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К . 1. ШВЕЦОВ

БІБЛІОГРАФІЯ СТАРОРУСЬКИХ МАТЕМАТИЧНИХ
РУКОПИСІВ.
У X III— XVII ст. в Росії існувала численна рукописна літера
тура, твори якої дійшли до нас у великій кількості списків. Ця
література досить багата і різноманітна за своїм змістом та по
ходженням. Н а початку ця література була виключно церковного,
духовного змісту; світської літератури майже не існувало. Але
в XV I— XVII ст. поряд з релігійними творами з ’являються твори
історичні, математичні, астрономічні, медичні та інші. Проте
до цього часу ці твори вивчені недостатньо. Особливо це сто
сується творів природничого характеру, зокрема рукописів мате
матичного змісту.
Вивчення стародавньої письменності до цього часу було спра
вою філологів, природознавців, математики ж цими питаннями
майже не цікавились. Як на одну з небагатьох спроб вивчення
математичних рукописів слід вказати на працю В. В. Б об и н ін а1.
Перші спроби бібліографічних праць на Русі можна віднести
до початку XVI ст. Максим Грек, розбираючи бібліотеку кн язя
Василя Івановича, склав списки грецьких книг, які не були пере
кладені на слов’янську мову. Але справжні капітальні праці по
списках бібліотек Росії з ’явилися в 50 роках XIX с т . 2.
Незважаючи на значну кількість каталогів рукописної літе
ратури різних збірок рукописів, до цього часу відсутня бібліо
граф ія староруських математичних рукописів, що, звичайно, значно
утрудню є вивчення староруської математики.
Всі математичні рукописи, які дійшли до нас, можна поділити
на 3 гр у п и : перша
рукописи математичного змісту, друга —
збірники, які містять різні розділи математики, і третя — збірники
математичного змісту, які містять окремі статті з математики.
1 В. В. Б о б ь і н и н , Очерки истории развития физико-математических
знаний в Росии, вип. 1 та II, М., 1886, 1893.
2 А. В о с т о к о в , Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музея, СПб, 1842; Г о р е к и й и Н о в о с т р у е в , Описание славянских
рукописей Московской синодальной библиотеки. Вип. 1—5, М ., 1855— 1869,
та деякі інші.
4 Н аукові записки, випуск І
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При складанні бібліографії нами вивчено каталоги і опис»
бібліотек Росії та рукописні фонди Д ерж авної Публічної бібліо
теки ім. Салтикова-Щ едріна в м. Л енінграді, Д ерж авної бібліо
теки ім. Л еніна в М оскві, бібліотеки AH С РС Р в м. Ленінграді,
та Д ержавного історичного музею в М оскві, а також викори
стано інші літературні джерела.
В окрему групу виділено рукописи, відомі з літературних дж е
рел, а інші рукописи описані по місцю їх зберігання. В бібліо
графію рукописів не включено пасхалії та азбуковники, які вже
добре вивчено і які для математики власне не становлять особ
ливого інтересу.
При описі рукописів, відомих з літературних джерел, в ка
зується:
а) номер, найменування, письмо, час написання, кіл ькість
аркуш ів;
б) зміст математичної частини рукопису та деякі відомості;
про характер нематематичної частини рукопису;
в) література, в якій описано рукопис;
г) наявні схожі списки рукопису.
При складанні бібліографії рукописів, наявних в рукописних
фондах, вказується:
а) шифр, під яким рукопис зберігається в рукописному фонді
бібліотеки;
б) номер рукопису за каталогом, якщо він е у виданому ка
талозі ;
в) найменування рукопису за каталогом рукописного фонду
бібліотеки;
г) час написання, письмо та кількість аркуш ів;
д) зміст математичної частини рукопису;
е) деякі відомості про характер нематематичної частини ру
копису;
є) схожі списки рукописів;
ж) література, в якій є відомості про ці рукописи.
І. Рукописи, відомі з літературних джерел.
1. «Книга святьіх тайн Енохова». Ц я книга була відома на
Русі принаймні з XII I ст. Грецький оригінал загублено, при
пускають, що він був написаний незадовго до нашої ери або на
початку її. Повне дослідження «Книги Еноха» ми знаходимо у
М. Д . Соколова «Славянская книга Еноха праведного. Тексти,
латинский перевод и исследование», Москва, 1910. У цій книзі
дано картину світобудови, космогонічну схему та деякі астроно
мічні відомості. «Книга Еноха» є типовим виразом богословськосимволічного розуміння природи.
2. «Христианская топография Космьі Индикоплевства», або, як
у нас його називали, Індікоплова. Ц я книга була надрукована
близько 547—549 pp. н. е. одним александрійським монахом.
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Слов’янський переклад з ’явився між X та XII I ст. За змістом
вона близька до «Книги Еноха», хоч і містить більше антич
них відомостей і хронологічні обчислення. Д ослідж ення цієї
літературної пам’ятки періоду К иївської Русі ми знаходимо
у М. І. С рєзневськогох.
3. «Шестоднев» Ионна Зкзарха. Компіляція складена у X ст.
з церковних авторитетів і почасти Арістотеля одним болгарським
церковником. «Шестоднев» був відомий на Русі принаймні із
XIII ст., а може і трохи раніше. В цій книзі також дано картину
світобудови.
Щодо математичного змісту «Шестоднева», то тут заслуговує
на увагу частина, присвячена опису розмірів Землі, Сонця і М і
сяця. Дослідження «Шестоднева» ми знаходимо в «Чтениях в
Обществе Истории Древностей Российских», 1879 р.
4. «Толковая Палея». У визначенні часу її складання і ск ла
дання її перших редакцій думки істориків літератури розходяться,
відносячи цю дату то до XI ст., то до XII I ст. Є різні списки
цього твору, що відносяться до XIV, XV, XVI і XVII ст.
Найбільш «вчений» вираз богословсько-символічного розуміння
природи періоду Київської Русі ми знаходимо в «Толковой Палее».
Виклад має компілятивний характер. Фізико-математичні пізнання
«Палеи» обмежуються календарними проблемами, зв ’язаними з
рухом і розмірами наших світил.
Дослідженню цього твору присвячені такі джерела: В. А н д р и а н о в , К литературной истории «Толковой Палеи», Київ, 1910;
В. М. И с т р и н , Замечания о составе «Толковой Палеи» (Сборник отделения русского язьїка и словесности Акадсмии Н аук,
т. XV, № 6, СПб, 1896); А. В. М и х а й л о в , К вопросу о происхождениях и литературннх источниках «Толковой Палеи» (Изв.
отделения русского язьїка и словесности Академии Н аук, т. І,
кн. 1., 1928); К. К. И с т о м и н , К вопросу о редакциях «Тол
ковой Палеи» (Изв. отделения русского язьїка и словесности АН,
т. VII I, кн. 1, 1913).
Розглядуваний твір був виданий у 1892 р. під назвою «Палея
Толковая по списку, сделанному в г. Коломиє в 1406 г.», М., 1892.
5. «Космография Жидовствующих». Вона міститься в Західноруському збірнику XVI ст. колишнього музею Холмського П раво
славного свято-богородицького братства № 86, 1896. Сам рукопис
знаходиться тепер за межами С РС Р. (Див. Т. Р а й н о в, Н аука
в России, M .-JL, 1940, стор. 231). Тільки частина її видана А. Соболевським «Переводная литература Московской Руси XVI— XVII в.»
(Сборник Отделения русского язьїка и словесности Импер. Акад.
Н аук, т. XXXIV, стор. 409— 412).
Цей твір відомий тільки по одному рукопису, який має
більше 20 сторінок і поділений на 4 розділи. Перший розділ
містить загальні основи астрономи. Вони відповідають геоцентрич
1 «Христианская топография К узьми Индикоплова». (Сведения и заметки
о малоизвестнмх и неизвестньїх памятниках М. И . Срезневского, X I, СПб, 1867).
4*
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ній системі. З другого та третього розділів відомі тільки кілька
початкових слів. Четвертий розділ розглядає питання про затем
нення Сонця та М ісяця. Однією з важливих особливостей цього
рукопису є зв’язок викладу астрономії з деякими елементами гео
метрії.
6.
«Шестокрьіл». Він міститься в тому ж Холмському збір
нику, що і «Космография Ж идовствующих». Арк. 85—89 видані
A. І. Соболевським (А. И. С о б о л е в с к и й , Переводная литература Московской Руси X IV — X V II вв., стор. 419— 423). «Шестокрьіл» являє собою астрономічні таблиці, які містять елементи,
необхідні для визначення характеру затемнень Сонця і Місяця.
Ці таблиці були призначені для людей, які мало були знайомі
з математикою. Таблиці побудовані на основі теорії затемнень
«Космографии Жидовствующих».
Одним з перших в Росії збирачів пам’яток староруської писе
мності був професор юридичного факультету Московського уні
верситету Ф. Г. Б аузе (1752— 1812). Він склав одну з перших за
часом і одну з найобширніших колекцій рукописів стародрукованих книг, стародавніх монет, речей. Ц я колекція після смерті
Ф. Г. Баузе у 1812 р. була оцінена досить великою на той час
сумою грошей 10.000 крб. У 1812 році під час пожежі в Москві
вся колекція загинула.
7. «Тригонометрия сферическая», написана на початку XVIII ст.
в каталозі В. К аразіна — під № 2 2 2 .1
8. «Арифметика — практика или деятельная» написана в другій
половині XVII ст. В каталозі В. К аразіна під № 187.
9. «Арифметика» (2 половина XVII ст.). В каталозі В. К аразіна
під № 202.
10. «Арифметика» (2 половина XVII ст.). В каталозі В. Каразіна
під № 203.
11. «О пасхальних устроениях». Д о цього рукопису додано
арифметику.
Рукопис написаний у першій половині X V II ст. В каталозі
B. К аразіна під № 218.
12. «Циферная счетная мудрость». В каталозі В. К аразіна під
№ 239. Рукопио написаний у 1647 р.
13. «Арифметика». «Сия книга рекома по-гречески Арифметика,
а по-немецки алгоризма, а по-русски циферная счетная мудрость».
Ось що сказано відносно неї в каталозі В. К аразіна: «№ 189.
Арифметика писана сколько по всему догадьіваться можно, в
XVI веке, и єсть без сомнения старейшая из всех математических
рукописєй, которьіе находятся или найтись могут на российском
язьіке».
14. «Геометрия, или землемерие». В каталозі В. К аразіна під
№ 190. Рукопис написаний у XVII ст.
1
В. К а р а з и н, Каталог славяно-русским рукописям (погибшим в 1812 г.),
проф. Ф. Г. Б а у з е , Чтения в Императорском Обществе Истории и Д ревно
стей Российских при Московском университете, Москва, 1852, кн. 2.
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15. «О сошном и вьітном письме». Рукопис містить початки
геодезії у тому вигляді, в якому вони існували у нас у X V II ст.
У каталозі В. К аразіна під № 191.
16. «Геометрические записки конца XVII или начала X V III в.».
В каталозі В. К аразін а під № 212.
17. «Геометрия и другие раздельї математики, включая сферическую тригонометрию и астрономические вьічисления» написана
на початку петровської епохи. В каталозі В. К аразіна під № 215.
18. «Геометрия, или иначе геодезия» написана в другій поло
вині X V II ст. В каталозі В. К аразіна під № 219.
19. «Геодезия Российская» написана в другій половині X V II ст.
В каталозі В. К аразін а під № 235.
20. «Геометрия основания и мореплавання» написана на по
чатку X V III ст. В каталозі В. К аразіна під № 256.
21. «Геометрия (Теоретическая и практическая)» Д митра Лопухіна написана на початку X V III ст. В каталозі В. К аразіна
під № 180.
22. «Пасхалия, самая полная, с астрономическими вьічислениями» написана у 1541 р. для М осковського Успенського собору.
В каталозі В. К аразіна під № 185.
23. «Круг церковний или пасхалии, с обьяснениями и многими астрономическими таблицами» написаний архіепіскопом Гена
дієм у XVI ст. 1. В каталозі В. К аразіна під № 192.
Крім наведених вище рукописів Ф. Г. Б аузе в каталозі
В. К аразіна в колекції Ф. Г. Баузе, був ще один математичний
рукопис початку XVII ст., який по одному з описів називався
«Таблицьі логарифмов», а по іншому «Отрьівки одной из вспомогательньїх таблиц для астрономичегких исчислений».
24. «Таблицьі логарифмов». Цей рукопис, очевидно, загублено.
Але відомі два його описи в книгах: И. М. С н и г е р е в , Русская
старина в памятниках церковного и граж данского зодчества,
М ., 1895; К. Ф. К о л а й д о в и ч , Известия о древностях славянорусских, М ., 1811. Ці ж описи наведені в роботі В. Є. Пруднікова про один російський математичний рукопис X V II ст. (ж ур
нал «Математика в школе», 1951, № 2). Цей рукопис являє собою
особливий інтерес, оскільки в Колайдовича ми читаємо: «Но что
всего для нас приятное, то вся она (рукопис К ■ Ш.) єсть ничто
иное, как логарифмьі, которьіе и в просвещенной Европе появи
лись не ранее, ибо они только в 1618 г. изобретеньї шотландцем
Непером».
З опису цього рукопису В. Є. П рудніков робить висновок,
що в автора рукопису було деяке уявлення про логарифмічну
шкалу.
Про те, чи справді цей рукопис був таблицею логарифмів,
нам здається, що наявні описи залишають питання відкритим.
1
Ці пасхалії включені в бібліографію, оскільки вони входять в число
одинадцяти рукописів професора Б аузе, вказаних В. Є. П рудніковим, «Мате
матика в школе», 1951, № 2, стор. 28.
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25. «Книга, именуемая геометрия, или землемерие радиксом
и циркулем». Рукопис написано в другій половині XVI ст. Про
його зміст відомий історик Татіщ ев говорить: «В ней содержатся
только правила для измерения мест с пособиями арифметически.
З а геометрией следует книга о сошном и вьітном письме». (Див.
Н. М. К а р а м з и н , История Государства Российского, т. X.,
1892, стор. 154).
26. «Писцевий (Иоаннов) наказ с приложением землемерньїх
начертаний, которое видимо некто знающий геометрию с вьічетами плоскостей сочинил». Історик Татіщ ев (в судебнику 139)
твердить, що він написаний в тому ж році, що й геометрія під
№ 19 у 1556 р.
27. «Книга рекома по-гречески арифметика, а по-немецки алгоризма, а по-русски — циферная счетная мудрость». Рукопис від
носиться до того часу, що й «Писцевьш (Иоаннов) наказ», тобто
1556 р. Татіщев вказує, що в кінці його екземпляру іншим більш
новим почерком вписаний твір Гамена «О большом и малом мире»
з наступним додатком: «Виписано в Кирилове монастьіре с книги
преподобного отца нашего, игумена К ирилла, Булозерского Ч удо
творна, с книги в четверть с нискания его. В лето 7143 (1635)».
(Д ив. Н. М. К а р а м з и н , История Государства Российского,
т. X, 1892, стор. 155).
28. «Счет греческих купцов, учат младьіх деток считать, имущих десять грань». Це таблиця множення, яка входить до складу
псалтиря XVI ст. і видана у 1870 р. (Слов’яно-руські рукописи
В. М. Ундольського, М., 1870, шпальта 84) і є в рукопису
Рум янцевського музею № 12 (арк. 12). Д о цього часу вважали,
що ця таблиця множення по інших рукописах невідома.
29. Рукопис колишньої Московської Д уховної Академії № 103
«Сия книга глаголема по-гречески арифметика, а по-русски ци
ферная счетная мудрость». Написаний в кінці XVI ст. на 217 ар
куш ах.
Рукопис описаний А. І. Соболевським у творі: «Переводная
литература Московской Руси X IV — XVII в.», стор. 148. (Сборник
отделения русского язи ка и словесности Импер. А Н , т. LX X IV

№ 1).

З цього опису нам відомий заголовок «Сия книга глаголема
по-гречески арифметика, а по-русски циферная счетная мудрость»
і зміст першої та другої статей. Перша стаття присвячена нумера
ції, а друга — додаванню цілих чисел. А. І. Соболевський вважає,
що в цьому рукопису арифметика має початковий вигляд і ряд
рукописів містять цю арифметику з доповненнями. Таким руко
писом є рукопис Р ум ’янцевського музею № 12 і рукопис, описа
ний А. І. Соболевським, під назвою «Список Публичной библиотеки Q. IX 43». Щодо рукопису Р ум ’янцевського музею № 12,
то він не може містити рукопис колишньої Д уховної Академії
№ 103, бо його арифметична частина закінчується скороченням
дробів.
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30. Рукопис Публічної бібліотеки Q. IX 43. «Арифметика».
Рукопис описано А. І. Соболевським (цит. твір, стор. 149) і ча
стина рукопису видана «Счетная мудрость», 1879, 12 аркуш ів по
рукопису імператорської Публічної бібліотеки № 43 (69). З опису
відомо, що рукопис написано до 1643 р. Перед текстом є перед
мова, похвала арифметиці, а після тексту ряд статей: «Статья о
весах и о мерах Московского государства», «Статья о весах и о
мерах немецкой земли, о денежном весу ливонском и париском,
о временах года во весь год по-немецки» та задачі. Видана ча
стина має заголовок рукопису: «Сия книга глаголема по-гречески
арифметика, а по-немецки алгоризма, а по-русски циферная
мудрость, та мудрость єдина из больших седми мудростей», і
містить нумерацію — назви чисел від 1 до 10; додавання цілих
чисел з таблицею додавання однозначних чисел та правило дев’ятки
перевірки дій.
А.
І. Соболевський вваж ає, що рукопис має досить значну по
дібність з рукописом першої половини X V II ст. збірки Ундольського № 681 і рукописом X V III ст. АН СРС Р № 17, 8.32.
В Д ерж авній публічній бібліотеці ім. Салтикова-ІЦедріна є
рукопис математичного змісту з тим же шифром Q .IX 43, що й
рукопис, описаний А. І. Соболевським. Але ці рукописи різні.
31. Рукопис Церковно-Археологічного музею Київської Д у 
ховної Академії № 484 (J.IV .99.4). «Арифметика». Написаний ру
копис у X V II— X V III ст. на 195 аркуш ах.
Рукопис описано Н . Петровим «Описание рукописей ЦерковноАрхеологического Музея», Киев, 1875. Вип. II, ст. 432. З цього
опису нам відомо таке:
сАрк. З «Арифметика на славяно-русском язьіке, с предисловием.
Н ачало предисловия: сия мудрость єсть изьіскана от древних философов».
Арк. 24. «Еврейски, халдейски, грецки и латинские имена
мужчин, женщин, народов и другие, которьіе содержатся в библиях обеих заветов, обновленньїе и помещеньї в зтом показателе
найменований с поясненнями на латинском язьіке к книге и отдельньім главам».
Опис математичної частини рукопису у Петрова складено на
латинській мові.
32. Рукопис Церковно-Археологїчного Музею К иївської Д у
ховної Академії № 486 ( J . IV .98,3). Рукопис описано Н. Петро
вим «Описание Церковно-Археологического музея», Киев, 1875,
вип. II, стор. 433. Заголовок рукопису невідомий. Рукопис містить
252 аркуш і і написаний раніше 1756 року, оскільки на титульній
сторінці пізніше зроблені обчислення відносно 1756—8 pp.
Рукопис містить такі статті:
Арк. 1 «На 1738 год до сего дня дни добрьіе: марта 3, 4, 7,
10, 11, 13 и проч.».
Арк. 2 «Арифметика, т. е. наука о счете».

Арк. ЗО. «Злементарная геометрия, или шесть первьіх книг
геометрических злементов Фукида».
Арк. 97. «Практическая геометрия».
Арк. 118. «Арифметика Астрономическая».
Арк. 124. «Тригонометрия, т. е. наука о синусах, тангенсах
и секансах».
Арк. 220. «Сферика, т. е. наука о небесньїх пространствах мира».
Назви статей в описі Н. Петрова наведені латинською мовою.
33. «Книга сошного письма 7137 г.», видана Трьохлетовим Г.
у «Временнике Императорского Общества Истории и Древностей
Российских», кн. 17, М., 1853. Смесь, стор. 33—65. Стор. 33— 54.
«Роспись сошному письму десятинной и четвертинной пашни дворцовьіх сел, поместньїх и монастьірских волостей, добрих и средних
и худьіх земель, вираж ених с точностью до мелких дробей».
Стор. 55— 63 «О земном же верстании,' как земля верстать». Ця
частина рукопису містить сім землемірних задач, присвячених
вимірюванню площ многокутників.
34. «Роспись полевой мере 1709 года», видана І. Д . Беляєвим
у «Временнике Императорского Общества Истории и Древностей
Российских», кн. 17, М., 1853. Смесь, стор. 66—90, 66—84. Ц я
частина рукопису за змістом схожа з стор. 33— 54 рукопису «Книга
сошного письма 7137 года» і відрізняється тільки формою викладу.
Стор. 84—90 «О земном же верстании, как земля верстать». Ця
частина рукопису за змістом схожа з частиною рукопису «Книга
сошного письма 7137 года», яка має такий же заголовок (стор. 55—
63), в той же час вона містить п’ять землемірних задач, з яких
однієї немає в «Книге сошного письма 7137 года», а решта чотири
є в «Книге сошного письма 7137 года», але ілюструються рисун
ками, відмінними від рисунків «Книги сошного письма 7137 года».
35. «Геометрия». Час написання відноситься до початку X V II ст.
Рукопис описано А. І. Соболевським «Первая литература Московской Руси X V I— XVII в.», стор. 150— 152. (Сборник отделения
русского язьжа и словестности Императорской Академии Н аук,
т. LX X IV , № 1).
Перед текстом поміщено вступ і дві передмови. З вступу і пе
редмов нам відомо, що рукопис написаний Іваном князем Єлізаровим і є перекладом з англійської мови друкованого видання зем
лемірної книги, виданої у 1625 p., і присвячений описові значення
> геометрії. Виклад матеріалу незрозумілий.
Про зміст рукопису відомо, що друга частина першої книги —
«Строение» і на останній сторінці мова йде про коло. Рисунки
виконані циркулем, користуються індійською нумерацією.
Єдиним незакінченим списком рукопису є рукопис X V II ст.
Московської Синодальної бібліотеки № 42.
36. Рукопис бібліотеки редакції ж урналу «Физико-математические науки в их настоящем и прошлом».
Написана скорописом XVII ст. Спочатку містила 216 аркуш ів,
на ще вказують номери, проставлені внизу через кожні 16 сто56

рінок. Збереглося 207 аркуш ів, з них 14 пустих, очевидно зали
шених переписувачем для проміжних статей, які, проте, він чомусь
не переписав. З а змістом він майже тотожний з рукописом Р у м ’ян
цевського музею' № 932. Арифметична частина цілком схожа. Щодо
мішаної частини, то вона містить такі статті: «О лунном течении»
(арк. 186), «О солнце и о месяце» (арк. 187), «О звездах» (арк. 188),
«Как мерити и ведати про северную звезду» (арк. 199), «О горо
дах, где которьіе городьі или острови» (арк. 199), «Познати
как круж ала держати» (арк. 200), «О срединощной стране» (арк. 201),
«Сия книга о земном верстании, как земля верстати» (арк. 202).
Ця книга за змістом схожа на рукопис «Рукопись полевой мере
1709 г.» (Временник Императорского Общества Истории и Д рев
ностей Российских, кн. 17, Москва, 1553, смесь, стор. 66— 90).
Рукопис придбаний редакцією в березні 1886 р. від Московського
антиквара С. Т. Большакова. Опис взято у В. В. Бобиніна
«Очерки истории развития физико-математических знаний в России
в XVII столетии», вип. II, 1893, стор. 66—67.
37. Рукопис колишньої бібліотеки Московського архіву М іні
стерства закордонних справ № 549 у старому каталозі № 1043.
«Книга сошному письму и роспись полевой мере». Написана ско
рописом X V II ст.
З опису рукопису В. В. Бобиніним відомо, що він містить
«Роспись сошному письму десятинной и четвертной пашни дворцовьіх сел, поместньїх, что и монастирских волостей, добрьіх и
средних и худьіх земель, вьіраженньїх с точностью до мелких дробей», «Сошную кладь — чертеж всякой клади», «О золотой клади»,
«О хлебной клади» та інші статті про розміри податку.
38. № 235 (в старому каталозі № 406). «Роспись полевой мере:
как мерить по государеву указу государевою указною саженью
государевьі дворцовьіе села и черньїе волости, поместньїя и вотчинньїя, патриаршия и митрополичьи, архиепискупли и епискупли
и монастьірския и церковньїя и проезжия земли в селах и деревнях и на пустощах пашню пахотную и перелогом и что по пашне
лесом поросло и сеяньїе покосьі и лес пашенной и непашенной в
десятиньї». Написано скорописом другої половини X V III ст., в 4-ку,
на 31 аркуші.
39. Рукопис Археографічної комісії № 29. Написаний у другій
половині XVII ст. Містить такі статті: «Уложение Ц аря Алексея
Михайловича» (арк. 1— 192), «Виписка из Кормчей» (арк. 193— 202),
«Таблица, показьівающая, каким образом обозначаются в вьічислениях пироги, деньги, полторн деньги» (арк. 203— 209), «О зем
ном верстании» (арк. 210— 214), «Царево уложение поместннм
землям» (арк. 215), «Роспись внтному тяглу» (арк. 216—2!9),
«Асе сошная кладь» (арк. 220), «Роспись Каргопольского города
і и список с грамоти Г. Ф. Ельчину декабря 1685» (арк. 221— 223),
«Новоуказаннне статьи о проестех и о вокитах» (арк. 224— 258),
«Русско-немецкий словарь» (починається з арк . 259). Частина
рукопису: «О земном верстании» (арк. 210—214), «Царево уло5'/'

Жение поместньїм землям» (арк. 215), «Роспись вьітному тяглу»
(арк. 216—219), «А се сошная кладь» (арк. 220), «Роспись К аргопольского города и список с грамотьі Г. Ф. Ельчину декабря 1685»
{арк. 221— 223) видана у 1879 р. (див. «Счетная мудрость 1879 г.»,
«О земном верстании» по рукопису Археографічної комісії № 29).
Стаття «О земном верстании» (арк. 210— 214) містить ті самі
п’ять задач на вимірювання многокутників, що і «Роспись полевой
мере 1709 г.» (Див. «Временник Император. Общества Истории и
Древностей Российских», кн. 17, Москва, 1853, Смесь, стор. 66—90).
Опис цього рукопису складено за «Счетной мудростью» 1879 р.
Опис рукопису знаходимо у В. В. Бобиніна, «Очерки истории развития физико-математических наук в России в XVII ст.», вип. II,
Москва, 1893, стор. 71.
В описі рукописів Археографічної комісії (Див. рукописи А р
хеографічної Комісії. СПб, 1882, під № 29) описано рукопис
«Летописец Новгородский», який до математики немає відношення.
40. «Правила землемерия». Скоропис кінця XVII ст., 48 а р 
кушів. Рукопис є в каталозі рукописного відділу Д ерж авної П уб
лічної бібліотеки ім. Салтикова-Щ едріна в м. Ленінграді під шиф
ром Q. IX 15, але в наявності його немає. Про зміст рукопису
нічого не відомо.
41. «Гравюра — наглядное пособие для поучения арифметики».
Н адруковано В. Кіпріановим у 1705 році. Рукопис має назву:
«Новий способ арифметики теорики или зрительная, сочинен вопросами ради удобнейшего понятия». Єдиний екземпляр знаходиться
в AH С РС Р, Музей Петра І. Ц я гравюра на міді на трьох разом
склеєних аркуш ах завдовжки 1 аршин 7 вершків і завширшки
1 аршин 1 вершок. Тут ми знаходимо наочний ииклад курсу ариф 
метики. Знімок з гравюри і опис цього посібника ми знаходимо
в Д . Д. Галаніна. (Д. Д . Г а л а н и н . Леонтий Филиппович Магницкий и его арифметика, вьіп. II, Москва, 1914. Приложение).
II. Рукописи бібліотеки Казанського державного університету.
1. LXXVIII (10928) «Арифметика Магницкого». Скоропис
X V II ст., в 4-ку, на 356 аркуш ах. Рукопис — копія друкованого
видання арифметики Л . М агніцького. Рукопис має назву «Арифме
тика, сиречь наука числительная. С разньїх диалектов на славянский язьік переведенная, и во єдино собрана, и на две книги разделена. Ньіне ж е повелением благочестивейшего великого госу
даря нашего царя и великого князя Петра Алексеевича всея
великьія и мальїя, и бельїе России самодержавца. П ри благороднейшем великом государе нашем царевиче и великом князе Алексее
Петровиче в богоспасаемом царствующем граде Москве типографским тиснением ради обучения мудролюбивьіх российских отроков, и всякого чина и возраста людей на свет произведена, первое в лето от сотворения мира 7211, от рождества же во плоти
бога слова 1703, индикта II, месяцьі януария». П ісля заголовка
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поміщено рисунок, який зображ ає кущ квітів, під яким поміщено
вірші «на предлежащий герб», зміст і звернення до читача.
Виклад арифметики розподілено на дві книги: «Арифметика
политики» і «Арифметика логистики».
Книга перш а'«Арифметика политики» має п’ять частин. Перша
частина «О числах цельїх» містить нумерацію, додавання, відні
мання, множення та ділення цілих чисел. Заклю чна частина, при
свячена метрології та арифметичним діям з іменованими числами.
Д р у га частина «О числах ломанньїх или с долями» містить
нумерацію, скорочення, додавання, віднімання, множення та д і
лення дробів.
Третя частина «О правилах подобньїх сиречь в трех, в пяти
и седми перечнях в цельїх и частньїх числах». Ц я частина при
свячена правилу трьох. Спочатку викладається метод, який роз
бивається на сім означень:
«а) правило о трех перечнях в цельїх, б) правило о трех в до
лях, в) правило о трех сократительное, г) правило о трех возвратительное, д) правило о пяти в цельїх долях, е) правило о седми
також де в цельїх и долях, ж) правило соединительное». Цей ви
клад майже повністю збігається з викладом цих правил в доре
волюційних підручниках з арифметики. Виклавши метод розв’я 
зування, автор переходить до їх застосувань, а цьому питанню
присвячені такі статті:
«Статья торговая», «Статья тройная торговля», «О куплях и
продажах», «Тройная торговля в товарних овощах и с вивескою»,
«О прикупах и о накладах или убьітках», «Вопросьі в тройном
правиле», «Вопросная же со времсни», «Деловая в тройном правиле», «Торговая складная делительная», «Торговая складная с прикащики и с людьми их», «Торговая складная со времени», «Заимодавная о срочном времени».
Четверта частина «О правилах фальш ивих или гадательннх».
Перші чотири статті цієї частини присвячені правилу хибного по
лож ення, а четверта стаття містить задачі, що іменуються «математические забави».
П ’ята частина «О прогрессии и радиксе квадратних и кубических» містить вчення про прогресії, добування квадратних та
кубічних коренів.
Д р у га книга арифметики складається з трьох частин. Перша
частина присвячена «арифметике алгебраики» і містить арифме
тичні дії алгебраїчних чисел.
Д р у га частина «О геометрических через арифметику действующих» складається з двох «Определений», з яких перше присвячене
означенню площ плоских фігур, а друге — розв’язанню рівнянь,
застосуванню їх до геометрії і обчисленню тригонометричних
функцій.
Третя частина «Общее о земном размерении и яж е к море
плаванню принадлежит» містить відомості з астрономії, геодезїї
, т а навігації.
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Перша книга своїм змістом подібна до арифметичних рукопи
сів XVII ст.
2. L V III. № 7853. «Геометрия». Скоропис XVIII ст., в 4-ку, на
133 аркуш ах. На першому білому аркуші написано олівцем ста
ранним почерком «Лонриметрия», а нижче цього чорнилом: «Сия
геометрия инженер-капитана Йвана Козлянинова. Сочинена бу
дучи в инженерном корпусе учеником 1731 года».
Рукопис містить планіметрію, стереометрію і тригонометрію
і поділений на три частини.
Перша частина містить задачі на побудову, починаючи з най
простіших ф ігур: кут, квадрат, трикутник, коло, паралелепіпед,
додекаедр, куб, циліндр, конус, октаедр, призма. Потім задачі:
поставити перпендикуляр, поділити пряму на рівні частини, н а
креслити ромб, трапецію, поділити круг на 360 рівних частин,
вписати в коло шестикутник, накреслити спіраль і т. д.
Д руга частина містить задачі на обчислення площ плоских
фігур і на перетворення квадрата в рівновеликий трикутник, пра
вильного многокутника в трикутник, круга в квадрат, а також
деякі задачі на визначення площ.
Третя частина має назву «Штириометрия» і присвячена гео
метричним тілам. Виклад починається з розгорток піраміди,
куба, октаедра. Д алі йдуть задачі, як накреслити глобус, ци
ліндр в трьох проекціях, задачі на перетворення геометричних
тіл в рівновеликі глобуси, куб і т. д.
Тут наводяться приклади застосувань геометрії до військової і
справи: обчислюються об’єми вала, бруствера, площі однієї з гра
ней будь-яких тіл, о б ’єми тіл.
У «Штириометрии» є і початки тригонометрії, яким передує ко
роткий опис практичного застосування тригонометрії для визна
чення висоти недоступних будов та віддалей між недоступними
пунктами. Тут наведено означення тригонометричних функцій си
нуса і тангенса.» Слід зауважити, що в розв’язках задач зустрі
чаються й інші тригонометричні функції та застосування логариф
мів. Рукопис за своїм змістом не має подібних списків.
III. Рукописи державної публічної бібліотеки ім. Леніна
в м. Москві.
1.
36. Ундольського № 681. «Арифметика». Скоропис XVII ст.,
в 4-ку, 216 арк.
Постатейний опис даний В. В. Бобиніним (В. В. Б о б ь і н и н ,
Очерки истории развития физико-математических знаний в России,
вип. І, Москва, 1893, стор. 6—8).
Рукопис перед текстом має дві передмови, похвалу арифметиці.
Він містить нумерацію-найменування цілих чисел від 1 до 1036,
арифметичні дії з цілими числами, «счет костьми», «дощатий счет»,
«сошную кладь», метрологію Московської держави і земель З а 
хідної Європи, додавання і віднімання іменованих чисел і ариф60

метичні дії з дробовими числами. Частина рукопису, присвячена
розв’язанню задач, містить статті: а) «Тройная в цельїх», «Тройі ная в долях», присвячені розв’язанню задач за допомогою простого
правила трьох; б) «Торговая», «О покупках и накладах», «Спрашивальная в тройной строке», присвячені розв’язуванню задач на
визначення прибутку, ціни товару, кількості товару і розв’язу
ванню переважно за допомогою простого правила трьох; в) «Ро
стовая» і «Добиточная», присвячені визначенню прибутку на в кл а
дені гроші або визначенню часу, через який певна сума грошей
дасть наперед заданий прибуток; г) «О нечести во всех товарах
и овощах», яка містить розв’язання задач на визначення ваги ч а
стин сплава або суміші по співвідношенню складових частин;
д) «циферная или вьімьішленная или затейливая или фальшивая»,
яка містить розв’язання задач різного змісту, зв’язаних з куплею
і продажею, що зводиться до лінійних рівнянь з одним невідомим
або до системи двох лінійних рівнянь з трьома невідомими, або
до системи чотирьох лінійних рівнянь з чотирма невідомими,
які розв’язуються за допомогою «ложного положення»; е) «Меновая в торгу», присвячена розв’язанню задач на обмін това*
рами, які розв’язуються за допомогою простого правила трьох;
€) «Торговая складная» та «Торговая складная с прикащиками»
містять розв’язання задач, де визначається прибуток в торгівлі кож 
ного продавця за вкладеним у торгівлю капіталом, які розв’я 
зуються за допомогою простого правила трьох; ж) «Вьімьішленная
в торговом прибьітке в делу»; з) «Вьімьішлеиная торговая складная»,
«Вьімьішленная с прикащиками», які аналогічні з двома попередніми
статтями, але для розв’язання задач тут застосовується правило
«ложного положення». Стаття «О деньгах в куче ведать» в рукописі
закреслена. Н а закінчення рукопису наведено чотири задачі:
а) «О плотниках», в якій йде мова про побудову палати тесля
рами; б) «О яйцах» присвячена задачі про продаж яєць селяни
ном; в) «О хождении юношей» містить задачу про двох юнаків, які
вийшли один одному назустріч; г) «О трех зерщиках» закреслена.
2. 36. Ундольського № 683. «Циферное учение (по милости)»
без початку і кінця. Скоропис XVII ст. в 4-ку, 18 арк. Рукопис
містить переведення чисел слов’янської нумерації в індійську, таб
лицю множення, правило перевірки ділення цілих, скорочення
дробів, «счет костьми» та метрологію земель Західної Європи.
Цей рукопис є частиною рукопису зб. Ундольського № 681.
3. Муз. зб. № 2606, «Арифметика письменная». Скоропис
XVII ст., в 4-ку, 169 арк.
Рукопис містить арифметику (арк. 1— 143 зв., 156 зв. — 169)
та геометрію (арк. 144— 156).
Арифметика за змістом і викладом матеріалу схож а на руко
пис зб. Ундольського № 681. Геометрія містить «Сошную кладь»
та задачі на вимірювання площ многокутників.
4. Зб. Рум ’янцевського музею № 932 «Арифметика». Скоропис
XVII ст., в 4-ку,
284 арк. Рукопис містить арифметику
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(арк. 1— 197, 215— 217), геометрію (арк. 217 зв. — 230 зв.) та статті,
що не стосуються математики.
Арифметика відрізняється від рукопису 36. Ундольського
№ 681 тим, що містить степені чисел 2, 5, 4, 8 та інший спосіб
ділення цілих чисел. Геометрія містить питання вимірювання площ
многокутників, обчислення об’ємів бочок. Статті нематематичного
змісту:
а)
«Из астрономии и немецких переводов», б) «Главник русскому товару и немецким товарам», в) «Память товарам немецким всяким и єфимкам и золотьім и сукнам и жемчугам и всякой рухляди», г) «Таблицьі». Постатейний опис рукопису є у
В. В. Бобиніна. (В. В. Б о б ь і н и н , Очерки истории развития физико-математических знаний в России в XVIIІ в. Вип. І, М осква,
1886, стор. 10— 11).
5. 36. Т ихонравова № 487. Збірка, скоропис кінця XVII ст.,
в 4-ку, 145 арк.
Постатейний опис рукопису зроблено Г. Георгієвським у книзі
«Собрания Н. С. Тихонравова», Москва, 1913, стор. 86. Цю збір
ку Г. Георгієвський відносить до XVIII ст., але нам здається,
що його треба відносити до кінця X V II ст., судячи по почерку
і водяному знакові.
Збірник має досить строкатий зміст і містить тільки одну
статтю з арифметики (арк. 5—6 зв.), присвячену множенню одно
значних чисел.
6. Муз. 36. № 9 8 2 . «Арифметика». Скоропис X V II ст., в 4-ку
264 арк. Рукопис містить арифметику (арк. 1— 159, 173— 177 зв.,
259— 264), геометрію (арк. 178— 190, 219—223) та статті немате
матичного змісту (арк. 191— 219, арк. 223— 259).
Арифметика має схожість на арифметичну частину рукопису
Р у м ’янцевського музею № 932, але відрізняється від нього тим,
що деякі статті містять задачі, відсутні в рукопису Р у м ’янцев
ського музею № 932. Геометрія відмінна від геометрії рукопису
Р у м ’янцевського музею № 932 тим, що, крім статей, присвячених
вимірюванню площ многокутників та об’ємів бочок, містить
статтю, присвячену вимірюванню об’ємів засіків різної форми.
С татті нематематичного змісту ті самі, що й у рукопису Р ум ’ян 
цевського музею № 932.
7. 36. Ундольського № 833. «Сошное письмо». Скоропис X V II
ст., в 4-ку, 63 арк.
Рукопис містить дві частини. Перша частина «Роспись сошному
письму сохам и вьітям добрьіе и средние и худьіе земли» (арк. 1—33)
і друга частина «Книга сошному письму и витной и четвертной
золотой клади» (33 зв .—63). Рукопис за змістом схожий на руко
пис «Роспись полевой мере 1709 г.», який виданий Беляєвим (Див.
«Временник Императорского Общества Истории и Древностей Р ос
сийских», кн. 17, Москва, 1853. Смесь, стор. Є6—90).
8. 36. Ундольського № 628. Збірник без початку і кінця.
Скоропис і півустав, X V II ст., 450 арк.
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Збірник релігійного змісту. Д о математики відносяться арк..
205— 206, які містять індійські і слов’янські цифри та хронологічні обчислення.
9. 36. І. Д . Беляєва № 70 (1572). «Уложение царя Алексея
Михайловича». Скоропис в арк., 377 арк. Список з друкованого
видання 1649 р. Арк. 1—270. «Уложение». Арк. 271— 361 зв. «Дополнительньїе статьи к уложению, написанньїе до 1686 г.» Арк.
362—377 зв. «Роспись полевой мере».
Ця частина рукопису за змістом схож а на рукопис «Роспись
полевой мере 1709 г.», який описаний І. Д . Беляєвим у «Бременнике Императорского Общества Истории и Древностей Россий
ских». Кн. 17, Москва, 1856. Смесь, стор. 66—90.
10. 36. Р у м ’янцевського музею № 326. «Прописи скоросньїе».
Скоропис, написаний у Вологді в 1643 р. на зверткові завширшки
З -і- вершка і завдовжки 8 аршинів.
Спочатку переписувач поставив, треба дум ати ,своє ім’я, скрите
під тайнописом — Федір. П ід фігурною заставкою поміщено кіно
варний заголовок «Азбука научение младьім детям». Спочатку
йдуть слова й окремі букви різних форм для зразків скоропису
і для заголовних великих букв. Потім повний титул царя М ихайла
Федоровича, форма боргових записів, форми приватних листів та
різні вислови. На закінчення поміщено «Н аука числам», яка
містить найменування чисел слов’янської нумерації від 1 до 1060.
11. 36. Р у м ’янцевського музею № 12. «Стариниая арифме
тика, астрономия и астрология». П івустав і скоропис XVII ст.,
в 4-ку, на 229 арк. Арифметика (арк. 1—37 зв.) озаглавлена:
«Сия книга глаголема по-словенски и по-гречески арифметика,
а по-немецки алгоризма, а по-русски циферная счетная мудрость.
Тая мудрость єдиная из больших из седми мудростей, мудрость
пятая». Скорописом X IX ст. написано заголовок: «Старинная ариф
метика, астрономия и астрология».
Викладу арифметики передують дві передмови. Одна з них
схожа на рукопис зб. Ундольського № 682 і видана В. В. Бобиніним (В. В. Б о б ь і н и н , Очерки истории развития физико-математических знаний в России в XVII ст.. вип. І, Москва, 1886,
стор. 18—20).
Арифметика містить нумерацію та арифметичні дії з цілими і
дробовими числами. З а викладом вона схож а на рукопис зб. Ун~
дольського № 681.
Арк. 38— 125. «Астрономия солнечному и лунному и звездному
течению и всея небесная движения по зодиакам планет».
Арк. 126— 135 зв. «Таблицьі и круги вруцелетня церковного
счисления и пасхалия, начинающаяся с 1685 г.».
Арк. 136— 160 зв. «О соломоновой печати, на которой якобьі
изображеньї бьіли разньїе астрономические вьікладки».
Арк. 161— 225 зв. «О животе и о смерти болящего человека».
Арк. 226— 226 зв. «О свойствах, температурах и приключениях,

Зависящ их от планет и созвездий, под которьім кто родился».
Арк. 227— 229 «О звезде чигир».
Постатейний опис рукопису дано В. В. Бобиніним (В. В. Б об ь і н и н , Цит. твір, стор. 25—26).
12. Зб. Рогожського кладовища № Рог. 23. «Арифметика или
циферная счетная мудрость». Скоропис другої половини XVII ст.,
в 4-ку, 227 арк.
Рукопис містить арифметику (арк. 1— 228 зв., 251 зв .— 252,
262— 277 зв.), геометрію (арк. 224— 251, 254— 261) та астрономічні
таблиці (арк. 252 зв .— 258 зв.).
Арифметика має заголовок «Пятая мудрость в седми великих
мудроєтей глаголемая по-елински и по-гречески арифметика, а понемецки алгоризма, а по-русски циферно счетная. Та мудрость
єдиная из больших седми мудростей, мудрость пятая».
Арифметика за змістом схож а на рукопис Муз. збірки № 982
і відмінна тільки тим, що в ній на закінчення рукопису дано
вправи на всі арифметичні дії з цілими числами.
Геометрія присвячена вимірюванню об’ємів бочок та вимірю
ванню площ многокутників. Виклад схожий на виклад інших ру
кописів XVII ст.
13. Зб. Н. С. Тихонравова № 5 1 4 . «Арифметика». Скоропис
XVII ст., в 4-ку, 35 арк.
На обкладинці книги написано: «Книга Троицкого Сергиевского Монастьіря подячего Йвана Комакова писана своей рукою
в ноябре месяце 1700 года».
Рукопис має заголовок «Книга по-гречески арифметика, а порусски циферная сиречь счетная». Текстові передують передмови,
які містять арифметику та користь її «в делах человека». Р уко
пис містить нумерацію, арифметичні дії з цілими та дробовими
числами та статті: «Тройная в цельїх», «Тройная в долях», «Деловая», «Торговая». З а змістом і викладом рукопис схожий на
рукопис М узейної збірки № 2606.
14. Муз. зб. № 2263. «Счетная мудрость». Скоропис XVII ст.,
в 4-ку, 147 арк. Рукопис є знімком з рукопису збірки «Обще
ства любителей Древней письменности № 28».
15. «Собрание Общ. Истор. и Д ревн. Российск.» № 216. З б ір 
ник з окремих зошитів різних почерків. Скоропис XVII ст., в
4-ку, 74 арк.
Рукопис містить арифметику, геометрію (арк. 1—60 зв.) та
статті релігійного змісту (арк. 61— 74 зв.). Арифметика (без по
чатку) містить арифметичні задачі, які є і в інших математичних
рукописах X V II ст.
Геометрія містить вимірювання об’ємів бочок, житниць, площ
многокутників та хронологічні обчислення. Геометрична частина
за змістом схожа на геометричну частину рукопису Муз. зб. № 982.
16. Зб. Ундольського, № 834. «Землемерие». П івустав, напи
саний 15 листопада 1709 року, в 8-ку, 35 арк.
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Рукопис озаглавлений: «Роспись полевой мере, как мерить по
государеву указу, государевою указною саженью, государева
дворцовьіе села и черньїе волости и поместньїе и вотчиннне патриарши, и митрополи-чьи, и архиепископли, и монастьірские, и церковньїе и порозжие земли в селах и в деревних, и на пустощах,
пашню пахотную и перелог, и что по пашне поросло лесом, и
осенния покосьі, и лес пашенной и не пашенной в десятини» і є
виправлений список рукопису «Роспись полевой мере 1709 г.»
(Див. «Временник Императорского Общества Истории и Д ревно
стей Российских». Кн. 17, М ., 1858. Смесь, стор. 66—90).
На арк. 35 зв. напис: «Написанная сия книга землемерие
1709 года, ноября 15 дня».
17. Зб. Р у м ’янцевського музею № 35. Виписки з рукописних
книг Софійської бібліотеки. Скоропис X V III ст., в 4-ку, 60 арк.
Рукопис містить відомий твір К ірика «Учение имже ведати человеку числа всех лет» і виписки з книг математичного змісту.
18. Зб. Ундольського № 1095. «Писцовьш наказ сводний и расписание полевой земляной мере». Скоропис X V III ст. в аркуш ах,
113 стор.
Рукопис містить копію з «Писцевого наказа 1792 года» (арк.
1—65) та «Роспись полевой земляной мере» (арк. 66— 103).
«Роспись земляной мере» схож а за змістом на рукопис збірки
Ундольського № 834.
19. Зб. І. Д . Беляєва № 64 (1573). Зб ірка статей і уривків.
Скоропис різних почерків X V III ст., в 4-ку, 40 арк. Збірка мі
стить статті різного характеру, в більшості такі, що не стосу
ються математики. Статті математичного змісту: «Роспись сошному
и витному письму» (арк. 4— 7 зв.), за змістом схожа на таку
саму статтю інших рукописів XVII ст., але не містить задач на
обчислення площ многокутників; «Из арифметики» (арк. 40— 40 зв.).
Ц я стаття присвячена додаванню цілих та іменованих чисел. Ви
клад схожий на арифметичні рукописи XVII ст.
20. Зб. І. Д . Беляєва № 5 2 (1561). Скорописна азбука з різ
ними додатками. Скоропис першої половини X V III ст., в ар к у 
шах, 15 арк. •
Рукопис містить скорописну азбуку, прописи і склади, статті
релігійного змісту та «Арифметическое учение». «Арифметическое
учение» містить нумерацію цілих чисел від 1 до 1012 та арифме
тичні дії з цілими числами. Виклад арифметики схожий на ариф
метику Л . М агніцького.
21. Зб. Р у м ’янцевського музею № 242. К урс математики на
писаний, мабуть, у Венеції з якого-небудь італійського посіб
ника. Скоропис кінця XVII або початку X V III ст., в аркушах
363 арк.
Рукопис містить арифметику (арк. 1— 29 зв.), геометрію (арк.
ЗО— 75 зв.), космографію (арк. 78—253) та архітектуру (арк.
255— 363 зв.).
б Наукові записки, випуск 5
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Арифметика має заголовок «Арифметика или счисление» і по
ділена на три книги. Перша книга містить арифметичні дії з ці
лими числами, друга — арифметичні дії з дробовими числами і
третя — правило трьох і добування квадратного кореня.
Геометрія має заголовок «Геометрия в двух книгах» і поді
лена на дві книги. Перша книга містить планіметрію до вимірю
вання площ геометричних фігур. Д руга містить вимірювання площ
геометричних ф ігур, обчислення поверхень і об’ємів геометричних
тіл, опис квадрата та його застосування для вимірювання на
місцевості. Рукопис не має схожих списків.
22. Зб. «Общ. Ист. и Д рев. Российских» № 416 під назвою
«Ключ с изображением богословских рук Пасхалии с приложением Арифметики». П івустав і скоропис X V III ст., в 4-ку, 72 арк.
Рукопис містить пасхалію (арк. 1—40), арифметику (арк. 41 —
59) та геометрію (арк. 60— 72).
Арифметика містить передмову, яка починається похвалою
арифметиці, хронологічні обчислення та правила «пятерное и семерное» за М агніцьким. Геометрія містить «десятинную четвертную
роспись» та задачі на вимірювання площ многокутників. Геометрія
наведена в рукописі «Роспись полевой мере 1709 г.» (Див. «Временник Императорского Общества Истории и Древностей Рос
сийских», кн. 17, Москва, 1853. Смесь, стор. 66—90).
23. Муз. зб. № 9253. «Геометрия и тригонометрия плоская».
Скоропис XVIII ст., в 4-ку, 128 арк.
Рукопис містить геометрію (арк. 1— 106) та плоску тригоно
метрію (арк. 106— 120).
Геометрія є списком книги «Звклидовьі злемеитьі, из двенадцати Нефтоновьіх книг вьібранньїе и в восемь книг через проф.
Андрея Ф архварсона сокращенньїе», СПб, 1739.
П лоска тригонометрія містить означення тригонометричних
функцій, логарифми та розв’язування прямокутних трикутників за
допомогою таблиці логарифмів.
Д одаток до рукопису — 8 таблиць з рисунками до геометрич
ної частини рукопису.
24. Муз. № 6163. «Геометрия». Скоропис XVII ст., в 4-ку
332 арк. Рукопис містить геометрію (арк. 1— 86), плоску триго
нометрію (арк. 88—96), сферичну тригонометрію (арк. 182— 196),
навігацію , астрономію та геодезію (арк. 97— 181, 198—323).
Геометрія за змістом та викладом подібна до книги «Геомет
рия словенски землемерие», 1709 р. Плоска тригонометрія містить
означення тригонометричних функцій і розв’язання прямокутних
і косокутних трикутників.
Сферична тригонометрія присвячена розв’язуванню сферичних,
прямокутних і косокутних трикутників.
25. Зб. Синодальної бібліотеки № 206. Зб. Півустав, X V III ст.,
в 8-ку, 364 арк. (13 чистих).
Арк. 21— 53 містять арифметику, остання частина рукопису
досить різноманітного змісту, і не має до математики відношення.
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Арифметика складається з двох частин. Перша частина (арк.
21— 43) містить арифметичні дії з цілими і дробовими числами і
задачі з різних статей рукопису збірки Ундольського № 681. Н а
закінчення наведені виписки з статей: «О бочечньїх мерах указ»
та «Ведать сколько в житнице хлеба» з рукопису Муз. зб. № 982.
Д руга частина має назву «Краткое и полезное руковедение»,
містить слов’янську, арабську і римську нумерації та арифме
тичні дії з цілими числами. Виклад подібний до арифметичних
рукописів XVII ст.
26. М уз. зб. № 8 7 2 0 . «Арифметика». Скоропис 1778 p., в 4-ку,
49 арк. Н а обкладинці написано: «Сия книга арифметики артиллерии серж анта Н иколая Клевцова». Н а арк. 49 написано: «Пи
сана сия книга в Москве 1778 г. в январе в последних числах.
Писал аргиллерии сержант Клевцов».
Рукопис має заголовок «Книга арифметика» і містить озна
чення арифметики, нумерацію, арифметичні дії з цілими та імено
ваними числами, задачі на обчислення площ орної землі і кіль
кості цегли, потрібної для будівництва господарських будівель,
та статті: «Тройное правило», «О правиле тройном возвратичном»,
«О правиле пятерном», «О правиле седмеричном». Остання частина
рукопису присвячена арифметичним діям над звичайними і десят
ковими дробами і добуванню квадратних коренів. За викладом
рукопис подібний на арифметику Л. М агиіцького.
27. Муз. зб. № 2 9 5 . Зб. Півустав і скоропис X V III ст., в 4-ку,
210 арк. Рукопис містить арифметику (арк. 78—200), пасхалію
(арк. 20—59 зв.) та статті нематематичного змісту (арк. 1— 193 зв.,
60— 77 зв., 153 з в .— 155 зв., 201—210).
Арифметика має заголовок: «Арифметика — практика или деятельная, суть наука числигельпая». Рукопис є списком арифме
тики Л . М агніцького з незначними змінами.
28. Зб. Р ум ’янцевського музею № 41. «Приемьі циркуля и линейки или избранейшее начало в математических искусствах имже
возможно легким и новьім способом вскоре допустить землемерпе
и иньїх из онного происходящих искусств». Скоропис, 1738 p.,
в аркуш ах, 332 арк.
Рукопис є списком вступної частини, першої, другої, третьої,
п’ятої та шостої книг твору «Геометрия, землемерие по-словенски»,
1709 р.
29. Зб. П. П. Ш ибанова № 19. «Арифметика» (без початку і
кінця). Скоропис початку XVIII ст., в 4-ку, 197 арк.
На арк. 48 зв. надпис: «Сия книга сержанта Алексея Оле
їнова Кемсгольского пехотного полку 5 ротьі 1742 (1747?) году
декабря 28 дня.»
Рукопис є списком першої книги арифметики Л. М агніцького.
30. Зб. Тихонравова № 615. «Арифметика, геометрия и навигация». Півустав і скоропис X V III ст., в 4-ку, 226 арк.
Рукопис містить арифметику (арк. 1—72), геометрію (арк. 73—
122), плоску тригонометрію (арк. 123— 130), навігацію (арк. 131—226).
5*
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Арифметика має заголовок «Арифметика — практика или деятельная». Арк. 1—58 є списком першої книги арифметики Л. Магніцького. Арк. 59— 72 містять арифметичні дії з десятковими дро
бами і добування квадратного і кубічного коренів.
Геометрія за змістом подібна на рукопис збірки Р ум ’янцев
ського музею № 41. Плоска тригонометрія містить означення три 
гонометричних функцій і розв’язування прямокутних та косокут
них трикутників.
31. Муз. зб. № 7485. «Приемьі циркуля и линейки или избранейшее начало в математических искусствах имже возможно лег
ким и новьім способом скоре допустить землемерие и иньїх из
онного происходящих искусств». Скоропис XVIII ст., в 4-ку,
134 арк. (арк. 86-й вирваний).
Рукопис містить арифметику (арк. 114— 134) і геометрію (арк.
1— 113).
Арк. 1— 101 є списком книги «Геометрия, словенски землеме
рие», 1709 р. Арк. 102—-113 містять задачі на обчислення площ
геометричних фігур і поверхень геометричних тіл.
Арифметика складається з трьох частин. Перша частина мі
стить арифметичні дії з цілими числами, друга — арифметичні дії з
дробовими числами і третя — задачі на правило трьох. Арифме
тика викладена за арифметикою Л. М агніцького.
32. Муз. зб. № 780. «Приемьі циркуля и линейки или избранейшее начало в математических искусствах имже возможно лег
ким и новьім способом скоро допустить землемерие и иньїх из
онного происходящих искусств». Скоропис XVIII ст., в 4-ку,
192 арк.
Рукопис містить геометрію (арк. 1— 139 і арк. 189— 192) та
плоску тригонометрію (арк. 140— 188).
Арк. 1— 118 є списком рукопису Муз. зб. № 7485. Геомет
рична частина рукопису присвячена обчисленню площ неправиль
них многокутників і вимірюванню об’ємів геометричних тіл. Т ри
гонометрія містить означення тригонометричиих функцій, розв’я 
зування прямокутних і косокутних трикутників та застосування
тригонометрії до задач вимірювання на місцевості.
33. Муз. зб. № 2650. «Геометрия, тригонометрия, навигация
и астрономия» (без початку). Скоропис 1703 p., в 8-ку, 214 арк.
Рукопис містить геометрію (арк. З—55), плоску тригонометрію
(арк. 56— 65), астрономію (арк. 66—69), навігацію (арк. 69— 158)
та сферичну тригонометрію (арк. 159— 177).
Геометрія (без початку) містить означення геометричних понять,
рисунки елементарних плоских фігур, задачі на побудову з першої,
другої та третьої книг твору «Геометрия, словенски землемерие»,
1709 p., обчислення площ плоских фігур, розв’язування прямокут
них трикутників, побудова подібних геометричних фігур, перетво
рення одних геометричних фігур в інші подібні, обчислення об’є
мів геометричних тіл.
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Плоска тригонометрія містить розв’язування прямокутних і ко
сокутних трикутників. Сферична тригонометрія присвячена розв’я
занню прямокутних і косокутних сферичних трикутників.
34. Муз. зб. № 9173. «Геометрия и фортификация». Скоропис
початку X V III ст., в 4-ку, 99 арк.
Рукопис містить геометрію (арк. 1—35), тригонометрію (арк.
36— 47) і фортифікацію (арк. 73—99).
Перша і друга частини рукопису являють собою виклад пер
шої книги і статті «О превращении фигур плоских в онньїе т а 
кого же содержания» рукопису Зб. Рум. музею № 41.
Останні геометричні статті присвячені рисуванню розгорток і
обчисленню об’ємів геометричних тіл. Тригонометрія містить озна
чення тригонометричних функцій, розв’язування прямокутних і
косокутних трикутників та застосування тригонометрії до задач
на вимірювання на місцевості.
35. Зб. Ундольського № 684. «Арифметика». Скоропис XVIII ст.
в 4-ку, 26 арк.
Рукопис містить 46 задач з розв’язаннями. Ці задачі різного
змісту є й у інших арифметичних рукописах XVII ст. Д еяких за 
дач немає в інших арифметичних рукописах X V II ст. і X V III ст.
36. Муз. зб. № 78-3. «Учебньїе записи». Скоропис XVIII ст.,
написаний кількома почерками, на окремих зошитах і аркуш ах,
в 4-ку, 131 арк. З написів на аркуші 1 і аркуші 43 випливає,
що рукопис являє собою учбові записки кадета Петра К орнілова.
Рукопис містить географію (арк. 1— 12), арифметику (арк. 13—
105), і статті, що не стосуються математики (арк. 106— 131).
Викладові арифметики присвячепі другий, третій і четвертий
зошити. Д ругий зошит містить арифметичні дії з цілими та іме
нованими числами. Третій зошит присвячений десятковим дробам,
добуванню квадратного і кубічного коренів та арифметичній і гео
метричній прогресії. Четвертий зошит містить нумерацію, арифме
тичні дії з цілими числами.
37. Муз. зб. № 1344. «Арифметика». Скоропис X V III ст., в
4-ку, 206 арк. Рукопис являє собою список першої книги ариф
метики JI. М агніцького.
38. Муз. зб. № 1664. «Арифметика». Скоропис XVIII ст., в
4-ку, на 339 арк. Рукопис містить арифметику (арк. 1— 38), три
гонометрію (арк. 40— 49), навігацію (арк. 50— 147), геодезію (арк.
148— 159), географію (арк. 160—297) і гідравліку (арк. 298— 339).
Арифметика являє собою частину арифметичного рукопису
XVII ст., яка містить арифметичні дії з цілими і дробовими
числами, та статті, присвячені правилу трьох. Плоска тригоно
метрія містить означення тригонометричних функцій та розв’язу
вання прямокутних і косокутних трикутників.
39. Муз. зб. № 9398. «Геометрия». Скоропис X V III ст., в а р 
куш ах, 94 арк. Рукопис містить геометрію (арк. 1—60), триго
нометрію (арк. 60—69 зв., арк. 73 зв. — 94) та логарифми.
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Геометрія містить арифметичні дії з іменованими числами,
добування квадратного кореня, геометричні означення, задачі на
побудову, обчислення площ плоских фігур, перетворення геомет
ричних фігур в інші рівновеликі фігури, арифметичні дії з п ра
вильними многокутниками, обчислення поверхень і об’ємів гео
метричних тіл та арифметичні дії з геометричними тілами.
В статті, присвяченій логарифмам, ми знаходимо їх означення
і властивості. В тригонометрії розглядається два типи задач на
р озв’язування прямокутних трикутників і застосування тригоно
метрії до задач вимірювання на місцевості. Рукопис не має по
дібних списків.
40. Муз. зб. № 3351. «Учебник математики». Скоропис X V III ст.,
в 4-ку, 183^ арк. (в рукопису багато аркуш ів вирізано). Рукопис
присвячений геометрії і містить означення, задачі на побудову,
вимірювання площ плоских фігур, перетворення плоских фігур
в інші рівновеликі фігури, рівність трикутників, поняття про
паралельні л інії, теорему П іфагора і обчислення об ’ємів гео
метричних тіл. Рукопис не має подібних списків.
41. Муз. зб. № 9399. «Геометрия». Скоропис X V III ст., в ар 
куш ах, 104 арк. Рукопис має дві нумерації аркуш ів. Арк. З— 7
містить означення лінійних, поверхневих і кубічних мір та ариф
метичні дії з іменованими числами.
Арк. 1—94 озаглавлені «Геометрия практика» і містить гео
метрію (арк. 1—67), логарифми (арк. 75— 77 зв.), плоску триго
нометрію (арк. 67 зв ,— 74) та геодезію (арк. 77 зв .—99).
Геометрія складається з двох частин: планіметрії та стерео
метрії. Геометрія містить означення, задачі на побудову, обчис
лення площ плоских фігур і перетворення їх в інші рівновеликі
фігури та арифметичні дії з плоскими фігурами. Стереометрія
містить означення геометричних тіл, виготовлення геометричних
тіл з паперу, обчислення поверхень і об ’ємів геометричних тіл,
перетворення геометричних тіл в інші рівновеликі фігури та ариф 
метичні д ії з геометричними тілами. Тригонометрія присвячена
означенню тригонометричних функцій і розв’язанню прямокутних
і косокутних трикутників. Стаття про логарифми присвячена оз
наченню логарифмів, їх властивостям та застосуванню логарифмів
у практиці обчислень.
"
‘ '
42. Муз. зб. № 7254. «Книга искусства математического или
арифметического». Скоропис X V III ст., в 4-ку, 207 арк. Рукопис
являє собою виклад першої і другої книги арифметики Л М аг
ніцького.
43. Муз. зб. № 8856. «Математика». Скоропис X V III ст.,
в 8-ку, 134 арк. Рукопис являє собою арифметику (без початку)
і містить виклад першої і другої книги арифметики Л . М агні
цького від правила трьох до кубічного кореня включно.
44. Муз. зо. № 725. «Арифметика — практика или деятельная»
Скоропис середини X V III ст., в 4-ку, 127 арк. Рукопис містить
арифметику (арк. 1—92) і геометрію (арк. 93— 127).
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Арифметика містить виклад першої і другої книги арифме
тики Л . М агніцького. Геометрія містить 51 задачу на побудову,
які є також в книзі «Геометрия, землемерие по-словенски», та
задачі на перетворення фігур в інші рівновеликі фігури.
45. Муз. зб. № 6573. «Арифметика». Скоропис X V III ст.,
в 4-ку, 184 арк. Рукопис являє собою список арифметики Д . Анічкова, виданої Московським університетом у 1764 p., що видно
з заголовка рукопису «Теоретическая и практическая арифметика
в пользе и употреблении юношества, собранная из разньїх авторов магистром Дмитрием Аничковьім печатана императорским
Московским унивєрситетом в 1764 г.».
46. Муз. зб. № 9253. «Геометрия и щ игонометрия». Скоропис
X V III ст., в 4-ку, 119 арк. Рукопис містить геометрію (арк. 1—
108) та тригонометрію (арк. 108— 119).
Геометрія є списком книги «Звклидовьі злементьі, из двенадцати Нефтоновьіх книг вьібранньїе и в восемь книг через проф.
Андрея Ф архфарсона сокращенньїе», СПб, J 739. Тригонометрія
містить означення тригонометричних функцій, складання триго
нометричних таблиць, таблицю логарифмів, тригонометричних
функцій та розв’язання прямокутних і косокутних трикутників.
Рукопис не має подібних списків.
47. Муз. зб. № 7631. «Геометрия». Скороптіс X V III ст., в ар
куш ах, 127 арк. Рукопис містить десяткові дроби (арк. 1—8),
геометрію (арк. 8 зв. — 99) та плоску тригонометрію (арк. 99 зв ,—
127). Вступна частина присвячена десятковим дробам і містить озна
чення десяткових дробів та арифметичні дії з десятковими дробами.
Геометрія поділяється на дві частини — планіметрію та сте
реометрію. Планіметрія містить означення плоских геометричних
ф ігур, задачі на побудову, обчислення площ геометричних фігур,
перетворення плоских фігур в інші рівновеликі фігури, збіль
шення і зменшення фігур у заданому масштабі та додавання і
віднімання плоских ф ігур. Стереометрія містить означення гео
метричних тіл, їх рисунки, обчислення поверхень і об’ємів гео
метричних тіл, перетворення геометричних тіл в інші рівновели
кі тіла та арифметичні дії з геометричними тілами.
Тригонометрія містить означення тригонометричних функцій,
розв’язання прямокутних і косокутних трикутників та застосу
вання тригонометрії до задач на вимірювання на місцевості.
48. Муз. зб. № 10339. «Арифметика». Скоропис другої поло
вини X V III ст., в аркуш ах, 305 арк. Рукопис являє собою по
гано виконаний конспект першої та другої книг арифметики
Л . М агніцького.
49. Зб. Дод. Фунд. бібліотеки, № дод. фунд. 114. «Арифме
тика». Скоропис XVIII ст., в половину 4-ки, 116 арк.^ Рукопис
містить арифметику (арк. 1— 104) та пасхалію (арк. 105 155).
Арифметика має заголовок «Арифметика — практика или числительная наука» і являє собою арифметику, складену за пер
шою і другою книгами арифметики Л . М агніцького.
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50. Зб. Дод. Фунд. бібліотеки, № дод. фунд. 113. «Геомет
рия». Скоропис X V III ст., в аркуш ах, 137 арк. Рукопис за
змістом подібний до рукопису Муз. зб. № 7631.
51. М уз. зб. № 751. «Арифметика и геометрия краткая с чертежами». Скоропис першої половини X V III ст., в аркуш ах, 116
арк. Рукопис містить арифметику (арк. 1— 14), геометрію і три 
гонометрію (арк. 15— 116). Арифметика має заголовок «Арифме
тика — практика или деятельная» і містить виписки першої книги
арифметики Л . М агніцького. Частина рукопису, яка містить гео
метрію, стереометрію та плоску тригонометрію, за змістом по
дібна на рукопис Муз. зб. № 7631.
52. Зб. «Собр. Общ. Ист. Российск.» № 316. Скоропис
X V III ст., в 8-ку, 654 стор.
Рукопис є перекладом одного з зарубіж них рукописів і міс
тить планіметрію та стереометрію в задачах. Наведені задачі є і
в руських рукописах X V III ст. Рукопис не має подібних списків.
IV. Рукописи державної публічної бібліотеки
ім. Салтикова-Щедріна в м. Ленінграді.
І.
Зб. Погодіна № 76. «Сия книга 1 небеси сотворения, 2 ис
хода, 3 левитская и прочее». Скоропис XVII ст., в 8-ку, 377 арк.
Рукопис релігійного змісту, але він цікавий тим, що містить най
більш повний список твору К ірика «Кирика диакона и доместика
Новгородского Антониевского монастиря учение им же ведати
человеку числа всех лет».
Вперше цей твір згадує К. Колайдович у 1824 p. (К. К о л а й д о в и ч Иоанн, Зксарх Болгарский. Москва, 1824, примітка
до стор. 97). Його перший список з ’явився друком у 1828 р.
(Митрополит Е в г е н и й , Сведения о К ирике предлагавшем вопросьі Нифомту, єпископу Новгородскому. Трудьі общества любителей российской словесности, 1828, ч. IV, кн. І, стор. 122).
П ісля відкриття митрополітом Євгенієм цього списку було знай
дено більш повний список статті К ірика, який міститься у нашому
рукописі. Тут наведені, крім 18 параграфів списку Євгенія, ще
9 інших параграфів.
Вперше дослідження цього твору було виконано П. Хавським
у 1847 р. (П. Х а в с к и й , Примечания на русские хронологические вьічисления X V II в. Д ив. «Чтения в Общ. Ист. и Д ревн.
Российских», 1847 г., № 6; П. Х а в с к и й , Дополнительная в и 
писка из вичислений К ирика X II в. (там же), і потім майже че
рез п’ятдесят років з ’являються дослідження В. В. Б о б и н і н а
(В. В. Б о б ь і н и н , Состояние математических знаний в России
до XVI века. Ж урн. Мин. Н ар. просвещения, 1884 г. апрель).
Сам твір був написаний у 1134 p., коли К ірику було 26 ро
ків. Цей твір присвячений арифметично-хронологічним розрахун72

ким і повторює про календар все те, що можна було знайти
н грецьких церковних книгах XII ст. Зокрема К ірик, очевидно,
умій розраховувати дні пасхи; цю задачу він не розв’язує в своій
книзі, але пропонує розв’язати її іншим любителям обчислень.
В своїх обчисленнях К ірику доводилось мати справу з основ
ними арифметичними діями — додаванням, відніманням, множен
ням і діленням цілих чисел, йому також було відоме поняття
дробового числа. Особливе значення твір К ірика має для розв’я
зання питання про хронологічні обчислення К иївської держави.
Хронології твору К ірика присвячені статті Н. В. Степанова.
(Н. В. С т е п а н о в , Заметки о хронологической статье К ирика,
XII века, Изв. отделения русского язьїка и словесности Академий наук, т. XV, кн. З, та Н. В. С т е п а н о в , Единица ечета
времени, «Чтения в Обществе истории и древностей Российских»,
1909 г., кн. 4).
2.
«Правда Русская». Д о числа визначних стародавніх пам’я
ток руської культури і зокрема математики відноситься «Правда
Русская», яка дійшла до нас в дуже значній кількості списків.
«Правда Русская» подібно до інших пам’яток дійш ла до нас
не окремо, а в справі рукописів в е л и к о г о обсягу і різноманітного
змісту в багатьох літописах — у Першому Новгородському, в Со
фійському, в староруських юридичних збірниках, що називались
«Мерило Праведное» та деяких інших збірниках юридичних ста
тей, а також у збірниках інших видів.
«Правда Русская» була добре відома стародавнім книжникам
і тільки на початку XVIII ст. в зв’язку з реформами Петра І,
з розповсюдженням нової писемності з підсиленням інтересу до
практичних знань новою світською літературою , «Правда Русская»
поряд з іншими пам’ятками стародавньої писемності виходить
з поля зору російського суспільства.
У 30-х роках X V III ст. вона знову привертає до себе увагу
спеціалістів-істориків як одне з дж ерел для вивчення історії нашої
батьківщини. Знайдення її В. Н. Татіщевим в одному з списків
Першого Новгородського літопису було уже науковим відкрит
тям. Це був короткий список «Правдьі», який тепер називається
Академічним г.
Знайдений список «Правдьі Русской» В. Н. Татіщевим і його
праці були надруковані після його смерті. Він вперше з ’являється
друком тільки в 1767 р.
Д алі стали відомі детальні списки «Правди». Вперше була
надрукована детально «Правда» у 1788 р. за списком, знайде
ним і описаним В. В. К рестініним 2, який в академічному виданні
був названий Крестінським (Рогожинківський).
1 «Правда русская», т. І, под редакцией Грекова, М .—Л ., 1940, стор. 12.
2 П родолжение Древней российской вивмюфики, ч. I I I , СПб, 1788,
стор. 16—45.

Особливі заслуги в дослідж енні, у виданні «Правдьі Русской»,
а також у розш уках списків пам’яток належать К алачову,
який
наводить 42 списки «Правди Русской» Ч
У 1906 році було надруковано працю акад. Н. К. Нікольсь к о го 2 з переліком пам’яток стародавньої руської літератури,
в якій, за відомостями з друкованих джерел і "безпосередньо з а р 
хівних розшуків, автором було вказано 69 списків «Правдьі Р ус
ской», але два з них наведено помилково.
П ісля видання *Правдьі Русской» АН У Р С Р у 1935 р . 3 і
знайденими списками в зв ’язку з виданням цього рукопису
AH С РСР в 1940 р . 4 ми маємо відомості про 112 списків. Н ай
більш ранні списки відносяться до XVII ст.
Як показують дослідження Н. К алачова, «Правда Русская» є
твір кінця X II ст. або початку X III ст.
Вивчення списків «Правдьі Русской» дає можливість зробити
висновок, що її зміст залиш ається майже незмінним, а нові списки
відрізняються від найдавніших тільки тим, що вони поповнились,
виходячи з дальшого розвитку виробництва.
А^и наводимо поділ усіх списків «Правдьі» на два розряди:
короткі та докладні списки.
Коротких списків
«Правдьі Русской» ранніх часів до нас
дійшло тільки два — обидва в складі
Першого Новгородського
літопису в рукописах
середини XV ст.
Академічний І іАрхео
графічний. Крім цього, є короткі списки пізнішого часу, а саме:
9 списків X V IIІ ст. та 2 списки X IX ст.
Ще не розшукано
3 списки цього ж часу. Д ва з
відомих
списків (Толстовський і Уваровський) є копіями, знятими у
XVIII ст. з Академічного списку. Інші 9 списків датуються також
X V III ст. і також беруть початок від Академічного списку, правда,
з деякими видозмінами.
Зсі докладні списки за класифікацією , прийнятою в академіч
ному виданні «Русской Правдьі», поділяються на три групи: Синодально-Троїцька, Пуш кінська та К арам зінська.
Перші дві групи названі на основі найдавніших списків цих
груп. До третьої групи відносяться списки того типу, який відо
мий взагалі в літературі,— за Карамзінським списком.
Розглядаючи «Правду Русскую» з точки зору її значення для істо
рії математичного розвитку на Р усі, звичайно розглядають тільки
кілька статей «Правдьі Русской», а саме статті сільськогосподар
ського змісту, присвячені підрахункам приплоду від худоби і бджіл
та їх вартості, прибуткам від посіву деяких злаків і т. д. Так,
1
Н. К а л а ч е в , Исследования о «Русской Правде», ч. І. Предварительньіе юридические сведения для полного об-ьяснения «Русской правдьі», 2-е
над., СПб, 1880.
~ Н . Н и к о л ь с к и й , Материальї для повременного списка русских писателей и их сочинений X—-XI вв., СПб, 1906, стор. 126— 140 і 518.
3 «Русская правда». Тексти під ред. Ю шкова, Київ, 1935.
* «Русская правда», т. І. Тексти под ред. Б. Д . Грекова, М. — Л ., 1940.
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вперше більш як півстоліття тому поступив В. В. Б о б и н ін г.
У 1940 р. на ці статті звертає увагу Т. І. Р ай н о в 2, розглядаючи
пізнання в галузі біології, зв’язані з господарськими інтересами
Київської Русі. Д а л і, в 1948 році А. П. Юшкевич займається
вивченням математичного змісту деяких з цих статей 3. Статті
І*—2* та 8*, на думку професора А. П. Ю шкевича, являють со
бою різні варіанти однієї і тієї ж самої математичної т е м и — об
числення членів геометричної прогресії із знаменником 2. Нам
здається, що ці задачі за фабулою подібні до відомої задачі Фабіначі «О кроликах», а за математичним змістом являють собою
ряди чисел, що одержуються при розв’язуванні рівняння U„+l =
= Un + 2Un_ 1.
Отже, задачі Фабіначі є лише частинним випадком задач, які
містяться в «Русской Правде».
Д р у га група статей 10*— 13* мають також єдиний математич
ний зм іст—'Обчислення членів геометричної прогресії із знаменЗ

ником v . Останні статті докладної та короткої редакцій «Рус
ской правдьі» мають особливе значення при вивченні хронології
Київської держави.
3.
F. X. З «Воинская книга о всякой стрельбе и огненньїх».
Скоропис, написаний у 1606— 1607 pp., 548 арк. розміром 2 3 х
X 36 см, з полями. Рукопис являє собою частину «Устава ратиьіх,
пушкарских и других дел», виданого за наказом князя Г. А. Потьомкіна у 1777, 1781 pp. в двох ч асти н ах4.
Текст «Устава» починається з вказівки, що частина «Устава»
під назвою «Воинской книги» видана з повеління царя Василя
Ш уйського у 1607 році (точніше у 1606 р.) і була перекладена
з німецької та латинської мов на російську мову. Перекладачами
її в тексті «Книги» названі М ихайло Ю р’єв та Іван Фомін.
У 1621 р. або точніше у 1620 р. праця Ю р’єва та Фоміна
була доповнена з інших іноземних книг Онисимом М ихайловим.
Знайомі з рукописами історики літератури вважаю ть, що, ск ла
даючи кінцевий текст «Устава», А. М ихайлов користувався текстом
1606 p., може дещо виправивши його за іноземними оригіналами.
Текст рукопису не знайдено і не вивчено, тому покищо доступ
ним для вивчення «Устава» залиш ається друковане видання Р у 
бана.
Спеціальний параграф, присвячений поясненню деяких геомет
ричних термінів, містить відомості з геометрії, необхідні в ос
новному для розв’язання геометричних задач по вимірюванню

1 В. В. Б о б ьі н и н, Состояние математических знаний в России до XVI ст.,
ж урн. Н арод, просвещ., 1884, апрель, стор. 197— 199.
2 Т. И. Р а й н о в , «Наука в России
X I—XVII вв.» М .—Л ., 1940,
стор. 111—212.
3 А. П. Ю ш к е в и ч , О некоторьіх статьях «Правди Русской» (Труду
института истории Естествознания AH СССР, т. II, 1948, стор. 562—566).
4 «Устав ратних, пушечньїх и других дел, касающ ихся до воинской науки».
Составлен Анисимом Михайловьім, ч. 1, 1777, та ч. II, 1781.
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віддаллей і розмірів об’єктів артилерійського обстрілу. Короткий
опис цієї частини ми знаходимо в Т. Райнова (див. Т. Р а й н о в,
Н аука в России X I— X V II вв. М. — Л ., 1940, стор. 295— 299).
4. Збірка Погодіна № 1146. «Сочинение ал-Газали «Маккасид
ал-фа ласифа» (Стремление философов). Цей твір поділяється на
три частини: «Логіку», «Фізику», «Метафізику». П ереклад першої
частини «Логіки», відомий в староруській літературі під назвою
«Логика Авласафа», був виданий С. Л . Нєвєровим під назвою
«Логика иудействующих». (Див. «Киевские Ун. изв.» 1909, № 8,
стор. 1—62, за рукописом Київського М ихайловського монастиря
№ 1655 другої половини XV ст.). Частина «Метафізики», вкра
плена в інший твір логіки, в «Логику Маймолида», не тільки не
видана, а й до теперішнього часу навіть не цитувались в більшменш значних уривках. В той ж е час ця праця, що містить ряд
досить тонких математично-філософських означень, ознак і тео
рем, свідчить про високий рівень нашої стародавньої культури.
Д ослідження «Метафізики» ал-Газалі виконано В. Н. Зубовим
в статті «Вопрос о «неделимьіх» и бесконечном в древнерусском
литературном памятнике XV в». (Историко-математические исследования. Вьіп. III, под ред. Г. Ф. Рьібкина и А. П. Юшкевича,
Гостехиздат, 1950).
Інші відомі нам списки: Синодальної бібліотеки № 943 по
чатку X V II ст. (В державному Історичному музеї в Москві), Больш аковська збірка № 46, X V III ст. (в бібліотеці ім. Леніна
в Москві). Список № 105/263 Оловецької збірки (в Л енінград
ській публічній бібліотеці), список із збірки Анатолієво-Сійського
монастиря, середини X V III ст. (в рукописному відділі бібліотеки
AH С РС Р в Л енінграді, шифр: А рханг., Д . 480).
5. Q. IX . 10. «Арифметика». Скоропис кінця XVII ст., в 4-ку,
на 279 арк. Рукопис складається з двох частин, написаних р із
ними почерками. Перша частина (арк. 1— 62) являє собою ариф
метику під назвою «Книга глаголемая по-гречески арифметика,
по-немецки алгоризма, а по-русски циферная счетная мудрость».
Вона містить нумерацію, арифметичні дії з цілими і дробовими
числами, «счет костьми и дощатий счет», метрологію руських зе
мель і земель Західної Європи, додавання і віднімання іменова
них чисел і правило Трьох. Ц я частина рукопису є майже спис
ком рукопису «Збірки Р ум ’янцевського музею» № 932 (арк. 1— '
74 зв.).
Д руга частина (арк. 60— 279) містить арифметику (без по
чатку (арк. 60— 204), геометрію (арк. 206— 222) і статті нема
тематичного змісту (арк. 180— 182 зв., 222— 279). Арифметика
починається з віднімання дробів і відрізняється від арифметики
рукопису збірки Р у м ’янцевського музею № 932 тим, що не мі
стить «счета костми и дощатого счета» та метрології руських зе
мель і земель Західної Європи.
Геометрія містить статті: а) «Сия книга о земном верстании
и о мере как земля вервити», яка має той же зміст, що й руко
76

пис «Роспись полевой мере 1709 г.» («Временник Общества Исто
рии и Древностей Российских», кн. 17 м. 1853, смесь, стор.
(}5 —90); б) «О бочечньїх мерах указ», яка є списком такої ж
статті збірки Рум ’янцевського музею № 932, а також статті
нематематичного змісту: а) «Из астрономии с немецких переоодов», б) «Главник русскому товару и немецким товарам»,
в) Таблица.
6. Q. IX . 3. Збірник. Скоропис кінця X V II ст., в 4-ку, на
251 арк. Рукопис належ ав Ф. А. Толстому і в описі К. Колайдовича і П. Строєва «Обстоятельное описание сл ав’яно-российских рукописей Ф. А. Толстова», М., 1825, має номер: «Отд. 11,
№ 188». Рукопис містить арифметику (арк. 1— 141 зв., 145, 155—
156), геометрію (арк. 141— 144 зв., 157— 251 зв.) та статті нема
тематичного змісту (арк. 145 зв.— 154 зв., 156 зв.).
Арифметика має назву «Книга глаголемая по-гречески ариф
метика, а по-русски циферная счетная мудрость». За змістом вона
майже тотожна з рукописом Унд. 681 і відрізняється тим, що
містить 5 задач, що називаються в наш час цікавими математич
ними задачами та статтею «О дощатом счете», відмінну від статті
«Дощатого счета» рукопису Ундольського 681. Особливий інтерес
являє таблиця назв чисел від 1 до 1050, в той час, як звичайно
таблиці великого рахунку містили назви чисел від 1 до 10 48.
Геометрія містить статті: а) «О бочечньїх мерах», яка є спис
ком тієї ж статті рукопису зб. Р ум ’янцевського музею № 932
(арк. 157— 159 зв.), б) «Книга о земном верстании сошному и вьітному, хлебной и денежной склад поместньїм и вотчиньїм церков
ним землям, сколько четвертей земли учтено в соху и по сему
оглавлению ищи поставм» входить в склад рукопису «Книга сошного письма 7137 г». («Временник Общества Истории и Древностей
Российских», кн. 17, М., 1853, смесь, стор. 33—54), в) «О земном
верстании, как земля вервити вервию». Вона подібна за змістом
до «Сия книга о земном верстании, как земля вервити» — рукопис
Муз. зб. № 2606 (арк. 144— 156) — і відрізняється тим, що друга
задача не міститься в рукопису Муз. зб. № 2606, третя і четверта
задачі ілюструються рисунками, відмінними від рисунків рукопису
Муз. зб. — № 2606. г) «Книга вьікладная костми сошному витному письму сохам и вьітям дробей, ередней и худой земли».
Тут ми знаходимо повний виклад «ечету костьми, сошному и витному письму».
Статті нематематичного змісту: а) Таблица, б) «Из астрономии
с немецких переводов», в) «О солнечном и лунном течении из
греческих переводов».
7. F .IX .4 3 . Матеріали і замітки для роботи П. І. Савваітова
«Русский старинньїй счет или счетная мудрость», на 199 арк.,
з них 70 друкованих. Рукопис складається з виписок та заміток
з «Русской Правдьі», рукописів збірки Ундольського № 681,
1335 і 682, рукопису збірки Погодіна № 1664, рукописів збірки
Рум ’янцевського музею № 12, 242, рукописів Історичного музею
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в Москві Агд 982, 1344, які відносяться до метрології, «счету
костми или пеняги и дощатому счету».
8. Q .IX .43. Арифметика. Скоропис XVII ст., в 4-ку, 204 арк.
Внизу на перших аркуш ах є напис «Книга цифирь Бориса Васильєва
сьіна Приклоненого подписал на сей книге сам своєю рукою лета
7150 г». Рукопис містить арифметику (арк. 1— 155 зв.), геометрію
(арк. 155 зв., 162— 162 зв., 179—203).
Арифметика має назву «Книга глаголемая по-гречески арифме
тика, а по-немецки алгоризма, а по-русски циферная счетная
мудрость». Арифметика є майже повністю списком арифметичної
частини рукопису Р ум ’янцевського музею № 932 і відрізняється
тільки тим, що «Указ о дощатом ечете» містить два списки.
Геометрія містить статті: а) «Сия книга о земном верстании»,
яка досить схож а за змістом на «Книгу о земном верстании»
рукопису Р у м ’янцевського музею J\b 932 і відрізняється тільки
деякими рисунками, що ілюструють землемірні задачі, б) «У каз
о бочечньїх мерах» є списком «Указа о бочечньїх мерах» рукопису
Р у м ’янцевського музею № 932.
Статті нематематичпого змісту: а) «Из астрономии с немецких
переводов», б) «Главник русскому товару и немецким товарам»,
в) «Память товарам немецким всяким и єфимкам и золотьім и сук
нам и жемчугам и всякой рухляди, почему па Москве и на Мурманской и в немцах купят, что и продают», г) «Перепись питьям
всяким немецким».
9. Збірка Погодіна № 1664. «Арифметика». Скоропис XVII ст.,
в 4-ку, 291 арк. Раніше рукопис належав П. М. Строєву і в його
бібліотеці мав № 221.
На обкладинці написано «Арифметика написана (неизвестньїм)
в 1691 году». Заголовок «Книга глаголемая арифметика, пятая
из седми мудростей наука начата бьіеть писати от создания мира
в лето 7179 году».
Викладу арифметики передують дві передмови, одна з яких
у формі віршів. Після цих передмов йде заголовок рукопису і знову
передмова та два змісти рукопису.
Арифметика ділиться на дві частини.
Перша частина (арк. 30— 124) містить нумерацію, арифметичні
дії з цілими числами, піднесення однозначних чисел до степеня,
арифметичні дії з дробами, задачі різного змісту, які р озв’язуються
за допомогою простого правила трьох, та задачі на математичні
розваги. Ц я частина рукопису за своїм складом та формою ви
кладу не має подібних списків.
Д руга частина (арк. 126— 291) по суті є списком рукопису
Р у м ’янцевського музею № 932 (арк. 32—215) і відрізняється тим,
що кож на задача становить зміст окремого розділу. Рукопис з а 
кінчується статтею «Из астрономии с немецких переводов».
10. Q .IX .14. «Арифметика». Скоропис XVII ст., в 4-ку, 293 арк.
Арифметика має заголовок «Сия книга глаголема по-гречески
арифметика, а по-немецки алгоризма, а по-русски циферная ечет78

Нвл мудрость» і за змістом досить схож а на арифметику рукопису
Рум ’янцевського музею № 932. Геометрія є майже списком геоме
тричної частини рукопису Р ум ’янцевського музею № 932.
Крім арифметики та геометрії, рукопис містить такі статті
нематематичного змісту: а) «Главник русскому товару и немецким товарам, вьіпись главам», б) «Память товарам немецким вся
ким єфимкам и золотьім сукнам и жемчугам и всякой рухляди,
ПОчему на Москве и на Мурманском купят и продают».
11. Q .IX ,13. Збірник. Скоропис кінця XVII ст. або початку
XVIII ст., в 4-ку, на 224 арк. (З бібліотеки графа Д . А. Толстого.
Отд. II, А'Ь 373).''
Арифметика має заголовок «Сия книга глаголемая по-гречески
арифметика, а по-немецки алгоризма, а по-русски циферная счет
ная мудрость єдина из больших, из седми мудростей» і за змістом
дуже схож а на арифметичний рукопис Р ум ’янцевського музею
№ 932. Особливий інтерес має стаття «О деньгах как ведати
в куче».
Геометрія містить статті: а) «О бочечньїх мерах указ», б) «Как
ведати сколько мер в житницах хлеба», в) «Книга о земном вер
стании», тобто статті, які за назвою збігаються з статтями р у ко 
писів Музейної збірки № 932 і інших рукописів, але в багатьох
відношеннях вони являю ть їх новий варіант.
Астрономія містить статтю : «Из астрономии немецких перево
дов» та астрономічні таблиці.
12. Q .IX .46. «Арифметика». Скоропис середини XVII ст.,
в 4-ку, 226 арк. (із збірки П. Д . Богданова № 111).
Арифметика озаглавлена «Книга глаголемая по-гречески ариф
метика, по-немецки алгоризма, великороссийски ж е циферная или
счетная мудрость».
Арк. 1— 175 та арк. 199— 314 містять арифметику, яка за змі
стом подібна на арифметику рукопису Р ум ’яицевського музею
№ 932.
Арк. 175— 195 містять статті про хлібні та соляні міри, про
земляні міри та ін. Ці статті не містяться в інших арифметичних
рукописах XVII ст.
Крім арифметики, рукопис містить статті: а) «Из астрономии»,
б) «Свод хлебной клади в третники и в осминьї и в четверики
и мелких костей», в) «О бочечньїх мерах». Остання стаття не має
відношення до вимірювання об’єму бочок.
13. Q .IX .64. «Арифметика». Скоропис XVII ст., в 4-ку, 151 арк.
Арифметика має заголовок «Сия книга глаголемая по-гречески
арифметика, а по-немецки алгоризма, а по-русски циферная счет
ная мудрость єдина из больших седми мудростей» і за змістом
подібна на арифметичну частину рукопису Р ум ’янцевського музею
№ 932.
Крім арифметики, рукопис містить статті: а) «Считание всех
землях в весах и в деньгах, в мерах, которьіе земли здесь писаньі на зади», б) «Книга сошного письма», в) «Указ о земном вер-
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станин или как землю вервити вервью». (Список того ж указу
з рукопису Q .IX .43).
14. Q .IX. 10. «Арифметика». Скоропис другої половини X V II ст.,
в 4-ку, на 256 арк.
До ниж ньої дошки обкладинки на аркуш і приклеєно скоропи
сом виконаний напис: «Сия старописная арифметика оболочена
черною кожею в лето 7295 г.» Заголовок «Пятая мудрость из седми
великих мудростей нарицается арифметика».
Рукопис містить арифметику, геометрію та статтю з астро
номії.
З а змістом рукопис дуже подібний на рукопис Р ум ’янцевського
музею № 932 і відрізняється тим, що деякі статті мають дещо
іншу редакцію.
15. О Л Д П 1. Q. СУ. «Арифметика». Скоропис X V II ст., в арк у
ш ах, 9 арк. Заголовок «Основание числительного художества».
Скоропис містить нумерацію цілих чисел і таблиці множення
у двох видах. Арк. 5—9 містять написи, які не стосуються до
математики. Н а цих аркуш ах є грецький алфавіт.
16. F. IX .47. «Киига именуется геометрия или землемерие раДиксом и циркулем». Скоропис XVII ст. в аркуш ах, на 44 арк.
Заголовок «Книга именуемая геометрия или землемерие радиксом
и циркулем».
Зміст. Д обування квадратного і кубічного коренів, вимірю
вання о б ’ємів засіків та бочок, задачі на розв’язування трикут
ників за допомогою теореми Піфагора, визначення віддалей до
будь-якого предмета, «счет четвертной пашни костми» та вимірю
вання площ многокутників (5 землемірних задач).
З а викладом рукопис подібний на інші геометричні рукописи
другої половини X V II ст., але не має схожих списків.
17. Q. XVII. 66. Збірник. Скоропис XVII ст., в 4-ку, 226 арк.
(Рукопис збірки Ф. А. Толстого № 11169). Арк. 1— 169 зв.
«Сказание откуда зачали русское и польское государства». Арк.
170— 190 зв. «Книга сошного письма». З а змістом подібна на рукопис
«Книга сошного письма 7131 года» (Див. «Временник Император
ского Общества и Древностей Российских», кн. 17, Москва, 1853,
смесь, стор. 33— 65).
18. О Л Д П . ОШ (28). «Арифметика без начала». Скоропис дру
гої половини XVII ст., в 4-ку, на 147 арк., з яких 14 загуб
лено.
Постатейний опис цього рукопису ми знаходимо в В. В. Бобиніна (В. В. Б о б ь і н и н , Очерки истории развития физикоматематических знаний в России в XVII веке, вип. І., Москва,
1886, стор. 22— 23).
Рукопис видано у 1879 р. (Див. «Счетная мудрость», О Л Д П ,
1879). Рукопис містить арифметику і геометрію.
1 О ЛДП — Общество Любителей Древней Письменності!.
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Арифметика без початку, оскільки перші аркуші загублено.
Мміст: додавання, віднімання, множення та ділення цілих чисел.
В икладання кожної дії супроводиться значною кількістю задач,
Д« маємо справу з арифметичними діями над іменованими числами.
Особливий інтерес становить стаття «Еще хочешь слагать перемепи
умножением с равньїх чисел». Вона містить п’ять прикладів, при
свячених обчисленню суми членів геометричної прогресії з першим
членом, який дорівнює одиниці, і знаменником, який дорівнює
цілому числу. Арифметичні дії з дробами супроводяться значною
кількістю прикладів і задач. Статті, присвячені розв’язанню задач:
«Тройная в цельїх», «Тройная в долях», «Фальшивая или затейчивая, гадательная», «Торговая складная без доль совремеии»,
«Указ о ефимочном и золотом вьінимании и перстневом и о гіримерах денежньїх, как узнать в груде деньги или что иное».
Ці статті за змістом досить схожі з такими ж статтями руко
пису збірки Ундольського № 681.
Геометрична частина рукопису містить статті: а) «Статья о
бочечньїх мерах». З а змістом вона схож а на таку ж статтю руко
пису Рум. муз. № 932, б) «Землемерная книга как мерить землю
писцам, длинником да поперешником на древе указаною мерою».
Тут спочатку викладено спосіб вимірювання площ прямокутника
та трапеції за допомогою «длинника» та «поперешника». Потім
наведено 13 задач, присвячених вимірюванню площ різних геомет
ричних фігур. Більшість цих задач не міститься в інших рукопи
сах XVII ст. в) «Развод сошному письму поместньїм и вотчинним
землям». З а змістом стаття досить схожа на рукопис «Роспись
полевой мере 1709 г.» (Див. «Времениик Императорского Общества
Истории и Древностей Российских», кн. 17, Москва, 1893, смесь,
стор. 66—90), але відрізняється тим, що замість задач на вимі
рювання площ многокутників, вона містить п’ять задач на роз
в ’язування прямокутного трикутника за допомогою теореми
Піфагора.
19.
Q. IX. 50. «Арифметика». Скоропис. 1684 p., в 4-ку, 121 арк.
Зовніш ній опис рукопису наведено в «Каталоге собрания рукописей Ф. И. Буслаева», стор. 241— 247.
Рукопис складається з двох частин: перша частина має нуме
рацію стор. 2— 121, друга частина — стор. 96— 237. Останні сто
рінки чисті і не нумеровані. Ц е єдиний математичний рукопис
X V II ст., де замість нумерації аркуш ів проведено нумерацію сто
рінок. Рукопис неправильно зброшуровано, тому деякі статті
складаю ться з різних частин: перша частина — початок однієї
статті, а друга частина — кінець іншої статті.
Перша частина рукопису містить арифметику з заключною
статтею «От астрономии». Викладові арифметики передують таб
лиці, зміст і передмова. Арифметика має заголовок «Книга глаго
лемая арифмос еже єсть счет».
Після заголовка знову дві передмови і потім йде виклад ариф
метики. Арифметика містить арифметичні дії з цілими і дробовими
6 Н аукові записки, випуск І
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числами та статті: «Тройную» та «Деловую». Ця частина арифме
тики схож а на рукопис Р у м ’янцевського музею № 932.
Д руга частина рукопису містить статтю «Сколько денег в куче»,
задачі на кмітливість та хронологічні обчислення. Ц я частина
рукопису являє собою значний інтерес, оскільки не має схож их
списків.
20. Зб. Тітова № 2414. «Арифметика». Скоропис XVII ст.,
в 4-ку, 24 арк. (без початку).
Рукопис містить арифметику і геометрію.
Арифметика містить ділення цілих чисел (два способи), скоро
чення дробів і арифметичні дії з дробами, таблиці великого рахун 
ка, «Счет костми и дощ атий счет» та кілька арифметичних задач.
Арифметика за змістом і викладом матеріалу схож а на ариф
метику рукописів Р ум ’янцевського музею № 9 3 2 . Геометрія «Указ
как землю мерити» та «Указ о бочечньїх мерах» не має кінця.
Ця частина рукопису є списком тих же указів рукопису бібліо
теки ім. Л еніна в м. Москві № 982.
21. О Л Д П . Q. X L III. «Книга сошного письма». Скоропис X V II
ст., в 4-ку, на 7 арк., без початку і кінця. Рукопис за змістом
схожий на «Книгу сошного письма 7137 года», виданої Г. Трьохлєтовим, і на рукопис «Роспись полевой мере 1709 года», виданої
Н . Д . Беляєвим у «Временнике Общества Истории и Древностей
Российских», кн. 17. II. 1852, смесь, стор. 66—90. Порівняно з
друкованим текстом список відрізняється скороченим викладом та
пропусками.
22. Q. IX. 8. «Арифметика». Скоропис XVII ст., в 4-ку, 18 арк.
Уривок арифметики М агніцького. В рукописі загублено кілька
аркуш ів. Він починається «Показанием перстневьім составньш и
сочиненньш, предложенньш такж е ради лучшего понятия во исчислении». Закінчується рукопис «Пределением вторим части второй».
(«Премутация или применение»),
23. Q. X V II. 4. Збірник. Скоропис X V III ст., в 4-ку, на 71 арк.
(Рукопис збірки Ф. А. Толстова № V I. 6). Збірка містить ариф
метику (арк. 1—28) та статті різного змісту.
Арифметика має назву «Арифметика — практика или деятельная сиречь наука числительная. Повелением благочестивейшего
государя нашего и великого князя Петра Алексеевича вся великая
и малая и белая России самодержавца. Сочинял с разньїх диалектов на славенский язи к, Леонтий Магницкий в 1719 году сентября 6».
Рукопис містить нумерацію, арифметичні дії з цілими та дро
бовими числами, додавання та віднімання іменованих чисел, пра
вило трьох в цілих, таблиці чисел і є частиною арифметики
Л . М агніцького.
Арк. 32—61. Озаглавлені «Геометрия от едлинска назнвается
сиречь землемерительная» і присвячені картографії та астрономії.
Арк. 62— 71 містять статті різного змісту і не мають відношення
до математики.
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24. О Л Д П . F. C .IV . «Арифметика заводская». С корописX V III ст.,
написаний у 1755 p., в аркуш ах, на 58 арк. (без початку). Заголонок «Арифметика заводская».
Зміст: додавання та віднімання іменованих чисел, задачі на
множення та ділення цілих чисел, задачі різного змісту на дроби
І задачі-розваги.
Рукопис являє собою збірник задач спеціального призначення
І Ле має схожих списків.
25. Q. IX. 9. Збірник. Скоропис кінця XVII ст., в 4-ку, на
365 арк. (рукопис Ф. А. Толстова № 12).
Рукопис містить арифметику, геометрію, плоску і сферичну
тригонометрію.
Арифметика має заголовок «Сия книга глаголемая по-гречески
арифметика, а по-немецки алгоризма, а по-русски глаголется циф ер ь сиречь счетная мудрость, сия из великих свободньїх мудростей пятая».
Арк. 1—9 містять передмову і зручну лічбу. (Таблицю мно
ження чисел від 1 до 100 у слов’янській нумерації).
Н а арк. 10 другий заголовок «Книга арифметика, сочиненная
в к р ащ е для обучения артиллерийских учеников и прочих о всех
первейших частях, с вопросами и ответами, дабьі учащийся мог
о том разуметь и ответствовать вопрошающему». Зміст: нумерація,
арифметичні дії з цілими числами, арифметичні дії з іменованими
числами, арифметична і геометрична прогресії, правило трьох —
пряме, обернене — та правила: «пятерное», «семерное», «товарищества», арифметичні дії з дробами, означення десяткового дробу,
арифметичні дії з десятковими дробами і добування квадратного
та кубічного коренів.
Геометрія має заголовок «Определения геометрические о действиях геометрических».
Зміст: ця частина містить відомості з планіметрії та стереометрії,
які запозичені з книги «Геометрия, по-словенски землемерие», 1709.
Тригонометрія має заголовок «Тригонометрия плоская». Вона
містить означення тригонометричних функцій та розв’язання пря
мокутних і косокутних трикутників.
Арк. 351— 365 написані скорописом XIX ст. і іншим почерком.
Вони містять сферичну тригонометрію. Ця частина рукопису при
свячена розв’язанню прямокутних та косокутних сферичних три 
кутників.
26. О Л Д П . Q. LXXX II. «Арифметика». Скоропис X V III ст., в
4-ку, на 139 арк.
Заголовок «Арифметика».
Зміст: нумерація, арифметичні дії з цілими та іменованими
числами, правило трьох — пряме і обернене, «правило сугубное
лрямое и обратное», «правило семерное прямое и обратное»,
арифметичні дії з дробами, правило трьох у частинах, добування
кубічного кореня. Арифметика складена за арифметикою Л. М аг
ніцького.
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27. О Л Д П . Q. XX. «Арифметика». Скоропис X V III ст., в 4-ку,
456 ар к ., без початку.
Рукопис містить арифметику, геометрію, тригонометрію і наві- •
гацію. Арифметика містить арифметичні дії з іменованими дробо
вими числами і статтю «Тройная торговая».
Геометрія має заголовок «Определения геометрические» і містить
задачі на побудову, обчислення площ плоских геометричних фігур
і рисування простих геометричних тіл. Тригонометрія озаглавлена
«Тригонометрия плоская» і містить означення тригонометричних
функцій і розв'язування прямокутних і косокутних трикутників.
Рукопис за складом не має схож их списків, але за змістом
і викладом схожий на інші рукописи.
28. Зб. Тітова № 2971. «Арифметика». Скоропис середини
XVI11 ст., в 4-ку, 191 арк. Н а обкладинці читаємо: «1767 году
января 20 дня». Заголовок «Арифметика — практика или деятельная». Арифметика складена за арифметикою Л. М агніцького.
29. Q. IX. 65. «Книга искусства математического, именуемая ариф
метика». Скоропис X V III ст., в 4-ку, 85 арк.
Рукопис має заголовок «Книга искусства математического,
именуемая арифметика» і є списком першої книги арифметики
Л . М агніцького.
30. Зб. Тітова № 3814. Збірник. Скоропис початку X V III ст.,
в 4-ку, 281 арк. Рукопис містить арифметику (арк. 142— 168) і
різні статті релігійного змісту (арк. 1— 141).
Арифметика (без початку) містить ділення дробів, математичні
розваги, прогресії і добування квадратного та кубічного коренів.
П рогресії та добування квадратного і кубічного коренів ск ла
дено за Л . М агніцьким, остання частина рукопису є списком
рукопису № 982 бібліотеки ім. Л еніна в м. Москві. Зб ірка напи
сана різними почерками — скільки почерків, стільки статей.
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31. K n ^ g . «Руководство по измерению площади полей». Ско
ропис X V II— X V III ст., в аркуш ах, 9 арк. Заголовок: «Руководство
по измерению площади полей». Зміст: арк. 1— 5 містить сім земле.. мірних задач на вимірювання площ многокутників, таких, як і в
рукописі «Книга сошного письма 7137 г.» (Див. «Временник Императорского Общества Истории и Древностей Российских», кн. 17.
Москва, 1853. Смесь, стор. 33— 65), але вони відмінні деякими
рисунками, що ілюструють ці задачі. Арк. 6— 9 містять таблиці,
за допомогою яких за довжиною та шириною прямокутної ділянки
обчислюється її площа.
167

32. Knjggg • «Науки адмиралтейские». Скоропис. Написаний
у 1723 p., в аркуш ах, 421 арк.
Як видно з запису, зробленого латинськими буквами, рукопис
написано у 1723 р. Провисипської контори підканцеляристомДмитром Петровим Герасимовим. Рисунки рукопису також вико
нані самим Герасимовим.
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Рукопис має заголовок «Науки адмиралтейские» і містить ариф
метику, геометрію, тригонометрію, навігацію, сферичну тригоно
метрію, астронбмію та географію. Арифметика має заголовок
«Арифметика — практика или деятельная» і складена за першою
книгою арифметики Л . М агніцького. Геометрія озаглавлена «Опроделение геометрическое, что єсть геометрия» і містить означення
точки, лінії, трикутника, чотирикутника, многокутника, задачі на
побудову з планіметрії та рисування геометричних тіл.
Плоска тригонометрія містить означення тригонометричних
функцій і розв’язування прямокутних і косокутних трикутників.
Сферична тригонометрія містить розв’язання сферичних три
кутників. Арк. 220—306, 321— 421 містять навігацію , астрономію
і географію.
33. Q. IX . 14. «Арифметика — практика или деятельная» і скла
дена за арифметикою JI. Магніцького.
Геометрія має заголовок «Геометрия в числах» і містить попе
речний масштаб і дві задачі на вимірювання віддалей між двома
точками «Когда ходить невозможно».
Арк. 102— 114 написані іншим почерком і на іншому папері
і містять різні написи, не зв’язані між собою.
34. Зб. Тітова № 3649. «Арифметика — практика или деятель
ная». Скоропис середини X V III ст., в 4-ку, 175 арк. Рукопис має
заголовок «Арифметика — практика или деятельная» і є списком
арифметики Л . Магніцького.
35. Q. IX. 56. Збірник. Скоропис середини X V III ст., в 4-ку,
141 арк. Рукопис містить арифметику (арк. 1— 68) і геометрію
(арк. 69— 141). Арифметика є списком першої книги арифметики
М агніцького, а геометрія — список твору «Геометрия, землемерие
по-словенски», 1709.
36. Q. IX . 55. «Арифметика». Скоропис 1752 p., в 4-ку, 108 арк.
Рукопис має заголовок «Арифметика — практика или деятельная»
і є списком першої книги арифметики Л . М агніцького.
37. Q. IX. 49. «Арифметика». Скоропис кінця X V III ст., в 4-ку,
86 арк. Рукопис без початку і не має заголовка, містить задачі
на «правило ложного положення», які виписані з арифметики
Л. Магніцького (наведено тільки умови задач і для розв’язання
залишено місце), а також метрологію російських мір та мір інших
держав.
38. F. IX. 17. Збірник. Скоропис початку X V III ст., в 4-ку,
174 арк. (Рукопис збірки Толстова № 1, 754). Рукопис містить
арифметику (арк 73— 124) і космографію (арк. 125— 173).
Арифметика має заголовок «Арифметика или щисление» і міс
тить нумерацію, арифметичні дії з цілими та дробовими числами
і добування квадратного кореня. З а викладом схож а на арифме
тичні рукописи XVII ст.
Геометрія присвячена вимірюванню площ геометричних фігур
і обчисленню об’ємів геометричних тіл, наведених у книзі «Гео
метрия, словенски землемерие».
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39. КП jggg. «Математика». Скоропис, написаний

Я. Н. Реп-

нінським у 1764 p., в 4-ку, 132 арк. Рукопис містить арифметику
(арк. 1—59), геометрію (арк. 59— 105), тригонометрію (арк. 106—
121) та опис різних машин (арк. 121— 140).
Арифметика має назву «Арифметика и математика вообще» і
містить арифметичні дії з цілими, дробовими та іменованими
числами, правило трьох у цілих та частинах, «правило ложного
положення», «правило двух положений», арифметичні дії з десят
ковими дробами, добування квадратного кореня, додавання і від
німання квадратного кореня, добування кубічного кореня і при
клади задач на кмітливість. Виклад схожий на виклад арифметики
Л . М агніцького.
Геометрія ділиться на три частини: вступна частина, плані
метрія і стереометрія. Вступна частина містить означення точки,
лінії, дуги, кута, трикутника, чотирикутника, многокутника, гео
метричного тіла та класифікацію геометричних тіл. Перша ча
стина геометрії, або лонгиметрії, містить елементарні задачі на
побудову, поділ кола та інших геометричних фігур на частини,
побудову многокутників, перетворення трикутника, чотирикутника
в інші рівновеликі геометричні фігури, додавання чотирикутників,
віднімання трикутників і поділ трикутників та многокутників.
Планіметрія містить обчислення площ елементарних геомет
ричних фігур. Стереометрія присвячена побудові правильних і не
правильних геометричних тіл та їх розгорток, додавання і відні
мання трикутників. Тригонометрія містить означення тригономет
ричних функцій, розв’язання прямокутних і косокутних трикут
ників і застосування тригонометрії до задач вимірювання на
місцевості.
40. Q. IX. 33. «Краткое руководство к геометрии». Скоропис
кінця XVIII ст., в 4-ку, 57 арк.
Заголовок: «Краткое руководство к геометрии». Зміст: почат
кові означення і задачі на побудову з планіметрії; вимірювання
площ геометричних ф ігур, рівність і подібність геометричних ф і
гур, перетворення плоских фігур в інші рівновеликі фігури і об
числення об’ємів тіл. Рукопис за методом викладу не має схожих
списків
41. F . IX. 40. «Сферическая тригонометрия». Скоропис XVIII ст.,
в 4-ку, 34 арк. Рукопис складається з двох частин. Перша має
назву «Краткое следование о развезании треугольников сферических», присвячена розв’язанню прямокутних сферичних трикут
ників.
Д руга озаглавлена «Определение к употреблению решения
проблем астрономических в розвезании сферическом» і містить
застосування сферичної тригонометрії до розв’язування різних
задач астрономії.
42. F. IX. 42. Збірник. Скоропис кінця XVIII ст., в 4-ку, 51 арк.
Збірник містить навігацію (арк. 1— 14) і алгебру (арк. 14—51).
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Алгебра містить поняття функції і класифікацію функцій, озна
чення одночлена і многочлена, означення степеня і радикала,
відомості про ц і л і і раціональні вирази, розв’язання рівнянь пер
шого, другого, третього і четвертого степенів, додавання, відні
мання, множення і ділення Многочленів та дробів.
Перша частина рукопису написана одним почерком і на однако
вому папері, друга частина (алгебра) рукопису написана у 1750 р.
інійим почерком і на іншому папері.
43. Q. IX. 47. Математичний збірник. Скоропис, написаний
у 1771 p., в 4-ку, 88 арк. Рукопис містить арифметику (арк.
1—26), геометрію (арк. 27—69) і тригонометрію. Арифметика
містить нумерацію, арифметичні дії з цілими і дробовими числами
і правило трьох. З а методом викладу рукопис не має схожих
списків. Геометрія поділяється на планіметрію і стереометрію.
Планіметрія містить означення всіх геометричних ф ігур, їх побу
дову, обчислення площ і перетворення їх в інші рівновеликі
фігури. Стереометрія містить зображення геометричних тіл з па
перу і обчислення площ поверхень та об’ємів геометричних тіл.
Геометрія за викладом схожа на інші геометричні рукописи
X V III ст.
Тригонометрія містить розв’язання прямокутних і косокутних
трикутників та застосування тригонометрії для розв’язування за
дач на вимірювання на місцевості.
44. Q. IX. 48. «Арифметика». Скоропис початку X V III ст., в 4-ку,
224 арк. (Заголовок та початок нумерації загублено).
Рукопис містить арифметику, геометрію, астрономію та статтю,
що не стосується математики. Арифметика (арк. 1— 109, 139— 143,
121 — 124, 147— 202) за змістом і викладом схож а на арифметичну
частину рукопису Р ум ’янцевського музею № 932. Геометрія (арк.
112— 120) схож а на геометричну частину рукопису Р ум ’янцев
ського музею № 932. Арк. 110— 111, 124— 139, 203— 224 присвя
чені астрономії та перелікові російських та німецьких товарів.
45. Q. IX. 64. «Алгебраические записки». Скоропис 1799 p.,
в 4-ку, 22 арк.
Рукопис містить арифметичні дії з одночленами та многочле
нами, арифметичні дії з алгебраїчними дробами і розв’язання
рівнянь першого степеня.
46. Q. IX . 51. Збірник пізніше названо «Памятная книга артиллериста». Скоропис середини X V III ст., в 4-ку, 250 арк. Рукопис
містить арифметику, геометрію і опис артилерії.
«Арифметика часть описательная» (арк. 1—20 зв.) містить мет
рологію Московської держави, арифметичні дії з іменованими
числами, правило трьох в цілих і частинах, арифметичні дії з про
стими і десятковими дробами.
Арифметика за змістом і викладом схож а на арифметику
Л . М агніцького.
Геометрія (арк. 21—92) містить означення, побудову плоских
геометричних фігур та правильних многокутників. З а змістом та
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викладом вона схож а на «Геометрия, по-словенски землемерие»,
1709 р. Арк. 95— 250 — «Описание артиллерии о правдивом фун
даменте значить».
47. Q. IX . 11. Збірник. Скоропис і напівустав, написаний у
1711 p., в 4-ку, 191 арк. Із збірки Т. Ф ролова. Арк. 1— 29 зв.—
«Геометрия» — містять задачі на побудову різних геометричних тіл.
Арк. ЗО— 41. «Тригонометрия плоская» містить означення три 
гонометричних функцій і розв’язання прямокутних і косокутних
трикутників.
Арк. 42— 115. «Навигация».
Арк. 116— 141. «Виписки из геометрии» складаю ться з двох
частин: геометрії і арифметики. Геометрія містить задачі на по
будову і обчислення площ геометричних фігур. Арифметика міс
тить арифметичні дії з простими дробами та добування квадрат
ного і кубічного коренів. Ця частина рукопису написана іншим
почерком на іншому папері і є вставкою в рукопис.
Арк. 142— 156. «Геодезия или землемерие».
Арк. 157— 161 зв. «О длинних и поперечних десятине и в ней
дробиьіх саженей и аршинов».
Арк. 162— 171 зв. Загублено початок і на 164 аркуші заголо
вок «Сие о земном верстании, как земля верстати». Ц я частина
рукопису за змістом і викладом схож а на рукопис «Роспись поле
вой мери 1709 г.» (Див. «Временник Императорского Общества
Истории и Древностей Российских», кн. 17, Москва, 1853. Смесь,
стор. 66—90).
Арк. 172— 180. «Роспись полевой мере как мерить по государеву указу государевою указною саженью» не має відношення до
математики.
Арк. 181— 191. «Плани».
48. Q. IX . 22. «Арифметика — практика или деятельная». Ско
ропис X V III ст., в 4-ку, 151 арк. Рукопис є копією арифметики
Л . М агніцького, 1703.
49. Q. IX . 24. «Сокращенная смешанной математики, сочиненного в Киевской Академии учителей философии и математики
иеромонахом Иринием в 1793 г.» Скоропис, в 4-ку, 113 арк.
Арк. 1— 47. «Сокращенная смешанной математики» (частина І)
містить механіку, гідростатику, аерометрію, гідравліку, оптику,
катоприку, діоптрику та перспективу.
Арк. 48— 113 зв. «Сокращенная смешанной математики» (час
тина II) містить сферичну тригонометрію, астрономію, географію
і гідрографію, хронологію, гномоніку, піротехніку та військову
архітектуру.
Арк. 48—51 зв. «Сокращенная тригонометрии сферической»
містить розв’язування сферичних трикутників.
50. Q. IX . 2. «Практическая геометрия, сочиненная при сухопутном шляхетном кадецком корпусе, для употребления обучающегося благородного юношества — инженером прапорщиком Сте
паном К азаровим в 1767 г». Скоропис, в 4-ку, 309 арк.
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Рукопис складається з двох книг. Перша книга «Планиметрия».
В ній викладено означення та класиф ікація ліній і плоских фігур,
вимірювання і обчислення площ плоских фігур та перетворення
плоских фігур ‘в інші рівновеликі фігури.
Д руга книга — «Штьірь — геометрии вообще», тобто стереомет
р ія ,— містить рисунки розгорток і обчислення поверхень та об’ємів
правильних і неправильних геометричних тіл.
51. Q. IX . 73. «Сия книга геометрия фортификация сочиненная
через трудьі Уфимского Драгунского полка вахмистра Стефана
Аничкова 1763 года 20 января». Скоропис, в 4-ку, 316 арк.
Арк. 1— 80. «Приемьі циркуля и линейки или избранейшее
начало» є список «Геометрия, по-словенски землемерие», 1709.
Арк. 81— 221. «Книга первая. Геометрия практика» містить
планіметрію та стереометрію.
Арк. 222—246. «Книга вторая. Тригонометрия».
Перша і друга книги за змістом схожі на першу, другу, третю
1CQ
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Арк. 247— 316. «Истинньїй способ укрепления городов».
52. Q. IX. 32. «Злементьі Звклидовьі кратким и удобньїм спосо
бом истолкованьї и доведеньї». Скоропис X V II ст., в 4-ку, 147 арк.,
без кінця.
Рупопис-копія книги «Звклидовьі злементьі, из двенадцати
Нефтоновьіх книг вьібранньїе и в восемь книг через проф. Андрея
Ф архварсона сокращенньїе», СПб, 1739.
53. Q. IX . 7. «Математического сочинения книга первая». П ів
устав X V III ст., в 4-ку, 136 арк.
Зміст. Математична географія у 18 розділах.
V. Рукописи бібліотеки AH СРСР в м. Ленінграді.
І.
17.6.24 (осн. 434). «Арифметика». Збірник, скоропис XVII ст.,
в 4-ку, 206 ар к ., написаний у 1645 р. Рукопис містить арифме
тику, геометрію, статті нематематичного змісту з додатком тор
гової книги. Арифметика має заголовок «Пятаи мудрость седми
великих мудростей глаголемая арифметика» (арк. 1— 150) і схожа
за змістом на рукопис збірки Ундольського № 681. Геометрія
містить статті: «Сия книга о земном верстании как земля вер
вити», «О бочечньїх мерах указ» (арк. 167— 173). Перша стаття
схожа за змістом на таку ж статтю рукопису бібліотеки ім. Леніна
№ 2606, але в ній деякі задачі ілюструються іншими рисунками.
Д руга стаття список такої ж статті рукопису Рум ’янцевського
музею № 932. Статті нематематичного змісту: «Из астрономии
немецких переводов, астрономические таблицьі и главник русскому
и немецкому товару» (арк. 151 — 166 зв., 179— 184). Торгова книга має
заголовок «Память товарам немецким и золотьім и сукнам и жемчугам
и всякой рухляди, почему на Москве и на Мурманском и в немцах купят и продают».
А. В. Тищенко у праці «Торговьіе книги, как исторический
7 Н аукові записки, випуск І
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иеточник» вказує, що цей список за часом складання з відомих
йому інших списків є найдавнішим.
2. Архг. зб. № 479. «Арифметика». Рукопис кінця XVII ст.,
в 4-ку, на 238 арк. Рукопис містить арифметику і геометрію та
статтю з астрономії «Из астрономии с ‘немецких переводов». Ариф
метика має заголовок «Сия книга глаголемая по-гречески ариф
метика, а по-немецки алгоризма, а по-русски циферная счетная
мудрость» і відрізняється від арифметичної частини рукопису
Рум ’янцевського музею № 932 тим, що містить статті: «Цифер
немецкие числа русские», «Фамильная таблица», «Сошньїй развод
на иной перевод для счету», «Статьи прибавочньїе для сметьі».
Особливий інтерес являє собою остання стаття. Вона за змістом
схожа на таку ж статтю рукопису Q. IX. 14 бібліотеки ім. СалтиковаЩ едріна в м. Ленінграді. Геометрія містить статті: «Сия книга о
земном верстании как землю вервити», «О бочечньїх мерах указ»
та «Иная статья ведати сколько мер в житнице хлеба». Перша
стаття схожа за змістом на таку ж статтю рукопису бібліотеки
ім. Л еніна № 2606, друга стаття є список такої ж статті руко
пису Рум ’янцевського музею № 932, третя — присвячена вимірю
ванню об’ємів житниць.
3. Архг. зб. 478. «Арифметика — сборник словесних и матема
тических наук». Скоропис XVII ст., в 4-ку, 207 арк.
Рукопис складається з двох частин. Перша частина відно
ситься до філологічних наук на 47 аркушах, написана одним
почерком і назви не має. Д руга частина містить арифметику
і геометрію. Вона написана іншим почерком і має свою нумерацію
від 47 зв. до 207. Арифметика має
заголовок «Пятая мудрость
из седми великих мудростей нарицается арифметика» та список
рукопису 17.8.32. Геометрія містить статті: «Сия книга о земном
верстании как землю вервити» і «О бочечньїх мерах указ». Ці
статті — список цих же статей рукопису 17.6.24 (осн. 434).
4. Собр. тек. пост. 569. «Арифметика». Скоропис кінця
XVII ст., в 4-ку, 334 арк.
Рукопис відрізняється від рукопису Архг. зб. 479 тим, що він
не містить однієї статті з геометрії «Иная статья ведати сколько
мер в житнице х.геба».
5.17.8.32. (Росс). «Пятая мудрость седми великих мудростей
нарицается арифметикой», X V III ст., в 4-ку, 138 арк.
Рукопис має заголовок «Пятая мудрость седми великих мудро
стей нарицается арифметика». Рукопис містить арифметику та
статтю з астрономії «Из астрономии из немецких переводов».
Рукопис є списком одного з арифметичних рукописів XVII ст.,
схожого на рукопис зб. Ундольського, № 681.
6.
Арх. Ком. № 181. «Арифметика» — уривок (титульний аркуш).
Півустав кінця X V III ст., в 8-ку, і арк.
Заголовок «Книга глаголемая премудрая арифметика или
слов’яно-российским язьїком счетная иного написана с древнего
философского изьіскания остропаримого их разума».
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Арк. 1 об. містить початок першої передмови рукопису Р ум ’ян 
цевського музею № ,932.
7. Зб. Музею Приєн. краю № 709. «Арифметика». Скоропис
X V III ст., в 4-ку, 56 арк., без початку і кіпця.
Рукопис містить віднімання, множення та ділення цілих чисел,
арифметичні дії з іменованими числами, просте правило трьох,
зведення дробів до спільного знаменника, скорочення дробів,
множення і ділення дробів та таблицю мір і ваги Рукопис за
своїм характером відмінний від арифметики Л . М агніцького 1703 р.
8. 32.16.20. «Геометрия или землемерие». Скоропис X V III ст.,
в 4-ку, на 115 арк., написаний 1 квітня 1725 р.
Рукопис містить геометрію і плоску тригонометрію. Геометрія
озаглавлена «Геометрия или землемерие: приемьі циркуля и ли 
нейки или избраннейшее начало в математических искусствах имже
возможно легким и новьім способом вскоре допустить землемерие и
иньїх из онного происходящих искусств» і є списком друкованого
видання «Геометрия, словенск” землемерие», 1709 р. П лоска триго
нометрія озаглавлена «Тригонометрия плоская» і містить розв’я
зування прямокутних трикутників та задачі, присвячені вимірю
ванням на місцевості.
9. Збірка Н. К- Нікольського № 131. «Арифметика». Скоропис
X V III ст., в 4-ку, 103 арк.
На обкладинці написано «Арифметика, по которой учились
лица в 1746 году». Рукопис є списком першої книги арифметики
Л. Магніцького 1703 р. (арк. 1— 114 зв.) з незначними пропусками,
що не впливають на зміст. В кінці викладено за Л . Магніцьким
піднесення чисел до третього степеня і добування кубічного ко
реня з чисел.
10. 1.2.28 (нов.) Виписки з арифметики Л. М агніцького (арк. 4
«Арифметика — практика или деятельная»). Скоропис X V III ст.,
в 4-ку, 74 арк. З тексту рукопису (арк. 1— 2) випливає, що він
написаний у 1749 р. або 1750 р. Заголовок рукопису (арк. 4)
«Арифметика — практика или деятельная» Зміст рукопису: ви
писки з першої книги арифметики Л . Магніцького.
11. 44.3.90. Збірка Колобова № 773. «Теоретическая и практиче:кая арифметика». З частини. Скоропис кіпця X V III ст.,
в 4-ку, 91 арк.
Частина перша. Н ум ерація, додавання, віднімання, множення
і ділення цілих чисел. Частина друга «Теоретическая и практическая арифметика» містить різні міри ваги і задачі на роздріблення, зведення дробів до спільного знаменника та арифметичні
дії з дробами. Д алі вміщено статті: «О нахождепии пропорции
арифметической» (насправді ніякої мови про арифметичну про
порцію немає) та «О зьіскании пропорции и прогрессии геометрической». Добування квадратних та кубічних коренів. Частина
третя «О практической арифметике» містить «тройное правило,
складное или товарищества, смешения и фальшивое». За викладом
рукопис відмінний від арифметики Л. М агніцького 1703 р.
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12. Археогр. Ком. № 24. «Арифметика Магніцького». Скоропис
початку X V III ст., в 4-ку, 90 арк. З а списком Н. Барсукова
(«Рукописи археографической комиссии», СПб, 1882) рукопис
має № 151.
Рукопис не є списком арифметики Л . М агніцького, але мі
стить дві передмови з його арифметики, арифметичні дії з цілими
числами і дробами та правило трьох в цілих та частинах за
М агніцьким.
13. 19.2.5 (осн. 1040). Іриней (Ф альковський), ієромонах, «Курс
математики в Киевской Духовной Академии 1789—90 гг.», ско
ропис X V III ст. в 4-ку, 92 арк.
Рукопис являє собою невелику частину курсу математики
К иївської Д уховної Академії. Це видно з надпису на обкладинці:
«К сей тетради принадлеж ала еще другая большая чистой и практической математики, такж е списанная из его же тетрадей на
домашних лекциях, как крайнему сожалению во время прохождения на службе в М алороссии потеряна в 1795 гбду». Рукопис
списаний з власного зошита викладача математичного класу К иїв
ської Академії Ірінея (Ф альковського). Рукопис містить хроноло
гію, арифметику і алгебру.
Стор. 1— 43. «Начатки хронологии».
Стор. 44— 48. Частина І. «Сокращенньїе правила арифметики».
Зміст: означення числа, нумерації, додавання, віднімання, множення
і ділення цілих чисел. Арифметичні дії з іменованими числами.
Стор. 49— 58. Частина II. «Арифметика». Зміст: початкові
означення про дроби, арифметичні дії з дробами, означення десят
кових дробів та арифметичні дії з десятковими дробами. Про
квадрати і куби чисел. Арифметична і геометрична пропорції.
Просте та складне правило трьох.
Д алі ідуть чотири непронумеровані сторінки, на яких викла
дено в запитаннях і відповідях основні означення геометрії: озна
чення точки, лінії, поверхні, тіла, міра і масштаб.
Стор. 51—66. «Вопросьі с ответами из начальних оснований
Аничковой алгебри». Зміст: різні обчислення в алгебрі. Відносні
числа. Перші дії алгебраїчного числення. Арифметичні дії з одно
членами, многочленами, дробами. Піднесення до степеня та дії
з радикалами.
Стор. 66—92 присвячені хронологічним обчисленням.
14. 4.3.10. (нов.). «Арифметика 1800 г.». Скоропис, в 4-ку,
62 арк. (без початку). Рукопис написано трьома почерками. Ар
куші 2— 27 зв. містять нумерацію, додавання цілих чисел, відні
мання, множення і ділення цілих чисел. Означення дробу. Дроби
правильні і неправильні, скорочення дробів, зведення дробів до
спільного знаменника, виділення цілої частини з неправильного
дробу, перетворення мішаного числа в неправильний дріб, множення
і ділення дробів, представлення дробів неперервними дробами.
Арк. 27 зв.— 40 «О числах разних родов и четнрех правилах сих
чисел». Зміст. Таблиця мір і арифметичні дії з іменованими числами.
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Арк. 40—61. « О десятичнмх дробях, о квадратах, о кубах,
и о сьіскании их корней».
Зміст: означення десяткового дробу. Вираз простого дробу
десятковим. Арифметичні дії з десятковими дробами. Вираження
десяткового дробу неперервним і знаходження дробів. Квадрати
і куби чисел. Д обування квадратних коренів (точні і наближені
корені). Д обування кубічних коренів.
Арк. 61—62 зв. «О содержаниях и пропорциях арифметической
и геометрической». Зміст: наведено початкові відомості про про
порції.
15. Археогр. ком. № 33. Збірник. Скоропис X V III ст., в 4-ку,
19 арк. Рукопис в описові Н. Барсукова «Рукописи археографической комиссии», СПб, 1882, має № 161. Рукопис написано
кількома почерками. Він складається з двох частин: «Арифме
ти ка»— (арк. 1— 15), «Арифметическое учение нумерации» —
(арк. 15— 19).
Арк. 1— 15. Арифметика містить один приклад на додавання
дробів, наведено по одній задачі на віднімання мішаних чисел,
множення дробів, ділення мішаних чисел, дві задачі на просте
правило трьох, задачу на ділення десяткових дробів, приклад на
добування квадратного кореня, приклад на добування кубічного
кореня. В кінці наведена «Азбука скорописная» і одна стаття не
математичного змісту. Вона описана Н. Барсуковим (Вище цит.
праця, стор. 93). Виклад арифметики такий же, як і в арифме
тичних рукописах XVII ст. Арк. 15 зв.— 19— «Арифметическое
учение нумерация». Ц я частина рукопису містить нумерацію,
арифметичні дії над цілими і іменованими числами та скорочення
дробів. Виклад схожий на першу частину рукопису.
16. Археогр. ком. № 9 0 . Збірник. Скоропис X V III ст., в 4-ку,
152 арк. В описові Н. Барсукова «Рукописи археографической
комиссии», СПб, 1882, має № 218.
Виписки з надрукованої в Петербурзькій Академії Н аук в
1757 році арифметики. Ці виписки присвячені метрології. Арк. З
зв.— 152 до математики відношення не мають. Опис цієї частини
рукопису дано Н. Барсуковим (стор. 131— 132).
17. Археогр. ком. № 49. «Пасхалия ручная». Скоропис
XVIII ст., «Начало геометрических предлог». Початки геометрії,
в 4-ку, 97 арк. разом з рисунками. Скоропис кінця X V III ст.,
або початку XIX ст., в 4-ку, 23 арк. Рукопис містить пасхалію
на 97 аркушах і додатки, зроблені іншим почерком, які мають
свою нумерацію аркушів.
Арк. 60—66. «Начало геометрических предлог». Наведено по
чаткові відомості з планіметрії.
Арк. 75—97. «Начало геометрии в числах». Зміст: задачі на
обчислення площ елементарних геометричних фігур. Перетворення
плоских фігур в інші плоскі фігури або рівновеликі фігури.
(Задачі тільки сформульовані, залишене місце для їх розв’я 
зування). Зміст цієї частини рукопису схожий на «Геометрию.
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по-словенски землемерие», 1709. Рукопис в описові Н. Барсукова
«Рукописи археографической комиссии», СПб, 1832, має № 177.
18. Археогр. ком. № 37. «Тригонометрия плоская». Скоропис
початку X V III ст., в 4-ку, 43 арк. Рукопис в описові Н Барсу
кова «Рукописи археографической комиссии», С П б,1882 р. має № 165.
Заголовок: «Тригонометрия плоская». Зміст: означення предмета
тригонометрії, означення тригонометричних функцій. Р озв’язу
вання прямокутних і косокутних трикутників. Опис транспортира.
Задачі на вимірювання на місцевості.
19. 21.5.17 (нов. 1101). «Арифметика и геометрия с прибавлениями». Скоропис кінця X V III ст., або початку XIX ст., в 4-ку,
137 арк. (без початку). Рукопис являє собою збірку в різних по
черках, і містить арифметику і геометрію.
Арк., 1—50. Арифметика (без заголовка) містить арифметичні
дії з цілими і дробовими числами, «правило трех, пяти, и семи
перечней», добування квадратного і кубічного коренів та засто
сування їх до розв’язування задач. Арифметика схожа на ариф
метику Л . М агніцького 1703 р. Арк. 51—82. «Геометрия, фортификация или нужнейшие показання о начертании линии». Зміст:
означення лінії, точки та інших геометричних понять. Задачі
на побудову. Пропорціональні лінії. Побудова трикутників та
чотирикутників. Рисунки многокутників, вписаних у коло та ін
ших фігур. Геометрія за змістом схожа на «Геометрию, по-сло
венски землемерие», 1709.
Арк. 83—98. «Вторая часть». Геометрія містить побудову еле
ментарних плоских фігур.
Арк. 99— 112 зв. містять частину арифметики, присвячену ну
мерації, додаванню, відніманню, множенню, діленню цілих чисел
та статтю «О чертах». Ц я частина написана іншим почерком
і відноситься до початку XIX ст.
Арк. 113— 137 різноманітного змісту і до математики відно
шення не мають.
20. 25.6.25 (Ивак). «Геометрия». Скоропис X V III ст. (близько
1762 p.), в 4-ку, 71 арк. На арк. 2 читаємо: «Сия геометрия
архитектурна ученика Василия Перокого, 1752 г., апреля, 1 числа».
З а змістом дуже схожа на геометричну частину рукопису 21.5.7.
(Нов. 1101).
21. Тихв. мон-рь. 40. «Учебник арифметики, геометрии, тригонометрии и навигации» (без початку). Скоропис XVIII ст., в 4-ку,
392 арк
Рукопис має заголовок (арк. № 1) «Арифметика. Повелением
благочестивого государя нашего царя и великого князя Петра
Алексеевича всея великие и мальїе и белая России самодержавца.
И благодарнейшего государя нашего царя и великого князя
Алексея Петровича. Сочинил из разньїх диалектов на славянский
язьік Леонтий М агницкий, лета от Христова 1715 году». Рукопис
складається з двох різних частин, написаних різними почерками,
які мають окрему нумерацію аркушів.
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Перша частина містить арифметику (арк. 1— 79), яка за змі
стом схожа на арифметику Л . М агніцького, і статтю, присвячену
десятковим дробам, та геометрію (арк. 80— 114 зв.) «Определение
геометрическое», яка присвячена обчисленню площ і о б ’ємів еле
ментарних геометричних фігур і тіл.
Д руга частина містить геометрію, плоску і сферичну тригоно
метрію, астрономію, навігацію та географію.
Арк. 1— 48. «Геометрия» містить задачі на побудову та задачі
на обчислення площ плоских фігур і об’ємів правильних геоме
тричних тіл.
Арк. 53— 74. «Тригонометрия плоская» містить означення три 
гонометричних функцій, розв’язування прямокутних та косокутних
трикутників.
Арк. 74 зв.— 197. «Навигация»
Арк. 198— 222. «Тригонометрия сферическая». Містить розв’язу-:
вання прямокутних та косокутних сферичних трикутників.
Арк. 223— 254. «Астрономия».
Арк. 255— 258. «Некоторьіе проблеми географическке».
Арк. 259—267. «О навигаїш и круглой»
Арк. 268— 278 зв. «Таблица разностей широт».
22. 17.13 (нов.) «Арифметика». Скоропис 1800 p., в 4-ку, 62 арк.
Арк. 1— 4 зв. «О звездах комидах из миротворного круга»
Арк. 5—62. «Книга первая арифметика». Це конспект ариф
метики Л. М агніцького, 1703 p., кн. 1— 4
23. Збірка М. І. Успенського № 5. «Арифметика». Скоропис
XVIII ст., в 4-ку, 115 арк. Рукопис має заголовок «Книга ариф
метика для обучения ево, и наук» І е списком арифметики Л. М аг
ніцького 1703 р. На обкладинці читаємо: «Сей арифметик осадной артиллерии сержанта Карпові, 1754 г.*.
24 Збірка Мордвінова № 18. «Учебник математики и артил
лерии Ефима Андр. Мордвиновн». Скоропис, 1750, в 4-ку, 357 арк.
Рукопис містить арифметику, геометрію, тригонометрію та
артилерію.
Арифметика (арк. 1— 124 зв.) має заголовок «Арифметика —
практика или деятельная» і є списком арифметики Л . М агніць
кого 1703 p., кн. 1— 4.
Геометрія (арк. 127— 257) містить вступ, що складається з двох
розділів, і виклад планіметрії та стереометрії u трьох частинах.
Арк 120— 151 зв. «Глава первая о мерах вообіце». Містить
означення геометрії і мір взагалі, дії з Іменованими числами в
різних мірах земель Західн ої Європи.
Арк. 153— 161 зв. «Геометрия феоретика или нужнейшие по
казання о начертании линий». Містить означення і рисунки еле
ментарних геометричних фігур.
Арк. 163— 191. «Первая часть геометрии яко план геометрии»
містить перші задачі на побудову трикутника, чотирикутника
і взагалі многокутників, вписаних в коло, та побудову кола за
трьома точками.
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Арк. 193— 234. «Вторая часть геометрии яко план геометрия».
Зміст: обчислення площ елементарних геометричних фігур. Р о з
в ’язування прямокутних трикутників за теоремою Піфагора. З а 
дачі на рівносторонній і нерівносторонній трикутники, квадрат і
прямокутник. Перетворення трикутника в інший рівновеликий
трикутник, в квадрат і в інші многокутники, рівновеликі до да
ного трикутника. Перетворення чотирикутників в інші геометричні
рівновеликі фігури. Додавання і віднімання трикутників і інших
многокутників. Віднімання чотирикутників і поділ многокутників.
Арк. 236—257. «Третья часть геометрии яко штирь геометрии».
Зміст: означення і рисунки простих геометричних тіл. Розгортки
геометричних тіл. Перетворення геометричних тіл. Д одавання,
віднімання, множення та ділення геометричних тіл.
Арк. 258— 279. «Четвертая часть геометрии или тригонометрия».
Зміст: означення тригонометричних функцій, розв’язування прямо
кутних і косокутних трикутників, розв’язування землемірних за 
дач за допомогою тригонометрії.
Арк. 279— 282. «Основание и практика артиллерийского искусства, собранная от разньїх авторов».
25. 44.2.40. Колоб. 769. «Арифметика и геометрия». Скоропис
XVIII ст., в 4-ку, 92 арк. Рукопис містить арифметику і гео
метрію.
Арк. 1—69. «Арифметика — практика или деятельная». Це
список першої книги арифметики Л. Магніцького 1703 р.
Арк. 69 з в .—92 зв. «Определение геометрическое». За змістом
схож а на вступну частину і першу книгу «Геометрии, по-словенски землемерие», 1709.
26. Строган. Зб. 12. «Начальньїе основания математики, содержащие в себе: арифметику, геометрию, штиреометрию, тригонометрию и фортификацию».
Арк. 2—8. «О десятичном исчислении». Містить одиниці міри,
довжини, квадратні, кубічні корені та дії з ними, перетворення
простих дробів у десяткові та арифметичні дії з десятковими
дробами.
Арк. 9— 44. «Геометрия» (Планиметрия). Арк. 44—77. «Стереометрия». Вона за змістом схожа на геометрію
рукопису зб.
Мордв. № 18.
Арк. 77 зв.—90 зв. «О тригонометрии». Містить означення три
гонометричних функцій і розв’язування прямокутних та косокут
них трикутників.
Арк. 91—92 зв. «О логарифмах». Містить означення лога
рифма та застосування логарифмів при добуванні квадратних та
кубічних коренів і розв’язування тригонометричних задач.
Арк. 93— 109. «Геометрия — практика». Містить задачі, при
свячені вимірюванню на місцевості.
Арк. 109 зв.— 113 зв. «О нивелировании».
Арк. 114— 165. «Начальньїе основания фортификации
илв
воинской архитектурьі».
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27. 26.3.65 (осн. 1015). «Алгебра или арифметика литеральная». Скоропис другої половини XVIII ст., в 4-ку, 38 арк. Зміст:
означення. Арифметичні дії з одночленами і многочленами. Р оз
в’язування арифметичних задач за допомогою алгебраїчної сим
воліки.
28. 17.11.8. (основ. 696). Н. М уравйов. «Начальное основание
математики», ч. І. Скоропис XVIII ст. (1750 p., січня 15 дня),
в 4-ку, 152 арк. Арк. З—5 зв. «Послание Петру Ивановичу Шувалову».
Арк. 6— 7. Зміст. Книга перша. «О математике вообще». Мате
матичні означення та їх відмінності. Означення величин. Книга
друга. «О алгебре вообще и о четьірех главньїх действиях».
Арифметичні дії з одночленами і многочленами. Книга третя.
«О возвьішениях и о извлечении радиксом». Піднесення до сте
пеня одночленів і добування квадратного кореня з многочленів.
Книга четверта. «О долях (дробях)». Означення дробу. Д ода
вання, віднімання, множення і ділення дробів. Піднесення дробів
до степеня.
Книга п’ята. «О иррациональньїх величинах». Означення.
Арифметичні дії з коренями та ірраціональними виразами.
К нига шоста. «О пропорциях». Означення арифметичної про
порції і арифметичної прогресії. Властивості арифметичної про
порції і арифметичної прогресії. Р о зв ’язування задач на арифме
тичну пропорцію І арифметичну прогресію. П олігональні числа.
Геометрична пропорція і геометрична прогресія.
Книга сьома. «О простих сравнениях (уравнениях) и о задачах
арифметических, которьіе помянутьі сравнениями решатея могут». Р озв’язування арифметичних задач за допомогою рівнянь.
Книга восьма. «О натуре сравнениев (уравнений)». Означення.
Розв’язування рівнянь з одним невідомим: першого, другого,
третього і четвертого степеня. Задачі на неозначений аналіз. Р у 
копис досить оригінальний за своїм складом і змістом.
29. 16.18.6. «Геометрия и обьявление бьівшей войньї со Швецией». Скоропис XVIII ст., в 4-ку, 213 арк. Рукопис складається
з двох окремих частин.
Перша частина (арк. 1—8 зв.) містить «Обьявление бьівшей
войньї между императором и швецким королем». Написана іншим
почерком і на іншому папері, ніж друга частина.
Д руга частина (арк. 9— 211) «Геометрия». Є списком «Гео
метрия, по-словенски землемерие», 1709.
30. Археол. ін-т № 26. «Геометрия». Скоропис XVIII ст., в
4-ку, 167 арк. Рукопис за змістом схожий на рукопис 16.18.6 і
як додаток містить задачі, присвячені обчисленню площ елемен
тарних геометричних фігур.
31. А рхеол. ін-т № 32. «Геометрия». Напівустав XVIII ст.,
в 4-ку, 65 арк.
Арк. 1—56.‘ «Определение геометрическое». Означення гео
метричних понять. Найпростіші задачі на побудову і перетворення
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геометричних фігур В інші їм рівновеликі фігури. Обчислення
площ квадрата, прямокутника, трикутника, ромба, трапеції, мно
гокутника, круга і сектора. Перетворення круга в рівновеликий
квадрат.
Арк. 57—64 зв. «О начертании толстьіх». Зміст. Геометричні
тіла, їх розгортай та обчислення об’ємів.
32.
17.4.9. (осн. 515). «Тригонометрия, планиметрия, штиреометрия». Скоропис X V III ст. (І частина), в 4-ку, 64 арк.
Арк. 1— 23 «Тригонометрия». Р озв’язування прямокутних і
косокутних трикутників. Застосування тригонометрії до розв’язу
вання задач на вимірювання на місцевості.
Арк. 24— 46. «Планиметрия». Обчислення площ елементарних
геометричних фігур — трикутника, квадрата, прямокутника, чоти
рикутника і многокутників Обчислення площ круга і його час
тин. Обчислення площі еліпса.
Арк. 47—64. «Стереометрия». Обчислення об’ємів геометрич
них тіл.
VI. Рукописи Державного Історичного Музею
в м, Москві.
1. Чертк. № 372. «Арифметика». Скоропис 1700 р. в 8- kv
120 арк.
Рукопис містить числення, арифметичні дії з цілими та дробо
вими числами. Задачі різного змісту, які розв’язуються за допо
могою правила трьох та «правила ложного положення». Ці задачі
входять до складу і інших математичних рукописів X V II ст.
В кінці наведено задачі під заголовком «О течении лунном»,
«О бочечньїх мерах» та «О задачах шутливьіх через арифметику».
Ці задачі в даному рукописі наведені в інших редакціях, порів
няно з іншими рукописами XVII ст. Рукопис за своїм складом
відмінний від інших арифметичних рукописів XVII ст. і не має
схожих списків.
2. Муз. зб. № 52. «Арифметика». Скоропис XVII ст., в 4-ку,
247 арк. Арк. 1— 4 написані скорописом XV1I1 ст. і являю ть
собою виписку з арифметики Л. Магніцького.
Арк. 5— 202 зв. присвячені арифметиці. Ця частина руко
п и су — список рукопису збірки Ундольського № 681.
Арк. 203—247. «Главник русскому товару и память товарам
немецким всяким и єфимкам, и золотьім, и сукнам, и жемчугам
и всякой рухляди».
3. Щ ук. № 5 92, «Арифметика». Скоропис 1676p., в 4-ку, 2 7 9 арк.
Рукопис містить арифметику, геометрію і частину, що не сто
сується математики. На початку рукопису нумерація аркуш ів 1 - Х .
Ця частина містить нумерацію цілих і дробових чисел, таблицю
для «счета костями» і «круг, переводящий сохи в деньги». Виклад
такий же, як і в інших арифметичних рукописах X V II ст.
Арк. 1 197. «Арифметика». Вона є списком арифметики руко
пису збірки Ундольського № 681.

Арк. 197— 233. «Геометрия». Подібна до геометричної частини
рукопису Р ум ’янцевського музою № 932 і відрізняються тільки
тим, що п’ята задача присвячена вимірюванню площ многокут
ника ілюструється іншим рисунком.
4. Зб. Уварова № 1911, 155. Скоропис XVII ст., в 8 -к у , 413 арк.
Арк. 250— 413 присвячені арифметиці. Остання частина руко
пису нематематичного змісту.
Арифметика озаглавлена «Сия книга глаголема по-елински и
по-гречески арифметика, а по-русски счетная мудрость». Арк. 250
266 містить в ід о м о с т і, де викладається зміст арифметики. Арк. 269—
413 містять числення цілих чисел, арифметичні дії з цілими і
дробовими числами, «тройную строку в цельїх», «фальшивую
строку», «Указ об измерении бочек». Знову викладається скоро
чення, додавання і ділення дробів. Перевірка ділення цілих чисел
за допомогою дев’ятки і знову «Указ об измерении бочек». Рукопис
відрізняється систематичним викладом, статті рукопису є скоро
ченням таких же статей інших рукописів першої половини XVII ст.
5. Забел. № 24. «Арифметика», скоропис XVII ст., 126 арк.
Заголовок «Сия книга глаголемая по-гречески арифметика и
по-немецки алгоризма, а по-русски циферная счетная мудрость».
Рукопис містить числення, арифметичні дії над цілими та дробо
вими числами. Статті, присвячені метрології, і статті, присвячені
розв'язуванню задач: «тройная в цельїх», «тройная в долях»,
«деловая в долях», «вьімьішленная в Три поставки», «вьімьішлениая
в четьіре поставки», «О ирнкупках п накладках счет», «опряшнвяльная в тройной строке», «ростовая и добьіточняя», «о нечестиво
всяких овощах», «меновая в торгу», «торговая складная», «торговая
складная со времени», «циферная вііімьіііменнвя или затейчивая».
Ця частина рукопису зя своїм викладом схож а на аналогічні
статті рукопису Рум’янцевського музею № 932,
Арк. 123— 126 містять виклад цілих чисел ти задачі на пра
вило трьох. Виклад такий же. як і н Інших арифметичних руко
писах XVII ст.
6. Барс. № 2194. «Арифметика». Скоропис 1621 p., п 4-ку.
287 арк.
Рукопис містить арифметику (арк. 1— 147), геометрію (арк.
147— 190) та пасхалію (арк. 191— 287). Арифметика відрізняється
від арифметики рукопису збірки Ундольського № 681 тим що
не містить таблиці великого рахунка І способу множення одно
значних чисел. Геометрія містить статті: «Сия книга о земном вер
стании как земля вервити», «Указ о бочечньїх мерах», «Статья как
ведати сколько в житнице мер хлеба», «Указ о бочечньїх мерах».
Ця частина рукопису є майже списком геометричної частини ру
копису музейної збірки № 982 бібліотеки ім. Леніна в м. Москві.
7 . 'Б а р с . 2197. «Арифметика — практика или деятельная». Ско
ропис X V III ст., в 4-ку. 38 арк. Рукопис написанний 29 червня
1744 р. і являє собою ’ учнівські зошити з курсу арифметики по
першій, другій і третій частині першої книги арифметики Л . Мзг-

ніцького. В кінці наведено приклади на арифметичні дії з десят
ковими дробами і добування квадратного і кубічного коренів.
8. Барс. № 2196. «Арифметика — практика или деятельная».
Скоропис XVIII ст., в 4-ку, 139 арк. Заголовок «Арифметика —
практика или деятельная».
Рукопис являє собою курс арифметики, складений за першою
книгою арифметики Л . М агніцького.
9. Барс. № 2193. «Арифметика». Скоропис в 4-ку, 158 аок
написаний у 1772 р.
Рукопис є майже повним списком першої книги арифметики
Л . М агніцького.
10. Барс. № 2192. «Арифметика». Скоропис XVIII ст., в 4-ку,
2102 арк. Заголовок «Арифметика — практика или деятельная»'
Рукопис містить числення і дії з цілими числами і є майже пов
ним списком першої книги арифметики Л . М агніцького. Частина
рукопису присвячена дробам і є викладом статей арифметики
Л . М агніцького.
11. Черт. № 369. «Геометрия приемьі циркуля и линейки».
Скоропис XVIII ст., в 8-ку, 222 арк.
Заголовок «Приемьі циркуля и линейки или избраннейшее на
чало во математических искусствах, имже возможно легким и
новим способом ьскоре допустити землемерие и инньїх из оного
происходящих искусств».
Рукопис присвячений геометрії і складається з чотирьох час
тин. Перша частина (арк. 1—97) є список книги «Геометрия пословенски землемерие». Д руга частина має заголовок «Геометрия
часть вторая, т. е. планиметрия» (арк. 98— 127) і містить 45 р із
них задач з планіметрії. Третя частина має заголовок «Гео
метрия часть третья о превращении плоскостей в другие начертания» (арк. 130— 159) і містить 43 різних задачі на перетворення
однієї плоскої фігури в інші рівновеликі фігури.
Четверта частина має заголовок «Геометрия часть четвертая
о корпусах и телесах» (арк. 160—207) і містить рисунки гео
метричних тіл та їх розгорток і ЗО задач на обчислення об’ємів
різних геометричних тіл. Закінчення присвячене побудові соняч
ного годинника.
12. Муз. 2229. «Арифметика» (уривки). Скоропис XVIII ст
в аркушах, 10 арк.
Заголовок «О правиле тройном в дробях». Уривки арифме
тики, складені за арифметикою Л . Магніцького.
13. Муз. 683. «Азбука и начальная арифметика», півустав і
скоропис X V III ст., в аркушах, 9 арк.
Арк. 1— 4 зв. «Азбука». Арк. 5—9. «Арифметика». Вона мі
стить нумерацію, додавання, віднімання, множення і ділення ці
лих чисел. Виклад схожий на арифметику Л. М агніцького.
14. Муз. 1329. «Арифметика». Скоропис XVIII ст., в 4-ку,
24 арк. Н а обкладинці написано: «В зтой тетради дроби десятичние тако и тройное правило по десятичной, подгшсь».
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Рукоп ис містить означення математики і десяткових дробів,
арифметичні дії з десятковими дробами. Д ії над десятковими
дробами ілюструються задачами, які розв’язуються за допомогою
правила трьох. Рукопис не має схожих списків.
15. Барс. 2195. «Арифметика и геометрия». Скоропис XVIII ст.,
в 4-ку, 184 арк.
Арифметика озаглавлена «Арифметика — практика или деятсльная» (арк. 1—55) і складається з першої та другої книг арифметики
Л . М агніцького.
Геометрія озаглавлена «Геометрия теория» і містить плані
метрію, стереометрію і тригонометрію (арк. 56 184).
Вступ до першої частини присвячений означенню плоских гео
метричних фігур. Перша частина озаглавлена «Первая часть гео
метрии яко лонгиметрия» !(арк. 65—83) і містить початкові за
дачі на побудову, многокутники і побудову правильних много
кутників. З а викладом во'на схож а на «Геометрию, землемерие
по-словенски 1709 г.». Д руга частина озаглавлена «Вторая часть
геометрии или планиметрия» (арк. 84— 132) і містить розв’язання
задач на трикутники, чотирикутники, п’ятикутники і коло. В кінці
розглядається перетворення правильних і неправильних плоских
геометричних фігур в рівновеликі фігури та додавання, відні
мання, множення і ділення геометричних фігур.
Третя частина озаглавлена «Часть третья геометрия или штиреометрия» (арк. 133— 149) і містить означення геометричних тіл,
рисунки геометричних тіл та іх розгорток, обчислення їх об ємів
та арифметичні операції з ними.
Арк. 150— 184. «Тригонометрия». Ця частина рукопису містить
означення тригонометричних функцій, розв’язування прямокутних
і косокутних трикутників та застосування тригонометрії' до задач
вимірювання на місцевості, В цій частині рукопису відсутні ри
сунки до задач.
16. Забел. № 27 (181). «Арифметика». Скоропис XVIII ст.,
в 4-ку, 56 арк.
Рукопис містить виклад арифметики по першій частині першої
книги арифметики Л . М агніцького; з другої книги Л . Магніцького
взято добування квадратного кореня і деякі задачі на вимірю
вання на місцевості.
17. Забел. № 25 (338). «Арифметика». Скоропис X V III ст.,
в аркуш ах, 165 арк.
Арк. 1— 107 містять арифметику, викладену за Л . Магніцьким
(від початку до дій з дробами).
Арк. 108— 145 містять арифметичні дії з дробами. Виклад від
різняється від викладу Л . Магніцького тим, що спочатку викла
дені правила дій, а потім наведені приклади.
18. Барс. № 2217. «Арифметика Ник. Курганова». Скоропис
X V III ст., в аркуш ах, 59 арк. Рукопис являє с о б о ю ^ підручник
арифметики, складений М. Кургановим і представлений кн. Голі| цину на розгляд. Він складається з листа автора до кн. Голіцина,
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вступу, присвяченого арифметиці і математиці взагалі, і ариф м е
тиці (в двох частинах).
Перша частина містить арифметичні дії з цілими та дробовими
числами, друга частина присвячена арифметичним діям з іменова
ними числами і хронологічним обчисленням.
За викладом і змістом рукопис відмінний від арифметики
J1. М агніцького.
19. Увар. № 762. «Арифметика». Скоропис X V III ст., в 4-ку,
183 арк. Рукопис являє собою список одного з арифметичних ру
кописів першої половини XVII ст. Він відрізняється від арифме
тичних рукописів XVII ст. тим, що в ньому відсутня стаття при
свячена «дощатому счету». Виклад правила трьох схожий на
виклад цього правила в рукопису зб. Ундольського № 682 другої
половини XVII ст. Арк. 51—62 містять пасхалію.
20. Щук. 729. «Арифметика». Скоропис XVIII ст., в 4-ку,
85 арк.
Рукопис містить арифметику, складену за Л. Магніцьким.
Порядок викладу відмінний від арифметики Л. Магніцького.
Перша частина містить добування квадратного і кубічного коре
нів, арифметичні дії з цілими та іменованими числами, правило
трьох, «правило трех или возвратное», «правило о трех сугубносмешанньїх» та «правило седмеричное». Д руга частина містить
арифметичні дії з простими і десятковими дробами. На закінчення
йде знову виклад добування квадратного кореня.
21. Муз. 2230. «Пасхалия и арифметика». Скоропис XVIII ст.,
в аркуш ах, 220 арк.
Арк. 1— 189 «Пасхалия».
Арк. 190— 202. «Арифметика».
На заголовному аркуші написано: «Напечатана по распоряжению Петра Алексеевича в Ротердаме в типографии Йвана Андреевича Тенига в лето 1699 году».
Ця частина рукопису є уривок арифметики, яка містить нуме
рацію, додавання, віднімання і множення цілих чисел. Схожих
списків рукопис не має.
22 Барс. № 2190. «Арифметика». Півустав XVIII ст. в 4-ку,
91 арк.
Арк. 1—83 являють собою список арифметичного рукопису
першої половини XVII ст. Р ум ’янцевського музею № 932 від по
чатку до «статьи торговой» включно.
Арк. 84—91 присвячені нумерації цілих чисел.
23.
Забел. № 48 (3). «Геометрия». Скоропис XVIII ст., в 4-ку,
59 арк. Заголовок «Определение геометрическое».
Рукопис містить означення геометричних фігур, задачі на по
будову до побудови правильних многокутників, обчислення площ
многокутників і круга, рисунки геометричних тіл та обчислення
їх о б ’ємів.
Рукопис за змістом і викладом схожий на інші геометричні
рукописи XVII ст.
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24. Барс. № 2154. «Арифметика». Скоропис 1750 p., в 4-ку,
279 арк. Рукопис являє собою виклад арифметики за першою
і другою книгами арифметики Л. Магніцького. В кінці наведено
виклад арифметичних дій з десятковими дробами.
25. Барс. № 2202. «Геометрия, арифметика, тригонометрия».
Скоропис XVIII ст., в аркуш ах, 101 арк. Не дивлячись на заго
ловок, рукопис містить тільки геометрію та тригонометрію.
Заголовок «Геометрия краткая». Вона містить рисунки плоских
фігур, додавання плоских фігур, рисунки геометричних тіл та
обчислення їх об’ємів. Сюди входить тригонометрія, яки містить
означення тригонометричних функцій, розв’язування прямокутних
та косокутних трикутників та застосування тригонометрії до ви
мірювання на місцевості. В задачах, присвячених вимірюванню
на місцевості, відсутні рисунки.
26. Щ ук. 1114. «Руководство к арифметике». Скоропис 1769 p.,
в 4-ку, 146 стор.
Заголовок «Руководство к арифметике». Рукопис складається
з двох частин. Перша частина містить числення і арифметичні
дії з цілими та іменованими числами.
Д руга частина містить означення дробу, скорочення дробів,
зведення дробів до спільного знаменника, арифметичні дії з дро
бами, перетворення дробів, пряме і обернене правило трьох.
Рукопис схожий на підручники арифметики другої половини
XV1I1 ст.
27. Забел. № 26 (19). «Арифметика и геометрия». Скоропис
XVIII ст., в 4-ку, 325 арк.
Рукопис містить арифметику і геометрію.
Арк. 1— 281. «Арифметика без начала» — список першої і дру
гої книг арифметики Л . Магніцького.
Арк. 283— 325. «Геометрия» містить означення геометричних
фігур, обчислення площ плоских фігур і перетворення одних пло
ских фігур в інші рівновеликі фігури. Частина рисунків відсутня.
28. Чертк. № 188. «Арифметика». Скоропис початку XVIII ст.,
в 4-ку, 183 арк
Арк. 1— 14 зв. «Космография».
Арк. 15— 183. «Арифметика практика» — список першої і дру
гої книг арифметики Л. Магніцького.
29. Вахр. № 191. «Арифметика». Скоропис XVIII ст., в 4-ку,
75 арк.
Рукопис схожий за змістом і викладом на рукопис Щ ук. № 1114.
30. Муз. зб. 2728. «Геометрия и тригонометрия». Скоропис
XVIII ст., в аркуш ах, 100 арк.
Рукопис схожий за змістом і викладом на рукопис збірки додат
кової фундаментальної бібліотеки № 113 бібліотеки ім. Леніна.
31. У вар. № 794. «Азбука — пропись с арифметикой». Скоро
пис XVIII ст. Згорток завдовжки 1 м 97 см і шириною 23,5 см.
Заголовок «Начало арифметики практика». Містить нумерацію,
арифметичні дії з цілими числами та хронологічні обчислення.
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