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Усна та письмова сфери функціонування слова в 

ранньохристиянській літературі були щільно пов’язані; їх взаємовплив мав 
велике значення. В середньовічній культурі і літературі усний текст міг 
неодноразово трансформуватися в письмовий,а письмовий в усний;  
більше того,це може трапитися неодноразово. Принципи їх взаємодії 
проаналізовані на конкретному прикладі: головне джерело цієї статті є 
Лавсаїк, написаний близько 420 року Палладієм,єпископом 
Єленопольським.   

 
Oral and written spheres of word function in Early Christian literature 

were closely connected; their mutual influence had important significance. In 
medieval culture and literature an oral text frequently turned into a written one, 
and written turned into oral; moreover, it could happen several times. The 
principles of their interaction are analyzed in the particular case study: the 
main source of the current work is the Lausiac History, written about 420 A.D. 
by Palladius, the bishop of Helenopolis (c. 363/364 – c. 431). 

 
Однією з цікавих історичних проблем як джерелознавчої точки зору, 

так і з точки зору вивчення ментальних процесів людей минулого є 
питання взаємовідношення усної і письмової сфер функціонування мови. 
Відомо, що тексти звучать і резонують по-різному в різних середовищах. 
Ця студія має на меті на одному конкретному прикладі продемонструвати 
наскільки несподіваними та неоднозначними можуть бути звичні уявлення 
про дуалізм усної та письмової сфери функціонування слова, коли мова 
йде про раннє середньовіччя; наскільки механізми тієї культури 
дозволяють передавати та змінювати значення тексту при переході з однієї 
сфери в іншу. Зазначена проблема близька до питань, що вивчаються 
історичної антропологією, напрямками, що дискутують різні аспекти 
письма та читання в середньовічному Християнстві.   

Теоретичні основи роботи 
Усна та письмова сфери функціонування мови у 

ранньохристиянській літературі були близько пов’язані; їхній інтенсивний, 
активний взаємовплив багато в чому визначав специфіку культури 
середньовіччя. Тому, певні теоретичні передумови роботи, що стосується 
взаємодії письмового та усного слова, мають бути оговорені як основне 



підґрунтя для подальшого розвитку ідей в дослідженні конкретного 
прикладу.  

По-перше, усне слово мало в середньовіччя надзвичайно велике 
значення, більше, ніж воно має зараз у нашій власній культурі та 
сучасному житті (як це було продемонстровано в роботі Вільяма А. 
Грахама) [1]. 

По-друге, «середньовічне усне слово» завжди лишається і лишиться 
невловимим для дослідників – ми не можемо взяти інтерв’ю у людей 
середньовіччя. Змусити їх говорити дослідник може лише завдяки певним 
натякам та підказкам в текстах письмових. Іншими словами – сучасники 
мають можливість почути голос людей середньовіччя тільки через 
посередництво письмових джерел, що є у нашому розпорядженні. 

По-третє, коли мова йде про середньовічну культуру, надзвичайно 
важко передбачити де, коли і як письмовий текст починає функціонувати 
переважно як усний, і навпаки, коли текст, що претендує бути усним, має 
визначені літературні джерела і являє собою лише топос – загальне місце 
чи cliché. 

По-четверте, в середньовічній культурі та літературі усний текст 
часто перетворюється на письмовий, а письмовий на усний. Більше того, 
такі трансформації можуть бути неодноразовими. Вони і представляють 
собою найцікавіше питання для дослідження, оскільки дають можливість 
зрозуміти, як і чому певна інформація залишається  і переходить з усної 
мови в текст і навпаки, певна губиться, а деякі речі змінюють не тільки 
значення, але й мовний регістр (пафос переходить в іронію, загальні речі 
розуміються у дуже конкретному значенні тощо).    

Лавсаїк Палладія Єленопольського 
Як саме теоретичні принципи, перераховані вище, можуть 

«спрацьовувати» практично, буде розглянуто на конкретному прикладі. 
Головне джерело даної студії належить перу одного з найважливіших 
авторів східного Християнства – Палладію Єленопольському (c. 363/364 – 
c. 431) – Лавсаїк. Лавсаїк являє собою агіографічний текст, написаний 
грецькою мовою, що належить до літературного жанру, який в 
англомовній науковій літературі має назву travelogue, тобто оповідь про 
мандрівку чи паломництво. Традиційно текст датується приблизно 420 
роком (дата визначена за інформацією, поданою в самому тексті) [2]; Г. 
Бунге, ґрунтуючись на коптських та сирійських фрагментах тексту, а 
також враховуючи відомості Сократа Схоластика в Historia Ecclesiastica, 
пропонує іншу дату – середина 90-х років четвертого століття [3]. Текст 
являє собою колекцію оповідей про монахів, відлюдників та світських 
аскетів, як чоловіків, так і жінок. Основна сюжетна лінія розвивається 
згідно з мандрівкою Палладія єгипетською пустелею; він відвідує відомих 



Отців пустелі, спостерігає їхнє життя, слухає повчання і історії про інших 
подвижників.  

Фольклорні джерела 
Дослідниками було зазначено, що Лавсаїк може мати певні коріння і 

витоки в усній традиції фольклорних оповідей про життя монахів в 
єгипетській пустелі. Більше того, Лавсаїк іноді називають навіть «збіркою 
чернечого фольклору.» [4]. Образи і сюжети, іноді цілі фрагменти оповідей 
мають паралелі в збірках так званих Apophthegmata Patrum, тобто сказань 
святих Отців, Aegyptiorum Monachorum Historia (Історія монахів 
єгипетських, текст, латинських переклад якого приписують Руфіну з 
Аквілеї) тощо. Це може означати те, що Палладій щонайменше міг 
використовувати певні усні оповіді та історії, що побутували в середовищі 
монахів-коптів, включивши їх у свій власний текст. 

Ця теза може бути підтверджена ще двома основними аргументами: 
по-перше, важливим спостереженням є те, що в порівнянні з текстами 
ранньої християнської літератури тих часів, так як і з іншим текстом, що 
належить перу самого Палладія, Dialogus de vita Joannis Chrysostomi 
(Діалог про життя Іоанна Хризостома), Лавсаїк являє собою досить 
простий нарратив як з лінгвістичної точки зору, так і з огляду на зміст. 
Його стилістична і риторична організація, рівень розуміння теологічних 
проблем, актуальних для того часу, і розвитку, розробки ідей, стратегії 
використання добре відомих зразків та прикладів з Біблії та 
ранньохристиянських текстів дозволяють зробити припущення про 
значний вплив усної чернечої культури.       

По-друге, припущення про те, що Лавсаїк має певні витоки в усній 
традиції єгипетських монахів, може бути продемонстроване через аналіз 
збережених коптських фрагментів тексту, що в різний час були 
опубліковані кількома дослідниками [5]. Текстологічний аналіз свідчить, 
що щонайменше деякі коптські фрагменти є більш ранні, ніж грецький 
текст власне самого Лавсаїка [6]. Проте проблема ще далека від 
остаточного розв’язання, оскільки К. Батлер, що вперше видав текст 
«справжнього», «чистого» Лавсаїка, позбавленого пізніших нашарувань, і 
провів надзвичайно ґрунтовне текстологічне дослідження, підтримує 
протилежну точку зору: дослідник прийшов до висновків, що грецький 
текст Лавсаїка є старший за збережені коптські фрагменти, що насправді 
являють собою лише переклади твору Палладія [7]. Тому це питання все 
ще дискутується в академічному середовищі і не має однозначного 
вирішення.  

Біблійні цитати 
Біблійні цитати дають можливість зробити інший важливий зріз 

щодо переходу усного слова в письмове в середньовічній культурі. Як 



майже кожний середньовічний текст, Лавсаїк містить чимало точних та 
неточних цитат з Біблії, запозичених фрагментів, посилань та алюзій до 
текстів святого Писання. Для літератури середньовіччя Біблія була 
головним джерелом для запозичення текстів та ідей, прикладів та 
структурних зразків організації нарративу; більше того, задавала все 
світовідчуття і світорозуміння. 

В Лавсаїку біблійні цитати і алюзії були використані як типологічні 
приклади і характеристики позитивних та негативних персонажів - 
праведників та грішників; описи ситуацій, що містяться на сторінках 
палладієвого твору, нерідко постають через їх біблійні паралелі, тобто 
сучасні події зображуються біблійних поняттях і «декораціях»; Палладій 
звертається до тексту Біблії для пояснення своєї позиції як автора та 
аргументації своїх ідей, суджень і поглядів; для ментального поєднання 
часу і простору між подіями Біблії та Лавсаїка.  

Цікаве припущення щодо мети використання біблійних фрагментів в 
Лавсаїку може бути зроблене завдяки аналізу фраз, які Палладій 
використовує для безпосереднього введення цитати у власний текст. Серед 
тих, що є типовими чи найчастішими прикладами таких фраз, можуть бути 
названі наступні. 

ὡς πληροῦσθαι τό γεγραµµένον таким чином виконуючи 
написане… 

ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθέν для того, щоб виконати 
сказане… 

συνεκδεχόµενος καὶ τὴν ἀνάλυσιν τῆς 
ψυχῆς καθ’ ἡµέραν, κατὰ τὸ 
γεγραµµένον· 

Будь готовий до звільнення 
твоєї душі згідно з 
написаним… 

κατὰ τὸ εἰρηµένον згідно тому, що було 
сказане… 

ὡς καθ’ ἱστορίαν πληροῦσθαι ἐπ’ αὐτῷ τὸ 
γεγραµµένον 

так, завіт був виконаний на 
ньому, де [в завіті] 
сказано…  

εἰδὼς τὴν ἀπόφασιν ὄτι пізнаючи те, що було 
стверджене…  

κατὰ τὸ γεγραµµένον згідно з написаним… 



ἔργῳ πληροῦσα τὸ γεγραµµένον Вона дійсно виконала 
написане… 

ὡς ἐπ’ αὐτοὺς πληροῦσθαι τὸ 
γεγραµµένον 

Так те, що було написане, 
було виконане на ній 

 
Таким чином, завдяки фразам, які застосовував Палладій, може бути 

простежене ставлення до біблійних текстів. Головним висновком про 
сприйняття біблійного слова сучасниками Палладія є розуміння того, що 
люди їхнього часу та їхні взаємостосунки виконують ідеї та пророцтва 
Біблії; вони сповнюють те, що було колись передбачене – написане чи 
сказане. Таким чином, біблійні події стають реальністю життя; ситуації з 
героями Лавсаїка повторюють священну історію і описані через образи 
добре відомих прикладів.   

Точність цитування 
Більша частина біблійних цитат в Лавсаїку є неточними, тобто 

містять більшою чи меншою мірою значні зміни порівняно з відповідним 
оригінальним біблійним пасажем. Нижче подані основні приклади 
лексичних, граматичних та синтаксичних змін:   

Біблія  
(Септуагінта [8], Грецький Новий 

Заповіт [9]) 

Лавсаїк [10] 

Συνέχοµαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν 
ἐπιθυµίαν ἔχων είς τὸ 
ἀναλῦσαι καὶ σὺν χριστῷ ἐῖναι, 
πολλῷ µᾶλλον κρεῖσσον (Матв. 
11:29) 

’Аγαθὸν τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν 
χριστῷ ἐῖναι (Слово додане). Лист до 
Лавса. 

µὴ ἀστόχει διηγήµατος 
γερόντων, καὶ γὰρ ἀυτοὶ 
ἔµαθον παρὰ τῶν πατέρων 
ἀυτῶν (Сирах  8:9) 

Μὴ ἀστοχήσῃς διηγήµατος 
γερόντων, καὶ γὰρ καὶ αὐτοὶ παρὰ 
τῶν πατέρων ἔµαθον. (форма 
дієслова змінена, сполучник καὶ 
доданий, займенник ἀυτῶν опущено, 
змінені місцями частини фрази). 
Пролог 4. 

ἀνῆλθον ἐις ‛Іεροσόλυµα 
ἱστορῆσαι Пέτρον (Гал. 1:18) 

Ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυµα ἱστορῆσαι 
Κηφᾶν (слова замінено на синоніми). 



Пролог 6. 

Каὶ ἦσαν ὁι µαθηταὶ ’Іωάννου 
καὶ ὁι τῶν Фαρισαίων 
νηστεύοντες· καὶ ἔρχονται καὶ 
λέγουσιν ἀυτῷ, Διὰ τί ὁι 
µαθηταὶ ’Іωάννου καὶ ὁι τῶν 
Фαρισαίων’ νηστεύουσιν, ὁι δὲ 
σοὶ µαθηταὶ ού νηστεύουσιν; 
(Марк 2:18) 

Ἵνα τί οἱ µαθηταί σου οὐ 
νηστεύουσιν ὡς καὶ οἱ Ἰωάννου; 
(фраза скорочена і перебудована, але 
значення збережене). Пролог 11. 

Тίς ἀναβήσεται ἐις τὸ ὄρος τοῦ 
κυρίου καὶ τίς στήσεται ἐν 
τόπῳ ἁγίῳ ἀυτοῦ; ἀθῷος  
χερσὶν καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ, 
ὃς οὐκ ἔλαβεν ἐπί µαταίῳ τὴν 
ψυχὴν ἀυτοῦ... (Псалми 23:3-4) 

Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ 
κυρίου; …ἢ τίς στήσεται ἐν τόπῳ 
ἁγίῳ αὐτοῦ; ἀθῷος χερσὶ καὶ 
καθαρὸς τῇ καρδίᾳ, ὃς οὐκ ἔλαβεν 
ἐπὶ µαταίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ (перед 
іменником κυρίου пропущений 
артикль τοῦ; сполучник καὶ замінений 
на синонімічний ή (і, та); і тому 
іменник χείρ (рука) використаний в 
іншій графічній формі Dat. pl. – χερσί, 
замість χερσίν). HL 6.4. 

ἀπολεῖς πάντας τούς 
λαλοῦντας τὸ ψεῦδος (Псалми 
5:7) 

ἀπολλύει Κύριος πάντας τοὺς 
λαλοῦντας τὸ ψεῦδος (В Септуагінті 
фраза являє собою звертання до Бога, а 
відтак дієслово вжито в Sing, persona II 
- ἀπολεῖς; в Лавсаїку введено підмет – 
Кύριος, тому дієслово 
використовується в Sing, persona III  - 
ἀπολλύει). HL 17.1. 

Кαὶ πατέρα µὴ καλέσητε ὑµῶν 
ἐπὶ тῆς γῆς· ἑῖς γάρ ἐστιν ὁ 
πατὴρ ὑµῶν, ὁ ἐν τοῖς ου̉ρανοῖς. 
µηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· ἑῖς 
γὰρ ὑµῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ 
χριστός”(Матв. 23:9-10) 

Μὴ καλέσητε διδάσκαλον ἐπὶ τῆς 
γῆς (Фраза скорочена і перебудована; 
іменник πατὴρ опущений, але 
введений διδάσκαλον, що ближче до 
синонімічного слова καθηγηταί). HL 
26.1. 



Оὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον, καὶ βλέπων 
εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ (Лука 
9:62) 

Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ’ 
ἄροτρον καὶ στραφεὶς εἰς τὰ ὀπίσω 
εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν (The присвійний займенник 
αὐτοῦ (свій власний) пущений; 
дієслово βλέπων (дивитися, бачити, 
прагнути) змінене на στραφεὶς 
(повертати, перевертати, змінювати); 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ (царство 
Боже) змінене на τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν (царство небесне)). HL 35.9. 

τελειωθεὶς ἐν ὀλίγω˛ 
ἐπλήρωσεν χρόνους µακρούς· 
(Премудрість 4:13) 

Ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐπλήρωσεν ἔτη 
πολλά (фраза перебудована, слово 
τελειωθεὶς (ти досяг) пропущене; 
іменник χρόνος (час) використаний в 
першій частині фрази та замінений на 
ἔτος (рік) у другій частині; πολλά 
(багато) використане на місці µακρός 
(великий, довгий)). HL 38.1. 

Оὐκ ἔνι ’Іουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, 
οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, 
οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες 
γὰρ ὑµεῖς ἑῖς ἐστε ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ (Гал. 3:28) 

Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ 
θῆλυ (з фрази взяті окремі фрагменти, 
переставлені місцями). HL 49.2 

 
В цілому, основними змінами є: скорочення та розширення фрази; 

заміна окремих слів, словосполучень та частин фрази; перебудова речення 
(питання перетворені на оповідні речення, змінений підмет); зміни в 
граматичних формах дієслів та іменників; використання синонімічних слів 
та фраз.  

Належить також зазначити, що такі зміни не є чимось незвичайним 
для середньовічних текстів. Наприклад, на час їх написання Лавсаїка 
канон Біблії ще не був усталений, іншими словами, на відміну від 
сучасного дослідника у Палладія не було критичного видання Біблії. 
Більше того, такі зміни і неточності при цитуванні стають очевидними, 
беручи до уваги методи роботи середньовічного автора: по-перше, у 
більшості випадків цитування відбувалося по пам’яті; по-друге, цитування 



основувалось не на прочитаному тексті (як то звично в наш час), але на 
тексті почутому, іншими словами люди середньовіччя «читали вухами»; 
по-третє, говорячи про цитування Біблії, цей «почутий» текст міг бути 
чутий на регулярних богослужіннях в церкві частиною яких було читання 
окремих фрагментів з Біблії. Тому в цьому випадку головним джерелом 
цитування могли бути Лекціонарії – книги, що, подібно до пізніших 
слов’янських Апракосів та Паремійників, містять біблійні частини 
призначені для читання в церкві і організовані за календарним принципом. 

З однієї сторони, такі припущення дають теоретичну можливість 
подальшого дослідження через порівняння біблійних цитат у 
середньовічному тексті з відповідними фрагментами з Лекціонаріїв. З 
іншого боку, практично цей підхід є, на жаль, цілком непридатним для 
розвитку студії над Лавсаїком. Твір Палладія був написаний доволі рано 
(початок Vст.), в той час як канон богослужінь грецької Церкви був 
сформований тільки на VII-VIII ст., а найбільш ранній збережений 
манускрипт дотується IX ст. (Sinai, gr.7). Таким чином, для подальшого 
дослідження у цьому напрямку немає чітких критеріїв, за яким текст 
Лавсаїку може бути звірений. 

Як єдине приблизне підґрунтя для порівняння нами був 
використаний слов’янський Паремійник, що датується останньою 
четвертю XV ст. він являє собою переклад грецького лекціонарію ІХ ст. 
[11]. Встановлено, що майже всі цитати, наявні в Лавсаїку (за винятком 
лише двох), є серед біблійних фрагментів, вміщених в Паремійнику. Цей 
аналіз не претендує мати вирішальне значення при академічному 
вирішенні проблеми, оскільки це методологічно неточно вивіряти ранній 
текст за пізнішим. Однак результати частково доводять наше припущення. 

Для нашого дослідження важливою є те, як у культурі та літературі 
середньовіччя письмове слово змінюється на усне, а усне – знову в 
письмове. Проведений аналіз функціонування і змін біблійних цитат в 
тексті Лавсаїка дозволяє окреслити таку загальну схему трансформації:     
Біблія (написаний текст) → читання на богослужінні (усне слово) → 
середньовічний нарратив (написаний текст) 

Більше того – і це є найцікавішим для нашої студії – для Лавсаїка 
може бути простежена навіть наступна трансформація письмового тексту 
знову в усний. Так, згідно з правилом введеним Св. Савою в його Типіконі 
(І половина VI ст.), що і до цього часу зберігається в православній Церкві, 
фрагменти з Лавсаїка повинні читатися на утрені протягом Великого 
посту: «З першої неділі Великого посту: щосуботи та щонеділі ми читаємо 
Євангеліє за Марком; на утрені «Шість днів творіння» Хризостома. В інші 
дні Великого посту щоутрені ми маємо чотири читання: два з св. Єфрема і 



два з Лавсаїка. На часи ми читаємо Лествицю. В трапезній ми читаємо 
житія святих і патерик протягом всього року.» [12].  

Таким чином, Лавсаїк у І половині VI ст. став частиною церковних 
читань тобто знову став функціонувати в усній сфері.  

Підсумовуючи варто зазначити, що взаємодія усної та письмової 
сфер функціонування слова в ранньому середньовіччі залишається 
важливим питанням. У нашому дослідженні ми простежили як в 
середньовічній культурі та літературі письмовий текст перетворюється в 
усний і vice versa, причому неодноразово. В цілому, письмовий текст може 
несподівано почати функціонувати переважно як усний текст. Зрештою, 
нам навіть важко передбачити, скільки алюзій до Лавсаїка  може бути 
знайдено в письмових текстах після того, як твір Палладія був 
запроваджений серед обов’язкових читань у Церкві.   
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