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АТРИБУЦІЯ 
СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО РУКОПИСУ 20-х років ХІХ ст.

ЗІ ЗБІРКИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ У ЛЬВОВІ
імені АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Присвячено атрибуції нотного рукопису з колекції старообрядницьких кодек-
сів Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького. Кодикологічний та фі-
лігранознавчий аналіз дозволив звузити рамки часу його створення до першої чвер-
ті ХІХ ст. Аналіз структури тексту виявив, що це нотна книга, відома під назвою 
«Празники», а не Ірмологіон, як зазначено в музейному опису. Мистецтвознавчий 
аналіз дозволив віднести рукопис до старообрядницьких рукописів гуслицького 
стилю. Виявлено, що книга є роботою М. І. Шитікова.

Ключові слова: нотні рукописи, старообрядництво, книжна орнаментика, гус-
лицький стиль та письмо, атрибуція старообрядницьких рукописів, переписувач та 
мініатюрист першої пол. ХІХ ст. Михайло Іванович Шитіков.

Збірка кириличних рукописів Національного музею у Львові ім. Ан-
дрея Шептицького (далі – НМЛ) – одна з найцінніших в Україні, яка ре-
презентує не лише пам’ятки української писемності від часів Галицько-
Волинського князівства до ХІХ ст., географія яких охоплює терени Галичи-
ни, Волині, Лемківщини, Подніпров’я, Поділля, а й окремі зразки з Білору-
сії та Росії. Її основу складають манускрипти, передані митрополитом Ан-
дреєм упродовж 1905–1939 рр. з архіву Львівської капітули, а також з біблі-
отек різних установ та дарів приватних осіб.

Завдяки методичному формуванню збірки рукописів НМЛ митропо-
литом Андреєм Шептицьким і першим директором музею І. С. Свєнціць-
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ким була зібрана невеличка унікальна колекція з 13 кириличних музич-
них кодексів XVI–XІХ ст., записаних одним із різновидів невменної нота-
ції – знаменною, путьовою та демественною нотаціями.

Після реформи богослужбових книг московського патріарха Никона 
з кінця XVII ст. основними центрами переписування та оформлення ру-
кописів знаменної нотації стають місця компактного проживання старо-
обрядців: у малозаселених окраїнах і місцевостях Росії – на Півночі, Ура-
лі, в Сибіру, на Поволжі, Верхокам’ї, Дону, Виг (Виговська поморська пус-
тель у Карелії), села і скити Володимирської, Костромської, Ярославської, 
Нижегородської, Самарської і Саратовської губерній, підмосковні Гусли-
ці; а поза її межами – в Білорусії, на Гомельщині (Вєтка), Прибалтиці (пе-
реважно в Латвії – Латгалія та Естонії – Західне Причуддя); в Україні – на 
Гетьманщині, Правобережній Україні, Буковині (Біла Криниця); в Мол-
довському князівстві; в Османській імперії та ін. У багатьох з цих місць 
склалася власна оригінальна школа рукописної книги з характерними для 
кожного регіону особливостями шрифту, мініатюр й орнаменту. Виникли 
поморський, вєковський, гуслицький та інші стилі книжкового оформлен-
ня, художні принципи і характер яких майже не вивчені.

Унікальність колекції НМЛ невменних рукописів ХVІІ – початку 
ХХ ст., записаних знаменною, путьовою та демественною нотаціями, по-
лягає в тому, що, попри її невелику кількість, вона дає цілісне уявлення 
про історію розвитку сакральної музичної культури та мистецтва рукопис-
них книг на теренах України, Росії і Білорусії, оскільки серед них є кодек-
си невменної нотації – і дореформені, і пореформені, старообрядницькі як 
попівського, так і безпопівського напрямів.

Як пам’ятка писемності, мови, літератури, музичної культури і мис-
тецтва загалом рукописна слов’янська книга віддавна привертала увагу до-
слідників. В. І. Бутовський [13], В. В. Стасов [53], О. С. Грузинський [14],
Ф. І. Буслаєв [12], М. Ф. Біляшівський [7, 8], В. М. Щепкін [55], О. М. Сві-
рін [52], О. С. Попова [46, 47, 48], Т. В. Ільїна [25], Г. К. Бугославський [10, 
11], Ф. І. Тітов [54], І. С. Свєнціцький [49, 50, 51], П. М. Жолтовський [17, 18],
Я. П. Запаско [20, 21, 22, 23, 24], Ю. П. Ясіновський [56] та інші чимало зроби-
ли для вивчення книжкової мініатюри, почерків, декоративного оздоблення 
та оправ східнослов’янських манускриптів. Ними були сформульовані озна-
ки основних орнаментальних стилів, що існували на східнослов’янських 
теренах до XVII ст. включно: візантійський, тератологічний, балканський, 
нововізантійський і стародрукований. Однак книжковій орнаментиці піз-
ньої рукописної традиції XVIII–XIX ст. уваги приділено значно менше.

Класифікація декору пізньої рукописної традиції на стилі доволі
умовна. Це пояснюється тим, що дослідження художнього оформлення 
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рукописів кінця ХVII–ХХ ст. ще перебуває на початковій стадії, і немає 
чітких критеріїв співвіднесення книжкової орнаментики з тим чи іншим 
стилем. Складність віднесення декору до того чи іншого стилю певною 
мірою пов’язана зі слабкою вивченістю орнаментики книг місцевих ру-
кописних центрів, де переписувачі займалися, крім копіювання відомих 
зразків орнаменту, створенням власних мистецьких рішень як у колірно-
му, так і в сюжетному плані. Дослідження в цьому напрямі, безсумнівно, 
сприятимуть виявленню нових стильових напрямів, характерних для пев-
ної місцевості і часу.

Одним із провідних рукописних осередків старообрядництва в 
останній третині XVIII ст. став регіон Гуслиці, розташований на півден-
ному сході Московської області. Однак через значну і більш ранню попу-
лярність поморських рукописів Виголексінської пустині, які у XX ст. час-
то ототожнювалися зі старообрядницьким мистецтвом в цілому, інші цен-
три досліджувалися набагато менше. Специфіки оформлення старообряд-
ницької книги мистецтвознавці практично не торкалися і часто при опису-
ванні оздоблення старообрядницьких рукописів з інших місцевостей від-
носили його до «поморського» стилю. 

Не став винятком і рукопис із НМЛ (Ркк-69), який у музейних опи-
сах значився як «Ірмологіон крюковий ХІХ ст. поморського письма». Ру-
копис було придбано перед 1907 р. у московському антикваріаті Больша-
кових (Сергія Тихоновича (1842–1906) і його сина Миколая Сергійовича
(† 1938) [27]. Проте на приклеєному аркуші форзацу верхньої дошки опра-
ви наклеєно вирізку з друкованого букіністичного каталогу німецькою мо-
вою з коротким описанням книги: «980. Kirchengesangbuch für die Feiertage 
in linienlosen Haken-Noten. / Handschrift von 192 Blatt (21x33 cm). 26 Zeilen 
auf der Seite, mit 14 blattgrossen Capitel-Titeln, 10 Kopfl eisten, 10 Initialen, alle 
in Gold und Farben ausgeführt, ferner einer blattgrossen Miniatur: Die Geburt 
der heligen Muttergottes. (Ca. 1790). Russisch. In prächtigem, gleichzeitigem 
Ganzlederband mit Goldpressung und Krampen. Eine hervorragende Leistung 
kirchlicher Buchbinderarbeit. 200 – Die Krampen sind modern, Rücken ist 
wenig beschädigt, der hintete Deckel hat eine Schramme. – 980. Церковний 
пісенник для Празників на безлінійних крюкових нотах. / Рукопис 192 ар-
кушів (21x33 см). 26 рядків на сторінку, з 14 цілосторінковими титулами 
розділів, 10 заставками, 10 ініціалами, усе в золоті і барвах, а також ціло-
сторінкова мініатюра: «Різдво Пресвятої Богородиці» (близько 1790 р.). 
Росія. В розкішній тогочасній цілошкіряній оправі зі золотим тисненням 
і застібками. Видатний твір церковного інтролігаторства. 200. – Застібки 
сучасні, корінець злегка ушкоджений, спідня дошка має подряпини». Про-
те, як побачимо нижче, це описання не зовсім відповідає дійсності.
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Аналіз текстології рукопису підтвердив, що він не є Ірмологіоном, 
а це – нотна книга під назвою «Празники», яка сформувалася наприкін-
ці XVI–XVII ст. і містить піснеспіви на дванадесяті Господні і Богородич-
ні свята, розташовані за порядком року, починаючи з вересня (від Різдва 
Пресвятої Богородиці 8 (21) вересня).

Рукопис переписаний півуставом нового часу на папері 1813–
1818 рр. з водяним знаком «герб Петербурга» та контрмаркою «АО 1818» 
виробництва папірні Олександра Ольхіна [28, № 45, 46 (1813–1816 рр.)].

На особливу увагу заслуговує його оздоблення, витримане в гуслиць-
кому стилі, який був прийнятий у середовищі «попівців» (на відміну від 
«поморського» письма «безпопівців»). Регіон Гуслиці був одним із голо-
вних книгописних центрів московського старообрядництва Рогозького 
кладовища, який остаточно сформувався в останній третині XVIII ст. 

Самобутність культури Гуслиць вперше привернула увагу дійсного 
члена Московського губернського статистичного комітету І. І. Ординсько-
го, в працях якого виділені особливості гуслицької говірки, наведені сели-
ща, які належать до Гуслицького регіону, відзначені характерні для цього 
краю промисли [33, 34]. Перші дослідження орнаментики гуслицьких ру-
кописів здійснив протоієрей Е. О. Бобков, який вказав на зв’язок гуслиць-
кого стилю зі стародруковим орнаментом видань Московського Печатно-
го Двору і з народним мистецтвом [9]. Дослідженнями гуслицької книги 
(в тому числі й музичних рукописів знаменної нотації) займалися музико-
знавець М. Г. Дєнисов 15, 16], історик та етнолог С. С. Михайлов [31, 32]. 
Особливу роль для вивчення гуслицької книгописної традиції відіграють 
праці археографа та історика О. О. Агеєвої і мистецтвознавця О. О. Под-
трукіної, в яких досліджуються особливості старообрядництва в Гуслицях, 
книжність старообрядницького Підмосков’я, долі гуслицьких співаків, іко-
нописців і переписувачів книг та декоративне оздоблення знаменних руко-
писів [1, 2, 3, 4, 5, 6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45].

Книги гуслицького письма розповсюджувалися в усіх старообряд-
ницьких парафіях Росії і за кордоном аж до зняття заборони на видання 
старообрядницької літератури в Росії в 1905 р. Гуслицька орнаментація 
сформувалася під впливом пізнього стародрукованого орнаменту 1640–
1650 рр. і рукописних книг XVI–XVII ст. Значний вплив на формування 
гуслицької книгописної школи справила вєтківська школа, яка діяла на те-
риторії тогочасної Речі Посполитої (на етнічних білоруських землях). 

В оздобленні «Празників» зі збірки НМЛ (Ркк-69) простежуються 
характерні риси, притаманні всім гуслицьким рукописам. Так, заголовний 
аркуш (арк. 1) є заставкою-рамкою із вписаною всередині в’яззю золо-
том на кіноварному підкладі назвою першого розділу. Слід відзначити, що 
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гуслицька в’язь належить до т. зв. штамбового, або фрактурного стилю, 
для якого характерна відсутність вигинів і округлень в малюнку літер, що 
остаточно сформувався близько середини XVII ст. 

Заставка-рамка має архітектурну конструкцію (дві колони, антабле-
мент і базу) і доповнена т. зв. гуслицьким рослинним орнаментом вели-
ких форм. Він сформувався на основі оздоблення видань Московсько-
го Печатного двору 1540–1650 рр., стародрукованого стилю рукописної 
книги XVI–XVII ст. та старообрядницького вєтковського письма XVII–
XVIII ст. і народної орнаментики [9]. Головний мотив гуслицького орна-
менту – це великі трави і листя зі стилізованими квітами та плодами. Крім 
рослинних елементів на сторінках рукописів часто присутні зображен-
ня різноманітних птахів, що створює загалом образ райського саду. Роз-
фарбування орнаменту – на жовтому, золотому, зрідка бронзовому тлі зо-
бражуються трави. Найчастіше кольори трав такі: жовтий, червоний (ма-
линовий), блакитний, зелений. Такого немає в жодній зі старообрядниць-
ких рукописних шкіл. Колористичне рішення оздоблення рукопису з НМЛ 
складають червоний, жовтий і зелений кольори на золотому тлі. Наступ-
ною відмінною рисою, мабуть, найпомітнішою, що характеризує гуслиць-
кий орнамент, є кольорове штрихування, яке застосовується мініатюрис-
тами та ілюмінаторами для моделювання об’ємів або при розфарбовуван-
ні декоративних елементів. 

Окрім заставки-рамки в рукопису зустрічаються заставки двох типів. 
До першого належать 12 заставок у прямокутній рамці з центральним ва-
зоном (короною або квіткою), з яких симетрично відходять гілки аканту, 
і з виступаючим за межі прямокутника лінійним горизонтальним обрам-
ленням та оздобленням на полях у вигляді квітучої гілки, увінчаної пташ-
кою, на арк. 3 зв., 17 зв., 33 зв., 48, 64, 79, 90, 110, 120, 131, 145 і 159. 

Загалом прикраси на полях гуслицької книги бувають декількох ви-
дів. Найбільш поширеними, як і в рукопису із НМЛ, є оздоблення у ви-
гляді стовбура (гілки), на який немов нанизані рослинні елементи (квіти). 
На думку О. О. Подтуркіної, «як декоративний елемент гілка з квітами 
символізує світове дерево, родючість, життя і Богородицю, яка дарує жит-
тя» [45, с. 22].

Другий тип заставок у музейному рукопису представлений десятьма за-
ставками у вигляді геральдичних композицій із пишного листя довкола цен-
трального плоду або вазону із вільними краями, які розміщено на лінійній 
основі, на арк. 15, 31 зв., 77 зв., 88 зв., 104, 118 зв., 143, 129 зв., 156 зв., 174 зв.

Орнаментацію заставок доповнюють 23 великі кольорові ініціали на 
початках розділів на арк. 2 «В», 3 зв. «Д», 17 зв. «К», 31 зв. «Д», 33 зв. «Д», 
48 «П», 64 «П», 77 зв. «Д», 79 «Г», 88 зв. «В», 90 «В», 104 «W», 110 «Д», 
118 зв. «П», 120 «Г», 129 зв. «U», 131 «П», 143 «W», 145 «П», 156 зв. «П», 
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159 «W», 174 зв. «Р». Заставки та ініціали мають спільні елементи – акан-
тову гірлянду, завитки, які співзвучні з колонками в рамці-заставці. Окре-
мі ініціали доповнені зображеннями пташок, як, наприклад, ініціал «В» 
на арк. 2. Він найбільший та найгарніший у книзі і, на відміну від інших, 
не супроводжується заставкою, натомість на бічному полі сторінки обабіч 
тексту вміщено декоративне оздоблення у вигляді в’юнкої гілки, яку фор-
мують букети із вузьких листків аканта з квітками на кінцях, що в п’яти 
місцях на зовнішніх поворотах гілки перехоплені архітектурними елемен-
тами. Гілку увінчує невелика пташка. Колористичне рішення ініціалів ви-
тримане в тій самій гамі, що й заставки.

Підрозділи прикрашають 123 кіноварні ініціали з рослинними еле-
ментами. Їхньою особливістю є відсутність довгих орнаментальних паро-
стків, натомість ініціал супроводжує лише одне пишне стебло-квітка, що 
розташовується поруч із буквицею. Зрідка ініціали доповнені зображен-
ням царської корони та сітчастим орнаментом, як на арк. 29 і 76 зв. в ініці-
алі «Д». Окрім описаних вище ініціалів у тексті зустрічаються 68 суціль-
нокіноварних, без відводок, крапок та паростків.

Орнаментальне оздоблення музейного рукопису завершує 21 невели-
ка кінцівка на арк. 3, 14 зв., 17, 31, 33, 45 зв., 47 зв., 62, 77, 78 зв., 89 зв.,
103 зв., 109 зв., 118, 129, 130 зв., 144, 158 зв., 167 зв., 174, 193 зв. Ці кінців-
ки є дуже простими за малюнком і нагадують віньєтки-завитки, викона-
ні пером кіновар’ю або чорнилом. В оздобленні гуслицької книги кінців-
ки зустрічаються вкрай рідко, що може свідчити про приналежність му-
зейного рукопису до кола більш парадно та якісно оздоблених кодексів. 

Крім заставок, ініціалів та прикрас на полях рукопису на звороті 
арк. 1 вміщена фронтиспісна мініатюра із зображенням «Різдво Богоро-
диці». На мініатюрі породілля представлена напівлежачою, зліва її під-
тримує під руку служниця. Цей мотив був присутній на ранніх зображен-
нях свята Різдва Богоматері. Праворуч зображено діву, що підносить дари 
– чашу і келих. Уперше цей сюжет зустрічається вже на мініатюрі Міно-
логія (979–989 рр.) візантійського імператора Василія ІІ Болгаробойця. За 
дівою намальований стіл у прямій перспективі, який вказує на те, що дія 
відбувається всередині будинку, в інтер’єрі. На відміну від ранніх каноніч-
них зображень, Йоаким на мініатюрі сидить за столом біля ложа Анни. Та-
ким чином, сцена набуває побутового характеру. Можливо, ця сцена спів-
відноситься з розповіддю про трапезу, влаштовану праведним Йоакимом 
для священиків, книжників, старійшин і всього народу Ізраїльського, коли 
Діві Марії виповнився рік. Але очевидним результатом перетворення іко-
нографії стало те, що церемоніальна, урочиста сцена принесення дарів 
стала хоч і зворушливим, але пересічним моментом із сімейного побуту. 
Ці метаморфози добре ілюструють той процес у церковному мистецтві, 
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який прийнято називати «секуляризацією». Крім уже згаданих персона-
жів на мініатюрі за дівою з дарами перед столом зображена повитуха, яка 
тримає сповиту новонароджену. Дійство відбувається під потрійною арка-
дою на тлі палат з трьома теремами із двосхилими дахами. Колорит міні-
атюри органічно перегукується з орнаментальним оздобленням рукопису. 
Проте слід відзначити, що, на відміну від заставок та ініціалів, золото ви-
користане дуже помірно, лише в німбах святих.

Слід зауважити, що класична гуслицька мініатюра – «іконописна», 
площинна, їй притаманна умовність трактування образів, ескізність, на-
рисна манера зображення. Колорит найчастіше той самий, що і в само-
му орнаменті рукопису, – яскраві, відкриті кольори, переважно – малино-
вий, зелений, жовтий. Синій колір, часто присутній в орнаменті, в мініа-
тюрах практично не зустрічається. Золото використовується вкрай рідко, 
переважно – в розфарбуванні німбів і в написах. Для гуслицьких мініатюр 
характерні чорний або кольоровий контури, рівномірна заливка кольором 
без напівтіней, складки одягу передані лінійно. Персонажі створюються 
в іконописних традиціях, фігури трохи витягнуті, з великою потиличною 
частиною, лики узагальнені. В основному в мініатюрах переважає зворот-
на перспектива, проте підлога зображується в прямій, а деталі інтер’єру –
в прямій і зворотній перспективах. В одній мініатюрі поряд зі зворотною 
перспективою можуть зустрічатися деталі, побудовані за принципом пря-
мої перспективи. Скоріше за все, це відбувалося під впливом європейської 
культури, з якою гуслицькі переписувачі були знайомі. Стиль внутрішньо-
го оздоблення палат умовний, наближений до стилю московських мініа-
тюр другої половини XVI–XVII ст., з рисами російської дерев’яної архі-
тектури [45, с. 22–24]. О. М. Свірін пише, що в московських мініатюрах 
XVII ст. з’являються побутові деталі в одязі персонажів, в інтер’єрі палат, 
у пейзажі. Проте в гуслицьких мініатюрах переважає іконописна умов-
ність зображення. Виняток може становити внутрішнє оздоблення палат, 
які часто нагадують дерев’яні тереми з дахом, трубою, з якої йде димок, –
улюблений мотив гуслицьких майстрів оздоблення книг [52, с. 98–100].

На жаль, два покрайні записи російським скорописом ХІХ ст., ви-
явлені на арк. 204 зв.: перший, давніший, – ясно-коричневим чорнилом 
малорозбірливим почерком – «тихан [..] […] Залатый / Сія Празники»; 
другий – темно-коричневим чорнилом каліграфічним почерком «1866 
1866ого года Генвар” 29го дн” / Милостивому Государю»; не проливають 
жодного світла на історію створення і побутування музейного рукопису.

Рукопис зі збірки НМЛ належить до кращих зразків письма й оздоблен-
ня гуслицького стилю. За стилістикою, майстерністю виконання, палеогра-
фією, колористикою, композиціями орнаментального оздоблення музейний 
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рукопис близький до рукописного крюкового Октоїха з фонду рукописів Ві-
фанської духовної семінарії, який зберігається в Науково-дослідному від-
ділі рукописів Російської державної бібліотеки (далі – НДВР РДБ), в Мо-
скві, під шифром ф. 556 № 79. [29], Ірмологія 20-х років ХІХ ст. НДВР 
РДБ, ф. 556 № 81 [26], а також до книги «Празники» 1832 р. НДВР ГДБ,
ф. 614 (збірка Рогозького кладовища), № 8 [41] та «Демественника» 1828 р.
зі збірки Державної універсальної наукової бібліотеки Красноярського 
краю під шифром В-5041 [35]. На підставі цього можемо припустити, що 
всі рукописи вийшли з однієї майстерні, яка діяла в 20–30-х роках ХІХ ст. 

Подальші пошуки дали можливість встановити, що рукопис із НМЛ 
дуже близький до групи з чотирьох рукописів із фондів Державного іс-
торичного музею в Москві (далі – ДІМ), а саме Трезвонів 1835 р. (ДІМ. 
Синод. Певч. Собр. № 21), Тріоді пісної і цвітної 1835 р. (ДІМ. Синод. 
Певч. Собр. № 22), Празників (ДІМ. Синод. Певч. Собр. № 21), Октоїха 
(ДІМ. Синод. Певч. Собр. № 24) та Октоїха і Обіхода 1838 р. із НДВР РДБ
(ф. 614, № 9). Усі ці рукописи дослідники вважають роботою видатного 
гуслицького переписувача і мініатюриста першої половини ХІХ ст. Ми-
хайла Івановича Шитікова [1]. Трезвони 1835 р. (ДІМ. Синод. Певч. Собр. 
№ 21) і Октоїх 1838 р. (НДВР РДБ ф. 614 № 9) мають запис переписува-
ча, а їхнє декоративне оздоблення настільки ідентичне з «Празниками»
20-х років ХІХ ст. зі збірки НМЛ (Ркк-69), що немає жодних сумнівів в ав-
торстві М. І. Шитікова. За малюнком, розфарбуванням орнаменту, почер-
ком усі згадані вище рукописи є дуже близькими. Два рукописи з москов-
ських колекцій оздоблені мініатюрою «Се к Тебh прихожu…», яка вико-
нана в подібній манері і колористиці (малиновий, зелений, жовтий кольо-
ри) до мініатюри із зображенням «Різдва Богородиці» рукопису з НМЛ.

Отже, можемо припустити, що рукописні «Празники» (НМЛ Ркк-69), 
переписані близько 1818 р., є на сьогодні найбільш ранньою збереженою 
роботою М. І. Шитікова. Музейний рукопис значно доповнює і розширює 
наші уявлення про діяльність цього визначного переписувача. Введення 
рукопису до наукового обігу має важливе значення, оскільки вплив твор-
чості М. І. Шитікова на формування гуслицької книгописної школи є не-
заперечним. Крім того, книги, виготовлені на продаж у гуслицькому ре-
гіоні, активно розповсюджувалися по різних старообрядницьких центрах 
не тільки в Росії, але й поза її межами і від середини ХІХ ст. мали значний 
вплив на формування книгописних центрів в інших регіонах. 

На завершення зазначимо, що рукописи роботи М. І. Шитікова вва-
жалися зразковими і були використані при підготовці київських друкова-
них посібників і книг знаменної нотації видавництва «Знаменное пение» 
Л. Ф. Калашнікова.
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Attribution of the Old Believer manuscript of the 20s of the 19th ct. from the 

collection of Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv
The article is devoted to the attribution of a music manuscript (РКК-69) from the 

collection of Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv. Often upon describing the 
decoration of the Old Believer manuscripts they were identifi ed with the “sea coast” 
style, which is not completely correct. In various regions of compact dwelling of the Old 
Believers their own original styles of book decoration were formed. Each of those has 
its own specifi cs of script, miniatures and ornamental decoration, which almost have not 
been described yet. This causes certain diffi culties at the attribution of the Old Believer 
manuscripts. The investigated manuscript is no exception.

The codicological and fi ligree analyses of the manuscript allowed narrowing the 
ranges of its creation to the fi rst quarter of the 20th ct. The text structure analysis discov-
ered that the studied manuscript was a music book known as the “Holidays” rather than 
the Irmologion, as it was indicated in the museum description. The art study analysis 
allowed attributing it as the Old Believer manuscript of the Guslitsy style. Besides, in the 
fonds of the Russian State Library (Moscow), the State Historical Museum (Moscow) 
and the State Universal Scientifi c Library of the Krasnoyarsk Krai (Krasnoyarsk) six 
manuscripts similar in the execution craft, drawing, ornamental arrangement composi-
tion, picture coloring and hand to the studied manuscript were discovered. Researchers 
associate them with one workshop acting in the 20–30s of the 19th ct. and name famous 
rewriter and miniaturist of the fi rst half of the 19th ct. from Guslitsy Mikhail Ivanovich 
Shitikov as their creator. Two of those – the Chimes 1835 (the State Historical Museum) 
and the Octoechos 1838 (the Russian State Library) – have a rewriter’s note, and their 
decoration is as similar to the investigated manuscript that there is no doubt that it is also 
M. I. Shitikov’s work. The attributed manuscript is the earliest of his works, it supple-
ments and extends our vision of the prominent rewriter’s activity.

Key words: music manuscripts, Old Believer, book embellishment, Guslitsy style 
and writing, attribution of the Old Believer manuscripts, rewriter and miniaturist of the 
fi rst half of the 19th ct. Mikhail Ivanovich Shitikov.
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Атрибуция старообрядческой рукописи 20-х годов ХІХ в. из собрания 

Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого
Статья посвящена атрибуции нотной рукописи (Ркк-69) из коллекции старо-

обрядческих кодексов Национального музея во Львове им. Андрея Шептицкого. 
Часто при описании отделки старообрядческих рукописей их отождествляли с 
«поморским» стилем, что не совсем правомерно. В различных регионах компак-
тного проживания старообрядцев сложились свои оригинальные стили книжного 
оформления. Для каждого из них характерны особенности шрифта, миниатюр и 
орнаментального украшения, которые до сих пор почти не изучены. Это вызывает 
определенные трудности при атрибуции старообрядческих рукописей. 

Кодикологический и филиграноведческий анализ рукописи позволил сузить 
рамки ее создания к первой четверти ХІХ в. Анализ структуры текста обнару-
жил, что исследуемая рукопись является нотной книгой, известной под названием 
«Праздники», а не Ирмологионом, как указано в музейном описании. Искусст-
воведческий анализ позволил отнести ее к старообрядческим рукописям гуслиц-
кого стиля. Кроме того, в фондах Российской государственной библиотеки (г. 
Москва), Государственного исторического музея (г. Москва) и Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края (г. Красноярск) были об-
наружены шесть рукописей, близких по мастерству исполнения, рисунку, компо-
зиции орнаментального оформления, колориту раскраски и почерку к изучаемой.
Исследователи относят их к одной мастерской, действовавшей в 20–30-х годах
XIX в., а их исполнителем считают выдающегося гуслицкого переписчика и ми-
ниатюриста первой пол. XIX в. Михаила Ивановича Шитикова. Две из них – Трез-
воны 1835 г. (ГИМ) и Октоих 1838 г. (РГБ) – имеют запись переписчика, а их деко-
ративная отделка настолько идентична исследуемой рукописи, что нет сомнений в 
том, что она также является работой М. И. Шитикова. Атрибутированная рукопись 
является наиболее ранней из его работ. 

Ключевые слова: нотные рукописи, старообрядчество, книжная орнаментика, 
гуслицкий стиль и письмо, атрибуция старообрядческих рукописей, переписчик и 
миниатюрист первой пол. XIX в. Михаил Иванович Шитиков.
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Заставка-рамка (НМЛ: Ркк-69, арк. 1)



Заставка в прямокутній рамці з ініціалом «Д» та 
оздобленням на бічному полі (НМЛ: Ркк-69, арк. 3 зв.)



Заставка на лінійній основі з ініціалом «w» (НМЛ: Ркк-69, арк. 104)



Ініціал «В» (НМЛ: Ркк-69, арк. 2)



Мініатюра «Різдво Богородиці» (НМЛ: Ркк-69, арк. 1 зв.)


