp (Д.Є. с. 227, Л.Є. 96зв. легчэp, М.Є.  
с. 101, Б.Є. 11зв. легчаp) 79зв., некто … в законе (у порівнюваних текстах – нэкто … в законэ) 101зв., 
встанете … идемъ /нак. сп./ (у порівнюваних текстах – идэмъ) 118; ицеляше 178зв. 

Поплутування  t = ®: у капэрънаумэ (у порівнюваних текстах – въ кап2рънаумэ) 21зв.; и шедъ у 
трэтьþþ годину (у порівнюваних текстах – тр2тиþþ/тр2тьþþ/тр2тþþ) 76; трэтьяє (у порівнюваних 
текстах – тр2тияя / третьяя, збіжність із Л.Є. 169зв. трэтьяя) 119; w словэсэхъ … w словесьхъ 85зв.; w 
»£ дэсятъ (у порівнюваних текстах – десятъ) 102зв.; се сэдэ се wнде (М.Є. с. 135, Д.Є.  с. 316 с2 сьд2 
или wнъд2, Х.Є. 91 се сде или wнде, Л.Є. 137 се сде йли онде, Др.Є. 92зв. се сдь или онде) 104зв., небэсныхъ 
(у порівнюваних текстах – неб£сныхъ) 118зв. 

При аналізі ятевих рефлексів привертають увагу й континуанти давнього *е в новозакритих 
складах (приклади «нового ®»). У досліджуваній пам’ятці їх дуже багато, на що також звертали увагу й 
І. Свєнціцький27, і Т. Фределювна28. Із сотень прикладів ми вибрали переважно ті, які не збігаються (або 
такі збіжності лише в одному-двох) із відповідними місцями тексту в Мстиславовому, Добриловому, 
Бучацькому, Євсевієвому, Холмському, Луцькому, Оршанському та Друцькому Євангеліях:  аùе зэмная  
5зв.; ремэнь § обутели pго (збіжність із Д.Є. с. 40, Л.Є. 2 ремэнь сапогу pго) 7; на wсужэньp 7зв.; явлэньp 
8; у преломлэньи хлэба 8зв.; по wчиùэньþ иþдэиску  (збіжність із Х.Є. 8зв.) 10; младэньцє 14зв.; w 
нэмь (збіжність із Х.Є. 11зв., Є.Є. с. 57, Л.Є. 14зв. w нэмь)  16зв.; по нэмь (збіжність із Д.Є. с. 149 по 
нэмь) 58; а на нэм же 62зв.; по возмуùэньи 20зв.; куù нагопотъчэнья 22; въ прэпловлэньp праздьника 
(збіжність із Є.Є. с. 63 въ прэпловлэньp) 23зв.; учэньp (збіжність із Х.Є. 14зв., Др.Є. 11 учэниp) 23зв.; 
в законэ же вашэмь (збіжність із Є.Є. с. 65 в законэ же вашэмь) 24зв.; помышлэнья 36зв.; wставлэньp 
37; w вчэньи pго 52; младэньцемъ (збіжність із Л.Є. 55 младэньцемъ) 54; обрэмэньнии 54; прэдложэнья 
54зв.; въ виноградэ моэмь 62; сгрэшэнья (збіжність із Х.Є. 57зв., Б.Є. 3зв. сгрэшэния) 67зв.; хулэнья 
67зв.; шэстьþдесять 68; прииде к нэи (збіжність із Х.Є. 49 къ нэи) 77; сэдмь 82; мучэнья (збіжність 
із Х.Є. 80зв., Б.Є. 38зв. мучэния) 96; в терпэньи вашэмь (збіжність із Б.Є. 64зв., Л.Є. 144зв. вашэмь) 
108; сгрэшэнья 123; камэньpмь (збіжність із Х.Є. 124 камэниpмь, Б.Є. 109зв. камэньpмь) 131; съ гл£мь 
вэльpмь 132зв. та ін.

26 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 120. 
27 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 393
28 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 112–114.
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Така рефлексація ятевих виявів загалом узгоджується з іншими, переписаними на українських, 
передовсім галицько-волинських, землях євангеліями: Добриловим29, Євсевієвим30, Бучацьким31, 
Луцьким32 та, за нашими спостереженнями, Холмським. Не виявлено прикладів написання «нового ®» 
в М.Є. та Ор.Є. У Лвр.Є. засвідчено «новий ®» у прикметнику жэнескъ: мужескъ полъ и жэнескъ 65. 
Із відомих нам текстів таке написання маємо ще в Є.Є. с. 117, а також у Четьї 1489 р.33. У білоруському 
історичному лексиконі подібна фономорфологічна структура цього прикметника (з ятем) відсутня, 
натомість в українському XVI–XVII ст. – наявна34.

У контексті аналізу континуантів *е варто зауважити й на рефлекси *о в пам’ятці. Засвідчено єдиний 
приклад написання у в новозакритому складі: приставлэньи домувънэмь (у порівнюваних текстах – 
домовьнэмь) 103. Не просто однозначно прокоментувати написання: ни умрэти бо по тэмь могуть (у 
порівнюваних текстах – по томь) 107зв.; гл£а мт£ри своpи жено се сн£ъ твои потэм же гл£а вченику (Є.Є. с. 304 
по том, Л.Є. 251зв. по томъ) 178зв.;  w себе самэмь (у порівнюваних текстах –  самомь) 24зв.;  wбразиша 
сє храминэ тэи (у порівнюваних текстах – тои) 52. У наведених прикладах незаперечні написання ® на 
місці *о в новозакритому складі. Транслітерувальники  опублікованих /М.Є., Є.Є., Д.Є., Б.Є./ євангелій 
послідовно подавали по томь саме так, окремо, і відповідно в словопокажчиках ця форма представлена 
серед займенникових. Утім чеські лексикографи, упорядники «Словника старослов’янської мови», 
засвідчують потомъ і як прислівник з написанням разом35. Від другої половини XIV ст. дослідники 
українських пам’яток та укладачі лексиконів послідовно виділяють прислівник потомъ36. Неможливо 
встановити з контексту наведених із Лвр.Є. прикладів, чи відбулася прислівникація прийменниково-
займенникової конструкції по томъ  > потомъ з перенесенням наголосу на прийменник. Для остаточних 
висновків щодо ікавізму/неікавізму в прикладах потэм/по тэм,  w самэмь (М.в., одн.), тэи (М.в., одн., 
ж.р.) варто зважити й на інші написання в досліджуваній пам’ятці. Писарі Лвр.Є. у займенникових 
формах М. в. одн. накреслювали графему ® і відповідно до *е: w имени твоэмь (Д.Є., Х.Є., Б.Є., Л.Є. – 
твоpмь) 94зв.; въ дому моэмь (Д.Є., Х.Є., Б.Є., Л.Є. – моpмь) 103зв.; въ срд£ци своэмь (Д.Є., Б.Є. – своpмь) 
113; w имени твоэмь 164зв.; въ срд£ци своэмь (Х.Є. 161зв., Л.Є. 238 зв. своpмь) 168, що цілком ув’язується з 
давньоукраїнською писемною традицією вживання літери ® на місці *е в новозакритому складі («новий 
®»). Власне саме так і коментує ці написання І. Свєнціцький37, а Т. Фределювна подібну зміну називає 
характерною рисою південноукраїнських рукописів38. Звичайно, приклади потэмь (чи по тэмь) та w 
самэмь, тэи у контексті сказаного також можна пояснювати як морфологічно зумовлені. Питання про 
вимову ятевого рефлекса в цих словах залишається відкритим: пишучи w имени твоэмь, копіювальник 
проговорював [твойем] чи [ твойім]? У написаннях потэмь, w самэмь, тэи вимова [потем самем тей] 
малоймовірна. Якщо в протографі було вжито форми з о – w самомь, то навіщо копіювальнику Лвр.Є. 
змінювати його на ® – w самэмь? Висновок звідси двоякий: або існував невідомий нам протограф з 
ятевими написаннями, або писар Лвр.Є. свідомо накреслював графему ® на місці о, бо так вимовляв ці 
слова [пот(´)ім  сам(’)ім  т(´)ій]. В українських пам’ятках написань ® на місці *о в новозакритих складах 
(нехай і в морфологічно зумовлених позиціях) у кінці ХІІІ – на початку XIV ст. не засвідчено. У річищі 
зазначеного цікаве написання wнъ члв£кy убииникъ pсть исперва 28зв. (у порівнюваних текстах – wнъ 
члв£кy убиица бэ испьрва М.Є. с. 48, онъ члв£ко убиица бэ искони Д.Є. с. 82, wнъ члв£ко уби и бэ искони Є.Є. 
с. 77, wнъ человэко убиица бэ искони Х.Є. 18, онъ члв£къ убиица бэ исперва Др.Є. 14). Лише в Tr /Иоан., 
с. 41/ та Л.Є. 24–24зв. онъ убоиникъ члв£ку. Якщо допустити, що Tr було протографом для писаря цієї 
частини, то чим викликана зміна о > и убоиникъ – убииникъ?

29 Осінчук Ю. Живомовні риси в Добриловому Євангелії 1164 року // Добрилове Євангеліє 1164 року. / Упорядник Ю. Осінчук. Відп. ред. 
В. Німчук. Львів, 2012. С. 18–22.

30 Німчук В. Євсевієве Євангеліє 1283 р. як пам’ятка української мови // Євсевієве Євангеліє 1283 р. / Підгот. до вид. Г. Арполенко, З. Кози-
рєва, Г. Лиса, В. Німчук, К. Симонова, Г. Щербатюк. К., 2001. С. 12–16. 

31 Німчук В., Осінчук Ю. Мовні риси Бучацького Євангелія // Бучацьке Євангеліє ХІІ – ХІІІ ст. / Відп. ред. В. Німчук, підгот. до вид. Ю. Осін-
чук. К., 2017. С. 14–15.

32 Бузук П. Говірка Луцької Євангелії XIV в. // Збірник комісії для дослідження історії української мови. Т.1. К., 1931. С. 124; Баньчеровский Я. 
О языке Луцкого евангелия XIV в. // Studia Slavica Hungaria. XVІІ. 1971. С. 20–22.   

33 Німчук В. Українська Четья 1489 року. Житомир, 2015. С. 43.
34 Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / Відп. ред. Д. Гринчишин. Львів, 2002. Вип. 9. С. 178.
35 Slovník jazyka staroslověnského. / Hlavni redaktor Jozep Kurz. Т. ІІІ. Praha, 1973. С. 213.
36 Грамоти XIV ст. Упорядк. М. М. Пещак. К., 1974. С. 183; Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. У двох томах. Том 2. / Ред. тому 

Л. Гумецька, І. Керницький. К., 1978. С. 213.
37 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 393
38 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 142.
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Характерною звуковою особливістю пам’ятки є чергування у // в. Після занепаду 
зредукованих у прийменниках/префіксах въ/въ-, възъ/възъ- руські писарі часто писали літеру 
у, а відповідно на місці споконвічного початкового у – букву в, якою позначали нескладовий 
ў. Цю рису відзначають усі дослідники найдавніших пам’яток давньоукраїнського періоду39. 
За спостереженнями Т. Фределювни в Лвр.Є. превалює зміна в > у, значно менше прикладів 
у > в. До того ж у різних частинах пам’ятки це явище представлено неоднаково. Наприклад, у 
виділюваних польською дослідницею 5-й та 7-й частинах – лише поодинокі випадки, а в 9-й – 
при 113 в  > у зовсім відсутні у > в40. Із сотень прикладів подаємо передовсім такі, які не мають 
відповідників цієї зміни в порівнюваних євангеліях. 

В > у: wбрэте у црк£ви 3; улезоша сами (Д.Є. с. 60, Х.Є. 10, Л.Є. 12 вълэзоша, Є.Є.  с. 54 влэзъ самъ) 
13зв.; да вэру2те у тъ … маньнΉ у пустыни  (М.Є. с. 41–42 да вэруpт2 въ тъ … маньнΉ въ пустыни, 
Д.Є. с. 63 да вэруpт2 въ нь … маньнΉ въ пустыни, Х.Є. 11зв., Л.Є. 14 да вэруpте въ тъ … маньнΉ у 
пустыни) 16; живъ будеть у вэкы (Д.Є. с. 69, Є.Є. с. 61, Х.Є. 14 въ вэкы,  збіжність із Л.Є. 17 у вэкы) 
21зв.; идоша успєть (Д.Є. с. 70, Є.Є. с. 62, Х.Є. 14 въспєть, збіжність із Л.Є. 17зв. успєть) 22; азъ у васъ 
… азъ у нэмь … и оy wгнь умэùþть (М.Є. 56, Д.Є. с. 104–105, Х.Є. 25–25зв., Є.Є. с. 90 азъ въ васъ … азъ 
въ нpмь … и въ wгнь, збіжність із Л.Є. 37 азъ у нpмь … и оy wгнь) 40; § устокъ и западъ … и узлягуть 
(Д.Є. с. 144, Х.Є. 37зв. § въстокъ … и възлєгуть, збіжність із Л.Є. 56зв. § устокъ … и узлєгуть) 55зв.; 
волны же уливаху сє у корабль (Д.Є. с. 217, Х.Є. 59зв., Ор.Є. 33, Б.Є. 7 въливаху сє въ корабль, збіжність 
із Л.Є. 92 уливаху сє у корабль) 69 та ін.

У > в: въ вътрии (М.Є. с. 33, Д.Є. c. 44 въ утрэи, Х.Є. 6, Др.Є. 3 въ утрии) 4зв.; рече г£ь своимъ 
вченикомъ (Х.Є. 8зв. ученикомъ, Л.Є. 8зв., Др.Є. 5зв. ученйкомъ) 10зв.; како въбо се гл£ть (Д.Є. с. 64, Х.Є. 
12зв., Л.Є. 14зв. – убо) 17; нэ вчивъсє (Д.Є. c. 72, Є.Є. с. 63  нэ учь сє, Х.Є. 15, Л.Є. 18зв. не учивъсє) 
… разумэpть  w вчэньи (Д.Є. c. 72 разумэpть учэньp, Є.Є. с. 63  разумэить учэньp, Х.Є. 15 разумэpть 
w учении, Л.Є. 18зв. разумэpть о ученьи) 23зв.; навъчите сє (Д.Є. с. 141, Х.Є. 37, Др.Є. 33зв. научите 
сє, збіжність із Л.Є. 55зв. навчите сє) 54; яко вчитель (Д.Є. с. 381, Х.Є.107зв., Б.Є. 88зв. – учитэль, Ор.Є. 
81зв. учитель,  збіжність із Л.Є. 165 вчитель) 117зв.; коснувъ во вхо pго (Д.Є. с. 399, коснувъ ухо, Ор.Є. 
87зв. къснувъ ухо, Х.Є. 113зв. косну и въ ухо, Л.Є. 173 коснувъ во ухо) 121; во вши pго (Д.Є. с. 416, 
Ор.Є. 93зв., во уши pго Х.Є. 119зв., збіжність із Л.Є. 179зв. во вши pго) 125; wвого биша wвого вбиша (Х.Є. 
124, Б.Є. 109зв., Л.Є. 187, Др.Є. 131зв. wвого убиша) 131; воду во вмывалницþ (Д.Є. с. 464, Б.Є. 124зв., 
Х.Є. 132 въ умывальницþ) 140 та ін.

Възъ- > уз-: моисэи узнесе (М.Є. 34 мwyси възн2с2, Д.Є. с. 47 моиси възн2с2, Х.Є. 6зв. мwиси възнесе) 
5зв.; узвратиста (Д.Є. с. 43, Х.Є. 5зв., Л.Є. 3зв., Др.Є. 3 възвратиста) 8зв.; wц£ь ускрэшаpть (Д.Є. с. 55, 
Х.Є. 9, Л.Є. 8зв., въскрэшаpть, Є.Є. с. 50, Др.Є. 6 въскр£шаpть) 11; хотэсте уздрадовати сє (Д.Є. с. 57, Х.Є. 
9зв.,  Є.Є. с. 51 възъдрадовати сє, збіжність із Л.Є. 10зв. узъдрадовати сє) 12зв.; и узнанавидэша (М.Є. 
с. 24, Д.Є. с. 66, Х.Є. 13 и възн2навидэша, збіжність із Л.Є. 15зв. и узьненавидэша) 18; и узлягуть (Д.Є. 
с. 144, Х.Є. 37зв. и възлєгуть, збіжність із Л.Є. 56зв. и узлєгуть) 55зв. та ін. 

Наведені приклади красномовно ілюструють очевидну збіжність Лвр.Є. з Л.Є41.
Засвідчені в тексті Євангелія приклади наближення вимови давніх *у (ы) та *і (и). І. Свєнціцький 

наводить приклади:  сылуамли купэли 32зв., чты /нак.сп./ 132, кныгы 147зв., дружыны 166, §крилъ  
164зв., антыпы 17742 (у всіх порівнюваних фрагментах ы та и – написані відповідно до етимології). 
Т. Фределювна, крім випадків плутання ы – и після задньоязикових, інших не подає взагалі43. Ми 
засвідчили ще такі: на крылэ (Д.Є. с. 249, Б.Є.20зв., Х.Є. 69, Л.Є. 109, Др.Є. 69зв.  – на крилэ) 85; у 
монастирехъ (и виправлене з ъ) 157; дъùеры pрлTђмкыя (Д.Є. с. 405, Х.Є. 115зв., Ор.Є. 89зв., Л.Є. 175зв. – 
дъùери) 122; дùеры 156зв.; лицемэри ... лицемэры (Д.Є. с. 442, Х.Є. 126зв., Ор.Є. 101, Б.Є. 114, Л.Є. 191 
– лицемэри) 134.  

Значно частіше зміну ы > и/і засвідчено після задньоязикових: похоти плотьски … мужьски  (часткова 
збіжність із Л.Є. 1зв. плотьскй … мужьскы) 2; члв£чьскии 56зв.; аки овцє 49зв.; никии старэишинамъ 

39 Жовтобрюх М. Фонетика // Жовтобрюх М., Русанівський В., Скляренко В. Історія української мови. Фонетика. К., 1979. С. 225– 227; Ше-
вельов Ю. Історична фонологія української мови. Харків, 2002. С. 378–382; Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 27.

40 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 118.
41 Див. також: Бузук П. Говірка Луцької Євангелії. С. 123–124.
42 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 393
43 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 121–122.
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жречьскймъ 76зв.; 101; члв£къ нэкии  103; сн£ъ члвчкии 107; § садукии  107зв.; глþ£ùимъ нэкимъ 108; 
ники же рабъ 112; скариwтскии 130; а другии 135; члв£чьскии 139; галелэиськимь (збіжність із Л.Є. 203зв. 
галелэискимь, Х.Є. 135зв. галилэискимь) 144; на … дн£ь великии 151; дамаскиньска 164; феодора трихины 177; 
ст£оp глукирьэ 178зв. та ін. 

У пам’ятці багато написань з ы після префіксів въ-, изъ-: узыде (Д.Є. с. 72, Є.Є. с. 63, Х.Є. 14зв. 
възиде, Л.Є. 18зв. изииде) 23зв.; изыти (Д.Є. с. 304, Х.Є. 87, Б.Є. 49зв. изити, Л.Є. 132 избыти) 101; 
нэ изыдэте  (Д.Є. с. 195, Х.Є. 53 изидэте, Б.Є. 111, Л.Є. 81зв. изыидэте) 64зв.; и изыдеть (Д.Є. с. 526 
изидэть, Є.Є. с. 256 изидэть) 161; изыдосте (Є.Є. с. 299 изидосте) 175зв.; възыùете (Д.Є. с. 75, Є.Є. с. 65, 
Х.Є. 15зв. възиùете, Л.Є. 20 възйùете) 24зв.; възыùете (Д.Є. с. 473, Б.Є. 130 възиùете) 144зв.; взыгра сє 
160зв. та ін. Таку рису відзначив і в Є.Є. В. Німчук44.

Виняткова подібність із євангеліями українських редакцій щодо долі ь, ъ. Для писарів Лвр.Є. 
написання літер ь, ъ було швидше правописною традицією, яку вони часто порушували. Уживання 
ь, ъ в пам’ятці ґрунтовно проаналізовано в працях І. Свєнціцького45 та Т. Фределювни46. Наведемо 
лише частину написань, пов’язаних із ь, ъ, які не мають відповідників у порівнюваних євангеліях або 
збігаються лише з одним чи кількома з них: судъ мъи правденъ (у порівнюваних текстах – судъ мои, 
збіжність із Х.Є. 9зв. судъ мъи) 12; у тои дн£ь  (у порівнюваних текстах – тъ дн£ь) 21; рпотъ многъгъ! 
бэ (у порівнюваних текстах – ръпътъ М.Є. с. 44, ръпотъ Д.Є. с. 71,  Х.Є. 14зв. роптъ, Др.Є. 11, Л.Є. 18 
ропотъ, збіжність із Є.Є. с. 63 рпотъ) 21; по плытi судите (у порівнюваних текстах – по плъти) 24зв.; не 
доволэ2ть имь (у порівнюваних текстах – н2 довълэþть М.Є. с. 49, н2 доулэpть Д.Є. с. 84, не довлэpть 
Х.Є. 18зв., збіжність із Є.Є. с. 73, Др.Є. 15, Л.Є. 25зв. не доволэpть) 30; скръжетъ зубомъ (у порівнюваних 
текстах – скрьжетъ, лише в Л.Є. 56зв. скрыжетъ) 55зв.; wслабльна … wслабльному (у порівнюваних текстах 
– wслабл2на … wслабл2ному) 61зв.; тогда приступлеше /+давн. текст прист¦пьше Матф., с. 93/ учн£ци (у 
порівнюваних текстах – приступиша) 63; льжаше (у порівнюваних текстах – лежаше) 66; у мэхы вэтохы 
(у порівнюваних текстах – вэтъхы) 66зв.; скорби или изгонаньþ (у порівнюваних текстах – скърби или 
изгънаниþ М.Є. с. 97, Ор.Є. 32, скорби или изгнаниþ Др.Є. 57зв., ск2рби или изгънаньþ Д.Є. с. 214, Б.Є. 
6, збіжність із Л.Є. 90зв. скорби ли йзгоненьþ) 68зв.; скербє (у порівнюваних текстах – скърбє М.Є. с. 172, 
Ор.Є. 91зв., скорбє Л.Є. 178, скорбєше Др.Є. 123зв., збіжність із Д.Є. с. 411, Х.Є. 117 скербє та Б.Є. 99зв. 
скербєше) 123зв.; скербєùе зэло (у порівнюваних текстах – скърбєùе М.Є. с. 193, Ор.Є. 108зв., скърбєùе 
Др.Є. 142, збіжність із Д.Є. с. 466, Б.Є. 125, Л.Є. 201 – ск2рбєù2, Х.Є. 133зв. скербєùимъ) 142зв.; даже 
ми седь (у порівнюваних текстах – дажь ми сьд2) 70зв.; приточþ сиþ (у порівнюваних текстах – притъчþ/
притчþ) 85зв.; ничто же покровно pсть (у порівнюваних текстах – покръвено/покровено, збіжність із Др.Є. 85 
покровно) 99; петро (у порівнюваних текстах – петръ)  112; свэтъ створиша фарисэи (у порівнюваних текстах 
– съвэтъ, збіжність із Х.Є. 125, Є.Є. с. 183, Л.Є. 189 – свэтъ) 132зв. та ін. Заміна ь > t та одзвінчення т 
призвели до написання одним із писарів иþда скариодьскии 118, навіть иþду скариwдескаго 67зв. (пор. ще в 
Др.Є. 55зв. иþду скариwдьскаго). У контексті поплутувань, пов’язаних із ь, ъ, привертає увагу написання 
одним із писців жить вэчноp (у порівнюваних текстах – житиp/житьp) 112. Чи не йдеться в цьому випадку 
про відбиття вимови [жит´е]? 

Показовим у пам’ятці є написання утворень від кореня скерб- < *skъŗb-. В. Німчук такі вияви в Є.Є. 
пояснює тим, що попович Євсевій переписував текст не просто із східнослов’янського протографа, а з 
південносхіднослов’янського47. На це вказала також Т. Фределювна48. Не зрозуміло, чому І. Свєнціцький 
відніс написання скерб-, скорб- до «залишків давньослов’янської основи»49. Сказане цілком стосується й 
досліджуваного Лвр.Є. У порівнюваних євангеліях простежується ізофона, яка відділяє тексти галицько-
волинської від інших східнослов’янських, а також від ранньої київської редакцій: у М.Є., Ор.Є. та Др.Є. не 
засвідчено жодного написання  скерб-, лише скърб-/скорб-, натомість у Д.Є., Б.Є., Х.Є. та Є.Є. – тільки скерб-50.  

Для всіх копіювальників кодексу характерними є написання з ь перед йотованими відповідно до 
південнослов’янських з и: явлэньp 8, уздыханья 14зв., въ прэпловлэньp 23зв., писаньp 39зв., вэльp 52, 
44 Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 22.
45 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 388–390.
46 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 99–108.
47 Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 10.
48 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 108.
49 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 388.  
50 Пор. ще: Осінчук Ю. Живомовні риси в Добриловому Євангелії . С. 16–17; Німчук В., Осінчук Ю. Мовні риси Бучацького Євангелія // Бучацьке 
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желэньpмь 139, марья 158зв., настасьэ 165, прикладів дуже багато. На таку особливість рефлексації ь в 
пам’ятці звертала увагу Т. Фределювна51. Крім відзначених поплутувань ь – и, засвідчені й ъ – ы:   по 
плꙑті 24зв.І, вꙑ коупѣ 104зв.І, имꙑ (дав.) 89зв.І, а також зворотня ы – ъ: ѿ четърь вѣтръ 54зв.ІІ, со вченикъ 
своими 117зв.І, додамо ще – погъбъшаго 99 та ъ – оу: не имоущоумъ (дав. одн.) 82І, изъстъ б͠жии 85І, ишедоушюю 
79І, съсъдъ 154І, всакъ болѣзнь (знах.) 165І 52. Зміни ь – и, ъ – ы широко виявлені й у Є.Є.53 Показовою 
рисою Лвр.Є. є приклади з и, ы  відповідно до ь, ъ перед голосним и або йотованим. На цю особливість 
звернув увагу І. Свєнціцький: вѣми и 29ІІ, исповѣми и азъ 47зв.І, ꙍсоудити и 57І, недостоити еꙗ, имꙗхоути и 
70зв.І, молꙗхоути и 70зв.ІІ, 81І, гнетꙗхоути и 79І, слꙑшати и 81І, держахути и 87зв.І, оузлюбити и 95зв.І, ѥмлети 
и 101зв.І, да ижденоути и, въдасти и 101зв.ІІ, въпрашахоути и 109зв.ІІ, 111ІІ, 114ІІ, почтети и 137зв.ІІ; видѣлꙑ и 
34І, прославихꙑ и 35І, приведохꙑ и 63І, ꙍблекꙑ и 156І, оубиимꙑ и 68зв.І, приведохꙑ и 73зв.ІІ, ꙍ͠вѣщавꙑ іс҃ъ 76зв.ІІ, 
прославихꙑ и 137зв.ІІ, приꙗтꙑ и 161зв.І, видѣвꙑ и 163І, повитꙑ и 167зв.І 54, додамо ще – узєты ихъ 104. 
Подібних написань багато в євангеліях українських редакцій. У відповідних порівнюваних фрагментах 
ми виявили такі: вэми и Є.Є. с. 72, Х.Є. 18зв., wсудєти и Д.Є. с. 147, имєхути и Д.Є. с. 160, молєхути 
и … слышахути и Д.Є. с. 233, Б.Є. 14, Х.Є. 65, pмлpти и Д.Є. с. 306, Х.Є. 87зв., Б.Є. 50зв.; видэлы и pси 
Є.Є. 80, Х.Є. 21зв., привэдохы и Є.Є. 116, Х.Є. 51зв., прив2дохы и Д.Є. с. 170, Х.Є 46, Л.Є. 70,  прияты и 
Д.Є. с. 528, Х.Є. 154зв., Є.Є. с. 259. Натомість не засвідчено жодного випадку цієї зміни в М.Є., Ор.Є. та 
Др.Є. Ці явища можна було б пояснювати тенденцією руських писарів читати й писати по складах. Проте 
тенденція чомусь не поширилася на писарів М.Є., Ор.Є. та Др.Є., звідки можливий висновок: для Др.Є. 
це невластива особливість (пам’ятка написана поза ареалом поширення цієї ізофони), а Ор.Є., як і М.Є., 
створене в час, коли зредуковані в кінці слів писали ще послідовно. Коментуючи подібні написання в 
Є.Є., В. Німчук допускав специфічну місцеву вимову в українських південно-західних діалектах55.   

Писарі кодексу часто виявляли на письмі й іншу розмовну особливість: плутання передовсім 
ненаголошених (хоч трапляються приклади й під наголосом) е та и. Т. Фределювна цієї риси не 
відзначила. Таку особливість виявлено або як оригінальну в Лвр.Є., або збіжності трапляються у 
відповідних фрагментах євангелій лише українських редакцій. Е > и: прэиди §суду тамо и прэидить /
про гору/ (М.Є. с. 87 прэид2ть, Д.Є. с. 189 прэидэть, Х.Є. 51зв. преидеть, Л.Є. прейдеть, Др.Є. 49 приидеть) 
63; не украдиши (у порівнюваних текстах – не украдеши) 67; генисаритьску (у порівнюваних текстах – 
генисаретьску) 77зв.; дондиже (у порівнюваних текстах – дондеже) 82зв.; възыграить (у порівнюваних 
текстах – възыграpт2) 88зв.; пометинъ и украшенъ (у порівнюваних текстах – пометенъ) 97; легиwнъ 
(у порівнюваних текстах – легеwнъ, збіжність із Л.Є. 127 легиwнъ) 97зв.; члв£къ нэкыи … §иди на лэта 
(у порівнюваних текстах – отид2 / §ид2 / отъиде) 106зв.; придэте уздрадуимъ ся 119зв.; не трэбуþть 
здравии врача но боляùеи (у порівнюваних текстах – боляùии) 124зв.; внидоша у притворъ (у порівнюваних 
текстах – въ преторъ М.Є. с. 203, Х.Є. 140, въ прэторъ Д.Є. с. 490, Б.Є. 132, Др.Є. 148зв., збіжність із 
Є.Є. с. 222, Л.Є. приторъ) 149;

И > t: и вси дивете сє (у порівнюваних текстах – дивите сє) 23зв.; первэи улазєше (у порівнюваних 
текстах – первэp) 20зв.; у галелии (у порівнюваних текстах –  галилэи, збіжність із Є.Є. с. 63 во галелэи) 22зв.; 
галелэєне (у порівнюваних текстах – галил2ан2 / галилэяне) 101; пришедшемъ к немо (у порівнюваних текстах 
– пришедшимъ) 28; нэTђ мене достоpнъ (Д.Є. с. 164 достоинъ +/давн. текст достоинъ, Матф., с. 59/, збіжність із 
Є.Є. с. 110 достоpно) 71зв.; двамасотма сребрьнекъ (у порівнюваних текстах – ср2брьникъ / срэбрьникъ) 79зв.; 
прииде ко мнэ с путе (у порівнюваних текстах – съ пути) 96зв.; старэишены (у порівнюваних текстах – 
старэишины) 106зв.; словеса моя не менуть (Б.Є. 84зв., Др.Є. 110зв. не минуть) 116; 

Цю зміну ми вбачаємо й у префіксі  не имуть приити (Х.Є. 95, Л.Є. 145зв. не имуть преити) 108зв. 
та в написаннях, пов’язаних із колишніми зредукованими: бяху сэдяùе фарисэи и законуучитель (Д.Є.  
с. 258, Є.Є. с. 133, Б.Є. 25зв., Ор.Є. 46зв., Л.Є. 113зв. законоучители, збіжність із Х.Є. 72зв. законуучителе) 
89;  да мьстьт сє крове (у порівнюваних текстах – мьстит сє кровь) 98зв.; съ wружиpмь … съ wружеpмь (у 
порівнюваних текстах – съ wружиpмь … съ wружиpмь/съ wружьpмь … съ wружьpмь) 118; и рэша в себе 
видьте яко (у порівнюваних текстах – видите) 136; что мя беpши (у порівнюваних текстах – биpши/бьpши) 
149; и узваль камэнь (у порівнюваних текстах – възвали) 157; wблакъ свэтелъ wсьєє (у порівнюваних 
51 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 107.
52 Приклади подаємо за: Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 389.
53 Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 20–21.
54 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 389.
55 Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 21.
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текстах – wсияя) 182зв.; кузмэ демеяну /нагадування на полях, кого ушановувати/ 99зв., у місяцеслові 
кyзмы и демьяна /листопад/ 165, кузмы и демьна(!) /липень/ 181 (у порівнюваних текстах – М.Є. с. 233, 
272,  Ор.Є. 127, 139зв. дамиана,  Д.Є. с. 533, 569, Х.Є. 157зв. Др.Є. 163зв. дамияна, Є.Є. с. 273 Др.Є. 179 
д2мьяна, Л.Є. 234зв., 255 дамьана). 

Зазначені вище поплутування t / и відзначає як характерну особливість у Є.Є. В. Німчук56, причому 
нерідко однакові зміни виділяємо в тих самих словах обох пам’яток. 

У низці засвідчених написань привертає увагу поплутування t / u: въ градъ самаренескъ 26зв. Така 
фономорфологічна структура цього прикметника виявлена передовсім у євангеліях галицько-волинських 
редакцій – Х.Є. 16зв., Л.Є. 21зв., самарєнескъ та в Др.Є. 12зв., у якому численні текстові збіжності 
виявлено саме з цією групою євангелій, (пор. також /самарєньскъ Db, Gf, Ju, Tp, Tr Иоан., с. 15/, де, крім 
українських Ju, Tp, Tr, подібні написання маємо в блг. Db та срб. Gf. В іншому випадку навпаки писар 
Лвр.Є. накреслює графему u, де в усіх порівнюваних – t: wкамєнии срд£цє ихъ (w wкам2нpнии М.Є. с. 172, 
о окамененpньи (!)  Д.Є. с. 411, w окаменении Х.Є. 117, Б.Є. 99зв., w wкаменении Ор.Є. 91зв., о окамененьи Л.Є. 
178, w wкаменеи (!) Др.Є. 123зв.) 123зв. 

У контексті аналізованих виявів звукових особливостей (ь / ъ, u / t, и / t) та орфографії пам’ятки 
цікавим є написання  не пить ли птиць цэнится на пєти срэбрникъ Л ХІІ/6 (у порівнюваних текстах – пєть 
або е£) 99. Зважаючи на послідовність поплутувань писарями пам’ятки u – t та t – и, цілком імовірним 
видається нам припущення про відбиття вимови [п’ет´] у цьому випадку. Не виключаємо й місцевої 
діалектної вимови [п’іт´]57. Зовсім незрозумілим є потрактування І. Свєнціцьким цього прикладу, як і 
інших двох, у контексті акання: аще вси блазнитесꙗ (3 pl.) 117зв. /треба сблазнитесꙗ – В.М./, приимѣте идѣте 
142зв.58 Щодо першого прикладу, то кількома рядками вище написана ця ж фраза, але з уст Ісуса: гл£а 
имъ йс£ъ ꙗко вси съблазните сꙗ  w мнэ, яку писар міг уписати замість наявної в протографі: петръ же рече 
pму аùе вси съблазнєть сꙗ, до того ж на арк. 143 (Мт ХХVI/26) цей вислів уже збігається з протографом: 
аùе вси съблазнєть сє. Найімовірніше, протографом для другого прикладу І. Свєнціцького був текст не 
з *ě > z, а з *ě > ®-рефлексом – эдите /нак. сп. ‘їжте’/. У різних частинах Лвр.Є. маємо різні вияви *ě в 
цьому дієслові: нэ яже эша wц£и ваши 21зв., ни эдыи ни пья 53зв., ни хлэба эсти 67зв., пси эдять 82; яша 
хлэбы 13зв., ядыи 21зв.; даите имъ вы 2сти 74зв., паску со вченикы моими 2мь 139. Логічно допустити 
в написанні приимэте идэте вияв *ě > и [йід´іте] ‘їжте’. У річищі зазначених написань допускаємо 
поплутування початкового йе > и в слові икы: или икы рабъ Л ХV/31 (у порівнюваних текстах – кыи) 
102зв., тобто в мовленні, можливо, було [йеки]. 

Поплутування о / у мають місце насамперед у напрямі у > о. І. Свєнціцький виокремив такі приклади: 
послоушьствоѥть 27зв.І, послошествоуѥте 98зв.ІІ, тродистесꙗ … троудишасѧ … оу тродъ 28І, народъ г͠лахо 35І, 
вѣроѥши 37зв.І, сбодетьсꙗ 39зв.І, бодете 51І, не многоще 51зв.І, разомѣти 57зв.І, пасощеи 58зв.ІІ, горошну зерноу 69ІІ, 
минолъ ѥсть 74зв.ІІ, наочи нꙑ 96І, плакахосѧ 156зв., додамо ще:  сложбу 18,  разлочаѥть 65. Значно менше о > 
у: верьгꙋша 29зв.І, поу поути 117ІІ, съ посоухꙑ 118, скузѣ 89І 59, додамо ще бу£ви /богуві/ 18. Подібні написання 
в євангеліях з українських, передовсім галицько-волинських, скрипторіїв – не рідкість60. 

У пам’ятці виявлено дуже багато випадків властиво українських форм префіксальних дієслів, похідних 
від и-ти: приидеть година (у порівнюваних текстах – придеть/придэть, збіжність із Л.Є. 15зв. прйидеть) 18; 
приидохъ (у порівнюваних текстах – придохъ, збіжність із Є.Є. с. 65, Л.Є. 20 приидохъ) 24зв.; прииду (у 
порівнюваних текстах – приду, збіжність із Л.Є. 36зв. прииду) 39зв.; прииди приидеть (у порівнюваних 
текстах – приди придеть, збіжність із Б.Є. 37зв. прииди приидеть, Л.Є. 123зв. прийдй прийдеть) 95зв.; обиидоша 
(у порівнюваних текстах – обидоша, збіжність із Л.Є. 27зв. обиидоша) 31 та ін. Такі приклади відзначали й 
інші дослідники давньоукраїнських пам’яток61.

Засвідчено кілька прикладів написання а відповідно до *о: лукаванья 181 (у порівнюваних текстах 
– лукованья) 81зв.; прашаху (у порівнюваних текстах – прошаху, збіжність із Ор.Є. 84, Л.Є. 168зв. 
прашаху) 81зв. та надпоправні, о на місці а: мр£ья магдолыни (у порівнюваних текстах – магдалыни) 
92; лопота /з виправленням лопоата/ (у порівнюваних текстах – лопата) 171. Такі ж поодинокі приклади 
56 Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 24–25.
57 Ареал поширення вимови [уз´іти, шч´іс´т´е] – наддністрянські говірки. Атлас української мови. В трьох томах. Том другий. К., 1988. 

Кк. 41, 43. 
58 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 393
59 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 392.
60 Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 25.
61 Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 22; Німчук В., Осінчук Ю. Мовні риси Бучацького Євангелія  ... С. 23.
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зазначеного явища трапляються чи не в усіх текстах українських редакцій62. Однак у випадку з 
досліджуваним Лвр.Є. відзначимо й низку інших, які І. Свєнціцький також наводить у контексті 
«акання» – t, ® > а: ѿваща 25зв.І, алчана 120І (Х.Є. 111зв., Л.Є. 170зв. алъчна, Ор.Є. 85зв. алчьна), с 
вѧчерѧ (Д.Є. с. 464, Б.Є. 124, Є.Є. с. 202 съ вечерѧ) 142І, въсплачатесѧ 146зв.ІІ, прадасть (Д.Є. с. 499, Х.Є. 
143зв. прэдасть) 151зв.ІІ, маркоуриꙗ 165І, Климꙗнта 166зв.ІІ, 172зв.ІІ, 179І, вꙗдꙗше (Д.Є. с. 321, Б.Є. 58зв. 
вэдꙗше) 105ІІ, исцѧлꙗхоусѧ 181зв.І та и, ы > а: ака 100зв.І, феꙍфалакта 175зв.ІІ, старѣишанамъ 183зв.ІІ 63.  
У порівнюваних текстах більшість подібних написань відсутня. Хоча, наприклад, климєнта засвідчено в 
Д.Є. с. 534 та Є.Є. с. 306. Майже в усіх випадках появу попереднього «а» можна прокоментувати впливом 
наступного або навпаки. Таке написання лише одного разу трапляється у І писаря /до 61зв./ – ѿваща 25зв. 
Усі інші – у І /після 64зв./ та ІІІ. 

У підсистемі консонантизму привертає увагу відображення як  твердості, так і м’якості р: твердість 
– у баграницþ (у порівнюваних текстах – у багрєницþ, збіжність із Л.Є. 123зв. баграницþ) 95зв.;  въ pзеро 
горуùе (у порівнюваних текстах – горєùе, збіжність із Х.Є. 98зв. горуùе) 111; яже pсть прамо вама (у 
порівнюваних текстах – прємо) 117; м’якість – возмете тако же ис пирþ (у порівнюваних текстах – пиру, 
збіжність із Л.Є. 199 пирþ, пор. ще в Є.Є. с. 219 приpмъ спирþ) 139зв. Засвідчено кілька випадків написання 
ь після р у кінці складу, але в кінці рядка при переносі: до верь-ху … почерь-пэте … арь-хитриклинъ 10; по 
срэбрь-нику 76. На цьому ж арк. 76 написано при переносі без ь: до пер-выхъ та без переносу царьство 
(у порівнюваних текстах – цртPђво). Приклади із кінцевим ь при переносі, безперечно, не фонетичні, а є 
залишком писемної давньої руської традиції читання та писання по складах64.  

Відповідно до південнослов’янських рефлексів давніх *dj, *zdj (жд) у досліджуваній пам’ятці часто 
маємо ж або жч65. До наведених І. Свєнціцьким прикладів додамо ще дожчь (Д.Є. с. 135, Х.Є. 34зв.  дождь, 
Ор.Є. 7зв. дъждь, Др.Є. 31зв. дожгь, збіжність із Л.Є. 52зв. дожчь) 51зв.

У Лвр.Є. широко засвідчене явище одзвінчення початкового с перед дзвінким після занепаду 
зредукованих: члв£ка здрава (у порівнюваних текстах – съдрава/сдрава, збіжність із Л.Є. 19 зъдраBа) 23зв.; и 
зъбираpть (у порівнюваних текстах – събираpть/сбираpть) 28; да нэ избора (у порівнюваних текстах –  § 
соньмиùь/и соньмиùь, збіжність із Л.Є. 33 исъ изъбора) 35зв.; прииде йсTђъ у зборъ (у порівнюваних текстах 
– въ съборъ, збіжність із Л.Є. 57 во зборъ) 55зв.; здравии (у порівнюваних текстах – съдравии/сдравии, 
збіжність із Л.Є. 59зв. здравии) 58; зде (у порівнюваних текстах – сьде) 80; се ножа зде два (у порівнюваних 
текстах – сьде/сде, збіжність із Л.Є. 199 се зде) 139зв.; нэ збираpть (у порівнюваних текстах – събираpть) 
97; и зберуть ся (у порівнюваних текстах – съберуть ся/сберуть ся) 119зв.

Про вимову [г], а не [ґ] в мовленні писарів Лвр.Є. свідчать написання: аньpлы бь£я (у порівнюваних 
текстах – анг£лы) 5; изнани (у порівнюваних текстах – изгънани) 35зв.; pþпетъ … въ pþптэ (у порівнюваних 
текстах – pгyп2тъ … въ pгyптэ) 168зв. І. Свєнціцький відносить до ілюстрації цієї зміни й приклади: еда 
22І, бѣство 115зв.66. Зауважимо, в порівнюваних текстах  також засвідчено такі написання (пор. Д.Є. с. 372, 
Б.Є. 83зв., Ор.Є. 78, Л.Є. 161 – бэство). 

Строкату картину знаходимо в пам’ятці щодо вживання початкових голосних у префіксах ис-,  из- 
та інших звуків у запозичених словах. У низці написань цей початковий и- втрачено: молнья сходить (у 
порівнюваних текстах – исходить) 64зв.; по згнаньи въ вэкъ (у порівнюваних текстах – по изгнаньи) 112, 
як і в назві міста Ієрусалим:  §  pрл£ма (у порівнюваних текстах – § иpрлTђма, збіжність із Є.Є. с 133 § pрлTђма) 
89, в апелятивах, похідних від чужих онімів:  иþду скариwдескаго 67зв. – властиве всім порівнюваним 
текстам – скариwтьскаго. Про написання ста предо гэмономъ и въпроси и гэмонъ 151 зауважимо, що 
в більшості порівнюваних євангелій українських редакцій, крім М.Є. та Ор.Є., зазначена структура 
(без початкового и) була властива, яка й поширилася згодом з негативною конотацією в українському 
народному мовленні67. Але така вимова й написання, очевидно, витворені не на українському ґрунті, 
а принесені з південнослов’янських протографів, пор.  гемономъ … гемонъ /Bn, Ju, Lc, Mr, Tr Матф.,  

62 Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 26; Німчук В., Осінчук Ю. Мовні риси Бучацького Євангелія // Бучацьке Євангеліє ХІІ–ХІІІ ст. 
К., 2017. С. 15.

63 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 393.
64 Жуковская Л. П. Апракос Мстислава Великого – рукопись конца ХІ (рубежа ХІ–ХІІ) века // Апракос Мстислава Великого. Изд. подг. 

Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова. Под ред. Л. П. Жуковской. Москва, 1983. С. 24; Німчук В. Євсевієве Євангеліє 
… С. 18;

65 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 391.
66 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 391.
67 Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 22.



447

Протографи і мова Лавришівського Євангелія

с. 151/, на що вказував також і В. Німчук68. Таку саму тенденцію (редукції початкового и) простежуємо в 
написанні  дасть яковъ pсифу (у порівнюваних текстах – ияковъ иwсифу) 26зв. Лише в Лвр.Є. засвідчено 
антропонім настасьэ (Х.Є. 157зв., Ор.Є. 127  анастасиэ, Л.Є. 234зв. анастасиp) 337. Можливо, в написанні 
ухульны гл£ы (у порівнюваних текстах – хульныя/хульны) 118зв. переписувач ужив префіксальний 
дериват о-хульны із характерною для цієї пам’ятки заміною о > у.

Запозичені імена писарі Лвр.Є. передавали нерідко відповідно до місцевої української традиції: ко 
ивану (у порівнюваних текстах – къ иоану/ къ ¶wану, збіжність із Л.Є. 10зв. ко ивану) 7; иродъ pмъ 
ивана (у порівнюваних текстах – иоана/иwана) 70; w иванэ крс£тли (у порівнюваних текстах – w иwанэ/о ианэ) 
73зв.; бэ же иванъ (у порівнюваних текстах –  иоанъ/иwанъ, збіжність із Л.Є. 242зв. иванъ) 170зв., памєUђ 
стоCђ wле¿ы (у порівнюваних текстах –  М.Є. с. 261 але¿иа, Ор.Є. 136 але¿ия, Др.Є. 174зв. але¿эя, збіжність 
із Л.Є. 249 олексь) 176; мт£ре 2го wлены (у порівнюваних текстах – 2л2ны, збіжність із Є.Є. с. 305 wл2ны, 
Др.Є. 176 олены) 178зв. При написанні чужих власних назв із невластивими для української фонетики 
звуками писарі Лвр.Є. нерідко допускали різноманітні заміни, які й зараз характерні народному мовленню: 
придоша въ весь pи же имя гевсиманьи (у порівнюваних текстах – гефсимании, Ор.Є. 82 гепсимании, збіжність 
із Х.Є. 108зв. гевсимании) 118; марфвы (у порівнюваних текстах – марфы/мар»ы) 118; мчн£цэ мамелхфы  
(у порівнюваних текстах – мамелхы/мамелхи) 164; прпбDђного феwхтиста … феwктиста 169зв.

Можливо, написання вовторник у назві глави въ ст£ыи великыи вовторник 132зв. варто трактувати як 
лексикалізований прийменниково-іменниковий новотвір. У порівнюваних текстах засвідчені переважно 
скорочені записи:   Д.Є. с. 437 въ вът заут страстьныя, Є.Є. с. 183, Б.Є. 111зв. въ вток, Х.Є. 125 въ ст£ыи 
великии вторник, Л.Є. 189 во втор вел. Лише в Др.Є. 133 – во вторник великыя. Звідси не виключаємо в Лвр.Є. 
і мультиплікації прийменника в. При цьому варто зважити ще й на написання прэж во вторникъ 157. 
Потрактування І. Свєнціцького у водръ69 як вставного в та Т. Фределювни водръ (цсл. одръ), въни (цсл. 
они) як вторинного в перед голосним70 помилкові:  и приступль коснуув одръ 91зв., а не у водръ (пор. 
М.Є. с. 116, Д.Є. с. 267 коснувъ одръ, Є.Є. с. 135 къснувъ wдръ); устани в одръ твои и возми 124зв., а 
не водръ (пор. Д.Є. с. 414 въстани възьми одръ свои, Х.Є. 118зв. въстани возми wдръ свои); въини ведоша 
¶с£а, а не въни (пор. Д.Є. с. 490, Х.Є. 141 воини 2мъш2 ¶с£а). 

У підсистемі морфологічних форм привертають увагу числівникові утворення на позначення 
назв другого десятка з африкатизованими фіналями на -цuть: дванадцєть и е£ стадии 13зв.; реч же ¶сTђъ 
wбэманадцєть 22; в£ мастомацєтъ хлэбъ 30; wбанадцєть уч£нка своя 49; въ pдину же надцєть годину 
76; призва ¶с£ъ wбанадцєть уч£нка ... двоþнадцєть лэту 99зв.; со двэманадцєть апTђма 113; прииде со 
двэманадцєть … pдинъ § двоþнадцєть 117зв.; поpмъ ¶с£ъ wбанадьцєть вченикъ 126; не двэ ли надцєть 
годинэ pста во дн£и 127зв.; пєтинадьцєть поприùь 128; § числа wбоþнадьцєть 138зв.; pдиномунадцєть 
158зв. У жодному з порівнюваних євангелій подібних форм не засвідчено. Про описки, зрозуміло, 
тут не йдеться. В українських пам’ятках найдавніші приклади з такими африкатизованими фіналями 
датовані другою половиною XIV ст. –  шистьцuтого від 1366р.71. Більше прикладів з’являється в XV ст. 
–  дванаицu(т) від 1421р.72. Найдавніший вияв у слов’янських мовах квантитатива на  -цuть засвідчено 
в Рязанській кормчій 1284 р. –  штинадьцuть л®т или семинадьцuть73, появу якої небезпідставно 
пов’язують із київським списком, переписаним з південнослов’янського протографа. Звертає увагу на 
ці форми й Т. Фределювна, зауважуючи, що написання пєти на дьцєть,  wба на дьцєть, pдиному на 
дьцєть свідчать про скорочення й утрату автономії числівником ‘10’, тому й з’являються форми 
-дцєть74. О. Жолобов не схильний вбачати в таких написаннях автономію, стверджуючи, що 
попри фонетичні перетворення, компонент надьцять тут іще не суфікс, а незмінна частина 
складного синтаксичного слова75. Очевидно, думка російського лінгвіста слушна, оскільки не 
засвідчено випадків відмінювання фіналі -дцєть, а також маємо приклади написання цього 
африкатизованого варіанта окремо від першої частини: не двэ ли на дцєть. І. Свєнціцький у 
своєму дослідженні ніяк не прокоментував цих утворень. 
68 Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 23.
69 Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 392.
70 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 122.
71 Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. У двох томах. Том 2. / Ред. тому Л. Гумецька, І. Керницький. К., 1978. С. 559.
72 Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. У двох томах. Том 1. / Ред. тому Л. Гумецька, І. Керницький. К., 1977. С. 287.
73 Историческая грамматика древнерусского языка. / Под. ред. В. Б. Крысько. Т. IV. Жолобов О. Ф. Числительные. Москва, 2006. С. 264.
74 Friedelówna T. Ewangeliarz Ławryszewski … С. 146.
75 Историческая грамматика древнерусского языка. / Под. ред. В. Б. Крысько. Т. IV. Жолобов О. Ф. Числительные. Москва, 2006. С. 264.
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Писарі Лвр.Є. часто використовували успадковану і в подальшій мовній практиці характерну 
для українського мовлення флексію -ови: сложбу (!) приносити бу£ви +/бв£и Ar, Bn, Tr Иоан., с. 73/ 
(у порівнюваних текстах – б£у) 18; свэтъ мирови (у порівнюваних текстах – миру, збіжність із 
/Ju, Tr Иоан., с. 38/) 24; къ ¶с£ви (у порівнюваних текстах – ¶с£у) 92зв.;

У написаннях кто родиться свышьше 5, силоþ свышьше 37 (у порівнюваних текстах – съвыше, 
збіжність лише в одному фрагменті із Л.Є. – свышьше 34) засвідчено проміжну стадію витворення 
форми вищого ступеня на шляху до укр. вище. Така модель поширювалася й для витворення інших 
компаративів: злишьше себе  (у порівнюваних текстах – злэишь / зьлэишь) 57.

Очевидно, в досліджуваній пам’ятці вперше в українській писемній практиці виявлено 
займенникову форму той: у тои дн£ь  (у порівнюваних текстах – у тъ дн£ь, пор. ще /тъи Bn, Kr 
Иоан., с. 20/) 21. В українській мові найраніша із відомих фіксацій – 1369р.76.

Лише в Лвр.Є. засвідчено прислівник: придэте вы сами у пусто мэсто wсобы (у порівнюваних 
текстах – wсобь) 79зв. та числівниковий займенник колмикраты въсхотэхъ събрати чада (у 
порівнюваних текстах – колькраты/колькратъ) 101зв. І перше, і друге, можливо, є новотвором 
лавришівського писаря (або писаря невідомого нам протографа). У старослов’янських та 
східнослов’янських лексиконах занотовано: особ, особь, особъ, особэ, особьнэ, особне, особно77 та 
колькраты78. Звернімо увагу на окреме написання у порівнюваному фрагменті з прислівником 
wсобы в Х.Є. 63 – придэте … pдини. 

Багато виявлено дієслівних розмовних форм. Передовсім це утворення з редукованою 
фіналлю дієслів ІІ – ІІІ особи однини тепер. часу:  кто тебе иùе убити (у порівнюваних текстах 
– иù2ть) 23зв.; кто чьстьнэp тебе буде званыхъ (у порівнюваних текстах – будеть, збіжність із 
Х.Є. 98 буде) 110зв.; кыи убо болии буде възлежаи ли (у порівнюваних текстах цього дієслова 
немає – кыи убо болии възлежаи ли) 120зв.; нэ имашь изыти §туду (у порівнюваних текстах 
– не имаши) /тут не виключаємо зміну, пов’язану з характерною для писарів пам’ятки 
рефлексацією  ь – t – и/ 101; видиш ли си великая зданья (у порівнюваних текстах – видиши) 115; 
§селэ буде сн£ъ (у порівнюваних текстах – будеть / будэть) 121зв.79; форми ІІ особи однини 
наказового способу: даи же ми пити (у порівнюваних текстах – дажь, збіжність із Л.Є. 22 даи) 
26зв.; даи же намъ (у порівнюваних текстах – дажь, збіжність із Л.Є. 124зв., Др.Є. 81 даи) 96; 
помажь главу твоþ (у порівнюваних текстах – помажи) 12380. Важко однозначно прочитати 
написання во истинуpсьбылъ с нимь (у порівнюваних текстах – во истину и сь бэ с нимь/§ нихъ)  
121. Очевидно, лавришівський писар допоміжне дієслово pсть написав-таки в редукованому 
вигляді – p: во истину p сь былъ с нимь. У практиці українських копіїстів такі написання – 
не рідкість. Низку редукованих форм цього дієслова знаходимо в Д.Є. та Є.Є.81, а також і 
в більш ранніх давньоукраїнських текстах82. Ймовірно, що такі вербативи на українському 
ґрунті були лише підтримані, оскільки відомі й південнослов’янським спискам, які могли 
виступати протографами /Иоан., с. 97; Матф., с. 49/83. У річищі сказаного зауважимо, що 
у відповідних фрагментах, де, наприклад в Д.Є., написано p, у Лвр.Є. послідовно – pсть.  
В аналізованій частині писар, треба думати, свідомо переробив текст.

 Окремо слід звернути увагу на мову двох вставок. Перша – канун (арк. 14зв. та 15), друга 
(арк. 174) – півустав, можливо поч. XV ст.84, вставлена в місяцеслів за лютий місяць, а за 
змістом – читання від Мт XXVI/27–44 і Л ХХІІ/43–45. 

76 Словник староукраїнської мови … Том 2. С. 441.
77 Срезневский И. И. Словарь древнерусскаго языка. Репринтное издание. Том второй. Ч.1. Москва, 1989. С. 731–732; Словарь русского языка 

ХІ–XVІІ вв. / Гл. ред. Д. Шмелев. Вып. 13. Москва, 1987. С. 127–128;  Словник староукраїнської … Том 2. С. 95.
78 Словарь русского языка … Вып. 7. Москва, 1987. С. 257;  Slovník jazyka staroslověnského. / Hlavni redaktor Jozep Kurz. Т. ІІ. Praha, 1973. С. 42, 

567–568.
79 Написання без -ть у формах дієслів третьої особи одн. відомі в найдавніших українських пам’ятках від ХІ ст.:  напише ОЕ, вэда¬ Ju, бvде, 

нарица¬, быва¬ Зб. Святослава 1073. Див.: Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. /Изд. 5-е стереотипное. Москва, 2005. 
С. 249. 

80 Пор. також: Бузук П. Говірка Луцької Євангелії… С. 131.
81 Осінчук Ю. Живомовні риси в Добриловому Євангелії 1164 року // Добрилове Євангеліє 1164 року. / Упорядник Ю. Осінчук. Відп. ред. 

В.Німчук. Львів, 2012. С. 32; Німчук В. Євсевієве Євангеліє … С. 33.
82 Соболевский А. И. Лекции ... С. 249.
83 Див. ще в Остромировому Євангелії: чьто p тєбэ ты по мънэ иди Ів.ХХІ/22, 53зв.; чьто p нама и тєбэ Мт VІІІ/29, 65зв. Цит. за вид: Остроми-

рово Евангелие 1056–1057. По изданию А. Х. Востокова. Москва, 2007.  
84 Пор. ще: Свєнціцький І. Лавришівське Євангеліє … С. 387.
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Протографи і мова Лавришівського Євангелія

Накреслення букв кануну загалом збігається з І почерком Лвр.Є.  
Мова кануну цілком узгоджується із рештою євангельських читань. Тут виявляємо харак-

терні написання з «новим ®»: весэлья, младэньцє, бэздьна, дш£эвнуþ; поплутування ь – t: уязвеленаго; 
характерний південноруський рефлекс у похідному від *skъŗb-: скерби; поплутування у – в: втаила, 
уздыханья, укупэ иосифъ с никодимомь, а також інші типові українські рефлекси: осифъ, всэхъ мтр£ии. 

У вставці XV ст. маємо також виразну українську фонетику, зокрема, виявлено написання 
у відповідно до *о в закритому складі: грэхувъ … нуùь … 174; гл£а учн£кумъ своимъ … дундеже … 
възмужно 174зв. (в основному тексті лише один такий вияв: домувънэмь), *ě > и: побдэте … 
бдите, приклади «нового ®»: wставлэньp 174, характерний південноруський рефлекс  у словах 
скербэти … прискербна 174зв., поплутуваня е – и: побдэте /інф./, да не вънэдети /нак.сп./. Очевидно, 
впливом живого мовлення також можна пояснити засвідчену на цьому ж аркуші форму М.в. 
одн. займенника мой – по воскрTђнь моим (<*mojemь) 174.

Проведений текстологічний та мовний аналіз пам’ятки дозволяє зробити такі висновки.

1. Одним із протографів для писарів Лвр.Є. було Галицько-Волинське Tr. Такий висновок 
підтверджується й стилем виконаних мініатюр обох євангелій. Інші частини переписували 
писарі, де нерідко бачимо поєднання кількох почерків на одній сторінці. Для них протограф 
установити складніше. Допускаємо, що для деяких циклів частини, яку переписував ІІІ 
писар, такими могли бути Є.Є., Х.Є., Ор.Є. Частина тексту (писарі І /після арк. 64зв./ та 
ІІІ), мабуть, переписана з якогось південнослов’янського списку. 

2. Порівняльний аналіз мови досліджуваного кодексу з іншими євангеліями цієї доби дає всі 
підстави стверджувати, що більшість мовних явищ мають паралелі в порівнюваних тек-
стах, створених в українських скрипторіях. Найбільше збіжностей на всіх рівнях виявле-
но з Л.Є. Особливо це помітно на прикладі звукових та морфологічних особливостей. 

3. Надзвичайно цінні факти дає досліджуване Євангеліє для пояснення генези деяких 
мовних особливостей. У пам’ятці вперше в українській писемній практиці засвідчено: 
– написання ® на місці *о в новому закритому складі: потэм/по тэм,  w самэмь  

(М.в., одн. самъ), тэи (М.в., одн. та); 
– квантитативи на -дцять: дванадцєть, wбэманадцєть,  wбанадцєть, двоþнадцєть, 

двэманадцєть, § двоþнадцєть, пєтинадьцєть, ¬диномунадцєть;
– займенникову форму той: у тои днzь; 
– прислівник wсобы. 
Водночас, якщо прийняти датування цієї пам’ятки кінцем ХІІІ ст., то варто зважити  
й на інший факт: упродовж подальших майже 100 років зазначених вище мовних рис  
у відомих на сьогодні вкраїнських текстах не було виявлено.    

4. Певні міркування можна висловити щодо мови порівнюваних апракосів. Наприклад, Ор.Є. та 
Др.Є. демонструють очевидну текстуальну близькість із євангеліями інших українських редакцій, 
однак у мовному плані дещо відрізняються від галицько-волинської групи. Так, в Ор.Є., як і в 
М.Є., із усіх порівнюваних виявлено небагато діалектних рис (кілька прикладів з характерними 
українськими рефлексами тобэ 12зв., в собэ 13, *ě > и від съвэдител- 26, 100, 119зв., ®=и приторъ 
118зв.). Якщо допустити, що Ор.Є. написане в другій половині ХІІІ ст., то в ньому узус як 
пам’ятки церковнослов’янської руської редакції, порівняно з євангеліями цього періоду – Х.Є., 
Б.Є., Є.Є., витримано найпослідовніше. Можливо, мали рацію дослідники, які датували створення 
Ор.Є. дещо раніше й локалізували в київському скрипторії. У Др.Є. не виявлено в порівнюваних 
фрагментах низки характерних для євангелій галицько-волинської редакції рис, як-от:  написання 
скtрб-, переходу ъ, ь перед йотованими та и в ы, и, поплутувань t – и, поплутувань ы – и (засвідчили 
в поодиноких випадках лише після задньоязикових: никии 32, в мєкъки ризы 32зв.), дуже рідко 
«новий ®»: учэни¬ 11; натомість маємо і < *ě: свэдительствуþ 6зв., свэдительствуите 9зв., вэру 
имите 20зв., приведите ми 49, прээдимъ 76зв., гл¶zте /нак. мн./ 79зв., поплутування ® – и:  двэ 
птицэ 31, въ темницэ 32зв.; займенникові форми:  по собэ 3, о тобэ 142зв., напис імені  олены 
176. У пам’ятці виявлено очевидні північноруські (псковсько-новгородські) діалектні рефлекси: 
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поплутування ч – ц:  на пэсчэ 31зв., чвэтьча польскаго 32, тоцьþ 33зв., снzъ члвzць 49, wzчþ твоемy 
123,  нарича¬мyþ 142зв., ичэлєть 163зв., боляùая ичелите 164;  ч – г: съниде дожгь 31зв.; -ро- у слові 
§кро¬ть (у всіх порівнюваних – §кры¬ть/§крыти) 33зв. Можливо, це Євангеліє переписували 
носії псковсько-новгородського діалекту з якогось українського протографа.

5. Мовні особливості всіх частин досліджуваного Лвр.Є. однозначно дають підстави 
стверджувати: або їх писали українські писарі в одному з галицько-волинських 
скрипторіїв і внесли в текст сотні виразних місцевих мовних явищ, або існували невідомі 
нам протографи з очевидними українськими розмовними рисами, з яких переписано 
(можливо, й у Лавришівському монастирі) деякі частини цього Євангелія.     
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Uv – Євангеліє поч. ХІV ст., сх.-слов., святковий 
апракос. Державний історичний музей 
(Москва), Увар. 379. 

Vk – Вуканове Євангеліє ХІІІ ст., срб., повний апра-
кос. Російська національна бібліотека (Москва), 
F.n.I.82.

Vl – Євангеліє кін. ХІІІ ст., сх.-слов., повний 
апракос. Російська державна бібліотека, ф.113 
(Волоколамськ).

Zg – Зографське Євангеліє ХІ–ХІІ ст., глаголичний 
тетр. Російська національна бібліотека 
(Москва), Глаг. 1.

Література
Иоан. – Евангелие от Иоана в славянской традиции / Изд. подг. А. А. Алексеев, И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, 

М. Б. Бабицкая и др. СПб., 1998.
Матф. – Евангелие от Матфея в славянской традиции / Изд. подг. А. А. Алексеев, И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, 

М. Б. Бабицкая и др. СПб., 2005.
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Віктор Мойсієнко, Людмила Гнатенко. Додаток 1  
Нумерація аркушів Лавришівського Євангелія1

[1601] [1887] [1911]
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I II III IV V
Ли(ст) г ~ [3] [1] 1 1 1
г ~ [3зв.] 1
д~ [4] 2 3 2 2

3
и ~ [8] 4 5 3 7

[5]
s ~ [6] [6] 7 4 8

7
P~ [7] 8 9 5 4

9
гі~ [13] 10 11 6 5

11
д~  [4] 12 13 7 3

13
t~ [5] 14 15 8 9

15
a~ [9] 16 17 9 10

17
аі~ [11] 18 19 10 11

19
ві ~ [12] 20 21 11 12

21
ві ~ [12] (?) 22 23 12 13

23
ві ~ [12] (?) 24 25 13 6

25
ді~ [14] 26 27 14 14

27
sі~ [16] 28 29 15 15

29
иі~ [18] 30 31 16 19 

31
aі~ [19] 32 33 17 16

33
к~ [20] 34 35 18 17

35
P~і [17] 36 37 19 18

37
ка~ [21] 38 39 20 20 

39
кв ~ [22] 40 41 21 21

41
кг~ [23] 42 43 22 22

1 У таблиці помилки в нумерації не відзначаються, правильна нумерація (аркушів – колонка № І, сторінок – колонка № ІІІ) подається в ква-
дратних дужках. Коментування щодо особливостей нумерацій проведено в дослідженні Л. Гнатенко до цього видання, с. 386–387.

I II III IV V
43

кд~ [24] 44 45 23 23 
45

кt~ [25] 46 47 24 24
47

кs ~ [26] 48 51 [49] 25 25
49

кP~ [27] 50 53 [51] 26 26
51

ки~ [28] 52 55 [53] 27 27
53

кa~ [29] 60 57 [55] 28 28
61

л ~ [30] 62 59 [57] 29 29
63

ла~ [31] 64 61 [59] 30 30
65

лв ~ [32] 66 63 [61] 31 31
67

лг ~ [33] 68 65 [63] 32 32
69

лд~ [34] 70 67 [65] 33 33
71

лt~ [35] 72 69 [67] 34 34
73

лs ~ [36] 74 71 [69] 35 35
75

лP~ [37] 76 73 [71] 36 36
77

ли ~ [38] 78 75 [73] 37 37
79

лa~ [39] 80 77 [75] 38 38
81

м~ [40] 82 79 [77] 39 39
83

ма~ [41] 84 81 [79] 40 40
85

мв~ [42] 86 83 [81] 41 41
87

мг~ [43] 88 85 [83] 42 42
89

мд~ [44] 90 87 [85] 43 43
91

мt~ [45] 92 89 [87] 44 44
93

мs ~ [46] 94 91 [89] 45 45
95

мP~ [47] 96 93 [91] 46 46
97

ми~ [48] 98 95 [93] 47 47
99

мa~ [49] 100 97 [95] 48 50 
101

н ~ [50] 102 99 [97] 49 48
103

на~ [51] 104 101 [99] 50 49
105

нв ~ [52] 106 103 [101] 51 51
107
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I II III IV V
– 108 105 [103] 52 52

109
нг ~ [53] 110 107 [105] 53 53

111
нд~ [54] 112 109 [107] 54 54

113
нt~ [55] 114 111 [109] 55 55

115
нs ~ [56] 116 113 [111] 56 56

117
нP~ [57] 118 115 [113] 57 57

119
ни ~ [58] 120 117 [115] 58 58

121
r~  [60] 122 119 [117] 59 59

123
rа~ [61] 124 121 [119] 60 60

125
rв ~ [62] 126 123 [121] 61 61

127
rг ~ [63] 128 125 [123] 62 70

129
rд~ [64] 130 127 [125] 63 71

131
rt~  [65] 132 129 [127] 64 72

133
rд~ [64] (?) 134 131 [129] 65 73

135
rt~ [65] (?) 136 133 [131] 66 74

137
rs ~ [66] 138 135 [133] 67 75

139
rP~ [67] 140 137 [135] 68 76

141
rи ~ [68] 142 139 [137] 69 77

143
ra~ [69] 144 141 [139] 70 62

145
о~ [70] 146 143 [141] 71 63

147
оа~ [71] 148 145 [143] 72 64

149
ов ~ [72] 150 147 [145] 73 65

151
ог ~ [73] 152 149 [147] 74 66

153
од~ [74] 154 151 [149] 75 67

155
оt~ [75] 156 153 [151] 76 68

157
оs ~ [76] 158 155 [153] 77 69

159
оP~  [77] 160 157 [155] 78 78

161
ои ~  [78] 162 159 [157] 79 79

163
оa~ [79] 164 161 [159] 80 80

165
п ~  [80] 166 163 [161] 81 81

167
па~ [81] 168 165 [163] 82 82

169
пв ~  [82] 170 167 [165] 83 83

171
пг ~  [83] 172 169 [167] 84 84

  –

I II III IV V

пд~  [84] 173 171 [169] 85 85
174

пt~  [85] 175 173 [171] 86 86
176

пs ~  [86] 177 175 [173] 87 87
178

пP~  [87] 179 177 [175] 88 88
180

пи ~     [88] 181 179 [177] 89 89
182

пa~     [89] 183 181 [179] 90 90
184

ч~      [90] 185 183 [181] 91 91
186

ча~      [91] 187 185 [183] 92 92
188

чв ~      [92] 189 187 [185] 93 93
190

чг ~      [93] 191 189 [187] 94 94
192

чд~      [94] 193 191 [189] 95 95
194

чt~     [95] 195 193 [191] 96 96
196

чs ~     [96] 197 195 [193] 97 97
198

чP~     [97] 199 197 [195] 98 98
200

чи ~    [98] 201 199 [197] 99 99
202

чa~    [99] 203 201 [199] 100 100
204

р~      [100] 205 203 [201] 101 101
206

ра~    [101 207 205 [203] 102 102
208

рв ~    [102] 209 207 [205] 103 103
210

рг ~    [103] 211 209 [207] 104 104
212

рд~    [104] 213 211 [209] 105 105
214

рt~   [105] 215 213 [211] 106 106
216

рs ~    [106] 217 215 [213] 107 107
218

рP~    [107] 219 217 [215] 108 108
220

ри ~    [108] 221 219 [217] 109 109
222

рa~    [109] 223 221 [219] 110 110
224

с~ [200 / рі~ 110] (?) 225 223 [221] 111 111
226

са~ [201 / ра~і 111] 227 225 [223] 112 112
228

св~ [202 / рв~і 112] 229 227 [225] 113 113
230

сг~ [203 / рг ~і 113] 231 229 [227] 114 114
232

сд~ [204 / рд~і 114] 232 231 [229] 115 115
233

сt~ [205 / рt~і 115] 234 233 [231] 116 116
235

сs ~ [206 / рs ~і 116] 236 235 [233] 117 117
237
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I II III IV V

сP~ [207 / рP~і 117] 238 237 [235] 118 118
239

си~ [208 / ри~і 118] 240 239 [237] 119 119
241

сa~ [209 / рa~і 119] 242 241 [239] 120 120
243

т ~ [300 / рк~ 120] 244 243 [241] 121 121
245

та~ [301 / рк~а 121] 246 245 [243] 122 122
247

тв~ [302 / рк~в 122] 248 247 [245] 123 123
249

тг~ [303 / рк~г 123] 250 249 [247] 124 124
251

тд~ [304 / рк~д 124] 252 251 [249] 125 125
253

тt~ [305 / рк~t 125] 254 253 [251] 126 126
255

тs~ [306 / рк~s 126] 256 255 [253] 127 127
257

тP~ [307 / рк~P 127] 258 257 [255] 128 128
256

ти~ [308 / рк~P 128] 257 259 [257] 129 129
258

тa~ [309 / рк~a 129] 259 261 [259] 130 130
260

у ~ [400 / рл~ 130] 261 263 [261] 131 131
262

уа~ [401 / рл~а 131] 263 265 [263] 132 132
264

ув ~ [402 / рл~в 132] 265 267 [265] 133 133
266

уг ~ [403 / рл~г 133] 267 269 [267] 134 134
268

уд~ [404 / рл~д 134] 269 271 [269] 135 135
270

уt~ [405 / рл~t 135] 271      – 136 136
272

уs ~ [406 / рл~s 136] 273 273 137 137
274

уP~ [407 / рл~P 137] 275 275 138 138
276

уи~ [408 / рл~и 138] 277 277 139 139
279

уa~ [409 / рл~a 139] 280 279 140 140
281

ф~ [500 / р~м 140] 282 281 141 141
283

фа~ [501 / рм~а 141] 284 283 142 142
285

фв~ [502 / рм~в 142] 286 285 143 143
287

фг~ [503 / рм~г 143] 288 287 144 144
289

фд~ [504 / рм ~д 144] 290 289 145 145
291

фt~ [505 / рм~t 145] 292 291 146 146
293

фs~ [506 / рм~s 146] 294 301 [293] 147 147
295

фP~ [507 / рм~P 147] 296 303 [295] 148 148
297

фи ~ [508 / рм ~и 148] 298 305 [297] 149 149
299

фa~ [509 / рм~a 149] 300 307 [299] 150 150
301

I II III IV V

х~ [600 / рн ~ 150] 302 309 [301] 151 151
303

ха~ [601 / рн~а 151] 304 311 [303] 152 152
305

хв~ [602 / рн~в 152] 306 313 [305] 153 153
307

хд~ (?)[604 / рн~д 154] 308 315 [307] 154 154
309

хt~ [605 / рн~t 155] 310 317 [309] 155 155
311

хs ~ [606 / рн ~s 156] 312 319 [311] 156 156
313

хP~ [607 / рн~P 157] 314 321 [313] 157 157
315

хи~ [608 / рн~и 158] 316 323 [315] 158 158
317

хa~ [609 / рн~a 159] 318 325 [317] 159 159
319

ц ~ [900 / рr~ 160] 320 327 [319] 160 160
321
322 329 [321] 161 161
323
344 331 [323] 162 162
385
346 333 [325] 163 163
347
288 335 [327] 164 164
389
390 337 [329] 165 165
391
392 339 [331] 166 166
393
394 341 [333] 167 167
395
396 343 [335] 168 168
397
398 345 [337] 169 169
399
400 347 [339] 170 170
401
402 349 [341] 171 171
403
404 351 [343] 172 172
405
406 353 [345] 173 173
407
408 355 [347] 174 174
409
410 357 [349] 175 175
411
412 359 [351] 176 176
413
414 361 [353] 177 177
415
416 363 [355] 178 178
417
418 365 [357] 179 179
419
420 367 [359] 180 180
421
422 369 [361] 181 181
423
424 371 [363] 182 182
425
426 373 [365] 183 183
427 fin  [366]



454 455

Віктор Мойсієнко. Додаток  2  
Текстові збіжності/різночитання Лавришівського з Мстиславовим, Оршанським, Холмським,  
Добриловим, Бучацьким, Євсевієвим, Луцьким та Друцьким євангеліями

Лвр.Є. М.Є. Ор.Є. Х.Є. Д.Є. 

І писар /до 61зв./ Арк. 2зв., арк. 52; порівнювані тексти 1) Ів. І/18-22 у пнд. світлої неділі; 2) Мт. VІІІ/1-4 у сб. г~ нед. від Мт.   

(2зв.) 18. БЃà никто 
же не видэ никде 
же. pдиночàдыи сн£ъ 
сыи в лонэ wч£и. тъ 
исповэдà. 19. и се pсть 
свэдительство. иwàново.  
pгдà послà июдэи n 
иpрлPђмà. иpрэя и левгиты. 
дà Ήпросять и ты кто pси 
20. исповэдà и не nтверже 
ся. и гл£à. яко нэсмь àзъ 
хPђъ. 21. и въпросишà и что 
убо ты pси. и гл£à нэсмь. 
прр£къ ли pси ты. nтвэщà 
ни. 22. рэшà же pму кто 
pси. дà nтвэтъ дàмъ. 
послàвшимъ ны. что 
глàголеши w собэ сàмомъ 

(52) 1. съшедъшю pму 
с горы. у слэдъ pго 
идошà нàроди мнPђзи. 2. и 
се прокàженъ пр¶стyпль. 
клàнєя сє 2мy и гл£є. 
гPђи àще хощеши. можеши 
мє 3чистити. 3. и 
простеръ рyкy. коснy ¶сPђъ 
гл£є. хощю ищисти сє 
§ прокàжэнья. 4. и реcђ 
pмy ¶сPђъ. вижь никомy 
же не повэжь. но шедъ 
покàжи ся стàрэишинàмъ 
жречьсъкàмъ. и принеси 
дàръ. иже повелэ моисэи. 
у свэдэньp имъ

(c. 31–32) 18. Бƒà никто 
ж2 никъд2 ж2 н2 видэ. 
токъмо pдиночàдыи  снƒъ 
сы въ лонэ отьчи. тъ и 
исповэдà. 19. и с2 pсть 
съвэдэт2льство иwàново.  
pгдà послàшà иудэи 
отъ йpрΉсàлимà. и2рэя и 
л2вгиты дà въпросєть 
pго. ты кто pси. 20. и 
исповэдà. и н2 отъвьрже сє. 
и исповэдà яко нэсмь àзъ 
хсƒъ.  21. и въпросишà же и. 
кто убо ты pси. илия ли 
pси ты. и глƒà нэсмь. пррPђкъ 
ли pси ты. и отъвэщà 
ни. 22. рэшà ж2 pму кто 
pси. дà nтвэтъ дàмъ. 
послàвшиимъ ны. что 
глàголpши w т2бэ сàмомь

(с. 67-68) 1. съш2дъшю 
ж2 pму съ горы въ 
слэдъ pго идошà нàроди 
мнози. 2. и с2 прокàж2нъ 
прист©пль клàнєàш2 сє 
pму глƒя гƒи. àщ2 хощ2ши 
можеши мє очистити. 3. 
и простьръ рук© косну и 
иисусъ г6ƒє. хощю очисти 
сє. и àбиp очисти  сє отъ 
прокàж2ния. 4. и р2ч2 
pмy ¶иƒсъ. вижь никому 
ж2 н2 повэжь. нъ шьдъ 
покàжи сє стàрэишинàмъ 
жьрьчьскыимъ. и прин2с2 
дàръ иж2 повелэ мwси. въ 
съвэдэниp имъ•

Текст відсутній

(7 зв.) 1. съшьдъшю pму 
съ горы• въ слэдъ pго 
идошà нàроди мнози• 2. и 
се прокàженъ приступйвъ 
клàнєше сє pму гл£я• г£и 
àще хощеши можеши мя 
3чистити• 3. и простьръ 
руку ¶сPђъ косну и гл£я 
хощю 3чисти сє• и àбиp 
ищистй ся § прокàзы• 4. 
и реcђ pмy ¶сPђъ вижь  никомy 
же не повэжь• нъ шедъ 
покàжи сє иpрэ3ви• и 
прйнеси дàръ• иже повелэ 
моиси въ съвэдэниp имъ

(4зв.) 18. БЃà никто 
же не видэ никде же. 
pдиночàдыи сн£ъ сыи в 
лонэ wч£и. то исповэдà. 19. 
и се pсть свэдэтельство 
иwàново.  pгдà послàшà 
июдэи n иpрлPђмà. иpреà и 
левгиты. дà въпросєть и 
ты кто pси 20. исповэдà 
и не nтверже сє. и гл£à. 
яко нэсмь àзъ хPђъ. 21. и 
въпросишà и кто убо ты 
pси. илия ли  pси. и глà 
нэсмь прр£къ ли pси ты. 
и nвэщà ни. 22. рэшà же 
pму кто pси. дà nвэтъ 
дàмы послàвшимъ ны. 
что гл£ши w тебе сàмомь

(34зв.-35) 1. съшедъшΉму 
съ горы. въ слэдъ pго 
идошà нàроди мнози. 2. и 
се прокàженъ приступль. 
клàнєше сє pму гл£є. г£и 
àще можеши мє wчистити 
3. и простеръ руку косну 
и ¶с£ъ гл£є хощю  wчисти 
сє. и àбиp wчисти сє § 
прокàжэния. 4. и рече 
pму ¶с£ъ вижь нкомy (!) 
же не повэжь. нъ шедъ 
покàжи сє стàрэишинàмъ 
жречьскàмъ. и принеси 
дàръ. иже повелэ мwиси. 
въ съвэденьp имъ

(с. 39) 18. БЃà никто ж2 н2 
видэ никд2 ж2• иночàдыи 
сн£ъ• сыи въ лонэ wч£и тъ 
исповэдà• 19. и с2 pсть 
съвэдэт2льство иоàново•  
pгдà послàшà июдэи n 
иpрлPђмà. иpрэà и лэyгиты 
дà въпросєти и ты кто 
pси• 20. и nтвэщà и н2 
nтверже ся исповэдà• 
яко нэсмь àзъ хPђъ• 21. и 
вопросишà и что убо pси• 
илия ли  pси• и гл£à нэсмь• 
прр£къ ли pси ты. и nвэщà 
ни 22. рэшà ж2 pму то 
кто pси ты. дà nвэтъ 
дàмы• послàвшимъ ны. 
чьто глàгол2ши w т2б2 
сàмомь

(с. 135-136) 1. съш2дъшю 
ж2 pму съ горы въ 
слэдъ pго идошà нàроди 
мнози• 2. и с2 прокàж2нъ 
приступль клàнєш2 
сє pмΉ и глЃя гЃи àщ2 
хощ2ши очистити мє• 
3. и прост2ръ руку 
косну  глЃя• хощю очисти 
сє и àбьp очисти § 
прокàж2нья• 4. и р2cђ pмy 
¶Ѓъ. вижь и никомy ж2 
н2 повэжь• нъ ш2дъ 
покàжи ся стàрэишинàмъ 
жьр2чьскàмъ• и прин2си 
дàръ иж2 повелэ моиси• 
въ свэдэньp имъ•

 І писар /після 64зв./ Арк. 91, порівнюваний текст Л VII/31-35 птн. г ~ нед. від Л.   

(91) Ðече г£ь 31. кому 
спDђоблю чл£вэкы родà сего. 
и кому суть подобни 32. 
подобни суть. wтрочищемъ 
сэдєщимъ нà торжищихъ. 
и призывàющимъ другъ 
другà. свирєхомъ вàмъ 
и н2 плєсàсте. плàкàхомъ 
вàмъ и не плàкàсте ся. 33. 
пр¶иде бо иwàнъ крTђтль. ни 
хлэбà ядыи. ни винà пья. и 
гл£ете бэсъ 
имàть. 34. прииде сн£ъ 
члвTђчкыи. ядыи и пья. 
и гл£ете се члвко ядеöà 
и винопииöє. другъ 
мытàремъ. и грэшникомъ. 
35. и wпрàвьди ся 
пр£мyдрость. § вьсэхъ 
чàдъ своихъ

(c. 115–116) Ð2ч2 гƒь 31. 
кому уподоблю члP΅вкы 
родà с2го. и кому суть 
подобьни. 32. подобьни 
суть отрочищ2мъ 
сэдєщ2мъ нà торжйщихъ. 
и призывàющь дрΉгъ 
другà и глЃють. свирєхомъ 
вàмъ и н2 плєсàст2. 
плàкàхомъ вàмъ и н2 
плàкàст2 сє. 33. прид2 бо 
йwàнъ крсƒтлъ ни хлэбà 
ядыи ни винà пияи и 
глàгол¬т2 бэсъ имàть. 
34. прид2 снƒъ члP΅в2чьскы 
ядàыи и пия. и гƒ6¬т2. с2 
члP΅вкъ ядьöà и винопииöà. 
другъ мытàр2мъ и 
грэшникомъ. 35. и 
опрàвьди сє прэмудрость. 
отъ  вьсэхъ чàдъ своихъ

(49) Ðеcђ гЃь• 31. кому 
уподоблю члвЃкы родà 
сего• и кому суть 
подобни• 32. подобни суть 
3трочищемъ сэдящимъ 
нà тържищихъ• и 
призывàюще другъ другà 
и глЃще• свиряхомъ вàмъ 
и не плєсàсте• плàкàхомъ 
вàмъ и не плàкàсте• 33. 
приде бо ¶wЃàнъ крTђтль ни 
винà пья ни хлэбà ядыи• и 
глЃте яко бэсъ имàть• 34. 
приде же снЃъ члЃвчь ядàыи 
и пья• и глЃте се члЃвкъ 
ядьöà и винопииöà• другъ 
мытàр2мъ и грэшнйкомъ• 
35. и wпрàвьди сє 
премудрость § вьсэхъ 
чàдъ своихъ

(74зв.–75) Ðеcђ г£ь 31. 
кому уподоблю  чл£вэкы 
родà сего. и кому суть 
подобни. 32. подобни суть. 
wтрочищюмъ сэдєщемъ 
нà торжищихъ. и 
призывàють другъ другà 
и гл£ть. свирєхомъ вàмъ 
и н2 плєсàсте. плàкàхомъ 
вàмъ и не плàкàсте сє. 33. 
приде бо иwàнъ крTђтль. ни 
хлэбà ядыи ни винà пья. 
гл£те бэсы имàть. 34. приде 
сн£ъ члв£чьскыи. ядыи и 
пья. и гл£те се чл£вко ядьöà 
и винопииöà. другъ 
мытàромъ и грэшникомъ. 
35. и wпрàвьди сє 
премyдрость § вьсэхъ 
чàдъ своихъ

(с. 266) Ð2cђ гЃь 31. кому 
уподоблю члЃв2кы родà 
с2го• и кому суть 
подобни• 32. подобьни суть 
отрочищ2мъ сэдєщ2мъ нà 
торжищихъ• и призывàющь 
другъ другà• и глЃть• 
свирихомъ вàмъ и н2 
плєсàст2• плàкàхомъ вàмъ 
и н2 плàкàст2 сє• 33. прид2 
бо иоàнъ крьстит2ль• ни 
хлэбà ядыи ни винà пья• 
и глЃт2 бэсъ имàть• 34. 
прид2 снЃъ члЃвч2скъ ядàыи 
и пья• и глЃт2 с2 члЃвкъ 
ядьöє ¬сть и винопииöє• 
дрΉгъ мытàр2мъ и 
грэшникомъ• 35. и 
опрàвьди сє пр2мудрость § 
вьсэхъ чєдъ своихъ

Б.Є. Є.Є. Л.Є. Др.Є. різночитання

І писар /до 61зв./ Арк. 2зв., арк. 52; порівнювані тексти 1) Ів. І/18-22 у пнд. світлої неділі; 2) Мт. VІІІ/1-4 у сб. г~ нед. від Мт.  
Текст відсутній

Текст відсутній

(с. 42) 18. БЃà никто же 
не видэ никдэ же. токмо 
иночàдыи. снъ сыи въ 
лонэ wчи то исповэдэ. 19. 
и се pсть свэдитэльство 
иwàново  pгдà послàшà 
июдэи n рлPђмà. иpрэà и 
леугыты.  глюЃще ты кто 
pси 20. исповэдà яко нэсме 
àзъ хPђъ. 21. и упросишà и 
что убо pси илия ли  pси. 
и глЃà нэсме пррЃкъ ли pси 
и глЃà ни. 22. и рэшà pму 
кто pси. дà nвэтъ дàмы 
послàвшему ны. что глЃши 
w тебе сàмомь

(с. 104) 1. съш2дошю  
pму с горы въслэдъ pго 
идъшà нàроди мнози. 2. и 
с2 прокàж2нъ приступль 
клàнєш2 сє pмy глЃя. гЃи 
àщ2 хощ2ши и можеши мє 
очPђстити. 3. прост2ръ ¶сЃъ 
руку косну сє глЃє хощю 
очисти сє. и àбьp очисти 
сє § прокàзà. 4. р2cђ pмy 
¶сЃъ виж и никомy ж2 н2 
повэжь нъ ш2дъ покàжи 
ся иpриpви и прэн2си дàръ 
иж2 повэлэ моиси• въ 
свэдэp имъ•

(1зв.–2) 18. БЃà никто 
же не видэ никде же. но 
pдиночàдыи сн£ъ сыи въ 
лонэ wч£и. и то исповэдà. 
19. се pсть свэдительство 
иоàново.  pгдà послàшà 
июдэи n йpрлPђмà иpрэя и 
левгиты. дà успросєть 
и ты кто pси. 20. и 
исповэдэ и не отъверже 
сє pго. и гл£à. яко не pсмь 
àзъ хс£ъ. 21. и упросишà 
кто убо ты pси. илья ли  
pси. и гл£à нэсмь дà прр£къ 
ли pси ты. и nвэщà ни. 
22. рекошà же pму кто 
pси ты. дà nвэтъ дàмы 
послàвшимъ ны. что гл£ши 
о тебе сàмомь

(52зв.)1. съшедъшю же 
съ горы. у слэдъ pго 
идошà нàроди мнози. 2. и 
се прокàженъ приступль. 
клàнєше сє pму гл£є гPђи 
àще хощи можеши мя 
3чистити 3.  простеръ 
руку косну ¶сPђъ  гл£є 
хощю  3чисти сє. 
àбьp 3чисти сє отъ 
прокàжения. 4. и рече 
pму ¶сPђъ  вижь никомy 
же не повэжь. но шедъ 
покàжи сє стàрэишинàмъ 
жречьскàмъ. и принеси 
дàръ иже повелэ моиси. въ 
свэденьp имъ

(2) 18. БЃà никто же 
никдэ же не видэ• 
токмо pдиночàдыи сн£ъ 
сыи в лонэ 3ч£и тъ 
исповэдà. 19. и се pсть 
свэдительство йwново•  
pгдà послàшà июдэи n 
иpрлTђмà• иpрэя и левгиты• 
дà въпросєть pго ты 
кто pси• 20. и не nтверже 
сє исповэдàя и• и не 
nтверьже сє• яко нэсмь 
àзъ хTђъ. 21. и въпросишà 
и кто убо ты pси. илья 
ли и гл£à нэсмь• или прр Pђкъ 
pси ты и nтвэщà ни. 22. 
рэкошà же pмy и кто ты 
pси• дà nтвэтъ дàмы 
послàвшимъ ны• что 
гл£еши 3 собэ сàмомь

(31 зв.) 1. съшедъшю же 
pму с горы въ слэдъ 
pго идошà нàроди мнози• 
2. и се прокàженъ нэкто 
пристyпль клєнєше 
сє pмy и гл£є. гPђи àще 
можеши мє 3чистити• 
3. и простеръ рyкy. коснy 
сє ¶сPђъ гл£є хощю 3чPђти 
сє и àбиp 3чPђти сє § 
прокàжения• 4. и реcђ pмy 
¶сPђъ вижь и никомy же 
не повэжь• но шедъ 
покàжи сє стàрэшинàмъ 
жерьчьскымъ• и принеси 
дàръ• pже повелэ моисии• 
въ свэдениp имъ

pдиночàдыи Лвр, М.Є., 
Х.Є., Л.Є., Др. + /Bn,  Gf, 
Gl, Kr, OE,  Tr/, иночàдыи 
Д.Є., Є.Є. + /давн. текст/;
тъкмо М.Є., Є.Є., Др.Є. + 
/Gf, Kr, Mr, OE /; 
исповэдà и не nтверже ся. 
и гл£à. Лвр.Є., Х.Є., Л.Є. + 
/гл£à Тr/, что убо ты pси 
Лвр.Є. + /As, Gl, Kr, Vk, 
Zg/, что убо pси Д.Є., что 
убо pси илия ли  pси Є.Є. 
+ /давн. текст/, кто убо 
ты pси М.Є., Х.Є., Л.Є., 
Др. /Db, Gf, Ju, Mr, OE, Tr 
/; w собэ сàмомъ Лвр.Є., 
Др.Є. /о себэ  Ju, Kr/
w т2бэ сàмомь М.Є., 
Д.Є., т2б2 Х.Є., Л.Є. + /
давн. текст /Иоан., с. 4/ 

клàнєя сє Лвр.Є. + /Тr/, 
клàнєàш2 сє М.Є., Д.Є., 
Є.Є., Ор.Є., Др.Є., Х.Є., 
Л.Є. + /давн. текст/;   
§ прокàжэнья Лвр.Є., 
М.Є., Д.Є., Др.Є., Х.Є., 
Л.Є.+ /Ju, Тr/,
§ прокàзы Є.Є., Ор.Є., + /
давн. текст/;
покàжи ся стàрэишинàмъ 
жречьсъкàмъ Лвр.Є., 
Д.Є., Х.Є., Л.Є., 
жьрьчьскыимъ М.Є., 
жерьчьскымъ Др.Є. + /
Ju, Тr/, п. сє иpриpви Є.Є., 
иpрэ3ви Ор.Є. + /давн. 
текст/; /Иоан, с. 46/.

 І писар /після 64зв./ Арк. 91, порівнюваний текст Л VII/31-35 птн. г ~ нед. від Л. 

(29) Ð2ч2 гЃь 31. кому 
уподоблю чловэкы 
родà с2го• и кому суть 
подобни• 32. подобьни 
суть трочищомъ 
сэдєщимъ нà торжихъ• 
и призывàющимъ другъ 
другà• и глЃющимъ•
свирєхомъ вàмъ и н2 
плєсàст2• плàкàхомъ 
вàмъ и н2 плàкàст2 сє• 33. 
приид2 бо иwàнъ крTђтль ни 
хлэбà ядыи ни винà пья• 
и глЃ2т2 бэсъ имàть• 34. и 
приид2 снЃъ члЃчьскыи ядà 
и пья• и глЃ2т2 с2 члЃвко 
ядьöà ¬сть и винопииöà• 
другъ мытàр2мъ и 
грэшникомъ• 35. и 
5прàвьди сє прэмудрость 
5то вьсэхъ чàдъ ихъ

(116зв.–117) Ðече г£ь. 31. 
кому вподоблю чл£вкы родà 
сего и кому суть подобни. 
32. й подобни суть. 
3трочищемъ сэдєщимъ 
нà торъжищихъ. и 
призывàюще другъ другà 
и гл£ють. свиряхомъ и не 
плясàсте• и плàкàхомъ и 
не плàкàсте. 33. прииде бо 
и3àнъ крTђтль. ни хлэбà 
ядыи ни винà пья. й гл£те 
бэсъ имàть. 34. прииде 
сн£ъ члвTђчкыи ядà и пья. 
й гл£те се чл£вкъ эЁдеöь 
и винопиpöь. и другъ 
мытàремъ. и грэшникомъ. 
35. й 3прàвьди сє 
премр£дрость  3тъ вьсэхъ 
чàдъ своихъ

(75–75зв.) Ðеcђ гTђь 31. 
комy уподоблю члвЃкы 
родà сего• и комy сyть 
подобни• 32. подобни сyть 
3трочищемъ• сэдящимъ 
нà тържищихъ• и 
призывàюще другъ 
другà•  глЃюще свирєхомъ 
вàмъ и не плєсàсте• 
плàкàхомъ бо вàмъ и не 
плàкàсте сє• 33. приде бо 
¶wЃàнъ крTђтль• ни хлэбà 
эдыи ни пития• и глЃте 
бэсъ имàть• 34. приде 
снЃъ члЃвчьскыи эдыи и 
пияи• и глЃете се члЃвкъ 
ядьöà и винопииöà• другъ 
мытàремъ и грэшникомъ• 
35. по прàвьди сє премдTђрть 
§ вьсихъ чàдъ своихъ

кому спDђоблю Лвр.Є. 
всюди к. уподоблю, Л.Є. 
вподоблю;
и призывàющимъ другъ 
другà Лвр., Б.Є., 
призывàющь д. д. М.Є., 
Д.Є. призывàюще д. д. 
Ор., Др., Л.Є.; 
пр¶иде ... прииде Лвр., Б.Є., 
Л.Є., прид2 ... прид2 М.Є., 
Д.Є. Х.Є., Ор., Др.;
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Лвр.Є. М.Є. Ор.Є. Х.Є. Д.Є.

І писар /після 64зв./ Арк. 97, порівнюваний текст Л ХІ/23-26 птн. s ~ нед. від Л.    

(97) Ðеcђ гTђь 23. ¬же нTђэ со 
мною нà мє ¬сть. ¬же 
нэ збирà¬ть со мною 
рàсыпà¬ть. 24. ¬гдà 
нечTђтыи дх£ъ изыдеть § 
чл£вкà. проходить сквозэ 
безводнàя мэстà. ищà 
покоє и нэ wбрэтàя. 
гл£еть бо узврàщю сє 
у домъ мои. §нюдю же 
изидохъ. 25. и пришедъ 
и wбрэтà¬ть пометинъ. 
и укрàшенъ. 26. тогдà 
идеть. и поиметь другыхъ 
горше себе сэмь дх£ъ• и 
въшедши живуть ту 
и бывà¬ть послэднєя 
человэку тому горше 
первыхъ

(c. 124) Ð2ч2 гƒь. 23. 
иже нэсть съ мною нà 
мє нэсть. и ¬же н2 
събирà¬ть съ мною 
рàсыпà¬ть. 24. ¬гдà 
нечистыи дхƒъ изид2ть 
отъ члP΅вкà проходить сквозэ 
безводьнàя мэстà ищà 
покоя и н2 wбрэтàя. глƒ¬ть  
възврàщю сє въ домъ свои 
отънюду ж2 изидохъ. 
25. и пришьдъ wбрэтà¬ть 
пом2т2нъ и укрàш2нъ. 
26. тогдà ид2ть и поим2ть 
другыихъ горьшь с2б2 
с2дмь духъ. и въш2дш2 
живуть ту. и бывà¬ть 
послэдьнєя члP΅вку тому. 
горьшà пьрвыихъ

(55 зв.) Ðеcђ г£ь• 23. иже нTђэ 
съ мною нà мя ¬сть• и 
иже не събирà¬ть со мною 
рàсыпà¬ть• 24. ¬гдà 
нечTђтыи дхЃъ изидеть § 
члЃвкà• проходить сквозэ 
безводьнàя мэстà• ищà 
покоя и не 3брэтàя• 
глЃть бо  възврàщю сє 
в домъ свои §нюду же 
изидохъ 25. и пришьдъ 
и 3брэтà¬ть пометенъ 
и укрàшенъ• 26. 
тогдà идеть. и поиметь 
другыихъ горше себе• 
седмь дхЃъ• и въшьдше 
живуть ту• и бывà¬ть 
члAђку тому послэдьнєя 
горше пьрвыхъ

(82) Ðеcђ гTђь 23. ¬же нэсть 
со мною нà мє ¬сть. и 
¬же не събирà¬ть со мною 
рàсыпà¬ть. 24. ¬гдà 
нечисътыи дх£ъ исходить 
§ чл£вкà. проходить сквозэ 
безводнàя мэстà. ищà 
покоє и не wбрэтàя. гл£ть 
бо възврàщю сє въ домъ 
мои. §нюдy же изидохъ. 
25. пришедъ  wбрэтà¬ть 
пометенъ и укрàшенъ. 26. 
Тъгдà придеть и поиметь 
другыхъ горьше себе. 
седмь дх£ъ. и въшедши 
живуть ту. и бывà¬ть 
послэдьнєя члв£ку тому 
горьшà первыхъ

(с. 288) Ð2cђ гЃь• 23. иж2 нTђэ 
со мною нà мє ¬сть• иж2 
нэ събирà¬ть сє  мною 
рàсыпà¬ть• 24. ¬гдà ж2 
н2чистыи дхЃъ изидэть § 
члЃвкà• проходить сквозэ 
бэзводьнàя мэстà• ищà 
покоя и н2 5бр2тàя• и глЃть 
възврàщю сє въ домъ мои 
§нюдΉж2 изидохъ• 25. 
и приш2дъ обрэтà¬ть и 
пом2т2нъ и укрàш2нъ• 
26. тогдà идэть и поимэть 
другыхъ горшь с2б2 
с2дмь дхЃъ• и въш2дъш2 
живуть тΉ• и бывàють 
послэдьнєя члЃвку тому• 
горшà п2рвыхъ•

 І писар /після 64зв./ Арк. 123, порівнюваний текст Мт VІ/17-21 нед. сиропусна.   

(123) 17. ты же постє 
сє помàжь глàву твою. 
и лиöе тво¬ умыи. 18. 
дà не явиши ся чл£вкомъ 
постє сє. но wö£ю тво¬му. 
иже ¬сть в тàинэ и wö£ь 
твои видяи тє у  тàинэ. 
уздàсть тебе явэ. 19. нэ 
скрывàите себе скровищь 
нà земли. иде же червь и 
тлє тлить иде же тàть¬. 
подъкопàють. и крàдуть. 
20. скрывàите же собэ 
скровище нà нбTђхъ. иде же 
ни червь. ни тля тлить иде 
æе тàть¬ не подъкопàють. 
ни крàдуть. 21. иде же 
¬сть скровище вàше ту и 
ср£дöє вàшà

(с. 171) 17. ты ж2 постє 
сє помàжи глàву свою 
2л2имь. и лиö2 тво¬ умыи 
18. дà н2 явиши сє члPв̈́кмъ 
постє сє. нъ wöƒю тво¬му. 
иж2 ¬сть въ тàинэ и wöƒь 
твои видєи тє въ  тàинэ 
въздàсть т2б2 явэ. 19. 
н2 съкрывàит2 с2б2 
съкровищь нà зем6и ид2 ж2 
чьрвь и т6є тлить. ид2 ж2 
тàти¬ подъкопàвàють и 
крàдуть. 20. съкрывàит2 
ж2 с2бэ съкровищà нà 
нбƒси. ид2 ж2 ни чьрвь 
ни т6є тьлить. ид2 ж2 
тàти¬ н2 подъкопàвàють 
ни крàдуть. 21. ид2 ж2 бо 
¬сть съкровищ2 вàш2. ту и 
срƒдö2 вàш2

(90зв.–91) 17. ты же 
àлчà  помàжи глàву свою 
и лиöе сво¬ умыи• 18. 
дà не явиши сє члЃвкомъ 
àлчà• нъ 4öЃю тво¬му 
иже ¬сть в тàинэ• и wö£ь 
твои видє тє въ  тàинэ 
въздàсть тобэ явэ• 19. не 
съкрывàите себе скровищь 
нà земли• иде же чьрвь и 
тля тлить• иде же тàти¬ 
подъкоповàють и крàдуть• 
20. съкрывàите же себе 
скровищà нà нбЃсьхъ• иде 
же ни чьрвь ни тьлє 
тлить• иде же тàти¬ 
не подъкоповàють ни 
крàдуть• 21. иде же бо  
скровищà вàшà ту ¬сть и 
срЃдöе вàше

(116зв.) 17. ты же постє 
и сє помàжи глàву свою. и 
лиöе сво¬ умыи. 18. дà не 
явиши сє чл£вкомъ постєи 
сє. нъ wö£ю тво¬му 
иж2 ¬сть в тàинэ. и wö£ь 
твои видєи тє въ  тàинэ 
въздàсть тебе явэ. 19. не 
скрывàите себе скровищь 
нà земли. иде же червь и 
тлє тлить. иде же тàть¬. 
подъкоповàють. и крàдуть. 
20. скрывàите же себе 
скровищà нà нб£си. идеже ни 
червь ни тлє тлить. иде же 
тàть¬ не подъкопàвàють 
ни крàдуть. 21. иде же 
¬сть скровище вàше. ту и 
ср£дöе вàшà

(с. 409) 17. ты ж2 àлчє 
помàжи глàву и лиö2 
сво¬ умыи•  18. дà н2 
явиши сє члЃвкомъ àлчє 
нъ оöЃю тво¬му иж2 
¬сть въ тàинэ• и оöЃь 
твои видє тє въ тàинэ 
въздàсть т2б2 явэ• 19. н2 
скрывàит2 с2б2 съкровищь 
нà з2мли• ид2 ж2 ч2рвь 
и тьля тлить• ид2 ж2 
тàть¬ подъкопàвàють и 
крàдуть•20. скрывàит2 
ж2 с2б2 съкровищà нà 
нбЃси• ид2 ж2 ни ч2рвь 
ни тьля тьлить• ид2 ж2 
тàть¬ н2 подъкопàють ни 
крàдуть. 21. ид2ж2 ¬сть 
съкровище вàше ту и срЃдö2 
вàш2•

ІІ писар. Арк. 71зв., порівнюваний текст Мт Х/37–40,42 чтв. з ~ нед. від Мт.   

(71зв.) 37. Ðеcђ г£ь иже 
любить. 5ö£à или мт£ре пàче 
мене. нэTђ мене досто¬нъ. 
иже любить сн£à или 
дъщерь пàче мене. нэTђ 
мене досто¬нъ 38. иже не 
прииметь крTђтà сво¬го. и 
въ слэдъ мене грєдеть. 
нэTђ мене досто¬нъ. 39. 
wбрэтыи дш£ю свою 
погубите ю. и погубивыи 
дш£ю свою мене рàди 
wбрєщеть ю. 40. при¬мляи 
вàсъ мя при¬млеть. 
и иже при¬мльть мя 
при¬млеть послàвшàго мя. 
42. иже нàпоить ¬диного 
§ меньшихъ сихъ. чàшю 
студены воды токмо во 
имя ученикà прàво гл£ю 
вàмъ не погубить мьзды 
сво¬я.

(с. 78-79) 37. Ð2ч2 гƒь. иж2 
любить. оöƒà или мтƒрь пàч2 
м2н2. нэсть ми подобьнъ. 
и ¬ж2 любить снƒà или 
дъщ2рь пàч2 м2н2. нэсть 
ми подобьнъ• 38. и ¬ж2 н2 
приим2ть крьстà сво¬го и 
въ слэдъ м2н2 грєд2ть. 
нэсть ми подобьнъ. 39. 
обрэтыи ж2 дшƒю свою 
пог©бить ю. и погубивыи 
дшƒю свою м2н2 рàди 
обрєщ2ть ю. 40. при¬м6єи 
вàсъ м2н2 при¬мл¬ть. 
и иж2 при¬млэть мє. 
при¬мл2ть п©стивъшààго 
мє. 42. и иж2 àщ2 нàпоит2 
отъ ¬диного отъ мен†ьшихъ 
сихъ. чєшю ст©дены 
воды. тъкъмо въ имє 
уч2никà. прàво глƒю вàмъ. 
н2 пог©бить мьзды сво¬я•

(17) 37. Ðеcђ г£ь иже любить 
3ö£à или мт£рь пàче мене 
нэTђ ми подобенъ• 38. 
иже не прииметь крTђтà 
сво¬го• и въ слэдъ 
мене грядеть нэTђ ми 
подобьнъ• 39. 3брэтыи 
же дш£ю свою погубить 
ю• и погΉбивыи дш£ю 
свою мене рàди 3брєщеть 
ю• 40. при¬мляи вàсъ 
мє при¬млеть• и иже 
прй¬млеть мє при¬млеть 
послàвъшàго мє• 42. и 
иже àще нàпоить ¬диного 
§ мьньшихъ сихъ чàшю 
студены воды тъкмо въ 
имя ученикà• прàво гл£ю 
вàмъ не погубить мьзды 
сво¬я•

(44) 37. Ðече гPђь иже 
любить wö£à или мт£рь 
пàче мене. нэTђ м¶ подобенъ. 
и иже любить сн£à или 
дъщэрь пàче мене. нэсть 
ми подобенъ. 38. и иже не 
при¬млеть крTђтà сво¬го. и 
въслэдъ мене не грєдеть. 
нэсть ми подобенъ. 39. 
wбрэтыи же дш£ю свою 
погубить ю. и погубивыи 
дш£ю свою мене рàди 
wбрєщеть ю. 40. при¬мляи 
вàсъ мє при¬млеть. и иже 
при¬млеть мє при¬млеть 
послàвъшàго мє. 42. и 
иже àще нàпоить ¬диного 
§ меньшихъ сихъ чàшю 
студены воды тъкмо во 
имє ученикà. прàво гл£ю 
вàмъ яко не погубить 
мьзды сво¬я.

(с. 164) 37. Ð2ч2 гЃь• иж2 
любить. оöЃє или мт£рь пàч2 
м2н2 нэсть ми подоб2нъ• 
иж2 любить снЃà или 
дъщ2рь пàч2 м2н2. нэсть 
м2н2 достоинъ• 38.  и ¬ж2 
н2 при¬млэть крTђтà сво¬го 
и въ сл2дъ м2н2 грєдэть 
нэсть ми подоб2нъ• 39. 
обрэтыи ж2 дшЃю свою 
погубить ю• и погубивыи 
дшЃю свою м2н2 рàди 
wбрєщ2ть ю• 40. при¬мляи 
вàсъ мє при¬мл¬ть• и иж2 
при¬млэть мє при¬млэть 
послàвъшàго мє• 42. и 
иж2 àщ2 нàпоить ¬диного 
§ мàлыхъ сихъ• чєшю 
студены воды токмо во 
имє уч2никà• прàво глЃю 
вàмъ н2 погубить мьзды 
сво¬я•

Б.Є. Є.Є. Л.Є. Др.Є. різночитання

І писар /після 64зв./ Арк. 97, порівнюваний текст Л ХІ/23-26 птн. s ~ нед. від Л.

(41) Ð2ч2 гЃь 23. иж2 нTђэ 
со мною нà мє ¬сть• иж2 
нэ събирà¬ть со мною 
рàстàчà¬ть• 24. ¬гдà 
н2чистыи дхЃъ изид2ть 
§ члЃвкà• проходить 
сквозэ бэздьнàя мэстà• 
ищ@ покоя и н2 5брэтàя• 
и глЃ2ть възврàщю сє 
въ домъ мои• §нюдΉж2 
изидохъ• 25. и приш2дъ 
5брєщ2ти и пом2т2нъ• 
и укрàш2нъ• 26. тогдà 
ид2ть и поим2ть съсобою 
другыхъ горьшà с2б2 
сэмь дхЃъ• и въш2дъш2 
живуть ту• и бывàють 
члЃвкΉ тому• послэдьнєя 
горьшà п2рвыхъ

(126) Ðече гTђь 23. ¬же 
нэсть со мною нà мє ¬сть. 
и ¬же не сбирà¬ть со мною 
рàсыпà¬ть. 24. ¬гдà 
нечTђтыи дх£ъ изйидеть 3тъ 
чл£вкà. и проходить скузэ 
безъднàя мэстà. ищà 
покоя. и не 3брэтàя гл£ть. 
възврàщю сє у домъ мои 
отънюдy же изидохъ. 25. 
и пришедъ  3брэтà¬ть 
пометенъ и укрàшенъ. 26. 
и тогдà идеть и пойметь 
другихъ горьше себе седмь 
дх£ъ. и въшедше и живуть 
ту. и бывàють члв£ку 
тому послэднєя горше 
первыє

(82 зв.) Ðеcђ гTђь 23. ¬же 
нTђэ со мною нà мє ¬сть• 
иже не собирà¬ть со мною 
рàсыпà¬ть• 24. ¬гдà 
нечTђтыи дх£ъ изидеть § 
чл£вкà проходить сквозэ 
безднàя мэстà• ищà и не 
wбрэтà¬ть покоя• гл£ть  
възврàщю сє в домъ мои 
§нелэ же изидохъ• 25. и 
пришедъ и wбрэтà¬ть• 
помэтенъ и укрàшенъ• 
26. тогдà идеть. и поиметь 
дрyгыихъ горшихъ себе• 
седмь дх£ъ и въшедше 
живyть  и бывàють 
послэднєя члAђкy томy 
горшà первыхъ

дх£ъ изыдеть § чл£вкà Лвр.,
д. изид2ть § ч. М.Є., Б.Є., 
Ор., Др., изидэть Д.Є., 
изйидеть Л.Є., 
д. исходить § ч. Х.Є.; 
сквозэ безводьнàя мэстà 
Лвр., М.Є., Х.Є., Ор., 
с. бездьнàя м. Б.Є., 
Л.Є., Др.; пометинъ. и 
укрàшенъ Лвр.,
пометенъ и укрàшенъ 
М.Є., Х.Є., Ор., Б.Є., 
Л.Є.,
помэтенъ и укрàшенъ 
Др.; послэднєя ... горше 
первыхъ Лвр., Ор., Л.Є.,
п. ... горьшà п. М.Є., Д.Є., 
Х.Є., Б.Є., Др.;

І писар /після 64зв./ Арк. 123, порівнюваний текст Мт VІ/17-21 нед. сиропусна. 

(99) 17. текст відсутній 18. 
дà н2 явиши сє члЃвкомъ 
постє сє• нъ 5öЃю тво¬му 
иж2 ¬сть въ тàинэ• и 5öЃь 
твои видєи тє въ тàинэ• 
въздàсть т2б2 явэ• 19. 
и нэ скрывàит2 собэ 
скровищь нà з2мли• ид2ж2 
ч2рвь и тьлє тлить• ид2 
ж2 тàть¬ подъкоповàють 
и крàдуть• 20. текст 
відсутній 21. ид2 ж2 бо 
¬сть скровищ2 вàш2• ту 
¬сть и срЃдö2 вàш2

(с. 162) 17. ты же постє 
сє помàжи глàву свою и 
лиöе сво¬ умыи. 18. дà не 
явиши сє члвЃкомъ постє 
сє нъ wöЃю сво¬му. иже 
¬сть в тàинэ. въздàсть 
тебе явэ. 19. не скрывàите 
себе скровищь нà земли. иде 
æе червь и тлє тлить. иде 
же тàть¬ подъкопàють и 
крàдуть. 20. съкрывàите 
себе скровищà нà нбЃсихъ. 
иде же червь ни тлє 
тлить. иде же тàть¬ не 
подъкопàють. ни крàдуть. 
21. иде же бо ¬сть 
скровище вàше ту будуть 
и срЃдöà вàшà

(177–177зв.) 17. ты же 
постє сє помàжи глàву 
свою. и лиöе си Ήмыи. 18. 
дà не явиши сє чл£вкомъ 
постє сє. но помолисє оö£ю 
тво¬му в тàинэ. и оö£ь 
твои видє тє у  тàинэ. и 
узъдàсть тобэ явэ. 19. 
и не скрывàите скровищà 
нà земли. иде же червь и 
тлє тлить. иде же тàть¬. 
подъкопàють и крàдуть. 
20. съкрывàите же собэ 
скровище нà нб£си. иде же 
ни червь ни тлє тлить. иде 
же ни тàть¬ подъкопàють 
ни крàдуть. 21. иде же бо 
¬сть скровище вàше. ту и 
сердьöє вàшà

(123–123зв.) 17. ты же 
àлчà  помàжи глàву свою и 
лиöе сво¬ умыи• 18. дà не 
явиши сє члЃвкмъ àлчє• но 
wчЃю сво¬мy• иже ¬ть (!) 
в тàинэ• и wЃчь твои видє 
тє в  тàинэ• въздàсть тебе 
явэ• 19. не скрывàите себе 
скровищь нà земли• иде же 
червь тлє тлить• иде же 
тàти¬ подъкàпывàють и 
крàдyть• 20. скрывàите 
же себе скровищà нà нбЃси• 
иде же ни червь ни тлє 
тлить• иде же тàти¬ 
не подъкàпàвàють и ни 
крàдyть• 21. иде же бо 
¬сть скровище вàше ту 
¬сть и срдöе вàш

ты же постє сє Лвр., 
М.Є., Є.Є., Х.Є., Л.Є. + /
двн. текст/,
ты же àлчà  Д.Є., Ор., Др. 
+ /Gf, Gl, Ju/
глàву твою Лвр. + /Bn, 
Gl, Lc, OE/,
глàву свою М.Є., Є.Є., 
Х.Є., Ор.Є., Л.Є., Др.Є. + 
/двн. текст/; 
тàть¬. подъкопàють 
Лвр., Є.Є., Л.Є., тàти¬ 
подъкопàвàють М.Є., 
Х.Є., Д.Є., Б.Є. + /двн. 
текст/, подъкоповàють 
Ор., подъкàпывàють Др.; 
Матф. с. 39/

ІІ писар. Арк. 71зв., порівнюваний текст Мт Х/37–40,42 чтв. з ~ нед. від Мт.  

(с. 110-111) 37. Ð2cђ гЃь 
любє оöЃє и мт£рь пàч2 
м2н2 нэTђ м2н2 досто¬но. 
à  иж2 любить снЃà или 
дъщэрь пàч2 м2н2 нэTђ  
м2н2 досто¬но• 38.  à 
иж2 н2 приим2ть крTђтà 
сво¬го въсл2дъ м2н2 
нэ ид2т2. нэTђ м2н2 
досто¬но 39. wбрэтыи 
дшЃю свою погубит2 ю. à 
иж2 погубить дшЃю свою 
м2н2 рàди wбрєщ2ть ю• 
40. иж2 вàсъ пр¶им2ть 
м2н2 приим2т2. à иж2 
приим2т2 м2н2. приим2т2 
послàвъш2го мє• 42. и иж2 
колижьдо нàпоить ¬динъго 
§ мàлыихъ сихъ. чàшю 
воды стодены токмо во 
имє уч2никà. àмин2 глЃю 
вàмъ. н2 погубить м2зды

(67-67зв.) 37. Ðече гPђь иже 
любить wö£є и мт£рь пàче 
мене. нэсть ми подобенъ. 
¬же любить сн£à или 
дъщерь пàче мене нэсть 
ми подобенъ. 38. и ¬же не 
при¬млеть крTђтà сво¬го. 
и услэдъ мене  грєдеть 
нэсть ми подобенъ. 39. 
3брэтыи же дш£ю свою 
погубить ю. погубивыи 
дш£ю свою мене рàди 
3брєщеть ю. 40. при¬млєи 
вàсъ и мене при¬млеть. иже 
при¬млеть мє. при¬млеть 
послàвъшàго мє. 42. иже 
àще нàпоите ¬диного 3тъ 
меньшихъ сихъ. чàшю 
студены воды. токмо во 
имя ученикà. прàво гл£ю 
вàмъ. не погубить мьзды 
сво¬я.

(41) 37. Ðеcђ гTђь иже любить 
3ö£à и мàтерь• пàче мене 
нэTђ ми подобенъ• и иже 
любить сн£à или дщерь• 
пàче мене нэTђ ми подобенъ• 
38. и иже не при¬млеть 
хTђà сво¬го• и слэдъ 
мене грядеть нэTђ ми 
подобенъ• 39. wбрэтыи 
дш£ю свою погyбить ю• 
и погyбивыи дш£ю свою 
мене рàд• wбрєщеть ю• 
40. и при¬млєи вàсъ 
мє при¬млеть• и иже 
при¬млеть мє при¬млеть 
послàвшàго мє• 42. иже 
àще нàпоить ¬диного § 
мьншихъ сихъ• чàшю 
стyдены воды• токмо 
въ имє ученикà• прàво 
гл£ю вàмъ• не погубить 
мьзды сво¬я•

нэTђ мене досто¬нъ Лвр.Є., 
Є.Є. + /давн. текст/, н. 
ми подобьнъ М.Є., Д.Є., 
Х.Є., Ор.Є., Л.Є., Др.Є. + 
/Gf, Ju, Тr, Vk/; 
не прииметь крTђтà Лвр.Є., 
М.Є., Є.Є., Ор.Є. + /давн. 
текст/, не при¬млеть к. 
Д.Є., Х.Є., Л.Є., Др.Є. + /
Gl, Ju, Kr, Lc, OE/;
¬диного § меньшихъ 
Лвр.Є., М.Є., Х.Є., Ор.Є., 
Л.Є., Др.Є. + /Ju, Тr/, 
¬диного § мàлыхъ Д.Є., 
Є.Є. + /давн. текст/; 
Матф. c. 59–60.
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Лвр.Є. М.Є. Ор.Є. Х.Є. Д.Є.

ІІ писар. Арк. 85зв., порівнюваний текст Л ІV/16-22 чтв. а~ нед. від Л.     

(85зв.) Âъ wнођB. 16. приде 
¶с£ъ въ нàзàреôъ. въ 
нэмь же бэ въспитàнъ. и 
вниде по wбычàю въ дн£ь 
суботныи въ сборище. и 
въстà чистъ. 17. и въдàшà 
¬му книгы исàия пр£ркà. и 
рàзгнувъ книгы. wбрэт2 
мэсто идеже нàписàно. 
18.  и дх£ъ гн£ь нà мнэ 
¬го ж2 рàди помàзà мє. 
блàговэститъ нищимъ 
послà мє. иöэлитъ 
скрушеныхъ ср£дöмь. и 
проповэдàти плэньникомъ 
§пущени¬. и слэпымъ 
прозрэни¬. и пустити 
скрушеныя §рàду. 19. 
и проповэдàти лэто гн£е 
приятно• 20. и съгнувъ 
книгы и въдàсть слузэ и 
сэде. и всэмъ въ сборищи• 
wчи бэстà зрєщи нà нь. 21. 
нàчà же гл£àти к нимъ. яко 
днTђь събыTђ сє писàни¬ се 
въ ушью вàшею• 22. и вси 
послушествовàшà ¬мy. и 
дивляхy ся w словэсэхъ 
бл£годàти исходящихъ из 
ъстъ ¬го

(c. 109–110) Âъ оно 
врэмє. 16. прид2 ¶сƒъ въ 
нàзàр2aъ въ н¬мь ж2 
бэ въспитàнъ. и вънид2 
по обычєю въ дьнь 
суботьныи въ съборищ2. 
и• и въстà чистъ. 17. 
и въдàшà ¬му книгы 
йсàиà прP΅ркà. и рàзгънувъ 
книгы обрэт2 мэсто 
ид2 ж2 бэ нàписàно. 
18. дхƒъ гнƒь нà мнэ 
¬го ж2 рàди помàзà мє. 
блƒговэститъ нищиимъ 
послà мє. исöэлитъ 
съкруш2ныя срƒдöмь. 
проповэдàти плэньникомъ 
§пущ2ни¬. и слэпыимъ 
прозрэни¬. отъпустити 
съкруш2ныя въ 
отърàду. 19. проповэдàти 
лэто гнƒ2 приятьно• 20. и 
съгънувъ книгы въдàвъ 
слузэ сэд2. и всэмъ 
въ сборищи очи бэàстà 
зьрєщи нà нь• 21. нàчà ж2 
глƒàти къ нимъ. яко днƒьсь 
събы сє писàни¬ с2 въ 
ушию вàш2ю. 22. и вси 
послушьствовàшà ¬му. и 
дивлєху сє о слов2сьхъ 
блàгодэти. исходєщиихъ 
изъ устъ ¬го.

(44) Âъ 3нођB• 16. приде ¶сЃъ 
въ нàзàреôъ• въ н¬мь же 
бэ въспитàнъ• и въниде 
въ нь по wбычàю сво¬му 
въ днЃь суботьныи въ 
сборище• и въстà чистъ• 
17. и въдàшà ¬му книгы 
исàия прЃркà• и рàзгнувъ 
книгы 3брэте мэсто идеже 
бэ нà писàно• 18. дхЃъ гнTђь 
нà мнэ ¬го ж2 рàди помàзà 
мє• блЃговэститъ нищимъ 
послà мє исöэлитъ 
скрушеныя срЃдöмь• 
проповэдàтй плэньникомъ 
§пущени¬• и слэпымъ 
прозрэни¬• §пустити 
съкруш2ныя въ §рàду• 
19. проповэдàти лэто 
гнTђе приятьно• 20. и 
съгнувъ книгы въдàвъ 
слузэ сэд2• и всэмъ 
въ сборищи• 3чи бэстà 
зрєще нà нь• 21. нàчà 
глЃàти къ нимъ• яко днTђь 
събысть сє писàни¬ 
въ ушию вàш2ю• 22. и 
вси послушьствовàхуть 
¬му и дивлєху сє• w 
слов2сьхъ блгDтьныхъ 
исходєщихъ из устъ ¬го

(69зв.) Âъ wнођB. 16. приде 
¶с£ъ въ нàзàреôъ. въ 
нэмь же бэ въспитàнъ. и 
вниде по wбычàю въ дн£ь 
суботныи. въ сборище. 
и въстà чистъ. 17. и 
въдàшà ¬му книгы исàия 
пр£ркà. и рàзгнувъ книгы. 
wбрэт2 мэсто идеже бэ 
нàписàно. 18.   дх£ъ гнTђь нà 
мнэ ¬го рàди помàзà мє. 
и бл£говэститъ нищимъ 
послà мє. и иöэлитъ 
скрушеныхъ ср£дöмь.  
проповэдàти плэньникомъ 
§пущэни¬. и слэпымъ 
прозрэнь¬. §пустити 
скрушеныя въ  §рàду. 
19.  проповэдàти лэто гн£е 
приятно• 20. и съгнувъ 
книгы  въдà слузэ сэде. 
и всэмъ въ сборищи• wчи 
бэстà зрєщи нà нь. 21. 
нàчà же гл£àти к нимъ. яко 
събыTђ сє днTђь. писàнь¬ се 
въ ушью вàшею• 22. и вси 
послушьствовàшà ¬мy. и 
дивлєхy сє w словесехъ 
бл£годàти исходєщихъ из 
устъ ¬го

(с. 249) Âъ онођB• 16. прид2 
¶сЃъ въ нàзàрэôъ въ 
н¬мь ж2 бэ въспитàнъ 
и вънид2 по 5бычєю 
въ сборищ2 въ дЃнь 
суботьныи и• и въстà 
чистъ• 17. и въдàшà 
¬му книгы исàия прP΅ркà• 
и рàзгнΉвъ книгы обрэт2 
мэсто ид2 ж2 бэ нà 
писàно• 18. дхЃъ гнЃь нà 
мнэ ¬го ж2 рàди помàзà 
мє• блЃговэстити нищимъ 
послà мє• иöэлити 
съкруш2ныя срЃдö2мь• 
проповэдàтй плэньникомъ 
§пущ2нь¬• и слэпымъ 
прозрэнь¬• §пустити 
съкруш2ныя въ §рàду• 
19. проповэдàти лэто гнЃ2 
приятно• 20. и согнувъ 
книгы въдàсть слузэ• и 
сэд2• и всэмъ въ сборищй• 
чи бэстà зьрєщи нà нь• 
21. нàчà ж2 глЃàти к нимъ• 
яко днTђь събыTђ сє писàнь¬ 
въ ушью вàш2ю• 22. и вси 
послушьствовàшà ¬мΉ• 
и дивляху сє блàгодàти• 
исходєщихъ из устъ ¬гPђ•
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(63) Âъ wнођB. 14. члв£къ 
нэкто прииде къ ¶с£у. 
клàняя ся pму 15. и 
гл£я  ги£ помилуи сынà 
моpго. яко нà новъ мö£ь 
бисит ся. и злэ стрàжеть 
17. nтвэщàв же ¶с£ъ реcђ 
имъ. w роде невэренъ и 
рàзврàщенъ. доколэ с вàми 
буду. доколэ терьплю 
вàмъ. приведэте ми и 
сэмо 20. ¶с£ъ реcђ имъ. зà 
невэро (!)  вàше. прàво гл£ю 
вàмъ. àще имàть вэру. 
яко зерно  реcђте горэ сэи.  
прэиди nсудy тàмо. и 
прэидить. и ничто же не 
мощно будеть вàмъ• 21. 
родъ же сь не исходить. 
но токмо млт£вою и [по]
стомъ. 22. живущимъ же 
имъ в гàлилэи реcђ имъ ¶с£ъ 
прэдàнъ имàть быти. сн£ъ 
члв£чь. в руöэ члв£кмъ. 
23. и убьють и и третии 
дн£ь въстàньть

(с. 87–88) Âъ оно врэмє. 
14. члPђвкъ нэкто прид2 къ 
¶с©сΉ клàнєя сє ¬му. и 
глàголє 15. гƒи помилуи 
снƒà мо¬го. яко нà новъ 
мэсєöь бэсит сє и злэ 
стрàж2ть 17. nвэщàвъ ж2 
и¶ƒсъ р2ч2. w род2 невэрьнъ 
и рàзврàщ2нъ доколэ съ 
вàми буду доколэ тьрплю 
вàмъ. прив2дэт2 ми и 
сэмо. 20. ¶сƒъ ж2 р2ч2 имъ 
зà н2вэровàниp вàше. прàво 
глƒю вàмъ. àщ2 имàт2 
вэру àкы зьрно горюшьно.  
р2ч2т2 горэ сэи прэиди 
отъсюду тàмо и прэид2ть 
и ничто ж2 н2 мощьно 
бyд2ть вàмъ.   21. родъ ж2 
сь н2 исходить но тъкмо 
молитвою и àлкàни¬мь. 
22. живущ2мъ ж2 имъ 
в гàлилэи р2ч2 имъ ¶сƒъ. 
прэдàнъ имàть быти. снƒъ 
члPђвчь в руöэ члPђвкмъ. 23. 
и убьють и и третии днƒь 
въстàн2ть

(24–24зв.) Âъ 3нођB• 14. 
члв£къ нэкто приде къ 
¶с£у молє 15. и гл£я• г£и 
помилуи сн£à моpго• яко нà 
новъ мöTђь бэситьTђ• и злэ 
стрàжеть 17. nвэщàвъ 
же ¶с£ъ реcђ w роде невэрьнъ 
и рàзврàщенъ• доколэ 
съ вàми буду• доколэ 
тьрплю вы• приведэте 
ми и сэмо 20. ¶с£ъ же реcђ 
имъ зà невэровàниp вàше• 
прàво гл£ю вàмъ• àще 
имàте вэру• àкы зьрно 
горущьно•  реcђте горэ сеи 
преиди nсюду и преидеть• 
и ничсо же будеть вàмъ 
не мощно•   21. родъ же сь 
не исходить• нъ  тъкмо 
млт£вою и àлкàниpмъ• 
22. живущемъ же имъ 
в гàлилэи реcђ имъ ¶с£ъ• 
предàнъ имàть быти сн£ъ 
члв£чь• в руöэ чл£вкомъ• 
23. и убьють• и третии 
дн£ь въскрTђнеть

(51–51зв.) Âъ wнођB. 14. 
члв£къ нэкто приде къ 
¶с£у. клàнєя сє pму 
15. и гл£є.  ги£ помилуи 
сн£à моpго. яко нà новъ 
мö Pђь бэсит сє и злэ 
стрàжеть. 17. nвэщàв же 
¶с£ъ рече. w роде невэренъ 
и рàзврàщенъ. доколэ 
с вàми буду. доколэ 
терпьлю вàмъ. приведэте 
ми и сэмо. 20. ¶с£ъ же рече 
имъ. зà невэровàниp вàше 
прàво гл£ю вàмъ. àще имàте 
вэру àкы зерно горущно.  
речете горэ сэи  преиди 
nсудy тàмо и преидеть. и 
ничсо же не мощно будеть 
вàмъ. 21. родъ же сь 
не исходить нъ токмо 
млт£вою и àлкàниpмъ. 
22. живущимъ же имъ 
в гàлилэи рече имъ ¶с£ъ. 
прэдàнъ имàть быти сн£ъ 
члв£чь въ руöэ члв£комъ. 
23. и убиють и. и третии 
дн£ь въстàнеть

(с. 188) Âъ wнођB• 14. 
члвЃкъ нэкто прид2 къ 
сЃу клàняя сє pму и 
глЃя  15. гЃи помилуи сынà 
моpго• яко нà новъ мсöь 
бэсить сє и злэ стрàжэть 
17. nвэщàвъ ж2 ¶сЃъ 
р2ч2• о род2 н2вэр2нъ 
рàзврàщ2нъ• доколэ въ 
вàсъ буду• доколэ 
т2рплю вàмъ• прив2дэт2 
и сэмо• 20. ¶сЃъ ж2 р2ч2 
имъ зà невэрьp  вàше• 
прàво глЃю вàмъ• àщ2 
имàт2 вэру яко з2рно 
горущьно• р2ч2т2 горэ 
сэи  прэиди nсудy тàмо 
и прэидэть• и ничто 
ж2 н2 мощьно будэть 
вàмъ• 21. родъ ж2 сь 
н2 исходить нъ токъмо 
млт£вою и àлъкàньpмь• 
22. живущ2мъ ж2 имъ 
в гàлилэи р2ч2 имъ ¶сЃъ• 
прэдàнъ имàть быти снЃъ 
члвЃчь въ руöэ члвЃкомъ• 
23. и убьюти и• и тр2тии 
днЃь въскрьснэть•

Б.Є. Є.Є. Л.Є. Др.Є. різночитання
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(20зв.) Âъ 5нођB• 16. прид2 
¶сЃъ въ нàзàр2ôъ•въ 
нэмьж2 бэ въспитàнъ• и 
вънид2 по 5бычàю въ д2нь 
суботьныи въ сборищ2• 
и въстà чистъ• 17. и 
въдàшà ¬му книгы исàия 
прЃркà• и рàзгнувъ книгы• 
5брэт2 мэ сто ид2ж2 бэ 
нà писàно• 18. дхЃъ гнЃь нà 
мнэ ¬гож2 рàди помàзà 
мє• блЃговэстити нищимъ 
послà мє• иöэлити 
съкруш2ныя срЃдöмь• 
проповэдàти плэньникомъ 
§пущэни¬• и слэпымъ 
прозрэни¬• §пустити 
скруш2ныя въ §рàду• 
19. проповэдàти лэто гнЃ2 
приятьно• 20. и согнувъ 
книгы въдàвъ слузэ 
и сэд2• и всэмъ въ 
сборищи• 5чи бэстà зрєщи 
нà нь• 21. нàчà ж2 глЃàти 
к нимъ• яко днTђь събы сє 
писàни¬ въ ушию вàш2ю• 
22. и вси послушьствовàшà 
¬мΉ• и дивлєху сє нàроди 
5 слов2сэхъ блЃгодàти• 
исходєщихъ из устъ ¬го

(109зв.) Âъ 3нођB. 16. прийде 
¶с£ъ въ нàзàреôъ. въ 
немь же бэ успитàнъ. й 
внйде по 3бычàю въ дн£ь 
суботныи. во йсборище. 
й устàвъ чистъ. 17. й 
вдàшà ¬му книги йсàя 
прP΅ркà. й рàзъгнувъ книгы. 
3брэт2 мэсто йдеже бэ 
нàписàно. 18.   дх£ъ гнTђь нà 
мнэ ¬го же рàди помàзà 
мє. бл£говэститъ нищимъ 
послà мє. и йöэлити 
съкрушеныя ср£дöемь.  
проповэдàти плэньникомъ 
3тъпущень¬. й слэпымъ 
прозрэнь¬. 3тъпустити 
съкрушены у  3търàду. 
19.  проповэдàти лэто гнTђе 
приятно• 20. съгнувъ 
кънигы й въдà слузэ й 
сэде. и всэмъ во сборищи 
3чй бэстà зьрєщи нà нь. 
21. й нàчà же гл£àти к нимъ. 
яко днTђь събы сє. писàнь¬ 
се во ушью нàшею• 22. и 
вси послушьствовàшà ¬мy. 
й дивляху сє 3 словесэхъ 
блгDђти исходящихъ йз 
устъ ¬го

(70) Âо 3нођB• 16. приде 
¶сTђъ в нàзàреôъ• в нем 
же бэ въспитàнъ• и 
вниде по 3бычàю въ дн£ь 
сyботныи въ сборище• 
и въстà чистъ• 17. и 
вдàшà ¬мy книгы исàия 
прP΅ркà• и рàзгнyвъ книгы 
и 3брэт2 мэсто• идеже 
бэ нàписàно• 18.   дх£ъ 
гнTђь нà мнэ ¬го же рàди 
помàзà мє• бл£говэститъ 
нищимъ послà мє• 
иöэлити скрyшеныя срöDмь•  
проповэдàти плэнн¶комъ 
§пyщени¬• и слэпымъ 
прозрэни¬• §пyстити 
скрyшеныя во  §рàдy• 
19. проповэдàти лэто гнTђе 
приятно• 20. и согнувъ 
книгы въдà слузэ сэде• 
и всэмъ въ сборищи и 
wчи бэ зрєщи нà нь• 21. 
нàчà же гл£àти к нимъ• яко 
днTђь събыTђ сє писàни¬• во 
ушию вàшею• 22. и вси 
послушьствовàшà ¬мy• и 
дивлєхy сє 3 словесэхъ 
блгDти• исходєщихъ изъ 
устъ ¬го

иöэлитъ скрушеныхъ 
Лвр., Х.Є., и. 
съкруш2ныя М.Є., Д.Є., 
Л.Є., Ор., Др.; 
въдàсть слузэ … wчи 
бэстà Лвр., Д.Є., въдàвъ 
с. … о. бэàстà М.Є., 
въдàвъ с. … о. бэстà Б.Є., 
Ор., въдà с. … о. бэ Др. 
въдà с. … о. бэстà Х.Є., 
Л.Є.; 
дивляхy ся w словэсэхъ 
бл£годàти Лвр., М.Є., 
Х.Є., Л.Є., Др., д. w с. 
блгDтьныхъ Ор., д. нàроди 
5 с. блЃгодàти Б.Є., д. 
бл£годàти Д.Є.;
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(с. 116) Âъ wнођB. 14. члвЃкъ 
нэкыи пришедъ ко ¶сЃу. 
клєнєше сє pму 15. и 
глЃє.  гЃи помилуи  мє. 
снЃъ мои. яко нà новъ 
мö Pђь бэснуpть сє и злэ 
стрàжеть. 17. nвэщàвъ же 
¶сЃъ реcђ. w роде невэрьныи 
и рàзврàщеныи. доколэ с 
вàми буду. доколэ терпли 
вàсъ приведэте ми и сэмо. 
20. ¶сЃъ же реcђ имъ. зà 
невэрствиp вàше àминь глЃю 
вàмъ àще имàть вэрy яко 
зерно горюшьно.  речеть 
горэ прэиди nсудy тàмъ. 
и приидеть ничто же нэ 
възможено будьть вàмъ. 
21. родъ же сиp ничиме нэ 
исходить токмо постомъ 
и млт£вою. 22. живущимъ 
же имъ въ гàлелэи реcђ  
имъ ¶сЃъ. прэдàно будеть 
снъ члвчскыи въ руöэ 
члвЃкомъ грэшникомъ. 
23. и убьют и. трети днЃь 
въстàнеть

(78–78зв.) Âъ 3нођB. 14. 
члв£къ нэкто прийде къ 
¶сTђy. клàнєя сє pмy 15. 
гл£є.  гTђи помилуй сн£à моpго 
яко нà новъ мöPђь бэсить 
сє й зьлэ стрàжеть. 17. 
3тъвэщàвъ же ¶сTђъ и 
рече. 3 роде невэренъ и 
рàзврàщенъ. доколэ с вàми 
pсмь. доколэ терплю вàсъ. 
прйведэте мь и сэмо. 
20. ¶сTђъ же рече имъ. зà 
невэровàньp вàше. прàво 
гл£ю вàмъ. àще имàте вэру 
àкы зерно горошно. й речете 
горэ сей  преиди отъсюдy 
й тàмо прейдеть. и ничьто 
же не мощно будеть 
вàмъ. 21. родъ же сии не 
йсходить токмw млт£вою й 
постомъ. 22. и живущимъ 
же имъ у гàлелэи. рече 
ймъ ¶сTђъ. предàнъ быти 
ймàть сн£ъ члв£чь въ руöэ 
члв£комъ. 23. и убьють и. 
й третий дн£ь въскрTђнеть

(49) Âъ wнођB• 14. члв£къ 
нэкто приде къ ¶сTђу 
клàнєя сє Ѕмy 15. и гл£є• 
гTђи помилyи сн£à моpго• 
яко нà новъ мö£ь бисит 
сє• и злэ стрàжеть• 
17. и nтвэщàв же ¶сTђъ 
реcђ 3 роде невэрны и 
рàзврàщеныи• доколэ с 
вàми бyдy• доколэ терплю 
вàмъ• приведите ми и 
сэмо 20. ¶сTђъ же реcђ имъ зà 
невэровàниp вàше• прàво 
гл£ю вàмъ• àще имàте 
вэрy• àкы зерно горушно•  
реcђте горэ сеи прииди nсюдy 
тàмо приидеть• и ничто 
же не мощно бyдеть вàмъ•   
21. родъ же сь не исходить 
и нэмъ•  токмо млт£вою и 
постомъ• 22. живущимъ 
же имъ в гàлилэи• реcђ 
имъ ¶сTђъ• прэдàнъ имàть 
быти. сн£ъ члв£öь• в руöэ 
члPђвкмъ• 23. и убиюти и и 
въ третии дн£ь въстàнеть

ч£къ 2т2ръ, ч. нэкыи +/
двн. текст/, ч. нэкъто 
всюди +  /Gf, Ju, Тr, Vk/; 
прид2 къ ¶с£у клàняя сє 
всюди, крім п. къ ¶. молє 
Ор.; 
доколэ с вàми буду 
всюди с в. pсмь Л.Є. + /
давн. текст/,
д. въ вàсъ б. Д.Є. + /Аs, 
Мr, Кr/; доколэ терплю 
вàмъ Лвр.,  М.Є., Д.Є., 
Х.Є.,  Др., + /Ju, Тr/, д. т. 
вы Ор.Є., вàсъ Є.Є., Л.Є. 
+ /давн. текст/;
млт£вою и постомъ Лвр.Є., 
Є.Є., Др.Є., Л.Є. + /давн. 
текст/, м. и àлкàни¬мь 
/М.Є., Д.Є., Х.Є., Ор.Є., 
+ /Gl, Ju, Тr/; третии дн£ь 
въстàньть Лвр., М.Є., 
Є.Є., Х.Є., Др.Є. + /давн. 
текст/, т. д. въскрTђнеть 
Д.Є., Ор.Є., Л.Є. + /As, 
Bn,  Gf, Ju, Vk/ 
Матф., с. 93-94. 
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(80зв.) Âъ wнођB. 35. 
зàконеникъ нэкыи 
приступи къ ¶сЃу. 
искушàя и глЃя. 36. кàя 
зàповэдь великà въ зàконэ. 
37. ¶сЃъ же реcђ ¬му. дà 
любиши гЃà бЃà сво¬го. 
всэмь срЃдöмь своимь. 
и всею дЃшею сво¬ю. и 
всэмь умомь своимь. 38. 
си ¬сть первàя в2ликà 
зàповэдь. 39. вторàя æе 
подобнà ¬и. и узлюбиши 
ближьняго сво¬го  яко 
сàм ся.

(c. 103) Âъ оно врэмє. 
35. зàконьникъ нэкыи 
пристΉпи къ ¶соvсv. 
искушàя и и г6ƒя. 36. 
учит2лю кàя зàповэдь 
в2ликà въ зàконэ. 37. ¶сƒъ 
ж2 р2ч2 ¬му.
 дà любиши гƒà бƒà сво¬го 
всэмь срƒдöьмь своимь.
 и вс2ю дƒш2ю сво¬ю и 
всэмь умъмь своимь. 38. 
си ¬сть пьрвàя и в2ликàя 
зàповэдь. 39. въторàя ж2 
подобьнà ¬и• възлюбиши 
ближьнєàго сво¬го àкы 
сàмъ сє

(37–37зв.) Âъ wнођB• 
35. зàконьникъ нэкыи 
приступи къ ¶сЃу• 
искушàяи и глЃє• 36. 
учит2лю кàя зàповэдь 
в2ликà въ зàконэ• 37. ¶сЃъ 
ж2 р2cђ ¬мyPђ възлюбиши гЃà 
бЃà сво¬го всэмь срЃдöьмь 
своимь• и всею дЃшею 
сво¬ю• и всэмь умомь 
своимь• и всею крэпостью 
сво¬ю• 38. си ¬сть пьрвàя  
великàя зàповэдь 39. 
вторàя æе подобьнà ¬и• 
възлюбиши ближняго 
сво¬го àкы и сàмъ сє•

(64зв.) Âъ wнођB• 35. 
зàконоучитель нэкыи 
приде къ ¶сЃу. искушàя и 
и глЃ????є. 36. учителю. кàя 
зàповэдь больши ¬сть  
въ зàконэ. 37. ¶сЃъ же 
рече ¬му. възлюбишй гЃà 
бЃà сво¬го. всэмь срЃдöмь 
твоимь. и всею дЃшею 
тво¬ю. и всею мыслью 
тво¬ю. 38. си ¬сть 
п2рьвàя и болши зàповэдь. 
39. вторàя æе подобьнà ¬и. 
възлюбиши искрьннєго 
сво¬го яко сàмъ сє.

(с. 231–232) Âъ онођB• 
35. зàконьникъ нэкыи 
приступи къ ¶сЃу искушàя 
и глЃя• 36. учит2лю кàя 
зàповэдь въ зàконэ 
в2ликà•  37. ¶сЃъ ж2 р2ч2 
¬му•  дà любиши гЃà бЃà 
сво¬го• всэмь срЃдö2мь 
своимь•  и вс2ю дЃш2ю 
сво¬ю• и всэмь умомь 
своимь• 38. си ¬сть п2рвàя 
и в2ликàя зàповэдь• 39. 
вторàя ж2 подобьнà ¬и• 
възлюбиши ближнєго 
сво¬го àкы сàмъ сє

ІІІ писар. Арк. 94зв., порівнюваний текст Л Х/1-7 птн. є ~ нед. від Л.     

(94зв.) Âъ wнођB. 1. яви г£ь 
инэхъ уч£нико. о£. и послà 
я по двàмà. прэд лиöемь 
своимь. въ всякъ грàдъ 
и мэсто. иде æе хотєше 
сàмъ ити. 2. и гл£àше æе к 
нимъ. жàтвà убо многà. à 
дэлàтэль мàло. молите ся 
гTђну жàтвэ дà изведеть 
дэлàтеля. нà жàтву свою 

3. идэте се àзъ посылàю 
вы. àкы àгньöà посрэдэ 
вълкъ. 4. не носите 
влàгàлищà. ни мэшьöя. ни 
сàпогà. никого же. нà пути 
не öэлуите. 5. въ ньже 
домъ вънидемъ колиждо. 
первэ¬ гл£те се миръ дому 
сему. 6. и àще будеть ту 
сн£ъ мирà. почи¬ть нà немь 
миръ вàшь. àщ2 ли æе ни. к 
вàмъ узврàтить си. 7. у 
том æе дому прэбывàить. 
ядуще и пиюще яж2 суть 
в нихъ достоинъ бо ¬сть 
дэлàтэль мьзды сво¬я•

(c. 120–121) Âъ wно 
врэмє. 1. яви гƒь инэхъ 
с2мь д2сєтъ. и посълà я 
посъломà пр2дъ лиöьмь 
своимь въ всєкъ грàдъ и 
мэсто. яко ж2 хотєàш2 
сàмъ ити. 2. глƒààш2 ж2 
къ нимъ жàтвà убо многà 
à дэлàт2ль мàло. молит2 
сє убо господинΉ жàтвэ 
дà изв2д2ть дэлàт2лє 
нà жàтву свою 3. идэте 
с2 àзъ посылàю вы яко 
àгнъöà поср2дэ вълкъ. 
4. н2 носит2 вълàгàлищà 
ни мэшьöà ни сàпогъ. и 
никого ж2 нà пути н2 
öэлуит2. 5. въ нь ж2 
домъ колижьдо вънид2т2 
пьрвэ¬ глàголэт2 миръ 
дом¦ с2му. 6. и àщ2 
бΉд¦ть снƒв2 мирà почи¬ть 
нà нихъ миръ вàшь. àщ2 
ли ни. къ вàмъ възврàтит 
сє. 7.  въ томь ж2 дому 
пр2бывàит2 ядущ2 и 
пиющ2 яж2 суть у нихъ. 
достоинъ бо ¬сть дэлàт2ль 
мьзды сво¬я•

(52-52 зв.) Âъ 3нођB• 1. 
яви гƒь инэхъ• о£• тъ 
учЃникъ• и посълà я 
по двэмà предъ лиöемь 
своимь въ всє грàды и 
мэстà• ямо æе хотєше 
сàмъ ити• 2. глƒàше æе к 
нимъ жàтвà убо многà 
à дэлàтель мàло• молите 
сє убо гTђну жàтвэ• дà 
изведеть дэлàтеля нà 
жàтву свою• 3. идэте 
се àзъ посылàю вы àкы 
àгньöà посредэ вълкъ• 
4. не носите вълàгàлищà 
ни мэшьöà ни сàпогъ• и 
никого же не öэлуите 
нà пути• 5. въ нь же 
домъ вънидете колижьдо 
пьрвэ¬ гл£те миръ дому 
тому 6. и àще будуть 
снƒве мирà почи¬ть нà нихъ 
миръ вàшь• àщ2 ли же ни 
къ вàмъ възврàтитьTђ• 
7.  в дому въ томь 
æе пребывàите ядуще 
и пьюще яже суть у 
нихъ• достоинъ б3 ¬сть 
дэлàт2ль мьзды сво¬я•

(79) Âъ wнођB. 1. яви г£ь 
инэхъ седмьдесєтъ. и 
послà я прэдъ лиöемь 
своимь. во всє грàды и 
мэсто. ямо же хотєше 
сàмъ ити 2. и гл£àше æе к 
нимъ жàтъвà убо многà. 
à дэлàтель мàло. молите сє 
гдTђну жàтвэ. дà изведеть 
дэлàтелє нà жàтву свою. 
3. идэте àзъ посылàю вы. 
яко àгньöà посрэдэ волкъ. 
4. не носите влàгàлищà. 
ни мэшьöà ни сàпогъ. 
никого же не öэлуите нà 
пути. 5. во нь же домъ 
вънидете колиждо. первэ¬ 
гл£те  миръ дому сему 6. 
и àще будуть снЃове мирà. 
почи¬ть нà нихъ миръ 
вàшь. àще ли ни къ вàмъ 
възврàтить сє. 7.  въ домΉ 
в томь æе прэбывàите 
ядуще и пьюще яже суть 
в нихъ. достоинъ бо ¬сть 
дэлàтэль мьзды сво¬я.

(с. 279) Âъ wнођB• 1. яви гЃь 
инэхъ с2дмьд2сєтъ• и 
послà я по двэмà прэдъ 
лиö2мь своимь• въ всєкъ 
грàдъ и мэсто• яко ж2 
хотєш2 сàмъ ити• 2. и 
глЃш2 къ нимъ жàтвà убо 
многà à дэлàт2ль мàло• 
молит2 сє гнЃу жàтвэ• 
дà изв2д2ть дэлàт2ля 
нà жàтвΉ свою• 3. идэт2 
с2 àзъ посылàю вы яко 
овьöà посрэдэ волкъ• 4. 
и н2 носит2 влàгàлищà• 
ни мэшьöє ни сàпогъ• 
и никто ж2 нà пути н2 
öэлуит2• 5. въ нь ж2 
домъ колиждо вънид2т2• 
первэ¬ гл£т2 миръ дому 
семΉ• 6. àщ2 будуть снЃов2 
мирà почи¬ть нà нихъ 
миръ вàшь• àщ2 ли ни• 
тъ къ вàмъ възврàтить 
сє. 7.  въ томь дому 
прэбывàит2 ядущ2 
и пьющ2 яж2 суть у 
нихъ• достоинъ бо ¬сть 
дэлàтэль мьзды сво¬я•

Б.Є. Є.Є. Л.Є. Др.Є. різночитання

ІІІ писар. Арк. 80зв., порівнюваний текст Мт ХХІІ/35-39 нед. єі~ нед. від Мт.   

(13зв.) Âъ 5нођB• 35. 
Çàконьникъ нэкыи 
приступи къ ¶сЃу• 
искушàяи и глЃє• 36. 
учит2лю кàя зàповэдь 
в2ликà въ зàконэ• 37. ¶сЃъ 
ж2 р2cђ ¬му дà любиши гЃà 
бЃà сво¬го• всэмь срЃдö2мь 
своимь• и вс2ю дЃш2ю 
сво¬ю• и всэмь умомь 
своимь• 38. си ¬сть п2рвàя 
и в2ликàя зàповэдь• 39. 
вторàя ж2 подобьнà ¬и• 
възлюбиши ближнєго 
сво¬го àкы и сàмъ сє•

(с. 126) Âъ wнођB• 35. 
зàконоучитэль нэкйи 
приде къ ¶сЃу. искушàя 
и и глЃ????є. 36. учителю кàя 
зàповэдь ¬сть  болше въ 
зàконэ. 37. ¶сЃъ же реcђ ¬му. 
възлюбиши гЃà бЃà тво¬го. 
всэмь срЃдöмь твоимь. 
и всею дшею сво¬ю. и 
всею мыслью тво¬ю. 38. 
си ¬сть перьвàя болши 
зàповэдь. 39. вторàя æе 
подобьнà ¬и възлюбиши 
ближнєго сво¬го и яко 
сàмъ сє.

(98зв.–99) Âъ 3нођB. 
35. зàконьникъ  нэкии 
приступи къ ¶сЃу. 
искушàя глЃ????є и. 36. 
въчителю кàя зàповэдь 
великà у зàконэ. 37. ¶сЃъ 
æе рече ¬му. дà любиши 
гЃà бЃà сво¬го. всемь срЃдöемь 
своимь. и всею дЃшею 
сво¬ю. и усэмъ умомь 
своймь. 38. си ¬сть первàя 
зàповэдь. 39. уторàя æе 
подобнà ¬и. узлюбиши 
ближнєго съво¬го яко 
сàмъ сє.

(62зв.–63) Âъ wнођB• 
35. зàконьникъ нэкыи 
приступи къ ¶сTђy• 
искушàяи и глЃє• 36. 
учит2лю кàя зàповэдь 
в2ликà въ зàконэ• 37. ¶сTђъ 
æе реcђ ¬мy дà любиши гTђà 
бЃà сво¬го всэмъ срЃдöмь 
своимъ• и всею дЃшею 
сво¬ю• и всэмъ умомь 
своимъ 38. си ¬сть пьрвàя 
и великàя зàповэдь• 39. 
вЃ• я æе подобьнàя ¬и• 
възлюбиши ближняго 
сво¬го àкы сàм сє•

зàконьникъ нэкыи 
приступи всюди + /Gf, 
Тr/, зàконоучитель н. приде 
/Є.Є., Х.Є. + /давн. текст/ 
з. 2т2р п./; кàя зàповэдь 
великà всюди + /Cd, Fl, 
Ju, Pg, Тr/, к. з. больши 
Є.Є., Х.Є. + /давн. текст/; 
всэмь умомь всюди + /
Ju, Тr/; всею мыслью Є.Є., 
Х.Є. + /давн. текст/ 
Матф, с. 120-121.

ІІІ писар. Арк. 94зв., порівнюваний текст Л Х/1-7 птн. є ~ нед. від Л.     

(36) Âъ 5нођB• 1. яви гЃь 
инэхъ сэмь д2сєтъ• и 
послà я по двэмà прэдъ 
лиö2мь своимь• въ всєкъ 
грàдъ и мэсто• àмо ж2 
хотєш2 сàмъ ити• 2. 
глЃàш2 ж2 къ нимъ• жàтвà 
убо многà à дэлàтэль 
мàло• молит2 сє убо 
гнЃу жàтвэ• дà изв2д2ть 
дэлàт2лє нà жàтву свою 

3. идэт2 с2 àзъ посылàю 
вы яко 5вöà• посрэдэ 
волкъ• 4. н2 носит2 
влàгàлищà• ни мэшьöà 
ни сàпогъ• и никогож2 нà 
пути н2 öэлуит2• 5. во 
нь ж2 домъ вънид2т2 
колиждо• п2рвэ¬ глЃэт2 
миръ дому с2му• 6. и 
щ2 будуть снЃв2 мирà• 
почи¬ть нà нихъ миръ 
вàшь• àщ2 ли ж2 ни• 
то къ вàмъ миръ вàшь 
възврàтить сє• 7. въ томь 
ж2 дому прэбывàит2• 
ядΉщ2 и пьющ2 яж2 сΉть 
у нихъ• досто¬нъ бо ¬сть 
дэлàтэль мьзды сво¬я•

(122 – 122зв.) Âъ 
3нођB. 1. яви г£ь инэхъ 
сэдмьдесєтъ. и послà я 
по двэмà предъ лиöемь 
своимь. во всє грàды и 
мэстà. яко же хотєше 
сàмъ ити 2. гл£ше æе к 
нймъ. жàтвà убо многà 
à дэлàтель мàло. молите 
сє убо 3 гTђни жàтвэ. и 
дà изведеть дэлàтелє нà 
жàтву свою. 3. идэте 
се àзъ посылàю вы. àки 
3вьöя посредэ волкъ. 
4. не носите влàгàлищà 
ни мэшöà. ни сàпогъ. 
никого же нà пути не 
иöэлєите. 5. во нь же домъ 
вънийдете колиждо. первэ¬ 
гълàголите  миръ дому 
сему. 6. àще будуть 
снЃве мирà. почи¬ть нà 
нихъ миръ вàшь. àще ли 
нй к вàмъ узврàтить 
сє. 7. й в томь же дому  
пребывàите. ядуще й 
пьюще яже суть в нихъ. 
достоинъ бо ¬сть дэлàтель 
мъзды сво¬я.

(79-79 зв.) Âъ 3нођB• 1. яви 
гTђь инэхъ седмьдесєтъ 
и посълà я по двà пред 
лиöемь своимь• во всєкъ 
грàдъ и мэсто• ямо æе 
хотєше сàмъ ити• 2. гл£àше 
æе убо к нимà жàтвà 
убо многà• à дэлàтель 
мàло• молите сє убо 
гTђну жàтвэ• дà изведеть 
дэлàтелє нà жàтвy свою• 3. 
идэте се àзъ посылàю вы 
яко àгньöà посредэ волкъ• 
4. не носите влàгàлищà• ни 
мэшöà ни сàпогъ• и никого 
æе нà пyти не öэлyите• 
5. в он же домъ внидете 
колижьдо• пьрвэ¬ гл£¶те 
миръ домy сему• 6. и àще 
бyдyть сн£ве мирà почи¬ть 
нà нихъ миръ вàшь• àщ2 
ли ни• къ вàмъ възврàтит 
сє• 7.  в томь æе дому 
пребывàите ядуще и 
пиюще• яже суть у 
нихъ• достоинъ б3 ¬сть 
дэлàтель мьзды сво¬я•

и послà я по двàмà. прэд 
лиöемь своимь Лвр., по 
двэмà Д.Є., Б.Є., Ор., 
Л.Є. по двà Др.
и п. я посъломà п. л. с. 
М.Є.,  послà я прэд лиöемь 
своимь Х.Є.;
въ грàдъ и мэсто. иде æе 
хотєше сàмъ ити Лвр.,
въ г. и м. яко ж2 х. с. и. 
М.Є., Д.Є., Л.Є.,
въ г. и м. ямо æе х. с. и. 
Х.Є., Ор., Др., Б.Є. àмо; 
посылàю вы. àкы àгньöà 
Лвр., М.Є., Х.Є., Ор., Др.,
п. в. я. овьöà Д.Є., Б.Є., 
Л.Є.; àще будеть ту сн£ъ 
мирà Лвр., à. бΉд¦ть снƒв2 
м. М.Є., Д.Є., Б.Є., Х.Є., 
Л.Є., Ор., Др.; 
к вàмъ узврàтить си 
Лвр.,
к в. възврàтит сє М.Є., 
Др., възврàтить сє Д.Є., 
Б.Є., Х.Є., узврàтить сє 
Л.Є., възврàтитьTђ Ор.;
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Лвр.Є. М.Є. Ор.Є. Х.Є. Д.Є.
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(112) Ðеcђ г£ь своимъ 
вченикомъ 24. яко 
нэудобь ¬сть 
уповàющимъ нà  бà£тьство. 
въ öрTђство въ бж£и¬ 
внити. 25. удобэ ¬сть 
вэльблуду. сквозэ 
иглинэ уши проити. неже 
бà£ту во öрTђтво бжЃи¬ 
вънити. 26. wни æе излихà 
дивляху ся гл£ще въ себе. 
кто можеть спTђнъ быти. 
27. и възрэвъ нà нà гл£à. 
въ чл£вöэхъ не мощно нъ 
не у бà£. все мощно ¬сть § 
бà£. 28. и нàчà петро гл£àти 
¬му. се мы wстàвихомъ 
все. и у слэдъ тебе 
идохомъ. 29. §вэщàв же 
¶с£ъ рече• прàвъ гл£ю вàмъ. 
никто же ¬сть иже wстàви 
домъ. или брàтью или 
сестры. или wö£à или мтЃрь. 
или жену. или чàдà. или 
селà мене дэля• и ¬вгOђлия 
дэля• 

(148–149) Ð2ч2 гƒь 
своимъ уч2никомъ. 
24. яко н2удобь 
¬сть упъвàющиимь 
богàтьствъмь. въ öрTђьство 
бжƒи¬ вънити. 25. удобэ¬ 
¬сть в2льбуду сквозэ 
игълинэ уши пройти н2ж2 
богàту въ öрTђьство божи¬ 
вънити. 26. они ж2 йзлихà 
див6єàху сє глƒющ2 къ 
с2бэ кто мож2ть спƒс2нъ 
быти. 27. и възрэвъ нà 
н†є ¶сƒъ глƒà. въ члP΅вöэхъ н2 
мощьно à н2 отъ бƒà. вьс2 
мощьно ¬сть отъ бƒà. 28. и 
нàчà п2тръ глƒàти ¬му с2 
мы остàвихомъ вс2 и въ 
слэдъ т2б2 идохомъ. 29. 
отъвэщàвъ ж2 ¶сƒъ р2ч2. 
прàво глƒю вàмъ никто ж2 
¬сть иж2 остàвить домъ. 
или брàтию или с2стры. или 
оöƒà и мтƒрь или ж2ну или 
чàдà. или с2лà м2н2 рàди й  
¬yàнгг2лия рàди.

(73) Ðече гЃь своимъ 
ученикомъ• 24. 
яко неудобь ¬сть 
уповàющимь бàЃтьствъмь 
въ öрTђство бЃи¬ вънити• 25. 
удобэ¬ ¬сть вельблуду 
сквозэ иглєнэи уши 
проити• неже бàЃту въ 
öрTђство бЃи¬ вънйти• 26. 
3ни æе излихà дивлєху 
сє глЃще къ себе• кто 
можеть спЃсенъ быти• 27. 
и възрэвъ нà нє ¶сЃъ глЃà 
въ члЃвöэхъ не мощьно 
но не у бЃà• все бо мощьно 
¬сть § бЃà• 28. и нàчà 
петръ глЃàти ¬му• гЃи се 
мы 3стàвихомъ все и въ 
слэдъ тебе идохомъ• 29. 
§вэщàвъ же ¶сЃъ рече• прàво 
глЃю вàмъ• нйкто ж2 ¬сть 
иже oстàвить домъ• или 
брàтью или сестры• или оöЃà 
или мтЃрь• или жену или 
чàдà или селà имени мо¬го 
рàди и ¬yCђà•

(100) Ðеcђ г£ь своимъ 
ученикомъ. 24. 
яко неудобь ¬сть 
уповàющимъ нà  
бà£тьство въ öрTђство бж£ь¬ 
вънити. 25. удобэ ¬сть 
вельбуду. сквозэ иглинэ 
уши проити. неже бà£ту во 
öрTђтво бж£ь¬ вънити. 26. 
wни æе излихà дивлєху сє 
гл£ще въ себе. кто можеть 
спTђнъ быти. 27. и възрэвъ 
нà нє гл£à. въ чл£вöэхъ 
не мощьно нъ не § бà£. все 
мощьно ¬сть § бà£. 28. и 
нàчà петръ гл£àти ¬му. 
се мы wстàвихомъ вьсе. и 
въ слэдъ тебе идохомъ. 
29. §вэщàвъ же ¶с£ъ и рече 
прàвъ гл£ю вàмъ. никто же 
¬сть иже wстàвить домъ. 
или брàтью или сестры или 
wö£à или мтЃрь. или жену 
или чàдà. или селà мене 
дэля•

(с. 353) Ð2cђ гЃь своимъ уcђ• 
24. яко н2удобь ¬сть 
уповàющимь бгЃàтьствомь 
въ öрTђство бжЃь¬ вънити• 
25. Пропущено вірш 26. 
они ж2 излихà дивляху 
сє глЃющ2 къ с2б2• кто 
мож2ть спЃс2нъ быти• 27. 
и възрэвъ нà нє ¶сЃъ глЃà• 
въ члЃвöэхъ н2 мощьно 
нъ н2 у бЃà• вс2 мощьно 
¬сть § бЃà• 28. и нàчє 
п2тръ глЃàти ¬му• с2 
мы остàвихомъ вс2• и въ 
слэдъ т2б2 идохомъ• 29. 
§вэщàвъ ж2 ¶сЃъ р2ч2• 
прàво глЃю вàмъ• никто ж2 
¬сть иж2
остàвить домъ ли брàтью• 
или с2стры• или мтЃрь• или 
оöЃє•  или ж2ну или чєдà• 
или с2лà им2н2 мо¬го 
дэлє•
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(119зв.) Ðеcђ г£ь 31. ¬гдà 
придеть сн£ъ чл£вчь въ 
слàвэ сво¬и. и вси ст£ии 
àн£гли с нимь. тъгдà 
сядеть нà прэстолэ слàвы 
сво¬я. 32. и зберуть ся 
прэд нимь вся стрàны. 
рàзлучàть я дрyгъ § 
другà. якоже пàстухъ 
§лучà¬ть wвöà § 
козлищь. 33. и постàвить 
wвöà. w десную себе. 
à козлищà  w лэвую. 
34. тъгдà речеть öрTђь  w 
десную ¬го. приидэте 
блгTђвлении wö£à мо¬го 
нàслэдуите. приимэте 
уготовàно¬ вàмъ öрTђство. 
§ сложэнья мирà сего. 35. 
възààлкàхъ бо ся. и дàст2 
ми эсти. въждàдàхъ ся. 
и нàпоисте мя. 36. нàгъ 
и wдэсте мя. болэхъ и 
посэтисте мя. въ темниöи 
бэхъ придосте къ мнэ.

(с. 187–188) 31. ¬гдà 
прид2 снƒъ члP΅вчь въ слàвэ 
сво¬и и вьси стƒий àнƒгли 
съ нимь. тъгдà сєд2ть нà 
прэстолэ слàвы сво¬я 32. 
и съб2рут сє прэдъ нимь 
вси языöи. и рàзлучить 
я другъ отъ другà яко 
ж2 пàстухъ рàзлучà¬ть 
овьöà отъ козьлищь. 
33. и постàвить овьöà о 
д2сную с2бэ• à козьлищà 
о шююю. 34. тъгдà р2ч2ть 
öрTђь сущимъ о  д2сную 
¬го. придэт2 блг Pђсвнии 
оöƒà мо¬го нàслэдуит2  
уготовàно2 вàмъ öрTђство 
отъ слож2ния мирà. 35. 
възàлкàхъ бо сє и дàст2 
ми ясти. въждàдàхъ и 
нàпоист2 мє. стрàньнъ 
бэхъ и във2дост2 мє.  
36. нàгъ и wдэсте мя 
болэхъ и посэтисте м2н2. 
въ тьмьниöи бэхъ и 
придосте къ мнэ.

(85) Ðеcђ гЃь• 31. ¬гдà 
придеть снЃъ члЃвчьскыи 
въ слàвэ сво¬и• и вси 
стЃии àнЃгли с нимь• тъгдà 
сєдеть нà престолэ слàвы 
сво¬я• 32. и съб2рутьTђ 
предъ нимь всє стрàны• 
и рàзлучàть я другъ § 
другà• яко же рàзлучà¬ть 
пàстyхъ овöà § козлищь• 
33. и постàвить 4вöà w 
десную себе• à козлищà 4 
лэву«• 34. тъгдà реcђть 
öрTђь сущимъ w  десную 
¬го придэте блгTђлнии 
wöЃà мо¬го• приимэте 
уготовàно¬ вàмъ öрTђстви¬ 
§ сложения мирà• 35. 
възàлкàхъ бо сє и дàсте 
ми ястй• въжàдàхъ и 
нàпоисте мя• стрàненъ 
бэхъ и въведосте мя• 
36. нàгъ и 4дэсте мя• 
боленъ бэхъ и посэтисте 
мене• въ темниöи бэхъ и 
придосте къ мнэ. 

(111) Ðеcђ г£ь 31. ¬гдà 
придеть сн£ъ чл£вчьскыи 
въ слàвэ сво¬и. и вси 
ст£ии àн£гли с нимь. тъгдà 
сєдеть нà прэстолэ слàвы 
сво¬я 32. и съберуть сє 
прэд нимь всє стрàны. 
и рàзлучить я дрyгъ § 
другà. яко же пàстухъ 
§лучà¬ть wвьöà § 
козлищь. 33. и постàвить 
wвьöà. w десную себе. à 
козлищà  w лэвую. 34. 
тогдà речеть öрTђь  сущимъ 
w десную ¬го. придэте 
блгTђвлении wö£à мо¬го. 
приимэте уготовàно¬ 
вàмъ öрTђство. § сложэния 
мирà сего. 35. възàлкàхъ 
бо сє. и дàст2 ми ясти 
въждàдàхъ сє и нàпоисте 
мє. 36. нàгъ и wдэсте 
мє. болэхъ и посэтисте 
мене. въ темниöи бэхъ и 
придосте ко мнэ.

(с. 450–451) 31. ¬гдà ж2 
придэть снЃъ члЃвчь въ 
слàвэ сво¬и• и вси стЃии 
àнЃгли съ нимь• тогдà 
сєд2ть нà прэстолэ слàвы 
сво¬я• 32. и съб2руть сє 
прэдъ нимь всє языöи• 
и рàзлучєють я другъ § 
другà• якож2 рàзлΉчє¬ть 
пàстyхъ овьöє § козлищь• 
33. и постàвить овьöє о 
д2сную с2б2• à козлищà о 
лэвую• 34. тогдà р2ч2ть 
öрTђь сущимъ о д2сную 
¬го• придэт2 блгTђвл2нии 
оöЃà мо¬го нàслэдуит2 
уготовàно¬ вàмъ öрTђство 
§ слож2нья мирà• 35. 
възàлкàхъ бо сє и дàст2 
ми ясти• въжàдàхъ сє и 
нàпоист2 мє• стрàн2нъ 
бэхъ и във2дост2 мє• 
36. нàгъ и wдэст2 мє• 
болэхъ и посэтисте м2н2• 
въ темниöи бэхъ и 
придосте къ мнэ.

Б.Є. Є.Є. Л.Є. Др.Є. різночитання
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(73зв.) Ð2ч2 гЃь 
своимъ уч2никомъ• 
24. яко н2удобь 
¬сть уповàющимь 
богàтьствомь• въ öрTђство 
бжЃи вънити• 25. удобь 
¬сть вэльблуду сквозэ 
иглинэ уши проити• н2ж2 
богàту въ öрTђьство бжЃи¬ 
вънити• 26. 5ни ж2 излихà 
дивлєху сє глЃющ2 къ 
с2б2• кто мож2ть спЃс2нъ 
быти• 27. и възрэвъ нà 
нє ¶сЃъ глЃà• въ члЃвöэхъ 
н2 мощьно нъ н2 у бЃà• вс2 
мощьно ¬сть § бЃà• 28. и 
нàчàтъ п2тръ глЃàти ¬му• 
с2 мы 5стàвихомъ вс2• и 
въ слэдъ т2б2 идохPмъ• 
29. §вэщàвъ ж2 ¶сЃъ р2ч2• 
прàво глЃю вàмъ• никто ж2 
¬сть иж2
5стàвить домъ• или брàтию 
или с2стры• или 5öЃà или 
мтЃрь• или ж2ну или чàдà• 
или с2лà м2н2 дэлє• и ¬yCђà 
рàди•

(152) Ðече г£ь своимъ 
ученимъ. 24. яко 
нэудобь ¬сть 
уповàющймъ   бà£тьствомь 
въ öрство бь£¬ внити. 25. 
удобь ¬сть вельблуду 
сквозэ иглинэ уши проити. 
неже бà£ту во öрTђтво бь£¬ 
внити. 26. 3нй æе излихà 
дивлєху сє гл£ще къ  
собэ кто можеть спTђнъ 
быти. 27. и узрэвъ нà 
нє йсTђъ гл£à у чл£вöэхъ не 
мощно à не отъ  бà£. все бо 
мощно ¬сть отъ бà£. 28.  
нàчà петръ гл£ти ¬му. се 
мы wстàвихомъ все. и у 
слэдъ тебе идохомъ. 29. 
отъвэщàвъ же ¶сTђъ рече 
прàво гл£ю вàмъ. никто же 
¬сть иже wстàвить домы 
ли брàтью или сестру. или 
оö£à или мт£рь. или жену или 
чàдà или селà. имени мо¬го 
дэля. и ¬вàньгэлэя дэля.

(104) Ðеcђ г£ь своимъ 
уч£нкомъ• 24. яко неудобь 
¬сть уповàющимь 
бà£тьствомь• въ öрTђство б£и¬ 
внити• 25. удобэ¬ ¬сть 
вельблyдy сквозэ игольи 
уши проити• неже бà£тy въ 
öрTђство би£¬ внити• 26. 3ни 
æе излихà дивлєхy сє гл£ще 
к себэ• кто можеть сп£снъ 
быти• 27.  възрэвъ нà 
нє ¶сTђъ гл£à• въ члв£öэхъ 
не мощно но не у б£à• 
все бо мощно ¬сть 28. и 
нàчà петръ гл£àти ¬мy• се 
мы 3стàв¶хомъ все и въ 
слэдъ тебе идохомъ• 29. 
§вэщàвъ же ¶сTђъ реcђ имъ• 
прàво гл£ю вàмъ• никто же 
¬сть иже 3стàвить домъ 
или брàUђю или сестры• или 
3ö£à или мт£рь• или женy 
или чàдà• или селà мене 
дэлє• и ¬yCђàлия дэлє•

уповàющимъ нà  бà£тьство 
Лвр.Є., Х.Є., у. 
богàтьствъмь М.Є., Д.Є., 
Б.Є., Ор.Є., Л.Є., Др.; 
сквозэ иглинэ уши Лвр., 
М.Є., Х.Є., Б.Є., Л.Є., 
иглєнэи Ор.Є., игольи 
Др.;
гл£ще въ себе Лвр.,Х.Є., 
глƒющ2 къ с2бэ М.Є., 
Др.Є., себе Д.Є., Б.Є., 
Ор.Є., собэ Л.Є.; 
или селà мене дэля. и 
¬вгOђлия дэля Лвр.Є., Др., 
и.с. м. д. и ¬. рàди Б.Є., 
и.с. м. рàди й  ¬. рàди 
М.Є., и.с. м. дэля Х.Є., 
и.с. имени мо¬го дэля. и 
¬. дэля Л.Є. и.с. имени 
мо¬го дэлє Д.Є., и.с. 
имени мо¬го рàди и ¬yCђà 
Ор.Є.; 
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(93 зв.–94) Ð2ч2 гЃь• 31. 
¬гдà приид2ть снЃъ члЃвчь 
въ слàвэ сво¬и• и вси 
стЃии àнЃг2ли с нимь• тогдà 
сєд2ть нà прэстолэ слàвы 
сво¬я• 32. и съб2рΉть 
сє прэдъ нимь всє 
стрàны• и рàзлучить я 
другъ § дрΉгà• якож2 
пàстyхъ §лучà¬ть 5вöэ 
§ козлищь• 33. и постàвить 
5вöэ 5 д2сную с2б2• à 
козлищà 5 шуюю• 34. 
тогдà р2ч2ть öрTђь сущимъ 
5 д2сную ¬го• приидэт2 
блгTђвл2нии 5öЃà мо¬го• 
приимэт2 уготовàно2 
вàмъ öрTђство § сложэния 
вс2го мирà• 35. възàлкàхъ• 
бо и дàст2 ми ясти• 
въжàдàхъ и нàпоитT2 мє• 
чюжь бэхъ и във2дост2 
мє• 36. нàгъ бэхъ и 
5дэст2 мє• болэхъ и 
посэтист2 м2н2• въ 
т2мниöи бэхъ и приидост2 
ко мнэ

(с. 159) Ðеcђ гЃь 31. ¬гдà 
придеть снЃъ члвЃчкыи. въ 
слàвэ сво¬и вси стЃии àнЃгли 
с нимь тогдà сєдеть нà 
прэстолэ слàвы сво¬я 32. 
и сберуть сє прэд нимь 
вси языöи. и рàзлучà¬ть 
я дрyго § другà. яко же 
пàстырь рàзлучà¬ть 
wвьöà § козлищь. 33. и 
постàвлє¬ть wвьöà w 
десную себе. à козлищà  w 
лэвую. 34. тогдà рчеть 
öрЃь  сущимъ w десную 
¬го. придэть блсловлении 
wöЃà мо¬го. нàслэдyите 
уготовàно¬ вàмъ öрTђствь¬ 
бжЃь¬. § сложэнья всего 
мирà. 35. възàлкàхъ 
бо сє и дàст2 ми ясти 
въжàдàхъ сє нàпо¬сте мє. 
36. нàго бэхъ и wдэсть 
мє. болэхъ и посэтисте 
мене. въ темниöи бэхъ  
придесте къ мнэ.

(170) Ðеcђ г£ь 31. ¬гдà 
приидеть сн£ъ чл£вчь у 
слàвэ сво¬и. вси ст£ии 
àньгели с нимь. и тогдà 
сєдеть нà престолэ слàвы 
сво¬я. 32. и сберуть ся 
пред нимь всє стрàны. и 
рàзлучàть я дрyгъ  3тъ 
другà. яко же пàстухъ 
рàзълучà¬ть 3вьöє  3тъ 
козлищь. 33. и постàвить 
3вьöє. 3 десную себе. à 
козлищà  3 лэвую. 34. и 
тогдà речеть öрTђь  сущимъ 
3 десную ¬го. придэте 
блгTђвлении wö£є мо¬го. 
приимэте уготовàно¬ 
вàмъ öрTђствь¬.  3тъ 
сложенья мирà сего. 35. 
узъàлъкàхъ бо сє дàсте 
ми ясти. и ужàдàхъ  
нàпоисте мє. стрàненъ 
бєхъ ведост2 мя 36. 
нàгъ 3дэсте мє. болэхъ 
и посэтисте мене. и у 
темниöи бєхъ приидосте 
ко мнэ.

(117) Ðеcђ гTђь 31. ¬гдà 
придеть сн£ъ чл£вöь въ 
слàвэ сво¬и• и вси ст£ии и 
àн£гли с нимь• тогдà сєдеть 
нà пртTђлэ слàвы своЅя• 
32. и сберyть сє пред нимь 
вси языöи• рàзлyчить 
дрyгъ § дрyгà• яко же 
пàстyхъ рàзлyчà¬ть 3вчà 
§ козлищь• 33. и постàвить 
3вьчà. w деснyю себе• à 
козлищà  3 лэвyю• 34. 
тогдà реcђть öрTђь сyщимъ• 
3 деснyю ¬го. придете 
блгTђвлении wö£à мо¬го 
приимете уготовàно¬ 
вàмъ öрTђство § сложения 
мирà сего• 35. взààлкàхъ 
бо сє и дàст2 ми ясти 
въжàдàхъ бо сє и нàпоисте 
мє стрàненъ бэхъ и 
въведосте мє• 36. нàгъ 
и 3дэсте мене• болэнъ 
бэхъ  посэтисте мене• в 
темниöэ бэхъ придосте 
ко мнэ•

и зберуть ся прэд 
нимь вся стрàны Лвр., 
съб2руть сє Б.Є., Х.Є., 
Ор., Л.Є. + /стрàны Gf/, 
и съб2рут сє прэдъ 
нимь вси языöи М.Є., 
съб2руть сє Д.Є., Є.Є., 
Др.Є. + /двн. текст/; 
пàстухъ §лучà¬ть Лвр., 
Х.Є., Б.Є. + /Fl, Gf, Vl/,  
пàстухъ рàзлучà¬ть 
М.Є., Д.Є., Ор.Є., Л.Є., 
Др.Є. +/пàстухъ Ar, 
Gl, Ju, SK, Tr/, пàстырь 
рàзлучà¬ть Є.Є. +/двн. 
текст/; 
à козьлищà о шююю М.Є., 
Б.Є. + /двн. текст/; w 
лэвую Лвр., Д.Є., Є.Є., 
Х.Є., Ор.Є., Л.Є., Др.Є. 
+ /Ar, Gf, Gl, Ju, ОЕ, Vk, 
Zg, Tr/; 
нàслэдуите. приимэте 
уготовàно¬ вàмъ öрTђство 
Лвр.Є., 
нàслэдуит2  уготовàно2 
вàмъ öрTђство М.Є., Д.Є., 
Є.Є. + /двн. текст/, 
приимэте уготовàно¬ 
вàмъ öрTђство Б.Є., Х.Є., 
Ор.Є., Л.Є., Др.Є. + /
приимэте Gf/. 
/Матф. с. 139/;
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(165) Âъ wнођB. 1. призвà 
¶с£ъ wбà нà десять учн£кà 
своя. и дàсть имъ влàсть 
нà дх£ы нечисты. дà 
изгонити я и öэлити 
я. всь недугъ и всякъ 
болэзнь. 5. сия 5бà нà i£. 
послà ¶с£ъ. зàповэдàвъ 
имъ гл£я. въ путь 
стрàнэ идэте. и въ грàдъ 
сàмàрянъ. нэ внидэте. 6. 
идэте же пàче к овöàмъ 
погыбшимъ дому изл£вà. 
7. ходяще же проповэдàите 
гл£ще. яко приближи ся 
öрс£твиp нбTђноp. 8. болящàя 
иöэлить. мертвыя 
ускрэшàите. прокàженыя 
wчищàите. бэсы изгоните. 
тyне приясте. туне и 
дàдите

(с. 233) Âъ wнођB. 1. призвà 
¶сƒъ wбà нà д2сєт2 
уч2никà своя  дàсть 
имъ влàсть нà духсэхъ 
н2чƒстыихъ и дà изгонєть 
я. и исöэлтєть вьсєкъ 
н2дугъ и вьсєку язю. 
5. сия обà нà д2сєт2 
посълà ¶сƒъ зàповэдàвъ 
имъ глƒє. въ путь 
языкъ н2 въходит2. 
6. идэт2 ж2 пàч2 къ 
овьöàмъ погыбъшиимъ 
дому изл£pвà. 7. ходєщ2 
ж2 проповэдàит2 глƒющ2 
яко приближи сє öрTђство 
нбƒсьноp. 8. болящàя 
öэлит2 м2ртвыя 
въскрэшàит2 прокàж2ныя 
wчищàит2. бэсы 
изгонит2. тyнp прияст2 
тунp ж2 и дàдит2

(127–127зв.) Âъ wнођB• 
1. призвà ¶сЃъ 3бà нà 
десєте ученикà своя• и 
дàсть имъ влàсть нà дхЃы 
нечTђтыя дà изгонєть я• и 
иöэлєть всєкъ недугъ и 
всєку язю• 5. сия послà 
¶сЃъ• зàповэдàвъ имъ 
глЃя• въ путь языкъ  
не идэте• и въ грàдъ 
сàмàрєньскъ не вънидэте• 
6. идэте же пàче къ 
wвьöàмъ погыбъшимъ 
дому излЃвà• 7. ходяще 
же проповэдàите гл£ще яко 
приближи сє öрсTђтво нбTђноp• 
8. болящàя иöэлите 
прокàж2ныя wчйщàите• 
бэсы изгоните• тyне 
приясте туне же и дàдите

(157зв.–158) Âъ wнођB. 1. 
призвà ¶с£ъ wбàнàдесєте 
ученикà своя. дàсть имъ 
влàсть нà дх£ы неч£стыя.  
изгонити я иöэлити 
всєкъ недугъ и всєку 
болэзнь. 5. wбэмà же нà 
десєть àпл£мà именà суть 
... зàповэдàвъ имъ гл£є. 
въ путь стрàнъ не идэте. 
и въ грàдъ сàмàрєнескъ не 
внидэте. 6. идэте же пàче 
к овьöàмъ погыбшимъ 
дому изл£вà. 7. ходяще 
проповэдàите гл£ще. яко 
приближи ся öрс£тво 
нбTђноp. 8. болящàя öэлите. 
мертвыя въскрэшàите. 
прокàженыя wчищàите. 
бэсы изгоните. тyне 
приясте. туне же и дàдите

(с. 533) Âъ wнођB• 1. призвà 
¶сЃъ wбàнàд2сєт2 уч2никà 
своя  дàсть имъ влàсть 
нà дхЃы н2чистыя• 
и дà изгонєть я• и 
иöэлити в2сь н2дугъ 
и всю болэзнь• 5. сия 
обàнàд2сєт2 послà ¶с£ъ• 
зàповэдàвъ имъ гл£я• въ 
путь стрàнъ н2 идэть• 
и въ грàдъ сàмàрєн2скъ 
н2 въходит2• 6. идэть 
ж2 пàче къ овöємъ 
погыбъшимъ дому 
изл£pвà• 7. ходяще же 
проповэдàите гл£ющ2 яко 
приближи сє öрс£тво нбTђноp• 
8. болящàя иöэлит2 
прокàж2ныя wчищàит2• 
бэсы изгонит2• тyнp 
прияст2 тунp ж2 и 
дàдит2
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(с. 273) Âъ wнођB. 1. 
призвà ¶сЃъ wбà нà д2сєт2 
уч2никà своя. дàсть имъ 
влàсть нà дсЃэхо н2чстыхъ. 
дà  изгонєть я. иöэлєти 
всєкъ н2дуго и всєку 
болэзн2. 5. сия послà ¶сЃъ   
зàповэдàвъ имъ глЃє нà 
путь языкъ н2 идьть. 
въ грàдъ сàмàрєн2скъ н2 
внидьте. 6. идэт2 ж2 пàч2 
ко овöàмъ погибшимъ 
дому излЃвà. 7. ходєще ж2 
проповэдàите глЃщ2. яко 
приближи сє öрство нбЃноp. 
8. болящàя иöэлит2 бэсы 
изионит2. тyн2 приястà. 
тун2 ж2 и дàдитà

(234зв.–235) Âъ wнођB. 1. 
призвà ¶сTђъ 3бàнàдесєть 
ученикà своя. и дàсть 
имъ влàсть нà дх£ы 
нечTђты. дà изгонєть я. й 
исöэлити весь недугъ. 
и всю болезнь. 5. сия 
3бàнàдесєть  послà ¶сTђъ. 
зàповэдàвъ имъ гл£є. въ 
путь стрàненъ не идэте. 
и въ грàдъ сàмàрэ¬скы 
не уходите. 6. идэте 
же пàче къ овöємъ 
погыбшимъ дому изл£ву. 
7. ходяще же проповэдàите 
гл£ще. яко приближи сє 
öрсTђтвьp нбTђноp. 8. болящàя 
исöэлите.  прокàженыя 
3чйщàите. бэсы изгонэте. 
тyне приясте. туне же и 
дàдэте

(163зв.–164) Âъ 3нођB• 
1. призвà ¶сTђъ 3бà нà •¶£• 
уч£нкà своя дàсть нà 
дс£эхъ нечTђтыхъ  изгонєть 
и ичэлєть всєкъ недугъ 
и всєку язю в людехъ• 5. 
сия убо 3бà нà •¶£•  послà 
¶сTђъ• зàповэдà имъ гл£я• 
въ путь языкъ  не идете 
и въ грàдъ сàмàрєнскъ 
не внидете• 6. идете же пàcђ 
ко 3вöàмъ погыбьшимъ 
дому изл£вà 7. и ходєщи 
же проповэдите гл£ще• 
яко приближи сє öрсTђтво 
небесноp• 8. болящàя 
ичелите мр£твыя 
вскршTђàите• прокàженыя 
3чищàите бэсы изгоните 
тyне приясте туне же и 
дàдите

нà дх£ы нечисты Лвр.Є., 
Л.Є. + /Gl, Tr/ нà д. 
нечистыя Д.Є., Х.Є., 
Ор.Є.,  + /Bn, Ju/ нà 
духсэхъ н2чƒстыихъ 
М.Є.,Є.Є., Др.Є. + /двн. 
текст/; 
всь недугъ и всякъ 
болэзнь Лвр.Є., вьсь + /
Gf, Gl, Kr, Tr/ н. и всю 
б.  Д.Є., Л.Є., всєкъ н. 
и всєку б. Є.Є., Х.Є., 
вьсєкъ н2дугъ и вьсєку 
язю М.Є., Ор.Є., Др.Є. + 
/язю As, Kr, Mr/; 
въ путь стрàнъ + /Gl/
не идэте Д.Є., Лвр.Є., 
стрàненъ + / Gf/ Л.Є., 
въ путь языкъ + /двн. 
текст/ н2 въходит2 М.Є.  
въ п. я. не идэте Ор.Є., 
Др.Є., нà п. я. н2 идьть 
Є.Є.
/Матф. с. 55/,

  


