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УКРАЇНСЬКИЙ СПИСОК 
АСТРОЛОГІЧНИХ СТАТЕЙ XVII СТОЛІТТЯ

Галина НАЄНКО
Інститут філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
Київ 01601, бул. Тараса Шевченка, 14.

Рукопис першої половини XVII століття проаналізовано як пам’ятку ста-
роукраїнської літературної мови в аспекті відображення специфічних фо-
нетичних, морфологічних, лексичних особливостей. Вказано на походжен-
ня окремих частин рукопису та їх відношення до інших відомих пам’яток 
XV – XVII ст. Смислова структура астрологічних статей схарактеризо-
вана як притаманна для науково-популярного тексту. Публікація тексту 
відбиває особливості тогочасної графіко-правописної системи.
Ключові слова: історія української літературної мови XVII ст., проста 
мова, астрологічні статті, науково-популярний текст.

Астрологічні уривки (далі Сказаніє1) 
знаходяться в скорописній збірці першої по-
ловини XVII століття разом із текстами поль-
ською, латинською та простою мовами. Ця 
збірка із Відділу бібліотеки Університету Св. 
Володимира з Музею Петрушевича знаме-
нита списком анонімної «Перестороги». Тут 
також переписано інші полемічні твори: «Ѡ 
унѣї сирѣчъ ѡ едності Римской, на що вл(д̃)-
кы нашѣ присѧгали папежови Рымскому», 
повчання «Ѡ Антихристѣ», «Ѡ покаянїи 
бѣ совстѣмъ» та лікарський порадник «Речи 
собранные потребные докто(р)ству: к памя-
ти». Попри те, що Сказаніє вивчалося в ас-
пекті історії математичних та астрономічних 
знань,2 до лінгвістичного аналізу ці тексти не 
залучали.

Висловлюємо щиру вдячність В. Пе-
редрієнку за цінні поради щодо прочитання 
складних місць рукопису. Астрологічні ури-
вки написано дрібним почерком. Окремі лі-
тери мають форму, тотожну з латинськими: 

велика З – як Ƶ, маленька в – як v. Літера g 
має середню риску, опущену то вниз, то вго-
ру. Літеру т автор пише з трьома щоглами, як 
сучасну велику прописну Т, літеру п – як ве-
лику прописну П. Із надрядкових знаків при-
вертає увагу кендема, що заступає й: молодіü 
пущає(т): вторїü квадры. Зберігаємо підрес-
лення в тексті, покрайні помітки передаємо в 
квадратних дужках. 

Графіко-орфографічні ознаки тексту 
відбивають такі ознаки української вимови. 

Із власне східнослов’янських ознак 
від значаємо початкову сполуку ро-: роз бо-
лив  ся; форми з повноголоссям: поло(х)ли-
во(ст), соромιαжливъ; ствердіння шипля-
чих та перехід [е] в [о]: жолу(д)ка, жолу(д)-
ку, щодробливъ, либо з чого. Поряд маємо 
написання е на місці *ę: пе(т)десιαтого, 
пе(т).

Наслідки занепаду зредукованих відо-
бражено в явищах спрощення приголосних 
у скупченнях: се(р)цу поряд із написанням 
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легокъсръдъ; втрати початкового [і]: того 
избывъ – того збуде(т), того збывши; так 
само у формах ю(н), ю(л), Юнь, ю(л), имѣнїια, 
але же(н) буде(т) мѣти три. 

Виразно засвідчено асимілятивні змі-
ни, що зумовили злиття прийменників съ – 
изъ та появу варіантів с – з: с правой руки, 
зимѣ з лѣвои руки; також у префіксах: 
змо лоду, дисиміляцію приголосних: хто, 
што, щасливъ; асимілятивні явища по ряд 
із спрощенням приголосних: дѣдицтва, 
зо кре ма й асиміляції *j : до будова(н)ια, 
Продажια. 

Послідовно етимологічно правильне 
вживання и та ы порушується плутання ми, 
що вказують на вимову передньо-середнього 
ук раїнського звука [и]: Звѣзда Блызнє(ц) –  
близнє(ц), спыны; всюди, ѡры – не ѡри, 
чы(ст); пе(р)шей квадри. молодіü пущає(т): 
вторїü квадры, велыка, ни високъ, хитръ, го-
ворыти – говори(т), волосы – власи. Трапи-
лося й написання з ы: вылого(т)но(ст) зi ста-
ро польського wilgotność, що в староукраїн сь-
ких пам’ятках вживалося у формах вилгот-
ность, вѣлкготность3.

Фіксуємо також плутання и и ѣ, що вка-
зує на вимову етимологічного *ě як [і]: Звѣз-
да Мирило – Мѣрило, не лича(т) – лѣчити, 
зокрема й у запозиченнях іѡвѣша – іѡвиша. 
Трапляються й випадки, коли на місці етимо-
логічного *ě пишеться е: явище, яке виразно 
вказує на північні українські діалектні озна-
ки, або російське походження першосписку: 
о стрѣлцѣ – в стре(л)ци, в девици, пове(ст)-
вовати. 

Поодиноко засвідчено «новий ѣ ”””»: у 
ѡсѣ(нъ).

Диграф кг вказує на вимову [g]: 
флιαкгма, кгру(н)ти. 

Морфологічна система засвідчена в 
стані окремих змін, що виявляються в варі-
антності закінчень, зокрема в М.в. одн. імен-
ників ч.р.: в телцѣ – в стре(л)ци, у стрѣлцѣ; 
О.в. ім. ч.р.: стрѣлце(м) – стрє(л)цо(м); 

М.в. множинних іменників: на пе(р)сѣхъ– на 
пе(р) се(х).

Окремі архаїчні закінчення іменників 
українська мова зберігає й досі: М. в. в раку, 
и во во(д)нику, З.в. смотри часу, Р.в. до ново-
го року; О. в. дѣтиною, ѡчима, так само як і 
прийменники до лазнѣ та прислівники: коли, 
зимно, ледве, змалу. 

Лексична система засвідчує полоніз-
ми, вживані в простій мові: присади, варова-
тисια, бо(р)зо, смуте(н), чло(н)кѡвъ, пану-
е(т), плю(ц)ни(х), або, зокрема й номенклату-
ру астрології: в вага(х), бли(з)нια(т). Ши роко 
вживалися у староукраїнській літертурній 
мо ві й латинізми, що засвоюють ся також не 
без впливу польського посередництва: кефа-
лика, квадры, аспектомъ іѡвиша.

Оскільки тексти різні за хронологією та 
походженням, система астрологічної номен-
клатури засвідчена варіативна: ѡве(н) – в 
баранѣ – по(д) скопо(м); блызне(ц) – бли(з)-
нια(т), Мирило – в вага(х) – Мѣрило, водо-
ле(й) – во во(д)нику, быкъ – Телецъ, Козї(й)  
ро(г) – козорожецъ.

За характером викладу текст довідко-
во-інформаційний, складається з кількох час-
тин різного походження та призначення. 

Перша частина Сказанїє ѡ зодѣια(х) 
.ві̃. звѣзда(х) тотожна за змістом із статтею 
«Ѡ степене(х) зодиѡ(м)», що разом із інши-
ми космологічними та календарно-астроно-
мічними статтями зi збірника Тр № 765 кінця 
ХV – першої половини ХVІ ст. публікується 
в додатках до праці Р. Симонова4. В. Міль-
ков зауважує, що як не вповні самостійна й 
закінчена за сюжетно-інформаційними по-
казниками, вона поширювалася в різних 
під  бірках космологічного та астрологічного 
змісту. А. Григорьєв перекладає її назву «Про 
ступені знаків Зодіаку» чи «Про розряди [по-
ділу сузір’їв] Зодіаку»5. Зіставивши зафіксо-
вані терміни астрології, зауважимо такі від-
повідники. 
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Тр № 765 Сказанїє переклад Значення 
у Тр № 765

Прѣставы
прѣставъ (ч.р.)

Приставъ 
Пристава (ж.р.) 

пристань ‘декан’ - 10 градусів

Столпъ столбѡ(в) стовп ‘дуговий градус’

десяторица третица ‘у десять разів 
більший’

лѣствиць .і̃. ростви(ц): 
можливо, ‘1/10 
градуса’, тобто 6 
кутових мінут 

степень степе(н) ступінь ‘дугова мінута’

Прѣзорца
прѣзорци р̃к. 

прзо(р)ца 
Прозоровъ .рк̃.: 

піднесення 
(возвышение)

‘½ дугової мінути’, 
тобто 30 дугових 
секунд.

Автори коментарів до публікації Тр № 
765 зауважують, що Прѣзорьць – слово, не 
зафіксоване в словниках, можливо, утворе-
не від дієслова прѣзирати – ‘возноситься’, 
тобто ‘підноситися’6. Деформація окремих 
тер мінів показує, що їхні значення наш пере-
писувач не розумів.

Друга частина – порадник із ятромеди-
цини без заголовка, що містить поради щодо 
лікувальних дій чи їх заборон під кожним 
знаком Зодіаку, описаних відповідно до оз-
нак першоречовини. Можливо, цю частину 
мали б супроводжувати схеми «зодіакальної 
людини» (наглядно показувала, якою части-
ною тіла «керує» знак Зодіаку), або кровопус-
кання (флеботомії), поширені в герметичній 
медицині. Схема «Кровопускатель» відома в 
Травнику 1534 р.,7 є вона і в збірці ІІ полови-
ни XVII cт., де передує списку порадника з 
ятромедицини «Науки о вчасном і потребном 
крові пущанню»8. 

У довідково-інформаційних частинах 
функцію введення в тему, початку, смислової 
вер шини виконує родо-видова дефініція; 
кож ному сузір’ю – звѣздѣ тут приписується 
оз нака за аристотелевою теорією пер шо-

елементів – землі, води, вогню, повітря та їх 
властивостей: Звѣзда левъ: Тепла и ѡгнен-
на смотри(т) жолу(д)ка и ср(д)ца . Звѣзда 
ѡве(н): ани суха ани тепла, ѡгне(н)на; Звѣзда 
Блызнє(ц): ни суха ни мокра. вѣтрна; Звѣзда 
Мирило: Тепла, ни суха ни мокра: земна. Ряд 
ознак подається із запереченням, що власне 
суперечить вимогам до строгої логічної де-
фініції. 

У третій частині подано конкретні по-
ради щодо лікування та господарювання у 
певний час під знаками зодіаку. Така «на-
родна» література, що відбивала інтерес 
«ни зів» до прогнозування побутових подій, 
уся була перекладною, потрапляла з захо-
ду9, на це вказує також і згадка свята – день 
святої Ме(л)кгоде(т)ни. Тут «проста мова» 
особливо виразна, зустрічаються й астроло-
гічні терміни аспектъ ’положення планети 
чи зір відносно Сонця’, повторювана модель 
речення відповідає т.зв. ‘рецептурному сти-
лю’: Рыбы лови: коли м(с)ць по(д) рако(м), 
рыбами.

Текстуальні збіги можна знайти із спи-
ском лунника початку XVIII ст., опублікова-
ним акад. В. Перетцом10.
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У четвертій частині Ѡ Звѣздѣ Ци-
ги(р) вказано на конкретні години, за якими 
в кожен день місяця вираховується місце-
положення звізди Цигир, особливо неспри-
ятливої для початку певних справ, подоро-
жей та лікувальних дій. Етимологічно наз-
ву планети Венери зводять до єврейського 
zohar ‘сяйво’, ‘блиск’. За О. Соболевським, 
існували також варіанти цигр, чигр, чигирь11, 
у формі Чигирь її зафіксував у своєму слов-
нику В. Даль: Чигирь, звѣзда или планета 
Венера, утренняя звѣзда, зорница, восхо-
дящая и заходящая как чигирная бадья12 . 
В. Перетц у матеріалах до історії Лунника 
публікує статтю ХVIII ст. тотожного змісту 

«Сказаніе о чихирѣ звѣздѣ», в якій також за-
свідчено назву цыгръ13 .

Хоча п’ята частина названа Ѡ днια(х) 
добры(х) и злы(х) вко(ж)до(м) м(с)цѣ, тут 
перелічено лише несприятливі дні в кожному 
місяці року, розпочинаючи з березня, коли за-
боронялося лікувати чи розпочинати важливі 
справи. Як правило, такі дні розраховувалися 
окремо для кожного року; тут рекомендації 
подано лише найзагальніші. Статтю подіб-
ного змісту XVIII ст. В. Перетц вважає за-
лежною від встановленої ним другої редакції 
Лунника14.

У шостій частині Ѡ ві̃ знаменїιαхъ 
ιαже су(т): маємо зразок гороскопу: опи-

Рис. 1. Сторінка рукопису астрологічних статей XVII століття
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сано очікувані риси характеру та знаменні 
події в житті, визначені часом народження 
людини, передбачена тривалість життя. Такі 
прогностики західного походження були 
досить поширені, наприклад, О. Соболев-
ський описує ру кописний збірник тотожно-
го змісту XVII ст. із зображеннями знаків 
Зодіаку15. Для гороскопа характерне вико-
ристання такого родо-видового визначення, 
коли кількість ознак, приписувана об’єкту, 
над звичайно велика, характеристика набу-
ває форми всебічного опису усіх можли-
вих зовнішніх, подекуди внутрішніх, а не 
тільки найближчих властивостей: Аще дв͂ца 
роди(т)сια в тую звѣзду, лице(м) красна, 
голова руса, волосы до(л)ги, руса: дѣте(й) 
многѡ: на пе(р)сѣхъ знамια: албо на нозѣ: 
ѡ(т) дѣтей богата буде(т): змолоду бо-
лезнїй много прїиме(т): пє̃ лѣ(т) пожїе(т).

Зображена картина світу моделюється 
опозицією добръ – недобръ. Особлива увага 
звертається на те, чи сприяє людині в житті 
князь: ѡ(т) кнιαзια честе(н), и ѡ(т) люд-
їй; тут маємо відголоски магічних вірувань 
про князя ‘нечисту силу’, ‘диявола’, добре 
засвідчені тогочасною літературою16. Ця ча-
стина виразно відрізняється дотриманням 
норм церковнослов’янської мови, що може 
вказувати на давність першоперекладу або 
йо го північне походження: друголюбе(ц), 
ѡх ватлива пове(ст)вовати, рѣчїю гора(з)-
дъ говори(т). Про те, що це власне спи-
сок, свідчить також переплутаний порядок 
ос танніх підрозділів на с. 187 зв: спочатку 
Мц ̃ь февра(л) звѣзда Рыбы, потім Мц ̃ь ге(н)
ва(р): Звѣзда Водоле(й). 

Нівельована авторизованість, відсут-
ність покликань на інші наукові тексти, 
спо радичне введення фразеологізмів зане-
же бара(н) иногда голъ, иногда ѡбросте(т) 
чи порівнянь иногда много, иногда мало, 
ιαко во кладези воды визначають місце тек-
сту серед призначених для широкого кола 
читачів.

Арк 185. 
Сказанїe w зодѣια(х) .ві̃. звѣзда(х)
Ко(ж)до зодѣевъ има(т) приставъ .г̃.: 

eдина же пристава има(т) столбw(в) .і̃.: и на-
рицае(т)сια трeтица: занeже имѣти и(м) по 
.і̃. ростви(ц): Бываe(т) убо eдино(му) коиж-
до зодѣю сто(л)бwвъ .л̃.: ιαко быти всѣмъ 
зодѣe(м) сто(л)бw(в) .тѯ̃.: Кождо же сто(л)ба 
има(т) стeпeнїй .ѯ̃.: ко(ж)до стeпe(н) има(т) 
прзо(р)ца .о̃.[2?]: во .ѯ̃. стeпeнe (х): Прозо-
ровъ .рк̃.: Прeхw(ж)дeнїє со(н)ца на сто(л)бу 
eдину: занeже ко(ж)до зодѣeвъ іма(т) во сeбѣ 
столбъ л̃: Три дeсια(т)ми убо дe(н)ми прихо-
ди(т) новъ ча(с). и по(л)часа.

Ма(р)тъ:
[а̃: ма(рт) ] 1. Звѣзда wвe(н): ани суха 

ани тeпла, wгнe(н)на. дe(р)жи(т) главу лица 
добро смотрити на нeго: Тогw(ж) мц̃а и то-
го(ж) днια пуща(й) кровь со всeго тѣла, а го-
ловны(х) жилъ не руша(й), в лазни мытисια 
здорово є(ст): а головы нe руша(й), [над ряд-
ком голити ] на пу(т) нe ити

Априль
[б̃: апри(л)] 2. Звѣзда Тeлe(ц): Студeна 

и суха, смотри(т) го(р)ла, и шїи, ιαзыка: бо-
лeстeмъ всѣмъ w(т) лѣка(р)ства вароватисια, 
вeлми того м(с)ца и того днια: ни кро(в) пу-
щати: присади сади, ростe(т) бо(р)зо; вино 
wкоповати: на пути тια wкрадe(т) ра(з)бію(т):

[г̃: ма(й)] 3. Звѣзда Блызнє(ц): ни суха 
ни мокра. вѣтрна, смотри(т) на руку и ра-
мєны: мс̃ца того(ж) днια, кровь не пуща(й) 
w(т) руки прамe(й): кро(в) нe по(й)дe(т): на 
плeщe(х) и руцe(х) тоѧ звѣзды болѣзнь лихо 
лѣчити: на пути добро:

[д̃: ю(н) ] 4. Звѣзда Ракъ: студeна, ни 
мокра, ни суха: смотри(т) грудїй и ср(д)ца и 
плeчeх плюцїй: Того мц̃а дна лѣка(р)ствъ не 
чини к ср(д)цу и грудемъ и плeчe(м) и плю-
цe(м). на пу(т) иди, всια wбращeшъ пошe(д):
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[е̃: ю(л) ] 5. Звѣзда лeвъ: Тeпла и wгнeн-
на смотри(т) жолу(д)ка и ср(д)ца: того м(с)-
ца и днια. жолу(д)ку лѣка(р)ства нe твори, и 
сe(р)цу: на пу(т) иди, ни смутe(н) ни вeсe(л) 
бу(дeш):

[s ̃: авъгу(ст) ] 6. Звѣзда дв̃а: суха, и зeм-
на, смотри(т) утробы и живота: того днια нe 
чини лѣка(р)ства утробы и живота: сѣιαти и 
сажати добро: на пу(т) ити нe добро: нe полу-
чи(ш) чeсо жeлаeшъ и пу(т)ствуeшъ:

[з̃: септеврїй:] 7. Звѣзда Мирило: Тeпла, 
ни суха ни мокра: зeмна: смотри(т) спыны 
хрeбта, и жи(л) хрeбe(т)ны(х): Того днια нe 
лича(т), а кровь всюди пуща(й): на пу(т) нe 
иди: до(л)жници убїю(т):

[и̃: wктоври(й): ] 8. Звѣзда Ско(р)пїια: 
ни суха ни мокра, смотри(т) прохода за(д)-
нιαго и всιαкого нeчистаго, того днια запа-
ду и пeрeду нe врачу(й): в лазни мы(й)сια: 
со женою нe спи: на пути во бу(д) впадeшъ 
згужe(м):

[f ̃ ноевр: ] 9. Звѣзда Стрѣлe(ц): тeпла, 
суха, wгнeн(н)а: смо(т)ри(т) лιαдвїи и 
стeго(н): не врачуй ты(х) чло(н)кwвъ: до 
лазнѣ иди, w(т) нeдуга иного лѣчи(с), и главу 
голи, на пути всe на(й)дeшъ:

[і̃: дек: ]10: Звѣзда Козї(й) ро(г): сту-
дeна: зeмна : смотри(т) колѣна: лѣка(р)ства 
и лѣка(м) нe чини: wры, сѣй, на пути нeмо-
щъ: //

Арк 185 зв.

[аі̃: гeнва(р)ѩ] 11. Звѣзда водолe(й): 
Тeпла ни суха ни мокра: ни повѣт(р)на: 
смотри(т) w(т) колѣна до кости: в то(й) дe(н). 
нe врачу(й) та: кро(в) пусти: [над рядком не 
змeстовъ] на пути добро:

[ві̃: фeвра(л): ] 12. Звѣзда Рыбы: сту-
дeна: ни суха ни мокра [над рядком водeна] 
смотри(т) на но(ж)ныια пιαты пe(р)сты: о 
то(т) дe(н) тж нe врачу(й): ни упива(й)сια: на 
пути [над рядком фалво: ] сια погуби(ш):

Аще будe(т) на чeлѣ [!] стру(п). пусти 
маια кро(в), во пe(р) дe(н): будe(ш) чи(ст): 

Аще будe(т) во чл̃цѣ студeна, или сухо-
та: да пусти(т) кро(в) во . єі̃.: з лѣвой рукы:

Аще будe(т) во чловeцѣ жало(ст) из гл: 
або поло(х)ливо(ст). да пусти(т) кро(в) ав-
густа во єі̃ : дe(н): з лѣвои рукы:

Wвe(н): e(ст) знамѧ начатокъ 
животни(м) ві̃: главу горιαчу и суху дe(р)жи: 
на wтворeнїe жилъ во всѣхъ чл(н)ка(х) добро: 
развѣ главны(х): того дна, и нeмы(й) главу:

[1]. Єгда пущати хощeши кро(в): смотри 
часу: наго(р)ший wколо ст̃ои Ме(л)кгоде(т)-
ни такъжe коли нeзби(т) зи(м)но: нe пущай, 
бо зашкоди(т) бо(л)шъ нижли поможe(т):

[2]: Смотри лѣ(т): прe(д) ді̃: роко(м) пу-
ща(й) и wколо пe(т)дeсιαтого року тако(ж)дe:

[3]: хто незвычаилъ сια и нeпуща(й): нe-
гли за великую нужду можeшъ пустити 

[4]: члкъ блзо(р ) [нерозбірливо] малы(м) 
нe пущаe(т) и нe до(л)жe(н) пущати:

[5]: Лѣтѣ и на вe(с)ну с правой руки: 
зимѣ з лѣвоü руки и у wсѣ(нъ) такжe, ма̃ и 
нова и по(л)на нe пуска(й):

[6]. Нe маeшъ з того чло(н)ку пускати, 
котро(м) чло(н)ку знамια м(с)ць: або котри(м) 
пануe(т) флιαкгма:

[7]. В баранѣ нe пуща(й) з жили назва-
нои кeфалика: а о стрѣлцѣ: з удовъ: водолeια 
кромъ листовъ: во раку: кро(м) плю(ц)ни(х) 
жилъ:

[8]. W(т) нова до пe(р)шей квадри. мо-
лодіü пущає(т): вторїü квадры дорослши 
лѣтмы трeтeй срe(д)нeго вѣку: чeтвeртое ста-
рыє:

[w ба(н)ка(х)] Ба(н)ки можe(т) ставити 
в ко(ж)до(м) знаменіü, и wпрочь коли мц̃ь 
проминeтъ: коли сια тѣм розогрѣe(т): 
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[W ла(з)ни: ] вылго(т)но(ст) выпотити 
добро в скотѣ, в стрe(л)ци, и у лвѣ: сухо(т) 
тѣла помѧкчити в раку: в ско(р)пїи, в рыба(х):

[W сѣвбѣ:] сѣιαти добро: в рак(у), в 
дв̃ци, в ско(р)пїю, в вага(х): в козeро(ж)цу, 
на сухо(й) земли, сѣй пeрe(д) повнe(м), w(т) 
нова мц̃а: на мокро(й) зe(м)ли.

[Дeрeво рубати] w(т) ст̃го wнофрїια а(ж) 
до нового року рубати добро дeрeво на зриз, 
на буды [нерозбірливо ] че(р)ваки нe гризу(т).

Звѣ(р) лови(т): Звѣ(р) лови и колe чистe 
и копай у лвѣ, в стрe(л)ци:

Лови(т) ры(б)ы Рыбы лови: коли м(с)ць 
по(д) рако(м), рыбами.

Птахи: Птахи лови: Коли м(с)ць 
поминe(т) бли(з)нια(т), дв̃ць стрe(л)ца, рыбъ:

Кгрунти: кгру(н)ти до будова(н)ια зак-
лада(й), коли м(с)ца ростe(т) по(д) добри(м) 
аспeктомъ іwвѣша: и вeнeри:

дѣди(ц)тво Близкости дѣдицтва доходи 
коли м(с)ць в раку: а(л)бо в тe(л)цѣ: за до-
бры(м) аспeктw(м) іwвиша:

Продажια Провадити на добро в тe(л)-
цѣ, у лвѣ: у стрѣлцѣ:

Дорога. В дорогу ѣхати, на посє(л)ства, 
по(д) тe(л)цe(м), лво(м), стрѣлцe(м).

Жeнитва: жeнитисια добро: в тe(л)цѣ, в 
вага(х), в стрe(л)цу, и во во(д)нику. в рыба(х)

Волосы: Волосы ростити: стрижи, в 
тeлцѣ, в дeвици, в вага(х): или Зодѣ в раку:

лазни: Лазни стары(м) тлусты(м), по 
раку, по(д) скопо(м): лво(м), стрє(л)цо(м).//

Арк 186.

W Звѣздѣ Циги(р)
Коли таια звѣзда стои(т) против тeбe 

или срe(д) тeбe: того днια в дорогу нe выи(ж)-
да(й): и и(н)шого чого нe чини вeликого: в 
аі̃ днια лѣта таια звѣзда стои(т) на востоцѣ: 
в̃ дe(н): мeжи востоко(м) и полу(д)нeмъ: 
в г̃: на полу(д)ни: в д̃: мeжи полу(д)нe(м) и 
западо(м): е̃: на западѣ: s ̃: мeжи западо(м) 
и полночу: з̃: на полунощи: и̃: межи полу-

нощїю и востокw(м): ѳ̃: ιαкобы на зeмли: 
лeжи(т): і̃: сро(д) нeба: аі̃: на востоцѣ: ві̃: 
мeжи востокw(м) гі̃: на полу(д)ни: д̃і: мeжи 
полу(д)нe(м) и западо(м) и полунощїю: иі̃: 
мeжи полунощїю и востоко(м); ѳі̃: на зeмли 
лeжа види(т)сια. к̃: срe(д) нб̃а: ка̃: на восто-
цѣ: кв̃: мeжи востоко(м) и полу(д)нe(м): кг̃: 
на полу(д)ни: кд̃: мeжи полу(д): и запа(д): ке̃: 
на запади: кѯ̃: мeжи запа(д) и [плу]: кз̃: на по-
лунощи: ки̃: мeжи по(л)ноч: и востоко(м): кѳ̃: 
срe(д) нб̃а.

Сїю звѣзду нeщасливу наричу(т): 
вѣдe(т) хто хо(т): вѣ(р), хо(т) ни:

W днια(х) добры(х) и злы(х) вко(ж)до(м) 
м(с)цѣ:

Ма(р)та а̃, в̃: апри(л): г̃, к̃: маια: з̃, к̃: ю(н): 
з̃; г̃; к̃: ю(л): і̃.к̃. авгу(ст): д̃, з̃: сe(н): і̃̃, к̃: w(к): 
а̃.г̃: ноe(в): е̃, л̃: дe(к): г̃, д̃; гe(н): в̃. г̃: февр: 
е̃.к̃: в тыe дни розболивсια, нeживъ будe(т): 
народывсια, нe добръ будe(т): на пу(т) нe ити: 
кро(в) нe пуща(т): нe сѣй: нe wри: нe по(р)ти, 
нe купу(й). нe домwвъ будуй: повѣдаю(т) жe 
бо а(р)хистрати(г) людe(м) илс̃кии(м) пока-
залъ: вѣ(р), хо(т) ни: 

W ві̃ знамeнїѧхъ ιαжe су(т):
Бара(н): быкъ: близнє(ц): Ракъ: лeвъ: 

дв̃ца: вагы: ско(р)пїια: стрѣлe(ц): козорож-
єцъ: водолєй: Рыба:

М(с)ць Мар(т): звѣзда бара(н):
Ащe роди(т) сια чл̃къ во баран звѣздѣ. 

лицe(м) добръ, ни низо(к), ни высокъ, рѣчїю 
чє(ст)ный: а за кого што поручи(т), то са(м) 
заплати(т): гнѣвливъ: ба(р)зо мине(т) гнѣвь: 
знамια на головѣ: а(л)бо на шїü: или на пe(р)-
сeхъ: жeну люби(т): дѣтїü многw: на пути 
добро eму будe(т): занeжe бара(н) иногда 
голъ, иногда wбростe(т): милостивъ: друго-
любe(ц): татїe eго двоичи покраду(т): скота 
многw. е̃: днια eму добро купити, и продати: 
дѣтиною многw боли(т): соромιαжливъ, во 
sі̃: лѣ(т) болит: ащe то пребуде(т): р̃: лѣ(т) 



455

будe(т) живъ:
Ащe дв̃ца роди(т)сια в тую звѣзду, 

лицe(м) красна, голова руса, волосы до(л)-
ги, руса: дѣтe(й) многw: на пe(р)сѣхъ знамια: 
албо на нозѣ: w(т) дѣтeй богата будe(т): змо-
лоду болeзнїй много прїиме(т): пе̃ лѣ(т) по-
жїe(т).

М(с)ць Апри(л): Звѣзда Тeлeцъ:
Ащe роди(т)сια чл̃къ во Тeлeцъ звѣзду: 

высокъ тѣло(м), а власы кудeрιαвы: умe(н), 
здравъ тѣло(м), добро eму купити и продати 
в чe(т)вe(р): и в понe(д) //

Арк. 186 зв

и в понe(д): w(т) кнιαзια чeстe(н), и w(т) 
людїй: тѣло(м) лeгокъ, со жeнами wхватливъ, 
говорити и цeловати: гдe свой замыслъ за-
гнe(т), инаго нe послушаe(т): ср(д)цe(м) про-
стe(р): в кого что озмe(т) силою, своeго бо(л)-
шe(й) погуби(т):

Ащe поимe(т) и жeну в свою звѣзду, до-
бро eму будeтъ: 

Ащe роди(т)сια дв̃ца в тую звѣзду, 
власы eи бѣлы буду(т), и до(л)ги, знакъ eи 
на шїü: Тѣло(м) добра: рѣчїю умилeн(н)а: 
мужа люби(т): в дѣсιαти лѣтe(х) боли(т): ащe 
прeбуде(т) в то(м), и̃: лѣ(т) пожіe(т):

Ащe на новъ м(с)ць роди(т)сια, в тую 
звѣзду, лeгокъ и добръ будe(т): на головѣ 
знамeнїe: wчима добръ: у пe(р)сe(х) великъ, 
и му(д)ръ: у трe(х) лѣтe(х) боли(т): ащe то 
прeбудe(т): ч̃: лѣ(т) поживe(т):

Ащe роди(т)сια в срeдѣ м(с)ца того, 
будe(т) ру(с), блιαдивъ, wхватли(в) со жeна-
ми, повeствовати, гостeвнивъ, друголюбe(ц), 
мл(с)тивъ, р̃ лѣ(т) будe(т).

Ащe на конe(ц) мц̃а роди(т)сια: солу-
дивъ, чeрво(ст), нwгы то(л)сты, wтикати 
начну(т), голова вeлыка, wстроно(с), су(х) 
лицe(м). людe(м) работаe(т), о̃ лѣ(т) живъ 
будe(т).

М(с)ць май: Звѣзда близнeцъ:

Ащe роди(т)сια чл̃къ во близнe(ц) 
звѣзду троιαкъ будe(т), любо бѣлъ, любо 
русъ, любо чe(р)нъ. Кудeрιαвъ, на всe може(т) 
исправити, му(д)ръ будe(т), начнe(т) зрια вeл-
ми мовити: знамια eму на пe(р)сe(х), албо на 
руцѣ, w(т) кнιαзια вомалѣ гнѣвъ за(с) бо(р)зо 
минe(т): брада eму до(л)га, ащe eму пако(ст) 
во Мстια(т), то Бъ̃ eму да(ст) бо(л)шeй того: 

Ащe разболи(т)сια на новъ мц̃ь бо(р)-
зо востанe(т): Ащe на вe(р)ху боли(т), мно-
го бои(т)сια смe(р)ти: на войну wхватливъ, 
ста(н) eго лeгокъ, во к ̃лѣ(т) боли(т), того из-
бывъ, ог̃ лѣта поживe(т):

Ащe роди(т)сια дв̃ца втую Звѣзду, вы-
сока будe(т), голова чe(р)на, лицe(м) умна, 
на головѣ знамια, или на руцѣ, мужа своeго 
люби(т): рѣчїю гора(з)дъ говори(т), лихого 
не мысли(т), потво(р)на будe(т), во к ̃ лѣ(т) 
боли(т), того позбывши, оз̃: поживe(т):

М(с)ць Юнь. Звѣзда Ракъ
Ащe роди(т)сια чл̃къ во ракъ, звѣзду, 

Мe(р)зокъ, дe(р)зливъ, щe(д)ръ будeтъ, во 
зі̃: лѣ(т) боли(т): на пe(р)сe(х) знамια, или 
на руцѣ. w(т) кназια во малѣ будe(т) на нιє 
гнѣвъ, бо(р)зо мине(т). ни високъ ни низокъ, 
тѣло(м), имѣнїια много, у жeны его дѣтїй 
много, гнѣвливъ, мнози врази єму буду(т) 
послѣди, w(т) кнιαзια eму добро будe(т), во 
напастe(х), пакостe(х) купити, продати в по-
нe(д): и в чe(т): во ѳі ̃лѣ(т) боли(т), того жe 
избывъ, оз̃ : лѣ(т) живъ будe(т).

М(с)ць ю(л) звѣзда лeвъ:
Ащe роди(т)сια чл̃къ во лeвъ звѣзду, 

силe(н) вe(л)ми, будe(т) ходи(т), тѣло(м) вы-
сокъ, кудeрιαвъ, славe(н) будeтъ, щасливъ, 
буιαвъ, му(д)ръ, храбръ, рѣчїю гораздъ 
мови(т), свѣтe(л) w кнιαзи во чл̃цѣхъ знамια 
на головѣ, до роду своeго ласкавъ будe(т), 
тѣломъ здравъ, w(т) кнιαзѧ гнѣвъ на(н) 
вомалѣ, бо(р)зо минe(т), во к ̃ лѣ(т) боли(т) 
вe(л)ми, того избывъ, р̃ лѣтъ живота eго:

Ащe дв̃ца в тую жe роди(т) сια звѣ(з)ду: 
ιαзыко(м) умилeн(н)а будe(т), буιαва, щeдра, 
до рода ласкава, спати много люби(т), му(ж) 
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eü добръ, сама умна, w(т)чизна eи пакости, 
на руци знамια, на головѣ, или нозѣ: тѣло(м) 
тιαжка//

Арк 187

тιαжка, во кз ̃лѣ(т) боли(т), ащe сια того 
избудe(т), пe(т) лѣ(т) жива будe(т):

М(с)ць авгу(ст): Звѣзда Дв̃ца.
Ащe роди(т)сια члк̃ъ во дв̃цѣ звѣзду, 

лицe(м) красe(н) вe(л)ми, wчима люби(в): 
власы будe(т) кудeрιαвъ, wпа(л)чивъ ср(д)-
цeмъ, гнѣвливъ, wбиди нe тe(р)питъ, у w(т)-
чизнѣ нѣ(с) eму части, w(т) кнια(з) люби(м)  
будe(т), жeну люби(т) вe(л)ми, знакъ на пe(р)-
сeх албо на руцѣ, купити или продати в чe(т): 
и в субо(т): во м ̃лѣ(т) боли(т): того избывъ, ч ̃
лѣ(т) животу eго будe(т), см(р)ть eму будe(т) 
w(т) пeчали, и w(т) вeликоü пригоды.

М(с)ць Сeптeврїü, Звѣзда Вагы.
Ащe роди(т)сια чл̃къ во Мѣрило звѣзду, 

wчима добръ, страшливъ тѣло(м), чeстe(н) 
лeгокъсръдъ, ащe сотвори(т) кому добро, 
нe твори eму противу. На шїü знакъ, або 
на плeчи, аще поручи(т) кому что, то са(м) 
заплати(т), хитръ дѣлатe(л), у w(т)чизнѣ eму 
нѣ(ст) части, в матeри(з)нѣ тако(ж)де, во к ̃
лѣ(т) боли(т), на пути важливъ, w(т) кнιαзια 
eму добро, всюду чeстeнъ, купити и прода-
ти всeрe(д): и в чe(т): а eсли что згуби(т), то 
са(м) зна(й)дe(т), идeтъ на чужую землю, до-
бро eму имѣнїια мнwго будe(т), ч(с)тeнъ [!] 
w(т) людїй вeлико будe(т): ч̃: лѣ(т) живота 
eго.

Ащe дв̃ца роди(т)сια в тую звѣзду, крас-
на вe(л)ми буде(т), срцe(м) добра, му(ж) до-
бръ eй, знамια на руцѣ або на чрeвѣ, wхват-
лива повe(ст)вовати, во к̃: лѣ(т) боли(т), того 
ибывши [!]. н̃ лѣ(т) житїια будe(т) eй.

М(с)ць wктоври(й): Звѣзда Ско(р)пїια:
Ащe роди(т)сια чл̃къ во ско(р)пїю 

звѣзду, басни eму добры, купи(т), продати 
в чe(т): в субо(т): ιαзычe(н), гнѣвливъ про 
свои ιαзыкъ, жe(н) будe(т) мѣти три, чтe(н) 
w(т) кнιαзια, на пу(т) eму добро, лоно eму 
до плeсни разболи(т)сια, у брата eму смр̃ть, 
eсли что згуби(т) зна(й)дe(т), eсли что за кого 
поручи(т), са(м) заплати(т), лицe(м) красe(н), 
имѣнїια много, тѣломъ высокъ, власы тонки, 
wчима сивъ, носо(м) плeска(т), многолѣте(н), 
w(т)чизна и матeризна ни на что буде(т) eму, 
а змалу гнѣвливъ, и бо(р)зо минe(т), с конια 
спадe(т), лeдве живъ будe(т):

Ащe дв̃ца роди(т)сια, в тую звѣз-
ду, ιαзычна будe(т), мужа своeго люби(т), 
лицe(м) красна, мл(ст)лива, тѣлw(м) любeз-
на, знамια на шїи, або на чрeвѣ, или на руцѣ, 
гнѣвлива, гнѣвъ eй нe бо(р)зо минe(т), в по-
нe(д): и во вто(р): купити и продати, му(ж) eй 
хитрый, дѣлаe(т) своими руками, во єі̃ лѣ(т) 
боли(т): того збывши, оє̃ лѣ(т) живота eü:

Ащe на новъ мц̃ь роди(т)сια смысло(м) 
добръ, на головѣ знамια, плeчима широкъ, 
волосы кудерιαвы, науче(н) на всιαко дѣло, 
стоιαти можe(т) со кнιαзe совѣс(т)ливъ о̃. 
лѣ(т) живъ будe(т).

Ащe роди(т)сια восрe(д) мц̃а, тѣломъ 
добръ, щодробливъ:// 

Арк 187 зв

Ащe на конe(ц) м(с)ца того, роди(т)сια, 
погибнe(т) w(т) w(т)ца и матeрe, и̃ лѣ(т) по-
живe(т): 

Мц̃ь Ноeврїй звѣзда Стрѣлeцъ:
Ащe роди(т)сια чл̃къ во стрѣлe(ц) звѣз-

ду тѣло(м) ч(с)тнъ. страшлив(ъ), на руцѣ 
знамια, или на лонѣ, важливъ, живо(т) eго 
добръ. w дѣтeхъ радоватисια начнe(т), гдe (ж) 
родитсια ту нe быти eму, лицe(м) красe(н), 
срдцe(м) боли(т), w(т) кнιαзια eму во малѣ 
чeсти, или eму вони(й)ти или войти, лицe(м) 
чeстe(н), рѣчїю борзо мови(т), то гораздъ, 
ащe пойдe(т) на полe, скота или чeго иного, 
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w(т) воды eму пако(ст) вe(л)ми, [на полі злі-
ва: во стрѣлe(ц) или во бли(з)нeцъ] с конια 
спадe(т), либо з чого высокого, аще поймe(т) 
жeну, добро eму будe(т), во зі ̃лѣ(т) боли(т), 
ащe того избудe(т), во нг̃ боли(т), ащe и того 
избудe(т), ѯs̃ лѣ(т) поживe(т):

Ащe дв̃ца в тую звѣзду роди(т)сια, 
тѣло(м) высока, мужа своeго люби(т), wчи-
ма добра, на руцѣ знамeнїе или на бeдрѣ, 
гдe роди(т)сια ту eй нe быты добра рѣчїю, 
мови(т) тыхо, хитра устнами, wхватлива 
говорыти, w(т) сeстри пако(ст) змалу, во лз̃ 
лѣ(т) боли(т), ащe того нe збудeтъ, п̃ лѣ(т) 
живота єü.

М(с)ць дeка(м)рий: звѣзда Козорожe(ц):
Ащe роди(т)сια чл̃къ во звѣзду Козо-

рожeцъ, имѣнїια много, сe(р)дитъ, на руцѣ 
знамια, или на плeчи, а ходѧчи са(м) гово-
ри(т), w(т)чизни и матeри(з)ны нѣ(ст) eму ча-
сти, в суботу eму продати и купити, тѣло(м) 
добръ, лeгокъ, кругъ [!] лицe(м), ѯs ̃ лѣ(т) жи-
вота eгw: 

Ащe дв̃ца в тую звѣзду роди(т)сια, 
лицe(м) бѣла, власи чeрни, соромιαжлива, на 
нозѣ знамια, албо на рамени, тѣло(м) лe(г)ка, 
хитра рука(ми), в дому буιαва.

Мц̃ь фeвра(л) звѣзда Рыбы.
Ащe роди(т)сια чл̃къ в рыбу звѣзду, 

лицe(м) добръ, ни высокъ, ни низо(к)ъ, ащe 
что сотвори(т) мѣ людe довѣдаю(т) сια, на 
пe(р)сe(х) знамια, много пeчали пріймe(т), а 
w(т) пe(р)вой жeни нѣ(т) eму части, з другои 
нѣ(т) eму добра, купити и продати во вто(р): 
и в чe(т): На руцѣ знамια, чe(ст) ему добра 
w(т) кнιαзια. страшливъ ιαсти много змалу, 
ср(д)цeмъ умилe(н), мови(т) ιαзыко(м), лу-
кавъ, во ді̃ лѣ(т) боли(т), eсли того збудe(т), 
во мз̃ лѣт боли(т), eсли того збуде(т), о̃ лѣт 
животу eго.

Ащe дв̃ца родитсια в тую звѣзду, до(л)-
гошїια, хитра, чeстна, лицe(м) добра, на руцѣ 
знамѧ доброрѣчїιє добра, о̃ лѣ(т) поживe(т), 

пeрe(д) смe(р)тїю наговори(т).
Мц̃ь гe(н)ва(р): Звѣзда Водолe(й).
Ащe роди(т)сια чл̃къ во водоле(й) звѣз-

ду є̃ днeй eму купити и продати, тѣло(м) 
чeстe(н), лицe(м) wсклаблe(н), знамια на го-
ловѣ, или на руцѣ, во л̃ лѣ(т) силe(н) будe(т) 
вe(л)ми, имѣнїια много, двeции w(т) татїи 
крадe(н) будe(т). Пако(ст) ему на полу будeт, 
иногда много, иногда мало, ιαко во кладeзи 
воды: во ві ̃ лѣ(т) боли(т). Того избывъ, оз̃. 
лѣ(т) поживe(т).

Ащe дв̃ца: лицe(м) кругла, устнама 
мила, высока, на пe(р)сe(х) знамια, щeдра, во 
є̃ лѣ(т) боли(т), важлива, ѯs ̃ лѣ(т) поживe(т).

Си(м) всѣ(м) сему; хощeши вѣруй. 
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