








рядку денного. Щодо постання самої рожаничної проблеми на 
Русі, то вона мала якісь реальні підвалини. Шлях до розуміння 
таких підвалин дає вже неодноразово згадуване вище "Слово 
Исаи# пр(о)р(о)ка истолковано с(в# )тымъ Iw ано(м) Златаоус-
то(м). о поставл#ющи(х) второую трапезу роду и роженицамъ"10. 

Укладач повчання дотримується прийому церковної бесіди: 
приводячи цілком паремію, він подає від себе тлумачення і пояс-
нення, після чого продовжує текст, доповнюючи його новими 
тлумаченнями. Одне з них значно відрізняється від дійсного змісту 
Біблії. Воно стосується фрази І стане Шарон пасовиськом отари, а 
долина Ахор за ліжницю худоби великої, для народу Мого, що шука-
ли Мене. Ідея худоби (волів, якщо бути ближчим до давніх текстів) 
відображає господарський уклад, мірою добробуту в якому була 
худоба. Та ж сама міра добробуту була притаманною в релігійній 
уяві і потойбічному життю. Цей потойбічний добробут можна 
здобути служінням (роботою, як це називає "Слово Ісаї проро-
ка...") істинному Богу. Давньоруський автор принципово міняє 
тлумачення: [і буде] дєбрь м>хорьская в покои воломь. то дєбрь 
wхоръская вышн#го їєр(уса)лима пажить, а волове кротціи єп(ис-
ко)пи и поповє ижє ход#(т) по цєрк(о)вному уч(е)нію. и инкхъ 
добрк учашє, вы же wставльшєи м# и забывающе гору с(в#)тую 
мою. и готовающє трапезу род# и роженицамъ, наполн#юще чръпа-
нїа бксомъ, азъ пркда(м) вы на wружїє...11 

На перший погляд, можна було б пояснити таке тлумачення за 
рахунок поганого розуміння автором тексту Священного Пись-
ма. Можливо, так воно в даному випадку і було. Проте переос-
мислення біблійного тексту відображає концептуальні підвалини 
повчання: воно все спрямоване проти тих служителів церкви, які 
збочують церковне вчення12. Переосмислення базується на анто-
німічному протиставленні ідеї роботи = служіння Богу в земному 
житті (иже работають богу; се работающи ми, вы же работающе 
бксом тощо) та вічного спокою = відпочинку на тому світі. З цьо-
го ідея волів як робочої худоби переноситься на єпископів та попів, 
які своєю вірною роботою, навчанням пастви (овець) заслугову-
ють тут собі такий спокій там, у долині Ахор. 

Образне перенесення понять промовляє на користь того, що 
автор повчання справді має на увазі тих служителів церкви, які 
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неправильно навчають паству, вводять у пагубу через хибне книж-
не вчення (и в велику пагубу вводите uceehcmeue книжное. и велико 
зло еже не разумети почитаемаго). 

Таким чином, "Слово Ісаї пророка. . ." є досить виразним 
свідченням того, що на Русі існувала внутріцерковна полеміка, 
пов'язана з рожаничним культом. Ясно, що вона не могла бути 
апологією язичницьких демонів на зразок рода і рожаниць, які, у 
свою чергу, начебто є відповідниками семітських демонів, згаду-
ваних у Біблії (насправді ця відповідність, як було показано вище, 
хистка й непереконлива). 

На наш погляд, "Слово Ісаї п р о р о к а . " відображає процес ак-
тивного постання давньоруського (Володимиро-Суздальського 
передусім) культу Богородиці у XII ст., що пов'язане з діяльністю 
князя Андрія Боголюбського. Очевидно, в народі на Богородицю 
відразу ж почала переноситися язичницька обрядовість породіль-
ного характеру: Богородицю стали вшановувати породільною 
(рожаничною) трапезою як жінку-породіллю (рожаницю, рожени-
цю). Це й викликало необхідність церковного обговорення про-
блеми, бо підпадало під ознаки аріанської або несторіанської єресі. 
Щодо окремих язичницьких персонажів під назвами рожаниця або 
род, то у східних слов'ян їх взагалі не було. Уявлення про цих пер-
сонажів виникли в науковців лише в XIX ст. за рахунок невірного 
тлумачення змісту давньоруських пам'яток в умовах вкрай обме-
женої інформації як про язичництво слов'ян, так і про історію дав-
ньоруської церкви домонгольського періоду. 
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8. Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда 
говорят: "не повреди ее, ибо в ней благословение "; то же сделаю Я и 
ради рабов Моих, чтобы не всех погубить. 

9. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и насле-
дуют это избранные Мои, и рабы Мои будут жить там. 

10. И будет Сарон пастбищем для овец и долина Ахор — местом отдыха 
для волов народа Моего, который взыскал Меня. 
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