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Головна святиня РПЦ — чудотворна ікона Богоматері  
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    1000-ліття української культури 

 
На обкладинці: Просвітники Русі — апостол Андрій Первозваний,  

рівноапостольна княгиня Ольга, вчителі слов'ян Кирило та Мефодій.  
Скульптор Іван Кавалерідзе, серпень 1911 р. archunion.com.ua/f14.htm 
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Едикт римського імператора Феодосія І Великого мав для Європи 
далекосяжні наслідки: цей маніфест про віру став основою для злиття 
іудейсько-християнської релігії з грецько-римською культурою. 

Аж до Нікейського собору 325 року християни в Римській імперії за-
знавали переслідувань: у них відбирали майно, церкви спалювали. При 
імператорі Диоклетіані (близько 245–316 рр.) гоніння посилилися. Диок-
летіан прагнув відновити старі язичницькі традиції та перетворити їх на 
свого роду державну релігію. Однак його антихристиянська політика ви-
явилась неспроможною. Кінець їй поклав Костянтин І (близько 285–337 
рр.), який став імператором після Диоклетіана. 

Римська імперія мала добре організоване військо та відлагоджений ме-
ханізм державного управління. Загальний економічний простір забезпечу-
вав достойний рівень статків. Громадянські права, які були даровані всьо-
му населенню імперії, сприяли його єдності. Різні погляди зберігалися 
лише в питанні віросповідання. 

 
Нікейський собор 
Щоб підвести риску під давньою релігійною суперечкою між єписко-

пом Олександром та пресвітером Арієм, імператор Костянтин запросив 
християнських священнослужителів 19 червня 325 року на Собор в Нікею 
(зараз — Ізник, населений пункт у Туреччині, в околицях Стамбула). 

Метою Собору, для участі в якому прибуло 318 єпископів, а також чи-
мало пресвітерів та дияконів, було зовсім не піднесення християнства на 
рівень державної релігії, а врегулювання релігійних суперечок заради ста-
білізації Римської імперії. 

Собор, який став першим Вселенським собором християнської Церкви, 
відбувався близько двох місяців. Після тривалих дебатів імператор Костя-
нтин І став на бік єпископа Олександра та його однодумців. Собор прого-
лосив божественність Духа Святого і його рівність Отцю та Сину. Аріанс-
тво засудили. З визначенням головних доктрин християнства й підписан-
ням формули християнського віросповідання (так званого Нікейського 
символу віри) переслідування християн припинилися. 

 
Маніфест віри 
Незабаром у прихильників християнства з’явився новий привід для 

святкування. 27 лютого 380 року східноримський імператор Феодосій І 
Великий (347–395) в присутності західноримського імператора Валентині-
ана ІІ (371–392) та його зведеного брата, співправителя Граціана (359–
383), підписав в Салониках едикт про віру, який проголошував християнс-
тво державною релігією та забороняв проведення язичницьких обрядів. 

гий Коваленко.  
Кроме того, по его информации, принципы предоставления статуса ав-

тономии или автокефалии местным церквям планируется обсудить на 
предстоящем Вселенском соборе православной церкви, подготовка кото-
рого возобновилась в последние годы. "Решение по данному вопросу ста-
нет ориентиром для верующих Украины. А сейчас необходимо воздер-
жаться от критики заявлений Вселенского патриарха, поскольку уврачева-
ние раскола важнее статуса церкви",— объяснил Георгий Коваленко.  

 
 

 
 

Сергій Іванов. Християни і язичники. 
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  Едикт під назвою Cunctos populos не тільки забезпечував християнству 
особливий статус, але й відкривав дорогу для переслідувань єретиків та 
іновірців. В ньому імператор Феодосій наказував всім народам, які пере-
бували під його владою, сповідувати віру за Нікейським символом, ухва-
леному на І Вселенському соборі. 

Згідно з едиктом, у Римській імперії кожна людина мала сповідувати 
віру в тій її формі, в якій проповідував святий Петро в Римі і якої дотри-
мувалися мужі апостольської святості — римський єпископ Дамас і олек-
сандрійський єпископ Петро. Це означало уявлення про Бога як про єди-
носущну і нероздільну Святу Трійцю — Отця, Сина та Святого Духа. 

«Послідовникам цього віросповідання, — говорилося в едикті, — ми 
наказуємо називатися православними християнами, інших ми вважаємо 
душевнохворими й божевільними, засуджуємо їх нести безславність єре-
тичного вчення, зборам же їх не приписуємо йменуватися церквами. 
Окрім вироку божественного правосуддя, вони повинні будуть зазнати 
суворих покарань, яким зволить їх піддати наша влада, керована небесною 
мудрістю». 

 
Симбіоз культури та релігії   
Як у Римській імперії колись переслідували християн та іудеїв, так те-

пер суворих гонінь зазнавали язичники. Культові обряди іновірців розці-
нювалися як державна зрада. Язичницькі храми нищили. Жертвою охоро-
нців «істинної» віри став і Дельфійський оракул — легендарне місце про-
рокування при храмі Аполлона в древньогрецькому місті Дельфи. 

І все ж таки 27 лютого 380 року — епохальна дата в європейській істо-
рії. Саме в цей день сформувався симбіоз іудейсько-християнського ко-
ріння та грецько-римської античної культури. 

Стародавня історія Греції і Риму та іудейсько-християнське вчення ма-
ли вирішальний вплив  на розвиток Європи — як у позитивному, так і в 
негативному сенсі. Бо в наступні сторіччя християнський хрест символі-
зував не лише допомогу неімущим, хворим та страждаючим. Вбивства 
інакодумців та «віровідступників» теж відбувалися в ім’я Христа. 

  
 

 
Ірина ЖИЛЕНКО, кандидат богослов’я 

УКРАЇНА: ХРИСТИЯНСТВО  
ДО ЗАСНУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

litopys.org.ua/synopsis/chri.htm 
 

Говорячи про давні цивілізації України, що передували появі на її те-
ренах Київської Русі, ми не можемо не звернути увагу на вірування місце-
вого населення. Власне, тому питанню розвитку поганської релігії в Укра-
їні приділено певну увагу у попередніх розділах. Проте, православні укра-
їнці завше усвідомлювали й те, що коріння християнства в їхній землі та 
культурі її населення значно глибші й вагоміші, ніж прийнято вважати, і 

тается подчинить украинскую церковь Константинополю, а в независимой 
Украине должна быть своя независимая церковь. 

Пожелание патриарха Варфоломея о скорейшем объединении право-
славных церквей в Украине предстоятель УПЦ КП Филарет прокоммен-
тировал на совещании представителей Совета церквей с органами местно-
го самоуправления Киевской области. Напомним, в конце мая в интервью 
российским телеканалам патриарх Варфоломей выразил надежду, что рас-
кол будет преодолен еще при жизни главы Украинской православной 
церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Владимира и призвал "рас-
кольников в Украине вернуться в каноническую церковь" (см. Коммер-
сантЪ от 1 июня).  

С предложением поспособствовать восстановлению церковного един-
ства патриарх Варфоломей обратился и к президенту Виктору Януковичу 
во время встречи в Стамбуле 8 июня: "Мы более чем уверены, что в пери-
од пребывания в должности президента вы сделаете все возможное, чтобы 
вылечить, заживить эти раны (нанесенные расколом — КоммерсантЪ) и 
восстановить единство Украинской православной церкви. Мы не прекра-
щаем молиться и просить бога возобновить ее единство".  

По мнению патриарха Филарета, взгляд на проблему единой право-
славной церкви в Украине сформирован интересами Московской и Кон-
стантинопольской патриархий. "Костантинопольский патриарх предлагает 
украинской церкви стать частью Константинопольского патриархата, а 
патриарх Московский (глава Русской православной церкви Кирилл.–Ъ) 
полагает, что мы должны вернуться под начало Москвы. Но для нас это 
одно и то же",— объяснил Ъ глава УПЦ КП. Он отметил, что решение 
данного вопроса должно принести пользу украинскому государству: "В 
независимой Украине должна быть своя независимая церковь".  

Пресс-секретарь Украинской автокефальной православной церкви про-
тоиерей Евгений Заплетнюк полагает, что позиция патриарха Филарета 
обусловлена его опасением лишиться поста в случае объединения церк-
вей. "На самом деле патриарх Варфоломей заинтересован в скорейшем 
преодолении православного раскола в Украине, но настаивает, чтобы цер-
ковь объединилась до решения вопроса ее автономии",— рассказал Ъ про-
тоиерей. Он также выразил уверенность, что Виктор Янукович продолжит 
курс на сближение церквей, как это пытался делать его предшественник 
Виктор Ющенко. С Евгением Заплетнюком согласен председатель Госу-
дарственного комитета по делам национальностей и религий Юрий Ре-
шетников: "Помочь преодолеть раскол в украинском православии пытался 
каждый президент Украины, хотя все они по-разному оценивали сложив-
шуюся ситуацию".  

В УПЦ МП считают раскол внутренним делом церквей и ожидают в 
первую очередь сближения позиций Константинополя и Москвы в вопро-
се канонической принадлежности украинской церкви. "Если такая пози-
ция будет выработана и найдет отражение в совместном заявлении двух 
патриархов, это в наибольшей степени поспособствует уврачеванию рас-
кола",— уверен пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Геор-
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  хронологічні рамки його історії на наших теренах сягають далеко вглиб 
від часів св. Володимира чи св. Ольги. Власне, студії кінця XIX–XX ст. 
дозволили поглибити цей хронологічний рубіж і довести хрещення Київ-
ської Русі, здійснене київським князем Аскольдом. Особливу роль в оста-
точному вирішенні цієї проблеми зіграв видатний український історик М. 
Брайчевський [1988; а також — ряд його окремих робіт]. 

Наразі однозначно доведено, що й часи Аскольда не були тим часом, 
коли наші предки вперше всерйоз познайомилися з християнством. На-
впаки, говорячи про причини навернення київського князя, серед іншого, 
буде цілком вірогідним назвати й попереднє знайомство його з християн-
ським віровченням та його носіями, і не лише в Греції, а й в Україні. 

Говорячи про історію християнства в тогочасній Україні, ми маємо по-
діляти її сучасну територію, як мінімум, на два регіони з різною історич-
ною долею: 

� причорноморські міста та Крим, що були тісно пов’язані історією 
й культурою як із місцевим етносом, так і з Візантією, і в яких 
християнство мало історію, в основному, споріднену з історією йо-
го в Римській імперії; 

� Середня Наддніпрянщина з її давніми місцевими традиціями та 
контактами з морським узбережжям й причорноморським степом. 

Наше дослідження зосередиться на другому з названих регіонів. Проте, 
говорити про нього, не сказавши про міста Північного Причорномор’я та 
давньої Фракії не можна, оскільки саме через них і потрапляли християн-
ські ідеї в інші частини давньої української землі. 

 
 

1. Християнство на південних теренах сучасної України 
 
Північне Причорномор’я з його численними грецькими містами, 

сприйняло християнство, власне, в часі заснування Первісної Християнсь-
кої Церкви, і єпископські кафедри в них часто-густо належали до Апос-
тольських. Частина з цих кафедр містилася на території сучасної України, 
або мала можливість суттєво впливати на неї. 

 
Скіфська єпархія 
Надзвичайно вагоме значення для дослідження історії проникнення 

християнства на терени Східної Наддніпрянщини має запровадження т.зв. 
Скіфської єпархії. Наразі, не дивлячись на свою назву, ця єпархія мала до 
сучасної України лише опосередковане відношення. Центр її — місто То-
ми (сучасна Констанца) — містилося за її межами у тій частині Добруджі, 
яка з III ст. після адміністративних реформ Діоклетіана стала називатися 
"провінцією Мала Скіфія" (Scythia minor). Появу християнства на цих те-
ренах преосв. Макарій з певною долею вірогідності відносить до проповіді 
Апостола Андрія Первозванного, оскільки відомо, що гоніння на християн 
в Томі та сусідніх містах відбувалися і в третьому, і в другому, і, навіть, в 
першому столітті по Різдві Христовому [Макарій, 106]. Перший відомий 

багато експертів відзначають певні позитивні тенденції в житті УГКЦ, 
офіційний діалог між нашими Церквами на сьогодні, на жаль, ще немож-
ливий. 

Стабільними та доброзичливими можна назвати відносини УПЦ і Ри-
мо-католицької Церкви, духовенство якої традиційно опікує польську 
громаду в Україні. Ця Церква нараховує 7 дієцезій, 804 парафії, має 13 
єпископів та 3 вищі духовні семінарії. Єпископи Римо-католицької Церкви 
в Україні прагнуть підтримувати постійні контакти зі Священноначалієм 
канонічної Української Православної Церкви, співробітництво між Церк-
вами має місце в рамках Всеукраїнської Ради Церков і релігійних органі-
зацій. Позитивно на православно-католицькі відносини впливають і візити 
до нашої країни глави Понтифікальної Ради із сприяння християнській 
єдності кардинала Вальтера Каспера, остання зустріч якого з Вищим Свя-
щенноначалієм нашої Церкви мала місце в грудні минулого року. 

Найпроблемнішими можна назвати відносини між УПЦ і двома нека-
нонічними церковними структурами, які самовільно проголосили себе 
«автокефальними» — «Українською Православною Церквою — Київсь-
кий Патріархат» і «Українською Автокефальною Православною Церк-
вою». Згідно із статистичними даними Державного комітету України у 
справах національностей і релігій, загальна чисельність «автокефальних» 
церковних громад станом на 1 січня минулого року становить близько 5 
000. З них 3 824 громади перебувають у складі УПЦ КП і 1 154 громади — 
у складі УАПЦ. Ці показники мають певні похибки, оскільки офіційна 
державна статистика ґрунтується на кількості зареєстрованих статутів пе-
рвинних релігійних організацій (церковних громад). Утім, як ми знаємо, 
статути релігійних громад іноді реєструються спеціально для збільшення 
кількісних показників. 

Проте, навіть із певним застереженням, кількість громад, що перебу-
вають сьогодні в складі УПЦ КП і УАПЦ, не може не турбувати. Церков-
ний поділ в Україні справді має безпрецедентний масштаб, і цей чинник 
необхідно враховувати тим, хто вважає, що будь-який діалог між каноніч-
ною УПЦ і неканонічними структурами є недоречним і шкідливим. 

 
 
 

Александр ЗВОРСКИЙ 
ПАТРИАРХ ФИЛАРЕТ НЕ ВНЯЛ ГОЛОСУ СВЫШЕ 

КоммерсантЪ-Украина № 97 от 11.06.2010 
kommersant.ua/doc.html?docId=1385527 

 
У главы УПЦ КП и патриарха Варфоломея разные мнения по поводу 

объединения церквей  
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриарха-

та (УПЦ КП) Филарет вчера прокомментировал пожелание Вселенского 
патриарха Варфоломея как можно скорее преодолеть церковный раскол в 
Украине. Предстоятель УПЦ КП полагает, что патриарх Варфоломей пы-
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  нам за іменем Скіфський єпископ Євангелик жив у дні Діолектіанових 
(284–292) гонінь на Церкву Христову [Макарій, 106]. Преосв. Макарій 
небезпідставно вважав, що населення скіфської єпархії було переважно 
слов’янським, причому відсоток слов’янського населення все збільшував-
ся у процесі постійного переселення та нападів слов’янських племен [Ма-
карій, 106]. «У перші сторіччя християнства, — пише преосв. Макарій, — 
у дні гонінь на Церкву, тутешні християни, подібно до інших, не страши-
лися прийняти смерть за Святу Віру; у четвертому і п'ятому — вони разом 
із пастирями своїми залишилися твердими в православ'ї, незважаючи на 
всі замахи проти них єресі Арієвої та інших, на Церкву Малої Скіфії вка-
зували тоді навіть як на одну зі зразкових за чистотою віри і внутрішнім 
благоустроєм, а на паству її, як на таких православних, котрі відрізнялися 
глибокою повагою до своїх духовних пастирів. У той же час згадується і 
благочестивий звичай гетів або даків носити із собою під час війни похід-
ні церкви. На початку VI ст. (505–514) жителі Малої Скіфії разом із мізя-
нами і фракійцями з ревності до православ'я самі запросили до себе воєна-
чальника Віталіана і з радістю стеклися під його стяги, щоб він захистив 
святу віру від злочестивого імператора Анастасія, що, прийнявши євтихі-
анство, спотворював її і переслідував щирих чад Церкви» [Макарій, 109]. 

В одному із сіл Малої Скіфії народився відомий християнський пись-
менник Іоанн Касіян Римлянин (360–430/435). За останні десятиліття в 
Малій Скіфії розкопано багато ранньохристиянських пам’яток: храмів 
різних архітектурних форм, в основному базилік, написів, літургійних 
предметів, могил і тощо [Беляев, С. 53]. 

Про подальшу долю єпархії відомо мало. Вона першою постраждала 
від варварської експансії на землі Римської імперії у VI ст. На думку пре-
осв. Макарія існування своє єпархія не припинила, оскільки згадується ще 
в кінці IX ст. в уставі Лева Премудрого (886–911) серед митрополій, підві-
домчих Константинопольському патріарху [Макарій, 107], якщо, звичайно 
мова тут іде саме про цю територію. Втім, останнім відомим за офіційни-
ми документами єпископом був Валентіан (550–553 рр.). На думку румун-
ських дослідників єпархія проіснувала до початку VII ст. [Беляев, С. 53] 

Преосв. Макарій зазначає, що Скіфські ієрархи до Халкідонського со-
бору (451 р.) були незалежними. Згідно 28 правила цього собору ця єпар-
хія перейшла у безпосереднє відання Константинопольського патріарха. 
Дійсно, таке повідомлення є в Правилах Православної Церкви. Але воно 
несе в собі один нюанс, цікавий для нас. Єпархія не називається Скіфсь-
кою. Тут згадані "митрополити областей понтійської, азійської і фракійсь-
кої" [Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа 
Далматинско-Истрийского, С. 393]. Правила Вселенських соборів — до-
кумент надзвичайно точний у всіх своїх визначеннях. І коли тут єпархія 
Томи не названа Скіфською, отже такою, в усякому разі, в той час, її офі-
ційно не називали, так само, як не називали її жителів скіфами. Отже, ін-
формація про хрещення скіфів у IV-V ст. може бути віднесена до власне 
Великої Скіфії, до складу якої входила й територія України, а не до фра-
кійських земель. 

событии в нашей истории, автору и издательству очень хотелось предста-
вить книгу именно в день праздника Ризоположения — переломный день 
в истории Руси. Поэтому пока она издана в кратком варианте — 120 стра-
ниц. Осенью планируется издать полный вариант — 270 страниц, на укра-
инском и русском языках. 

Ведь еще историк Василий Ключевский утверждал, что «русское госу-
дарство основывалось деятельностью Аскольда, — из Киева, а не из Нов-
города пошло политическое объединение русского славянства». 

  
 
 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА  
ТА ІНШІ ХРИСТИЯНСЬКІ КОНФЕСІЇ В УКРАЇНІ 

З доповіді Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського та всієї 
України, Предстоятеля Української Православної Церкви 

Варшава, Польша. Лютий 2008 року 
boyarka.hrest.info/2008/03/25/confessions-ukraine 

 
Україна — це не лише багатонаціональна, а й поліконфесійна країна. 

Найбільш численною і впливовою релігійною організацією в країні була 
та залишається Українська Православна Церква. До складу нашої Церкви 
сьогодні входять 42 повноцінних єпархії, 59 архієреїв, загальна кількість 
парафій становить близько 10 900. У Церкві діє 20 спеціальних навчаль-
них закладів, з них 7 семінарій і 12 духовних училищ. Динамічно розви-
ваються Київські духовні школи, зокрема Київська духовна академія, осві-
тній рівень якої останнім часом значно підвищився внаслідок реформи та 
залучення нових педагогічних кадрів. 

Разом із тим, поряд з Українською Православною Церквою в країні іс-
нує кілька інших християнських конфесій, вплив яких на суспільство тією 
чи іншою мірою є відчутним. 

У західних регіонах України значний вплив має Українська Греко-
Католицька Церква (УГКЦ), що налічує сьогодні, згідно з офіційною ста-
тистикою, близько трьох з половиною тисяч громад. Наприкінці 80-х ро-
ків XX століття, коли ця конфесія одержала легальний статус в Україні, 
УГКЦ мала яскраво виражений регіональний характер, а діяльність її ієра-
рхії та священства була надто політизованою. Усе це, а також складна 
внутрішня ситуація в Українській Православній Церкві, яку тоді очолював 
Митрополит Філарет (Денисенко), призвели до того, що діалог між нашою 
Церквою, Ватиканом і ієрархами УГКЦ не дав позитивного результату, і 
проблема розподілу церковного майна була вирішена греко-католиками 
силовим шляхом. Більшість храмів УПЦ у західних регіонах України були 
насильно зайняті віруючими УГЦК, а православні християни в цьому ре-
гіоні опинилися в ситуації жорсткого тиску. 

У результаті нинішні відносини між УГКЦ і УПЦ залишають бажати 
кращого. Старі рани ще не вилікувані, а відносини між православними та 
греко-католиками досі не унормовані. Таким чином, незважаючи на те, що 
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Єпархія Херсонська 
Першим проповідником Віри Христової у Херсонесі, згідно давнього 

переказу, визнається апостол Андрій [Макарій, 109–110]. “І можна дума-
ти, — пише преосв. Макарій, — що його проповідь не зовсім залишилася 
тут безплідною, тому що, коли років через тридцять після нього — 94 р. 
прибув у ці місця, що знаходилися тоді під владою Риму, засуджений ім-
ператором Трояном на ув'язнення святий Климент, папа Римський, він 
знайшов тут більше двох тисяч християн, що займалися, за наказом того ж 
ворожого християнству уряду, тесанням і обробкою каміння для доставки 
їх у внутрішні міста імперії. Втім, справедливість потребує зауважити, що 
ці християни могли, звичайно, бути з місцевих жителів Криму, і зокрема 
Херсонеса, але могли бути і заслані сюди ще перше Климента з інших кра-
їв Римської держави» [Макарій, 110]. 

Наразі, згідно повідомлення житія святого, св. Климент, завдяки своїм 
проповідям і чудесам, навернув до християнства ледь не більшість насе-
лення Криму. Останнє є найвірогідніше, певним перебільшенням, але в 
усякому разі ми мусимо констатувати значне поширення християнства на 
півострові. Результатом цього стали нові гоніння на християн і убивство 
самого святителя (100 р.). Після цього впродовж другого і третього століть 
повідомлень про християн у Херсоні нема [Макарій, 110]. На сьогодні 
матеріальні свідчення про християнство на Боспорі відносяться до другої 
половини III–IV ст. [Шестаков, С. 13] Цим часом датується розпис із хрис-
тиянськими символами в склепі Кітею і каблучка з сердоліком, на яких 
було вирізьблено хрест та двох риб. До початку IV ст. можна віднести 
християнський медальйон з узбережжя Азовського моря та стелу Трифона 
з Пантікапея, прикрашену монограмою Христа. У самому Херсонесі відо-
мі нечисленні християнські поховальні комплекси другої половини IV — 
початку V ст. Втім, культові християнські споруди цього часу не знайдені 
[Зубар, 1997, С. 15], що, очевидно, пояснюється гоніннями. Можна вважа-
ти однозначно доведеним і те, що на початку IV ст. у Херсонесі вже існу-
вала єпархія. 

На сьогодні в науковій літературі відома спроба відкинути інформацію 
про раннє проникнення християнства на херсонеські терени. Ця контр 
версія була висунута В.М. Зубарем та Ю.В. Павленком в науково-попу-
лярному виданні “Херсонес Таврический и распространение христианства 
на Руси” [Зубар, Павленко, 1988]. Не ставлячи під сумнів авторитет В. 
Зубаря, як дослідника Херсонеса, доводиться відзначити, що в тексті доб-
ре видне негативне ставлення автора до християнства, виражене значно 
сильніше, ніж навіть це було необхідно за тогочасних політичних умов. 
Таким чином, складно сприймати висновки даного автора однозначно. 

До нашого часу дійшло житіє святих мучеників-єпископів херсонсь-
ких, які проповідували Віру Христову в Херсонесі у різний час, починаю-
чи з 300 року. Автором житія був, безперечно, херсонесець. Він був добре 
знайомий з топографією міста і пам’ятними для місцевих християн місця-
ми, пов’язаними з життям та мучеництвом перших херсонеських єписко-

нялась буря, «и разби множество кораблей и потопи безбожную Русь». А 
пораженный князь крестился сам и, как утверждает Гусынская летопись, 
«сие чудо видевшее Русь вероваху и крестишася». Убитый в 882 князем 
Олегом, Аскольд стал и первым христианским мучеником на Руси. 

Крещение Руси Аскольдом зафиксировано в арабских, болгарских, 
сербских, византийских летописях. Однако ни в византийских, ни в запад-
но-европейских источниках нет упоминаний о Крещении Руси в Х веке 
Владимиром. По мнению профессора Михаила Брайчевского, это «объяс-
няется тем, что впервые официальный акт введения христианства в Киев-
ском государстве состоялся в 860 году, при Оскольде». Если бы не было 
Аскольдова, не было бы и Владимирова крещения, уверял и профессор 
Михаил Максимович, первый ректор Университета Святого Владимира. 

Но 1150-летие Аскольдового крещения, в отличии от 1020-летия Вла-
димирова крещения, не празднуется на государственном уровне. Зато вче-
ра, в праздник Положения Ризы Богоматери во Влахерне, была презенто-
вана книга Сергея Шумило «Князь Оскольд и христианизация Руси», как 
раз и приуроченная к 1150-летию Аскольдова крещения. 

По словам директора издательства «Дух і Літера» и Центра Европей-
ских гуманитарных исследований Киево-Могилянской академии Констан-
тина Сигова, книга расширяет многие понятия, в том числе понятие со-
временников, ведь Аскольд, равно как и Кирилл и Мефодий, давшие сла-
вянам письменность, а значит — Киев и киевляне были причастны к тому 
великому событию, объединившему славян и византийскую цивилизацию. 
Важно и восстановление памяти о тех бурных событиях, парадоксальном 
изменении истории, когда Константинополь открыл варварам новый путь 
в развитии, уверен Сигов, это преодолевает доселе бытовавшее мнение об 
оппозиционности двух культур, варварской и христианской.  

Сам автор книги Сергей Шумило важность своего труда также видит в 
восстановлении исторической справедливости и разрушении стереотипов. 
До сих пор считается, что Русь приняла христианство последней в Европе. 
Х век: вся Европа — христианская, а Русь — варварская страна, не имею-
щая ни письменности, ни культуры. На самом деле процесс христианиза-
ции был очень сложным и продолжался не одно десятилетие, но активно 
начался именно со времён князя Аскольда, уверен Шумило. Ещё один 
миф — то, что христианство насаждалось на Руси насильственно, только 
волей князя Владимира (эту версию особенно любят неоязычники). Ис-
точники же говорят о добровольном принятии христианства как князем 
Аскольдом и его дружиной, так и многими киевлянами. 

Именно Аскольдово крещение было поворотным моментом в истории 
страны, переломом на пути к прогрессу, становлением Руси как части ци-
вилизованного мира, согласен Павел Жук, глава «Общества памяти князя 
Оскольда», основанного Брайчевским. Тем более, что вплоть до револю-
ции и князь Аскольд и его Крещение глубоко почитались, на Аскольдовой 
могиле располагался Никольский монастырь, а 15 июля в Киеве ежегодно 
проходил Крестный ход. 

Стремясь возродить память о князе Аскольде (Оскольде) и важнейшем 
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  пів [Шестаков, С. 19, 21]. Отже, власне, у нас нема жодних підстав не ві-
рити наведеній у тексті житія інформації. Інша справа, що воно створене 
не раніше VII ст., що на думку В. Зубаря «не дає змоги бачити в них на-
дійне писемне джерело щодо подій кінця III — початку IV ст. Агіографіч-
ні твори перших християнських єпископів повинні були створити місце-
вих святих, життя та діяльність яких пов’язана з конкретною історією міс-
та» [Зубар, 1997, С. 16]. Ми не схильні до таких категоричних висновків, 
звичайно, протягом століть оповіді про перших херсонських єпископів 
могли увібрати в себе силу чисто фольклорних переказів. Проте, найвіро-
гідніше, саме з 300 року започатковується безперервний ряд херсонських 
єпископів. Зокрема, підпис Херсонського єпископа стоїть під діяннями 
декількох Вселенських Соборів, в т.ч. першого в Нікеї і другого в Конста-
нтинополі (381 р.) [Беляев, С. 55]. 

"Труди єпископів у Херсонесі на ниві приведення язичників і іудеїв до 
Віри Христової проходили не без боротьби, деякі з єпископів-місіонерів 
закінчили своє життя мученицьки. Але їхня проповідь не була даремною. 
Про це свідчать і численні розкопані храми — побудову деяких із них мо-
жна віднести до середини IV сторіччя. Це, насамперед, кафедральний 
храм міста, відомий в історичній і археологічній літературі під ім'ям Ува-
рівської базиліки, можливо освячений в ім'я святих апостолів. Цей храм є 
складовою частиною великого єпископського кварталу, що, крім кафедра-
льного храму, включає баптистерій (хрещальню), маленьку церкву в ім'я 
апостола Петра і резиденцію єпископа. До IV ст. можна віднести ще декі-
лька храмів: Базиліку на горі, Західну базиліку, Східну базиліку, Печерний 
храм на головній вулиці, що по суті є мартирієм. За звичаєм Давньої Цер-
кви всі храми будувалися на місці смерті, страждань або поховання муче-
ників. Херсонес не є винятком, і, хоча питання християнської топографії 
міста ще вивчені недостатньо, деякі храми можна здогадно зв'язати з му-
чениками. Так, Уварівська базиліка найвірогідніше із єпископом Капіто-
ном, її будівельником; Західна базиліка і Мартириум — із єпископом Ва-
силієм, чотирьохабсидний храм біля головних міських воріт побудований 
на місці чуда єпископа Капітона" [Беляев, С. 56]. 

Починаючи з IV ст. Херсонес — крупне християнське місто, центр ав-
токефальної єпархії [Беляев, С. 57]. Херсонеська Церква навіть під час 
значного розвою іконоборської єресі зберегла непохитну вірність право-
слав’ю. Саме з цим періодом пов'язується звичайно заснування печерних 
монастирів недалеко від міста [Беляев, С. 57–58]. 

 
Єпархія Готська 
Готи, що на кінець II століття прийшли й оселилися між Дністром і 

Дніпром, в тому числі й на території сучасної України, дуже швидко озна-
йомилися з християнством, у тому числі, і від численних полонених, яких 
приводили з походів проти християнських земель бл. середини III ст. 
[Смеловский, С. 156–158] [1] Перші масові хрещення серед готів відно-
сяться до часу бл. 323 р. за царствування Костянтина Великого, великі 
перемоги якого стали для готів вагомим доказом дієвості нової віри [Ма-
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Недавно в Украине с размахом праздновали 1020-летие Крещения Ру-

си. Проходило празднование с государственным масштабом: по пригла-
шению президента Виктора Ющенко в Киев впервые с официальным ви-
зитом пожаловали Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфо-
ломей и патриарх Московский Алексий ІІ. 

Многие находились в напряжении: кто со страхом, кто с надеждой 
ожидали: примет ли Константинопольский патриархат под свой омофор 
патриархат Киевский, признавая и утверждая тем самым автокефальность 
и легитимность украинской церкви. 

Минуло два года. Многое изменилось за столь короткое время. В Ук-
раине — другой президент, Московский патриархат возглавляет другой 
Патриарх, посещающий Киев с завидным постоянством. Если Алексий ІІ 
за все годы независимости Украины с официальным визитом посетил её 
единожды и кратко, то Патриарх Кирилл в течении года — трижды и об-
стоятельно. Ближайший визит продлится до 28 июля, дня, когда в день 
памяти равноапостольного князя Владимира указом Ющенко в Украине 
установлен государственный праздник Крещения Руси. 

Однако современные историки уверены: "владимирово" крещение бы-
ло лишь закрепило христианство на государственном уровне, de-facto Русь 
была крещена 1150 лет назад, ведь Киевская епархия Константинополь-
ской церкви учреждена ещё в ІХ в. Историки утверждают: ключевая дата в 
нашей истории — день, когда церковью празднуется положение Ризы Ма-
тери Божьей во Влахерне, — 15 июля 860 года. 

Достаточно вспомнить "Повесть временных лет": киевский князь Ас-
кольд (Оскольд) напал на Константинополь, всё складывалось удачно, 
город осадили и безусловно разграбили бы «безбожных Руси корабли», 
если бы не чудо: патриарх Фотий с императором и народом молились всю 
ночь во Влахернской церкви, где хранилась риза Божьей Матери, а наутро 
вынесли святыню и погрузили ее в воды Босфора. Сразу же на море под-
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  карій, 115]. Після цього у готів була запроваджена власна єпархія, єпископ 
якої Феофіл був присутній на Першому Вселенському соборі, і підписува-
вся митрополитом Готії, чи, в інших списках, Феофілом Боспоританським 
із Готії [Макарій, 115]. 

В царювання імператора Констанція (337-361) проповідь священика 
Овдія, середготів супроводжувалася таким успіхом, що за короткий час 
він заснував у Готії навіть чоловічі і жіночі монастирі. Ці обителі згаду-
ються в писаннях сучасників — Єпіфанія, Кирила і блаженного Євтихія, із 
яких, за свідченням св. Василя Великого, ніхто не міг тоді зрівнятися у 
великій справі навернення до Христа варварів. 

За Валента (365–378) в Готії проповідував Фессалонітський єпископ 
Асхол, ревність якого відмічав все той же св. Василій Великий. 

Готський король Атанарик, частково зі сліпої схильності до батьківсь-
ких марновірств, а більш із непримиренної ненависті до римлян, релігію 
яких приймали його піддані підняв на церкву в своїй державі сильні го-
ніння. Вони відбувалися в Готії триразово — у 370, 371 і 372 рр. і щораз 
відзначалися дивовижною жорстокістю. Вірні, напучувані й укріплюванні 
Фессалонітським єпископом Асхолієм, йшли мужньо на різні муки й сво-
єю твердістю та ревністю до віри дивували весь християнський світ. Це й 
змусило святого Василя Великого писати до родича свого Юнія Сорана 
(котрий був у той час правителем у Малій Скіфії, римській провінції, сусі-
дній із Готією, і давав у себе пристановище багатьом готам, що тікали від 
переслідування), і просити його, за можливості, висилати у свою батьків-
щину, Каппадокію, тіла готських мучеників. У відповідь Соран переслав 
йому мощі святого Сави, котрий постраждав в останнє гоніння. 

Таким чином, початково готи були православними. І лише пізніше їх-
ній цар Фритигернпід час міжусобиці з Атанариком, випросивши собі по-
міч в імператора-аріанина Валента, прийняв разом із тим і аріанство. Втім, 
головним рушієм цього був знаменитий єпископ Ульфіла. Спочатку, саме 
з 348 або 349 р., коли він був рукопокладений Цареградським патріархом 
Євсевієм, Ульфіла, за прикладом попередника свого Феофіла, що був при-
сутній на Нікейському Соборі, строго тримався православного сповідання 
Нікейського. Потім зробився напіваріанином, підписавшись у 360 р. на 
місцевому Константинопольському Соборі акаціан під сповіданням, у 
якому хоча названий Спаситель сином Божим Єдинородним і перш усіх 
віків народженим від Отця, але не єдиносутнім Отцю, як сповідували отці 
нікейські, а тільки подібним. Нарешті, з нагоди навали гунів на Готію, 
бувши відправлений готським царем у якості головного посла до імпера-
тора Валента (бл. 377) попросити у нього дозволу переселиться готам у 
Мізію, Ульфіла, вірогідно, задля успіху свого посольства оголосив себе 
аріанином. Ульфіла мав надзвичайний моральний вплив на готів-христи-
ян, серед яких вельми прославився просвітництвом та місіонерством. Та-
ким чином, склалась ситуація, коли готи фактично були відірвані ним від 
Православної Церкви. Втім, блаженний Феодорит відмічає, що готи не 
зробилися й після цього повними аріанами, тому що, хоча вони визнавали 
Отця більшим від Сина, але аж ніяк не погоджувалися сповідувати Сина 

СПІЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ  
Глав традиційних християнських конфесій України  

(Українська Православна Церква, Українська Православна Церква 
Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква, 

Українська Греко-католицька Церква) 30.06.2005 
 

Дбаючи про духовність і моральність українського суспільства, відчу-
ваючи відповідальність за майбутнє українського народу, ми, Глави тра-
диційних християнських конфесій України, вважаємо своєчасним і необ-
хідним звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України та співвітчизників з викладенням сво-
го бачення щодо шляхів духовно-морального відродження нашого народу 
і поєднання зусиль Держави і Церкви для впровадження в систему освіти 
християнських духовних цінностей. Ми переконані, що забезпечення пе-
редання майбутнім поколінням духовних, моральних і культурних ціннос-
тей українського народу є однією з найважливіших передумов перспекти-
ви та успіху вітчизняної освіти. Ми вітаємо ініціативу Президента України 
про введення релігійних цінностей у освітньо-виховний процес та пропо-
нуємо наступне:  

1. Для врахування загальних підходів Церков та наявного в Україні до-
свіду створити освітньо-церковну комісію при Кабінеті Міністрів України. 
Першочерговим завданням цієї комісії має бути створення у двомісячний 
термін цілісної програми духовно-моральної просвіти в Україні на засадах 
християнської культурної спадщини та підготовка підручників і відповід-
них нормативно-правових актів.  

2. Починаючи з 2005–2006 навчального року, запровадити викладання 
основ християнської етики в українській культурі у загальноосвітніх на-
вчальних закладах України. Вивчення усіма учнями цього предмету як 
позаконфесійного і такого, що не супроводжується релігійними обрядами, 
буде сприяти об'єднавчим тенденціям у суспільстві на основі спільних 
культурних символів, етично-моральних цінностей та виховних принци-
пів. Ми також пропонуємо на засадах толерантності і добросусідства пе-
редбачити у навчальній програмі можливість ознайомлення з присутніми 
в Україні іншими релігійними культурами і традиціями.  

3. Вжити необхідні заходи, спрямовані на відкриття відповідної спеці-
альності в „Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах".  

4. Для забезпечення кваліфікованого викладання даного предмету у 
співпраці з християнськими Церквами запровадити підготовку та перепід-
готовку кадрів у вищих навчальних закладах.  

 
Звернення підписали: 

 
ВОЛОДИМИР, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ, 
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
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  сотвореним, і що вони не цілком зрадили православній вірі своїх батьків, 
оскільки Ульфіла, коли схиляв їх на бік Валента, запевнив їх, ніби між 
православними й аріанами немає ніякої розбіжності в догмах і вся незгода 
відбулася від порожніх суперечок. 

З іншого боку, відомо, що святий Златоуст, архієпископ Цареградський 
(398–404), ужив усі міри для повернення готів до православ'я. Так, зокре-
ма, із цією метою він дав їм для богослужіння окрему церкву в Цареграді, 
поставляв їм священиків, дияконів і читців із співвітчизників, нерідко від-
відував сам їхні богослужіння. В той же час він відправляв спеціальних 
місіонерів зі своїми листами у Готію за Дунай. Наслідком такого піклу-
вання було те, що готи, які не пересилилися за Валента в Мізію, поверну-
лися врешті до православ’я. Ці останні прийняли навіть від св. Іоанна Зла-
тоуста православного єпископа Унілу, а по смерті його (404 р.) просили 
нового єпископа [Макарій, 116–119]. Інша частина готів продовжувала 
відноситися до аріанського віровчення. 

Відомо, що Ульфіла був винахідником готського алфавіту, і перекла-
дачем на готську мову Святого Письма (крім книги Царств). Предки Уль-
філи були християнами, полоненими готами, родом із Каппадокії, біля 
міста Парнасса [Смеловский, С. 165], і, вірогідно, автор перекладу з юнос-
ті більш-менш вільно володів грецькою мовою, що й допомогло йому в 
його роботі. За основу своєї роботи він узяв грецьке письмо, до якого до-
дав декілька винайдених ним самим літер. З тих перекладів до сьогодні 
дійшла Чотириєвангелія і значна частина Послань Апостола Павла. Про 
цей переклад О. Смєловський пише: “У перекладі своєму Ульфіла викори-
став редакцію книг Нового Завіту Антиохійську, або давню Константино-
польську. Рукопис Ульфіли, писаний на пергаменті синього кольору, сріб-
ними буквами, і тому названий “Codex argenteus”, зберігався у Верденсь-
кому абатстві, у Вестфалії, і відомий був задовго до Тридцятирічної війни. 
Щоб врятувати цю пам'ятку старожитності від небезпеки, під час війни, 
перенесли його в Прагу. Але тут і судилося йому потрапити до рук шведів 
(1648). Рукопис перенесений до Стокгольма і покладений у Королівськую 
бібліотеку; потім якось перейшов до рук ученого Воссія; у нього куплений 
графом Г. Дела-Гарді за 400 рейхсталерів і переданий Упсальському уні-
верситету, де і тепер ще знаходиться. Тоді ж зроблена була з його точна 
копія Деррером, що, під час великої пожежі в Упсалі, згоріла 1702 р. Але в 
1665 р., по чи цій копії, або по іншій, рукопис уже був виданий Юнієм, 
надрукована спеціально відлитими готичними буквами; видання було ду-
же старанно виконано. Інше видання його було зроблено латинськими 
буквами в 1671 році, Стирнгельмом, за Дерреровою копією… У 1684 р. 
з’явилося друге видання Юнієвого видання, цілком у тому ж вигляді, як і 
перше”. Пізніше було видано ще декілька повних і неповних видань 
пам’ятки [Смеловский, С. 166–168]. Пізніше було знайдено ще деякі фра-
гменти Ульфілового перекладу: “У Вольфенбіттельській бібліотеці відшу-
кано декілька уривків із послання до римлян, тою ж готською мовою і то-
го ж письма, як і Упсальський рукопис. І ці уривки видані 1762 року. По-
тім Анжело Маїю удалося відшукати в Медіоланській Амвросієвій бібліо-

игумен Петр Спасский (т. е. Спаса на Берестове), что вполне возможно. 
Напротив, дальнейшее отождествление игумена Петра с упомянутым еще 
в 1230 г "Петром Акеровичем" основано уже на крупном недоразумении, 
и г. Томашивський совершенно напрасно старается придумать (стр. 281 и 
сл.), почему монастырский игумен совершенно необычным образом име-
нуется здесь "по отчеству", как боярин! Дело объясняется просто — до-
садным недосмотром автора, что в приведенном им тексте Суздальской 
летописи под 1230 г. перед именем "Петр Акерович" непременно должна 
стоять запятая, и что, таким образом, игумен Спасский (здесь без имени) и 
Петр Акерович — два разных лица. 

Это до очевидности ясно и из всего контекста ("Петр Акерович и ин 
муж Володимер Гюргий, стольник его" — следовательно два боярина), и 
из непосредственного продолжения: "си 3-е приходиша с митрополитом, 
прося мира" и пр., — а не двое, как выходило бы по комбинации автора! 

(76) Не всем известно, что старший сын св. Михаила Черниговского, 
Ростислав, первоначально князь Новгородский, эмигрировал в Сербию, 
где и скончался (в 1269 г.) "баном" боснийской Мачвы. Его потомки от 
брака с королевной Венгерской Анной, существовавшие еще в XIV веке, 
так и остались "заграницей"; они были владетельными князьями в Сербии, 
Болгарии и в Византийской империи и состояли в родстве с владетельны-
ми домами чешским, польским, болгарским и греческим (Палеологами). 

(77) Русские летописи (1-ая Псковская и 4-ая Новгородская) только 
кратко отмечают этот казус (под 6721–1213 г.), без всякой мотивировки: 
"Изгнаша (от себя) псковичи князя (литовскаго) Володимера Торопского 
(Торопецкаго)". Зато современный ливонский летописец, известный "Ген-
рих Латыш" (немецкий священник в Латвии, Heinrich von Lon) подробно 
останавливается на этом русско-немецком "скандале" начала XIII века. 
См. его хронику в Script. Rer. Livon. I (Riga 1853). Сын этого бежавшего в 
Ригу князя Владимира, Ярослав, неоднократно участвует в походах не-
мецких рыцарей на Псков и Изборск и в конце концов, около 1248 года, 
передает все свои "права" на Псков — князю-епископу Дерптскому. см. 
Bunge, Liv-Est-und Curlandisches Urkunden buck, III № 225a. Баумгартен 
(стр. 39), подобно другим русским историкам, впадает здесь в недоразу-
мение, указывая, что кн. Владимир был зятем (мужем дочери) Дитриха 
фон Буксгевдена (родоначальника фамилии фон-дер-Ропп), тогда как он 
был его тестем (отцом жены). 

(78) Goetz, стр. 62 и 66. — По всей вероятности, им удалось, однако, 
вскоре опять вернуться в Киев, так как в 1240 г. там находился св. Иакинф 
(см. выше). 
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  теці значну частину всіх послань апостола Павла, крім обох послань до 
солунян і послання до євреїв, тою ж мовою, у двох рукописах; один із них 
VIII сторіччя, інший, можливо, IX. Тут знайшлися деякі доповнення і до 
видання четвероєвангелія з Упсальського рукопису. Частина цих нових 
відкриттів видана за назвою: “Ulphilae partium ineditarum in Ambrosianis 
palimpsestis ab Angelo Maio repertarum specimen. Mediolani. 1819. А в 1829 
році видано з цього ще послання апостола Павла до коринфян» [Смеловс-
кий, С. 168–169]. 

«Незабаром після цього (менш, ніж через сто років із часу заснування 
свого) Готська єпархія переноситься до Криму і утверджується в ньому 
вже назавжди, до самого кінця свого існування. Резиденцією її тут є при-
морська область Дорі, де, за словами Прокопія, віддавна жили готи у кіль-
кості трьох тисяч, що не зважилися відпливати за Теодориком в Італію 
(бл. 488 р.). Так само і саме ім'я Готії переноситься на цю країну, що про-
стягалася, як видно з грамоти 1380 р., уздовж південного морського бере-
гу від Балаклави до Судака, або Сурожу, виходить, у напрямку від Херсо-
неса Таврицького на схід. В дні ж Прокопія частина готів-християн жила 
навіть біля самого Азовського моря і Керченської протоки під ім'ям терта-
кситів. Точно не можна сказати, із якого саме часу ці готи-тетраксити по-
чали мати окремого єпископа, але 547 р. згадується вже про смерть їхньо-
го головного ієрарха і про те, що вони посилали чотирьох послів до імпе-
ратора Юстиніана просити собі нового архіпастиря, котрого й одержали. 
У майбутньому вони іноді визнавали над собою верховну владу Херсон-
ського єпископа, а частіше мали свого власного. Таким був вшановуваний 
православною Церквою Іоанн, єпископ Готський…" [Макарій, 119–120]. 

Готи, звичайно, не були слов’янами, проте контакти їхні з сусіднім 
слов’янським населенням, як видно з різних джерел були постійними. Пе-
редусім нам відомо про завоювання готами частини територій, заселених 
слов’янським етносом [за публ. О. Мішуліна, С. 232]. Пізніше вони, оче-
видно, звільнилися з-під готської влади, оскільки той же Іордан заявляє: 
“Хоча тепер по гріхах наших вони вандалують усюди, але тоді усе підпо-
рядковувалися наказам Германріха” [ за публ. О. Мішуліна, С. 232]. Відмі-
чав війни між слов’янами (що іноді виступали під візантійськими стягами) 
та готами і Прокопій Кесарійський [за публ. О. Мішуліна, С. 234-235]. У 
наступних частинах твору Іордана говориться про ще одну війну готів із 
слов’янами, коли ті були переможені, а їхній князь Бож і 70 бояр були роз-
іп’яті. Таким чином, готські християни мали можливість впливати на під-
даних слов’ян. Разом з тим, звичайно, контакти двох народів не могли об-
межуватися лише воєнними діями чи підкореннями одних іншим. Мала 
існувати й певна торгівля та інші контакти, причому обопільні. Так, у гот-
ському перекладі Священного Писання, здійсненому Ульфілою є багато 
слов’янських слів, так само як є багато готських слів в Кириловому пере-
кладі Святого Письма [Смеловский, С. 175] "чим ясно передбачається що-
найтісніше і довгострокове спілкування слов'ян із готами, і при тому, у 
відношенні релігійному: цей переклад до деякої міри міг бути зрозумілий 
тоді під час суспільних богослужінь і для слов'ян, хоча не в такій мірі, як 

лую статую Божьей Матери. 
(63) см. о нем ниже. 
(64) Pierling, I стр. XVI. 
(65) Монахиней-Клариссой была, например княжна Святослава Львов-

на Галицкая (+ 1302), внучка знаменитого Даниила Романовича. 
(66) Память "иностранного гостя" мученика Аврамия, не пожелавшего 

"отрещися Христа и веры", православная Церковь празднует 1 апреля. 
Торжественное перенесение его мощей из Великих Болгар во Владимир 
имело место 9 марта 1230 г. (Лавр. лет.). Летопись специально замечает: 
"Се бысть иного языка не рускаго, хрестьян же сы". — О св. Антонии 
Римлянине см. последний свод данных у Leib, стр. 91 сл. 

(67) Goetz, Staat und Kirche, 58 сл., op. cit., 41. cm. также заметку 
Brehier, Le clerge russe et les unions matrimoniales des grands princes de 
Russie avec l'Occident au ХI siecle, в "Revue d'Auvergne et Bulletin de 
l'Universite", t. XXIII (1906), p. 284 s. 

(68) см. y Leib'a целую главу I, посвященную западным бракам русской 
великокняжеской семьи в XI веке, и капитальное, основанное на много-
летних предварительных работах исследование Н. Баумгартена (1927), 
упомянутое выше. 

(69) см. Leib, стр. 162. 
(70) "Всеволод Мстиславич отда дчерь свою в Ляхы Верхуслану" 

(1137). М. Хмыров, Алфавитно-справочный перечень удельных князей 
русских и пр., I (СПБ.. 1871), № 521. — Сводку русско-польских княже-
ских браков cm. y И. Линниченко, Взаимные отношения Руси и Польши 
до половины XIV столетия (Киев 1884). Баумгартен регистрирует 25 таких 
случаев. 

(71) История русской Церкви, I, 2, 811. 
(72) См. в виде наглядного примера изображение св. Лазаря на фреске 

Спасо-Нередицкой Церкви бл. Новгорода (1199) с явственно обозначен-
ной тонзурой. "Orbis Pictus", Altrussische Kunst, Abb. 6. 

(73) см. краткую характеристику этой эпохи сравнительно с предшест-
вовавшим "европейским" периодом русской истории в нашем очерке "La 
Russie et l'Europe Occidentale a travers dix siecles" (Bruxelles 1926), p. 16 ss. 

(74) Как известно, шведы продвигались через завоеванную ими Фин-
ляндию — за Неву, датчане через Эстляндию — за Нарову и немцы через 
Ливонию — за Чудское озеро, на Псков. 

(75) Ср. краткий очерк его международной политики (которой следует 
затем его враг, Даниил Романович Галицкий) в VII-ой главе интересной 
работы о загадочном русском архиепископе Петре ("archiepiscopus de 
Ruscia Petrus nomine"), который согласно Матфею Парижскому Annales 
Burtonieuses, принимал участие в Лионском Вселенском Соборе 1245 г. С. 
Томашивський, Предтеча Iсидора, Петро, незнаний митрополит руський 
(1241–1245) в "Записках чина св. Василия Великаго", т. II, стр. 221–313 
(Жовква, 1926). Автор думает, что этот "архиепископ Петр" мог быть (не-
известным доселе) митрополитом киевским в период 1241–1245 гг. и что 
он то же лицо, что и упомянутый в Лавр. летописи под 1231 г. киевский 
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  для готів, якщо припустити, що ті й інші складали одну духовну паству і 
разом збиралися до храмів" [Макарий, С. 121]. 

 
Сурозька чи Сугдійська єпархія 
Час заснування Сурозької єпархії не відомий. Проте, сусідство з Готсь-

кою і Херсонською єпархіями свідчать про більш чи менш раннього про-
світлення цієї території [Макарий, С. 121]. "Відомо, нарешті, що не тільки 
в статуті Лева Премудрого єпархія Сугдійська перебувала в складі архиє-
пископій, але й у восьмому сторіччі святий Стефан сповідник мав титул 
архієпископа Сурозького, як видно з житія його, що існує слов'янською 
мовою в багатьох давніх списках, із яких скорочене воно існує і в друко-
ваній нашій Четії-Мінеї" [Макарий, С. 121]. Втім, із Сурозьких єпископів 
крім св. Стефана відомі лише два, і ті — з житія святого. 

По смерті попередника св. Стефана "сурожани прийшли в Цариград до 
тамтешнього патріарха Германа (управляв паствою з 715 по 730 р.) проси-
ти собі нового єпископа. Другим, унаслідок цього прохання посланий був 
до них від патріарха Германа святий Стефан, родом каппадокиянин — 
пастир щонайревносніший у вірі і щонайблагочестивіший. У цей час імпе-
ратор Лев Ісаврянин підняв гоніння на іконошанувальників і, переслідую-
чи їх у усій своїй імперії, надіслав, між іншим, нечестиве веління своє до 
Сурожа. Святий Стефан, ревнуючи про правовірність, пішов захищати 
його особисто перед імператором, сміливо викрив його з усім собором 
іконоборців, був мучений і кинутий до цареградської темниці, передрікши 
своєму мучителю скору кончину. По смерті Лева Ісаврянина (741 р.), кло-
потанням цариці Ірини, дружини нового імператора Костянтина Копроні-
ма, що була донькою корчемського (керченського) царя і чула про чесноти 
й чудеса святого Стефана ще у своїй батьківщині, він був звільнений із 
темниці і знову прийшов на свій престол. Третім першопрестольником 
Сурозьким був Філарет, котрого святий Стефан, прозрівши своє близьке 
до Бога відшестя, поставив замість себе архієпископом зі своїх кліриків" 
[Макарий, С. 121–122]. З того ж життєпису святого Стефана бачимо, що 
хоча єпископ у Сурожі й був але християнству там було далеко до статусу 
пануючого віровчення [Макарий, С. 122]. 

Крім цих єпархій на території сучасної України знаходилася також 
Фулльська (недалеко від Сурозької) єпархія. Певний вплив на територію 
України мала і Боспорська єпархія в Пантикапеї. 

 
 

2. Легенда про прихід до Києва Андрія Первозванного — найбільш 
знане повідомлення про християнізацію Середньої Наддніпрянщини 

 
Витоки “ Андрієвої легенди” 
На сьогодні оповідь про апостола Андрія Первозванного, як першохре-

стителя України посідає вагоме місце в церковній політиці та ментальнос-
ті українців. Ця розповідь давно з більш чи менш вірогідної легенди пере-
йшла до розряду складових національної ідеї, і замах на неї деякими на-

Его старший современник, архиепископ новгородский Нифонт (+ 1156) 
строит в городе Ладоге церковь в честь св. Климента, а другой знамени-
тый храм конца того же века, Спасо-Нередицкий, украшает и до сего дня 
замечательная фреска, изображающая святого папу (по типу апостола 
Петра и в римском паллиуме). См. ее воспроизведение в журнале "Der 
Gral", 1925, Heft 8. 

(51) См. статью И. Линниченко, Новооткрытое свидетельство о време-
ни вел. кн. Изяслава Ярославича, в Археол. Изв. и Зам. 1894 г., стр. 329 сл. 

(52) Интереснейшие об этом данные см. у А. Архангельскаго, Памят-
ники древней письменности (1884). Ср. отзывы И. Шляпкина в Ж. М. Нар. 
Просв. 1884, декабрь, и акад. Соболевского в Сборнике отд. русск. языка и 
слов. Имп. Академиии Наук, т. 88, стр. 36 сл. — Св. Олаф Норвежский 
особенно почитался в Новгороде. Ср. Leib, стр. 91. 

(53) По исследованиям В. Васильевского (см. выше). 
(54) J. Kinch, Ribe Bys Historie (Ribe, 1869), стр. 26. 
(55) Cp. N. de Baumgarten, Genealogies et mariages occidentaux des 

Rurikides russes, dans Orientalia Christiana, vol. IX, 1, (Rome, 1927), с. 16, 26. 
(56) Как и мощи, отнюдь не только с православного Востока. Отсюда 

многочисленные следы почитания западных икон, особенно Божьей Ма-
тери Далматской и Венской (15 февр.), Сицилийской (5 февр.), Римской 
(12 марта), Испанской (8 апр.). 

(57) См. издание "Orbis Pictus", Bd. 2, Allrussische Kunst (Berlin o. J.) S. 
13: "Andererseits dienen die bekannten Korssunschen, aber in Wirklichkeit 
Magdeburger Bronzeturen... ein romanisch-deutscher Erzguss des 12. Jahrhun-
derts... als konkreter Beweis dafur, dass deutsche Kunsterzeugnisse nach Now-
gorod emgefuhrt wurden." — Лит. о них см. y И. И. Срезневского, Славяно-
русская палеография (Ж. М. Hap. Просв., 1884, прилож., стр. 221). 

(58) В виде примера см. любопытные данныя о таких статуях у Дунае-
ва, Деревянная архитектура Севера Костромской губернии (1915). Ср. 
также И. И. Срезневский, Славяно-русская палеография (Ж. М. Нар. 
Просв. 1884, прилож., стр. 219). — Знаменитая статуя св. Николая Чудо-
творца почитается до сих пор в ските его имени на Валааме; другая почи-
талась в XVI веке в Можайском Николаевском Соборе, куда русские госу-
дари ездили на поклонение. Ср.Голубинский II, 747. 

(59) См. Гр. А. Бобринский, Резной камень в России (1916). 
(60) О роде Шимона (а также о другом шведе Но?тi) см. интересные 

сопоставления у S. Rozniecki, Varaegiske minder i den russiske heltedigtning 
(Kobenhavn 1914), 274 сл. и 278 сл. 

(61) Проф: Васильевский в указанной выше статье. 
(62) См. И. Малышевский, Доминиканец Яцек (Иакинф) Ондровонж, 

мнимый апостол земли русской, в Труд. Киевской Духовн. Акад. 1867, т. 
II. — Goetz Staat und Kirche etc. стр. 62 и 66. — Об "апостоле Севера" Иа-
кинфе, проповедовавшем Евангелие у татар и китайцев и причисленном 
католической Церковью к лику святых (+ 1257 г. 16 августа), сохранилось 
трогательное предание, как во время взятия Киева татарами он чудесным 
образом спас из горящей церкви св. Марии, вместе со св. Дарами, тяже-
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  шими сучасниками сприймається ледь не як замах на саму ідею існування 
Православ’я і буття нашої нації. Насправді ж цей сюжет, як і всі літописні 
оповіді, має свої витоки, розвиток та історію поширення. Саме цю історію 
ми й постараємося коротко донести до читача в даному розділі. 

Як відомо Святе Письмо не містить докладного опису проповіді всіх 
апостолів. Проте, повідомлення про місце й обставини їхньої діяльності 
знаходимо уже в ранньохристиянських документах. Найперше повідом-
лення належить до творчості св. Іполита, єп. Портуенського (бл. 222 р.) 
[2]. Оріген (200–258 рр.) апостольським уділом ап. Андрія також називає 
Скіфію [3]. Преосв. Макарій вважав, що ці два повідомлення мають особ-
ливу важливість “як свідчення мужів, що вирізнялися освітою й дуже бли-
зьких до часу згадуваної ними події. Оріген учився в Климента Олександ-
рійського, що сам був учнем Пантена, і спілкувався з іншими мужами 
апостольськими. Іполит називає себе учнем святого Іринея, котрий довгий 
час був особливо близьким до святого Полікарпа, й любив розпитувати 
безпосередніх учнів апостольських про все, що стосується їхніх божест-
венних учителів. Отже, Оріген та Іполит могли дізнатися про місце пропо-
віді святого апостола Андрія з других вуст!” [Макарий, С. 91-92]. 

Батько церковної історії єп. Кесарії Палестинської Євсевій Памфіл († 
340 р.) в своїй “Церковній історії” повторює повідомлення Орігена [4]. 
Отже, уже в часи Євсевія переказ про проповідь св. Андрія у Скіфії був 
переказом історичним, достойним занесення в історію Церкви. А таким 
“міг бути для Євсевія тільки такий переказ, що мав авторитет старожитно-
сті, яка походить не тільки від Орігена, але й від віку мужів апостольсь-
ких, й ознаки загального церковного передання" — коментує це повідом-
лення І. Малишевський [Малышевский, С. 301]. Таким, власне, воно й 
було, оскільки про проповідь ап. Андрія у Скіфії згадується практично в 
усіх як православних, так і західних повідомленнях про нього. 

І лише дещо пізніше до оповіді про св. Андрія було додано інші місця 
його проповіді, а також описи його діянь та мученицької смерті. Зокрема, 
в чотирьох найбільш ранніх каталогах апостолів, що під певним питанням 
належать перу Іполита Римського чи Портуенського (II ст.), Дорофея Тир-
ського (IV ст.), Софронія († 375) та Єпіфанія, єп. Кіпрського († 403 р.), але 
в будь-якому разі є пам’ятниками ранніми й вагомими, як місця апостоль-
ської проповіді св. Андрія, крім Скіфії названі Фракія, Віфінія, Понт, міс-
цевість біля р. Фазису чи Ріона, яка звичайно пов’язується з Колхідою, і 
країна Согдіан та Саків. Кінцем апостольської подорожі вказується м. Па-
три в Ахайї, де він був розіп’ятий на хресті. Це повідомлення І. Малишев-
ський коментує так: “Занесення в апостольський уділ перших трьох країн 
значиме вже тим, що принаймні дві з них — Віфінія й Понт — належали 
до тих, де християнство почалося при апостолах... Таким чином, переказ 
про проповідь ап. Андрія міг бути взятий тут із давнього місцевого церко-
вного переказу. Має значення й те, що країни ці лежали на шляху до Скі-
фії й були відвіку тісно пов’язані з північно-чорноморським, греко-
скіфським узбережжям… Але цей шлях в одному (Софронія) або в двох 
каталогах (Софронія й Єпіфанія) доводиться до країни Согдіан та Саків, із 

после крещения, князь Владимир (по другим данным, Ярослав) и так как 
туда же, как мы видели в 988 (или 989) г., приходили к нему послы от па-
пы с "мощами святых", то позволительно предположить, что они именно и 
принесли ее из Рима, куда тело св. Климента было в середине IX века пе-
ренесено из Херсонеса св. Кириллом. Мощи св. папы более не упомина-
ются в России после взятия Киева татарами (1240). По одному преданию 
глава св. Климента была потом обратно привезена в Рим. 

(41) "Придоша послы от римского папы" (Никон. летоп.). Может быть, 
к Андрею Боголюбскому, в связи с полученным им отказом Константино-
польского патриарха поставить особого митрополита во Владимире. Ср. 
Голубинский, I, 1 стр. 597. 

(42) Эти факты исторически не подлежат никакому сомнению (см. 
сжатое и точное их изложение у М. d'Herbigny, L'unite dans le Christ В 
"Orientalia Christiana", Roma 1923, Series II, Num. 1, p. 20 ss.) и можно 
только пожалеть, что, игнорируя их, прот. Н. Сахаров (Православие и ка-
толичество, Париж, 1926, стр. 44 сл.) увлекается до весьма неприличных 
для православного священника отзывов о... св. Льве: "Руководствуясь ду-
хом гордыни", он будто бы "осмелился восстать против определений все-
ленского собора" и т. д.! Наши протестантствующие батюшки иногда за-
говариваются до того, что верующим подчас приходится сожалеть об ис-
чезновении у нас благодетельной (хотя несомненно антиканонической) 
узды блаженной памяти обер-прокурора Святейшего Синода... 

(43) См. А. Павлов, Анонимная греческая статья о преимуществах 
Константинопольского патриаршего престола и древне-славянский пере-
вод ее с двумя дополнениями (Визант. Временник, 1897, стр. 143). 

(44) Спорный канон 28-ой признает за папой не только "особую честь" 
(которую желает распространить на Константинопольского архиеписко-
па), но именно и исключительное "первенство" (ta proteia) 

(45) J. Gay, Les papes du XI siecle et la Chretiente (Paris 1926), p. 394; cp. 
вообще статью Dom Thomas Becquet, Au lendemain du Schisme de 1054 в 
бельгийском журнале Irenikon 1926 (№ 4). 

(46) Ср. очерк А. Дмитриевского, Православное русское паломничест-
во на Запад (Труды Киевской Духовн. Акад. 1897, январь и февраль). 

(47) Очень полно весь этот вопрос трактуется у Leib, op. cit., где ему 
посвящена целая глава. — Chapitre III, Un fait liturgique: La translation des 
reliques de Saint Nicolas (crp. 51-74). 

(48) A. Сапунов (Католическая легенда о Параскеве, княжне Полоцкой) 
без достаточного основания идентифицирует ее, несмотря на ясное свиде-
тельство литовской летописи Быховца и других источников, с ее дальней 
родственницей св. Евфросинией, скончавшейся за 66 лет до ее кончины! 

(49) см. B. Васильевский в статье "Древняя торговля Киева с Регенс-
бургом" в Ж. М. Нар. Пр., ч. 258 (1888). 

(50) В доказательство можно сослаться на несколько небезынтересных 
фактов. Среди не особенно, в общем, богатой древнейшей русской духов-
ной письменности имеется между прочим "Похвальное слово Клименту 
Римскому", принадлежащее едва-ли не св. Кириллу Туровскому (XII в.). 
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  якими ставляться тут заразом і скіфи, що дає привід деяким дослідникам 
вважати уділом апостола Скіфію Азіатську, а не Європейську. Немає під-
стави надавати такого значення свідченню або домислюванню одних опо-
відачів через відсутність приводу для цього у інших, що могли розуміти 
Скіфію початкового передання саме в розумінні найближчої та прикор-
донної з грецьким світом Скіфії Європейської, особливо Таврійської. Крім 
каталогічних переказів існує багато інших церковних або патристичних 
свідчень про св. ап. Андрія і його проповіді, що повідомляються отцями 
церкви, церковними письменниками неповно, до яких варто додати і ска-
зання мартирологів. У цих свідченнях Скіфія й Ахайя рішуче переважа-
ють серед місць ап. проповіді Андрія, але ставляться тут також Віфінія, 
Понт, Фракія” [Малышевский, С. 303]. 

Поряд із вищеназваними короткими свідченнями певний інтерес ста-
новлять також чисельні апокрифічні оповіді про св. Андрія, що припису-
ються гностику Леуцію, а іноді філософам Леоніду і Нексахориду [Васи-
льевский, 1877, С. 55]. Ці великі й насичені невірогідними фактами твори 
містили, проте, в собі не лише брехливі свідчення, що дало можливість 
більш пізнім православним письменникам використовувати їх, вилучивши 
звідти особливо невірогідні та супротивні православ’ю твердження. Біль-
шість цих творів локалізує місце проповіді св. Апостола в країні антропо-
фагів чи мірмідонян, які давніми авторами поміщалися саме в Європейсь-
кій Скіфії [Малышевский, С. 306]. Загальний огляд апокрифічних джерел 
про проповідь св. Андрія на теренах Російської імперії див. у доволі фан-
тастичному, але цікавому дослідженні «Апокрифические сказания об 
Апостольской проповеди по Черноморскому побережью». Найважливі-
шим для української історії апокрифічним твором про св. Андрія є переказ 
про ходіння ап. Андрія та його брата Матфея до країни мірмідонян [Васи-
льевский, 1877]. 

Крім апокрифічних оповідей про св. апостола Андрія існують також 
доволі пізні поширені церковні оповіді про нього, створені на основі коро-
тких, достовірної частини апокрифічних, та, головним чином, місцевих 
переказів, які збереглися в християнських общинах з перших віків христи-
янства. Пізніше з’являються більш поширені сказання про апостольські 
подорожі св. Андрія, авторами якого був монах Єпіфаній (кін. VIII — IX 
ст.) та відомий грецький аґіограф Симеон Метафраст. Особливо цікаві 
свідчення Єпіфанія, який, згідно з його власним повідомленням, не обме-
жився давніми писаннями, але, пишучи сказання, обійшов усе узбережжя 
Чорного моря, а також інші землі, збираючи місцеві оповіді про св. Анд-
рія. Єпіфаній пише про три його апостольські подорожі. У першій і другій 
святий апостол обійшов західне узбережжя Малої Азії, південне узбереж-
жя Чорного моря і доходив до Іверії; а в третій обійшов усе узбережжя 
південно-східне, де був у великому Севастополі і сусідній країні верхніх 
сугдеїв; а також північніше відвідав Босфор чи Керч, Херсон і Феодосію, 
звідти через Синоп пішов до Візантії, а потім до Пелопоннесу, де й помер 
мученицьки в Патрах [Макарий, С. 95; Малышевский, С. 307]. І. Мали-
шевський пише: “Цікаве уявлення про Скіфію в сказанні Єпіфанія. Першу 

uber altrussisches Recht. I. Die sogenannte Kirchenordnung Jaroslaws ein 
Denkmal russisch-germanischen Rechts (Berlin 1923). Cp. уже проф. Суворо-
ва, Следы западно-католического церковного права в памятниках древне-
го русского права (Ярославль, 1888). 

(31) А в XII веке даже 70-ой! Ср. L. K. Goetz, Staat und Kirche in Alt-
russland (Berlin 1908), S. 8. 

(32) см. Verdiere, op. cit., 222 (где приведены и источники этого извес-
тия) и Markovic, I, 217. 

(33) Это — заглавие замечательной монографии известного профессо-
ра церковного права Московского университета Н. Суворова, характери-
зующей деятельность Михаила Керулария (Москва 1904). 

(34) Папских легатов, с кардиналом Гумбертом во главе, нагнали в 
Киеве посланцы императора Константина Мономаха с просьбой вручить 
им подлинный текст отлучительной папской грамоты против Керулария, 
возложенной ими на престол св. Софии 16 июля 1054 г. С помощью этого 
текста, привезенного ему "a civitate Russurum".император уличил патриар-
ха в фальсификации текста грамоты. Донесение легатов см. y Labbe, Coll. 
concil. XI. 1360 s. 

(35) См. приведенное выше сочинение А. Павлова (1878), а также свод, 
сделанный А. Поповым: Историко-литературный обзор древнерусских 
полемических сочинений против латинян (Москва 1875). 

(36) Таково, например, "Слово о вере крестьянской и латыньской" не-
известного греческого монаха Феодосия середины XII века — конечно, 
отнюдь не преподобного Феодосия игумена Печерского (XI в.), друга ярко 
"католического" князя Изяслава и варяжского витязя Шимона (см. даль-
ше). Ср. Голубинский I, 2, 859. 

(37) Ср. Leib, op. cit., стр. 41-50 и 315 сл. 
(38) Ср. точный свод относящихся сюда данных у Leib, стр. 158 сл. Оба 

послания папы Григория VII (1075) напечатаны еще Тургеневым в 
Historica Russiae Monumenta (Petr. 1841). I, №№ 1 и 2. Cp. Migne, P. L., t.. 
148, col. 425. Они упоминаются в Известной энциклике Е. С. Папы Пия XI 
Ecciesiam Dei (12 XI 1923). см. Acta Apost. Sedis, 1924, vol. XV, p. 573. 

(39) Трирской Псалтыри и молитвеннику княгини Гертруды посвящено 
несколько превосходных изданий с отлично исполненными снимками с 
миниатюр: Н. V. Sauerland und A. Haseloff, Der Psalter Erzbischofs Egberts 
von Trier, Codex Gertrudianus in Cividale. Trier, 1901. — Граф A. A. Боб-
ринский, Киевские миниатюры XI века ?? пр., в Записках Имп. Русск. Ар-
хеол. Общ., XII, 1–2, стр. 351 п сл. — Н. П. Кондаков, Изображения рус-
ской княжеской семьи в миниатюрах XI века, СПБ. 1906. 

Ср. также краткую заметку об этой рукописи в сборнике проф. Л. Берга 
"Ex Oriente" (Mainz, 1927) Я. Воронецкий, Папа Григорий VII и юная Русь. 

(40) Конфликт 1147 г. подробно и хорошо разобран у Голубинского I, 
1, стр. 300–315. — По поводу "главы св. Климента" интересно заметить, 
что культ этого папы был, повидимому довольно распространен в до-
монгольской Руси (см. подробнее ниже). Так как глава его почиталась в 
Десятинной Церкви в Киеве, куда ее по преданию перенес из Корсуни, 
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  подорож свою південним узбережжям Чорного моря Апостол почав із Си-
нопа, міста Понтійского, що лежить в землі так званих скіфів, жорстоких 
варварів, що вважалися людоїдами (антропофагами). Другу подорож апос-
тол почав з Ефеса, де явився йому Господь і сказав йому: “Іди до Віфінії, 
Я буду з тобою куди не підеш, тому що тебе чекає й Скіфія”. По такому 
одкровенні апостол, узявши учнів, попрямував до Лаодикії, міста мирної 
Фрігії, а звідтіля — в Одіссополь, місто Мізії, де поставив єпископом Апі-
она, потім у Нікею. Таким чином, у першому випадку Скіфія поміщається 
на південному узбережжі Чорного моря, де Синоп, у другому — до Скіфії 
зараховується Мізія, під котрою можна розуміти і Малоазійську й Фракій-
ську Мізію. Цілком ймовірно, Єпіфаній поширював назву Скіфії й на Пів-
нічне Чорномор’я. В усякому разі, безсумнівно, що Скіфію початкового 
переказу про ап. Андрія він розумів, як Скіфію припонтійську, а не азійсь-
ку. Потім у сказанні Єпіфанія цікавий для нас той факт, що на усім пів-
денному, східному і північному узбережжі Чорного моря переказ про про-
повідь апостола подається узвичаєним і утвердженим від Синопу до Бос-
фору (Керчі), Херсона й Феодосії. Особливо це належить сказати про Си-
ноп, де, згідно сказання, частіше від усього бував ап. Андрій, і про Хер-
сон, що, вірогідно, сперечався із Синопом за честь бути улюбленим міс-
том Андрія…” [Малышевский, С. 307–308]. На основі оповіді Єпіфанія 
створено і грузинський варіант “Андрієвої легенди”, автором якого вважа-
ється афонський чернець-грузин Євфимій (XI ст.) або пресвітер Роман 
[Малышевский, С. 309]. 

Оповідь Симеона Метафраста відрізняється від Єпіфанової деякими 
деталями, зокрема тим, що Скіфії тут надається значно менше уваги [Ма-
лышевский, С. 310]. 

Всі вищеназвані твори містили насамперед грецький варіант “Андріє-
вої легенди” — не менш важливої для Константинополя, ніж українська 
для Києва. Вона, коротко кажучи, зводиться до версії про заснування св. 
ап. Андрієм Візантійської кафедри і поставлення ним тут на єпископство 
свого учня Стахія. Дана легенда, як видно уже з попередньої оповіді, є 
досить пізньою, і походить з часу не раніше IV ст. [Малышевский, С. 310] 
Вірогідність цього вкрай заполітизованого в царській Візантії повідом-
лення, яке було поширене і доповнене переліком безперервного ряду Ста-
хієвих наступників на сьогодні визнається не всіма дослідниками. Проте 
факт проповіді та хрещення св. Андрієм частини населення місцевості, яка 
пізніше стала центром Візантійської імперії, видається цілком вірогідним. 

 
“ Андрієва легенда” України і її вірогідність, як історичного факту 
Усі вищезгадані джерела лягли в основу власне української версії «Ан-

дрієвої легенди», яка в нині існуючому тексті “Повісті минулих літ” зву-
чить так: «Як кажуть, Андрій навчав у Синопі, і прийшовши до Корсуня, 
дізнався, що той стоїть біля устя Дніпровського, і захотів піти [тим шля-
хом] до Риму. Прийшов до устя Дніпровського і пішов вверх по [течії] 
Дніпра, і привелося йому прийти і зупинитися під горами [Київськими] на 
березі. і вставши ранком, сказав до учням, котрі були з ним: “Бачите гори 

(24) Кроме, так сказать, политико-географической близости к Визан-
тии, за принятие христианства от греков говорило весьма понятное прак-
тическое соображение большого государственного удобства византийской 
системы взаимоотношения светской и духовной власти сравнительно с 
римской: вместо необходимости постоянно считаться с независимой и 
подчас весьма неуступчивой духовной властью Рима, византийские баси-
левсы расправлялись с своими епископами и патриархами, как хотели. Как 
раз незадолго до крещения Руси, император Никифор Фока "самому себе 
присвоил право назначения епископов" (Голубинский, I. I, 361) и этот яв-
но анти-канонический порядок освящен в известных византийских кано-
нических сборниках Вальсамона и Властаря. О тогдашней практике ср. Н. 
Скабаланович, Византийское государство и Церковь в XI веке (СПБ. 
1884), стр. 172: соблюдались какие-то "формальности", но "в сущности 
патриарх назначался императором". Естественно был соблазн усвоить та-
кой порядок и для новообращенной Руси! 

(25) Как известно, этот титул (oikoumenikos); своевольно был принят в 
конце VI века архиепископом Константинопольским Иоанном "Постни-
ком" и его преемником Кириаком, причем тогдашний папа, св. Григорий 
Двоеслов, категорически запретил византийцам это честолюбивое новше-
ство. Любопытно проследить по новому своду греческих документов Fr. 
Doelger'a Corpus der griech. Urkunden (см. выше), как в течение 4 с пол. 
веков, вплоть до XI века (597–1024), константинопольские императоры и 
патриархи постоянно обращаются в Рим с убеждениями разрешнть ноше-
ние этого титула и постоянно наталкиваются на отказ со стороны папы. 

(26) В работе "Опыт языческой реставрации при Владимире" в "Трудах 
русских ученых заграницей", т. II (Берлин 1923), стр. 153. 

(27) Мы имеем в виду его переведенное на разные языки (русский пе-
ревод 1891 г.) соч. "Der Ursprung des russischen Staates" (Gotha 1879). 

(28) Это — так называемое Реймское "Evangile du Sacre". Как известно, 
только его вторая часть, написанная глаголицей в Чехии, относится к кон-
цу XIV стол. (1395 г.), тогда как первая, старославянская, часть, по опре-
делению акад. Соболевского, восходит, вероятно, к XI веку. Таким обра-
зом, не невозможно, что эта первая часть кодекса впоследствии перепле-
тенного в одну книгу, привезена с собой во Францию именно Анной Яро-
славной. Ср. превосходные издания: L. Paris, Evangeliaire Slave, die Texte 
du Sacre de la Bibliotheque de Reims (Paris, 1852). L. Leger, Notice sur 
l'Evangeliai-re Slavon de Reims, dit Texte du Sacre (Reims-Prague, 1899). 

(29) Кроме статьи A. Половцева в Русском Биографическом Словаре, 
об Анне Ярославне имеются специальныя работы: Prince A. Lobanoff de 
Rostoff, Recueil de pieces historiques sur la reine Anne ou Agnes (Paris 1825). 
De Caix de Sainl Aymour, Anne de Russie, reine de France et comtesse de 
Valois au XP siecle (Senlis 1894 et Paris 1896). E. Голубинский, Новое ис-
следование о жизни французской королевы Анны Ярославны, в "Киевской 
Старине" за 1896 г. И, Борщак, Анна Ярославна — королева Франции, в 
журнале "Стара Украина" (Львов), 1925, стр. 99 сл. 

(30) Таков же вывод новой работы Dr. K. Fritzler, Zwei Abhandlungen 
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  ці? На цих горах возсіяє Благодать Божа, [і] має місто велике бути, і церк-
ви чисельні мають [тут] бути збудовані.” І піднявся на гори ці й поблагос-
ловив їх. І поставив хрест, і помолившись Богу, зійшов з гори цієї, де по-
тім був [заснований] Київ. І [далі] пішов Дніпром угору, і прийшов у Сло-
вени, де нині Новгород. І побачив людей, що тут жили, і їхні звичаї — як 
себе миють та хлищуть, і здивувався. І пішов у варяги. І прийшовши до 
Риму, і повідав, кого навчав, і що бачив, і каже: “Дивовижу бачив у землі 
словенській. Коли проходив там — бачив лазні дерев’яні. І розпалять їх 
сильно, і роздягнуться, і залишаться голі, і обіллються квасом, і візьмуть 
віники, і почнуть хлистатися, і до того себе б’ють — ледве живі вилізуть. І 
обіллються водою холодною, і оживуть. І таке роблять повсякдень, не му-
чені, але мучать себе самі. І роблять не миття собі, а муку.” І почувши те, 
всі дивувалися. Андрій же, побувавши в Римі, повернувся до Синопа” 
[Цит. за Хлєбніковським літописом, С. 6-7]. 

Саме це коротке й не надто змістовне повідомлення було першо-
основою як для подальшого розвитку української, так і створення новго-
родської та московської версій “Андрієвої легенди”. Ця легенда, надзви-
чайно важлива як для українського менталітету, так і для московської 
державницької концепції, протягом століть не піддавалася жодним сумні-
вам навіть такими серйозними дослідниками, як преосв. Макарій [Мака-
рий, С. 91–97] [5], а київський археолог К. Лохвицький 1832 року навіть 
почав розкопки на горі Уздихальниці, де, згідно одної з версій київської 
топонімічної легенди й було поставлено св. Андрієм хреста. Ним були 
відкриті фундаменти якогось давнього храму, а біля руїн знайдено велику, 
заглиблену на три сажні хлібну яму з обпаленими стінками, наповнену 
пшеницею. У цій ямі були також знайдені хрест, частини окладу ікони та 
інше церковне начиння. Сам К. Лохвицький припускав, що знайшов за-
лишки Хрестовоздвиженської церкви, яка існувала з 1212 року на місці 
давнього поставленого св. Андрієм хреста [О ходе открытия древностей в 
Киеве от начала 1836 года, С. 272]. Три знайдені ним шматки товстої сос-
нової жердини К. Лохвицький поспішив оголосити залишками легендар-
ного хреста, і вони ледь не стали до ряду найбільш вшановуваних святинь 
України. Проте, на щастя, тодішній київський митрополит, визначний це-
рковний історик преосв. Євгеній (Болховітінов) не піддався на містифіка-
цію і зазначив, що “за ознакою речей мирських, знайдених у ямі, це місце 
було не священне, а господарське” [Каргер, С. 36]. 

Перші сумніви в історичності "Андрієвої легенди" прозвучали ще у 
XVIII — на поч. XIX ст. [6] Проте тільки визначний церковний історик Є. 
Голубинський однозначно відкинув історичність «Андрієвої легенди» — 
виходячи з внутрішнього аналізу літописного тексту: насамперед, з при-
чини маловірогідності обрання апостолом такого складного й далекого 
шляху до Риму. Власне ж про проповідь ним християнства в Русі літопис 
(наголосимо: ранні літописні зведення, які тільки й сприймалися тогочас-
ною історіографією за автентичні! — I.Ж.) нічого не повідомляють [Голу-
бинский, С. 19–34]. Див. подібні висновки також у дослідженні І. Мали-
шевського, який, втім, не надто вмотивовано припускав також участь у 

(13) См. замечательную работу S. Rozniecki o "Варяжских воспомина-
ниях в русском эпосе":Varaegiske Minder i den russiske heltedigtning (Ko-
benhavn 1914), стр. 269 сл. 

(14) Cp. интересную статью проф. Vasica, Le Slavon, в журнале 
Irenikon, 1927, N* 2. 

(15) Все эти сказания изложены в древней саге об Олафе Трюгвесоне, 
записанной Snorre Sturlasson'ом еще в начале XIII века. Текст ее см. в ве-
ликолепном издании Rain, Anliquites Russes (Copenhague 1850). 

(16) M. Приселков, Очерки по церковно-политической истории Киев-
ской Руси Х-ХII века (СПБ. 1913 г.) и статья его-же "Борьба двух миро-
воззрений" в сборнике "Россия и Запад" (СПБ. 1923 г.). — По преданию, 
несколько учеников св. Иоанна Рыльского (+ 946) проповедовали христи-
анство в России. Весьма вероятно, что христианские влияния из Дунай-
ской Болгарии стали действовать на Киевскую Русь очень рано — через 
соседних Угличей и Тиверцов. Ср. В. Пархоменко, У Истоков Русской 
Государственности (Петр. 1924), стр. 16, 62, 98. 

(17) A priori, не подлежит сомнению уже, вероятно, весьма раннее воз-
действие на Русь христиан, живших в (разрушенном Святославом) Хазар-
ском царстве — хотя бы из обращенных еще св. Константиномъ-
Кириллом, — ибо и вообще невозможно отрицать глубокого влияния 
тюркско-хазарской государственности на южно-русские племена (полян, 
древлян, северян, радимичей), входивших, по крайней мере до Олега, в 
состав этого 400-лет-него тогда уже царства. Этому вопросу специально 
посвящены обширные историко-филологические изыскания г. Ю. Бруцку-
са (Берлин). 

(18) Где часть их покоится под алтарем церкви San Clemente, в которой 
был похоронен и св. Кирилл (+ 869). 

(19) Можно документально установить, что при патриархе Сергии 
(997-1019) имя папы, во всяком случае, еще значилось в поминальных 
"диптихах" собора св. Софии в Константинополе. — Для всех подробно-
стей взаимных отношений Византии и Рима в ту эпоху см. новейшую ра-
боту священника И. Бускэ, Греческий раскол (Париж, 1925 г.), русский 
перевод ero-же лекций I. Bousquet, L'unite de l'Eglise et la schisme grec 
(Paris 1913). 

(20) 1001 г. по Никон. лет.: "Посла Володимер гостей своих аки в по-
слех в Рим, а других в Иерусалим и в Египет и в Вавилон, а съглядети зе-
мель их и обычаев их". — Под "Вавилоном", вероятно, здесь нужно пони-
мать Сирию, где (в Антиохии) находился один из пяти патриарших пре-
столов Вселенской Церкви. 

(21) Ср. вообще статью А. Воронова, Латинские миссионеры в Киев-
ской Руси в X и XI веке в ?-ом томе Трудов Историч. Общ. Нестора Лето-
писца (Киев 1879). 

(22) см. Verdiere, loc. cit., 188 сл.; Pierling ?.стр. X, Ediger, 19-25. 
(23) Verdiere, 185, Ediger, 25-28. Но кончил епископ Кольбергский в 

России плохо: он вмешался в русско-польскую политику и, после разрыва 
Владимира с Болеславом, попал в тюрьму! 
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  формуванні київської “Андрієвої легенди” варязьких переказів [Малыше-
вский, С. 313–334]. Остаточно пізнє, навіть по відношенню до “Повісті 
минулих літ”, входження оповіді про ап. Андрія до літопису було доведе-
не великим російським дослідником О.О. Шахматовим [Шахматов, 1917, 
С. 375], який визначив, що даний фрагмент було введено до тексту Несто-
рового зведення не прп. Нестором і не його попередниками, а лише пізні-
шими про-мономахівськими редакторами початку XII ст. Цей висновок 
підтверджувався більшістю наступних дослідників [Рыбаков, 1963, С. 
126–127; Брайчевський, 1988, С. 9–11]. 

Мусимо додати, що на сьогодні «Андрієвій легенді» суперечать і ре-
зультати археологічних досліджень. Звичайно, територія Середньої Над-
дніпрянщини не була в часі легендарного відвідання її св. Андрієм диким і 
незаселеним районом. Наразі, якби мова йшла про часи більш ранні чи 
більш пізні, ми могли б припустити цілком реальне бажання Апостола 
проповідувати в цих землях Слово Боже, яке мало реальні можливості 
бути сприйнятим відкритим для античних впливів місцевим суспільством. 
Проте, саме в часі можливого відвідання св. Андрієм цих теренів, її роль, 
як торгового партнера Римської держави занепадає у зв’язку з нашестям у 
південноукраїнські степи орд сарматів, які в перші століття по своєму 
приході аж ніяк не сприяли торгівлі та мирному співіснуванню з навко-
лишніми землеробськими народами. Це сильно позначилось на культур-
ному та матеріальному розвитку населення Середньої Наддніпрянщини 
[7]. Тому місійна подорож св. Андрія до території сучасного Києва і, тим 
більше, до Новгородської землі, видається не просто непотрібною, але й 
фізично вельми маловірогідною. Тим більше це потрібно сказати про мо-
жливість простого проїзду ним цієї території по дорозі до Риму. 

“Розставання” зі стереотипом «Андрієвої легенди» було (і є до сього-
дні) надзвичайно складним і дражливим для свідомості як українців, так і 
росіян [8]. Проте, як це не болюче чути багатьом, особливо віруючим лю-
дям, мусимо однозначно наголосити: легенда про відвідання св. Андрієм 
Києва не має під собою жодного фактичного підґрунтя. Мало того, украї-
нська “Андрієва легенда” є за походженням вельми пізньою і не була па-
нівною в Києві навіть у XI ст. Як сам преподобний отець Нестор, так і йо-
го попередники — печерські літописці XI ст. — вважали апостолом Русі 
апостола Павла. Зокрема, у нині існуючому тексті «Повісті минулих літ» 
ми знаходимо таке повідомлення, що походить із авторського тексту зве-
дення [Рыбаков, 1963, С. 236–240]: «До Морави ж приходив і апостол Па-
вло і навчав там; там-бо є Ілірик, до нього приходив апостол Павло, там бо 
були слов’яни найперші. От тому учителем слов’янського народу є [апос-
тол] Павло. Від того народу — і ми, руси; от тому і нам, русам, є учителем 
Апостол Павло, оскільки навчав і народ слов’янський, і настановив після 
себе слов’янському народові єпископа і намісника Андроника. А 
слов’янський народ і руський — один... Полянами прозвалися, оскільки в 
полі сиділи, а були одного народу слов’янського” [Цит. за Хлєбніковським 
літописом, С. 12]. 

 

верзы у В. Васильевского, Древняя торговля Киева с Регенсбургом, в 
Журнале Мин. Нар. Просв., 1888 № 258, стр. 127 и сл. 

(8) Вероятно, как и при Ольге, это посольство с Запада было ответом 
на посольство Ярополка, посланное к императору в Кведлинбург в 973 
году (согласно "Lamberti Hersfeldensis Annales"). 

(9) E. Голубинский, История русской Церкви, т. I, 1 (2-ое издание. Мо-
сква 1901 г.), стр. 222. Этот капитальный труд профессора и академика 
Голубинского, вследствие своей неприятной для "официальнаго" право-
славия объективности, навлек на него, как известно, большое неудоволь-
ствие и репрессии высших церковных сфер в России, хотя никаких особых 
симпатий или тенденций в сторону католицизма у него не замечается. 

(10) Как известно по летописи, именно к его княжению относится по-
пытка принести в жертву богам отрока-христианина (983 г.), убитого за-
тем толпою вместе с его отцом-варягом, отказавшимся выдать сына. Это 
— свв. мученики Иоанн и Феодор, память которых празднуется Церковью 
12 июля (ср. выше). — Характер князя Владимира до его крещения (по-
мимо разных более или менее легендарных преданий) отчетливо рисуется 
в весьма правдоподобном для мстительного викинга рассказе о его сва-
товстве и насильственной женитьбе на Рогнеде Полоцкой. 

(11) Так резюмирует вопрос проф. Платонов. Академ. Голубинский 
считает, что князь Владимир принял крещение еще в 987 г. (следователь-
но, до его похода на Корсунь) в Киеве, от варяжских священников. По 
новейшей сводке византийских источников, однако, по-видимому оказы-
вается, что осенью 989 г. он еще не был крещен Corpus der griechischen 
Urkunden, Regesten I, 1, стр. 99, Nr. Nr. 776–778. К тому же выводу (кре-
щение св. Владимира в 990 году) приходит и проф. Е. Ф. Шмурло в своей 
последней работе о времени крещения Руси в I томе Записок Русского 
Исторического Общества в Праге (1927). 

(12) Здесь достаточно отметить две-три наиболее крупные несообраз-
ности этих сказаний: 

1. В "Испытаниях вер" евреи говорят между прочим: "Предана бысть 
земля наша хрестьянам", что явно указывает уже на XII век, как на время 
составления сказания (после завоевания Палестины крестоносцами!). 

2. Епископ Корсунский в своем поучении "О латынях" упоминает о ка-
ком-то фантастическом "Петре Гугнивом", будто бы захватившем папский 
престол после 7-го вселенского собора и "развратившем" православную 
веру! Петр Гугнивый монофизит, действительно существовал, но был он... 
патриархом Александрийским и притом в V веке! О том, как греки пре-
вратили его в папу, см. остроумные догадки А. Павлова, Критические 
опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян 
(СПБ. 1878 г.), стр. 23. 

3. В том же епископском поучении новокрещеному Владимиру, в ис-
поведании веры (по Михаилу Синкеллу), греческий термин omousios — 
единосущный, — о чем велось столько споров в Византии — неожиданно 
переводится словом "подобосущный", то есть с явно еретическим, ариан-
ским оттенком. См. Голубинский, История русской Церкви, I, 2, стр. 800. 
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  Походження “ Андрієвої легенди” 
Вище ми уже відзначали, що св. апостол Андрій дійсно проповідував 

на території України, проте побував у південних, причорноморських її 
містах. Звідки ж пішла інформація про відвідання ним території майбут-
нього Києва? Очевидно, першоосновою створення української “Андрієвої 
легенди” були самі греки. Причому, мова йде не лише про вплив опосере-
дкований — шляхом читання освіченими русинами житій та оповідей про 
св. Андрія. Згідно деяких даних, “поділитися” “ апостольським походжен-
ням” була готова й сама Візантія. Так, відомий лист від імені імп. Михаїла 
Дуки (1072–1077 рр.), написаний його секретарем Михаїлом Пселлом († 
1091 р.) до київського князя Всеволода Ярославича [Васильевский, 1909]. 
Лист написаний за умов сподівання майбутнього шлюбу брата імператора 
з донькою князя. У зв’язку з цим зазначається, що обидві держави спорід-
нені проповіддю одного і того ж апостола [Малышевский, С. 312–313; 
Васильевский, 1909, С. 11; Брайчевський, 1988, С. 10]. Втім, мусимо від-
значити, що деякими дослідниками автентичність цього документу відки-
дається [Мюллер, 1974, С. 50–51; Левченко, С. 407–418]. 

Маючи під руками вищезгаданий матеріал, русини скористалися ним 
для створення власної історико-політичної концепції. Наразі, протягом 
останніх 150 чи 200 років продовжуються спроби прослідкувати те ідео-
логічне підґрунтя, на основі якого було створено концепцію. Причому, 
відповіді на це запитання, як правило, бувають у різних дослідників кар-
динально протилежними. Так, прихильники про-грецької спрямованості 
тексту доводять, що оскільки апостол Андрій був особливо тісно пов’я-
заний з Костянтинополем і вважався засновником Візантійської церкви, то 
існування цієї легенди засвідчує наступність українського християнства 
від Візантії, а, отже, й право греків на панівне положення в Київській мит-
рополії. Проте, як правильно зазначав Л. Мюллер, «як відомо, церква за-
сновується після проповіді, хрещення і призначення єпископа. Нічого по-
дібного не знаходимо в нашому Сказанні про апостола. Навпаки, в ньому, 
очевидно, свідомо не згадано про місіонерську діяльність апостола на Ру-
сі. У Синопі він проповідує, на Русі ж він тільки подорожує, молиться, 
благословляє, споруджує хрест, спостерігає миття у лазні, тобто чинить 
індиферентні, незначні з погляду церковного права діяння. Оскільки в 
Сказанні про Андрія жодної словом не згадується про заснування апосто-
лом Андрієм руської церкви, то й тенденція Сказання не може полягати в 
доказі залежності руської церкви від іншої, нібито заснованої ним церкви» 
[Мюллер, 1974, С. 49–50]. 

Прихильники анти-грецької спрямованості сюжету про св. Андрія ба-
чать у зведенні ним хреста й пророцтві про велич Києва майже автокефа-
льні мотиви, які нібито звеличували Русь. Проте, звичайно, нічого в цій 
оповіді не говориться не лише про автокефалію, але навіть про примен-
шення ролі Константинополя порівняно з Києвом. Нічого цього у невели-
чкій літописній оповіді просто нема, і появу таких «мотивів» слід одно-
значно віднести до гіпертрофованої фантазії істориків та політиків від це-
ркви [9]. Проте, ще раз наголосимо, що, власне, це твердження, як і вище-

en Russie, — В Revue de l'histoire des religions, vol. 40 (1901). 
B. Пархоменко. Начало христианства на Руси. Полтава, 1913. 
К. Lubeck, Die Christianisierung Russlands. Aachen, 1922. 
(3) В своем известном Послании к восточным патриархам (866-867 г. 

— см. Migne, Pair, gr., I. 102, col. 735–736) Фотий, гонитель св. Игнатия, 
приписывает заслугу обращения в христианство жестоких "россов" себе, 
Но Константин Багрянородный категорическн свидетельствует, что, по 
просьбе россов, после их поражения под Царьградом, им был послан епи-
скоп именно патриархом Игнатием. У Симеона Логофета нападение рос-
сов на Константинополь датируется десятым годом царствования имп. 
Михаила III, т. е. 852 г. Обыкновенно, его относят к июню 860 г. Ср. De 
Boor, Der Angriff der Rhos auf Byzanz, Byzantinische Zeitschrift, 1895, стр. 
461 и сл. — Cp. F. Dvornik, Les Slaves, Byzance et Rome au IX' siecle (Paris, 
1926), pp. 59, 143 и 146. 

(4) В противоположность часто принимаемой дате 857-858 гг., мы от-
носим миссию св. Константина-Кирилла к хазарам к 861 году в согласии с 
новейшим капитальным сборником по византийской дипломатике: Fr. 
Doelger, Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren 
Zeit (издание Мюнхенской и Венской Академий Наукъ), Reihe A 
(Regesten), Abt. I, 1. Teil, Nr. 485. 

(5) Первые христианские мученики в России были, как известно, также 
варяги. Это — свв. Иоанн и Феодор, по преданию замученные в Киеве в 
983 г. (См. о них еще ниже). Ср. И. Малышевский, Варяги в начальной 
истории христианства в Киеве (Киев 1887). Об их именах имеются мало 
убедительные комбинации в специальных статьях Шахматова (1907) и А. 
Маркова (1909 г.). 

(6) Это второе посещение византийской столицы кн. Ольгой (около 957 
г.), описанное Константином Багрянородным (De сеrеmoniis aulae 
Byzantinae), имело, по-видимому, целью устройство брака молодого князя 
Святослава с греческой княжною, на основе признания за ним возможно 
высшего титула со стороны византийского двора. Княгиня Ольга, в каче-
стве простой "архонтиссы россов", была принята там не особенно торже-
ственно и целей своих не достигла. Как известно, по византийскому цере-
мониалу, русский великий князь считался всего только наследственным 
"стольником" Константинопольского двора, и еще в XIV веке греческий 
император титуловался, между прочим, государем русским! 

(7) "Helena Regina quae Constanlinopoli baptizata erat" (Титмарь Мерзе-
бургский). Елена — это христианское имя княгини Ольги, полученное ею 
при св. крещении. — Кроме Титмара о посольстве Ольги к Оттону I и 
приезде в Киев епископа Адальберта повествует целый ряд древних не-
мецких летописцев: Continuator Reginonis, Annales Lamperti, a также "Ан-
налы" Магдебурга, Кведлинбурга и Гильдесгейма. В грамоте Оттона 
(Mon. germ., Dipl. I, 502) — кн. Ольга названа "Regina Rugorum", почему 
некоторые старые писатели (Карамзин) сомневаются, не относится ли это 
известие к жителям острова Рюгена (!). Все подробности указывают, од-
нако, на Россию. См. разбор этой очень важной в данном случае контро-
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  зазначені базується на пізній інтерпретації легенди, де зазначено пропо-
відь св. Андрія на руських землях. В первісному ж літописному тексті 
власне про проповідь зовсім не йдеться! 

Проримська католицька тенденція проглядає, на думку деяких католи-
цьких авторів, у тому, що в тексті згадано Рим, а не Візантію. Цей висно-
вок звичайно стоїть у ряду таких «доказів» прокатолицьких тенденцій у 
давній Україні, як культ св. Петра та інших святих пап. Такі «докази» є 
просто смішними і розраховані на людей, зовсім не знайомих із історією 
Церкви та церковної літератури. Адже, як і в давнину, так і на сьогодні 
святий апостол Петро (який, власне, в Україні завше сприймався більше 
як засновник Антіохійської, ніж Римської церкви, що відповідає дійснос-
ті), і св. Климент, і інші православні папи не просто вшановуються, але 
протиставляються пізнішому відколу католицизму від православ’я. Проте, 
в даному випадку, згадка про Рим не може містити ніякого ідеологічного 
підґрунтя, оскільки він поміщений у записі лише для того, аби пояснити 
присутність св. Андрія на київських теренах в рамках відомих його апос-
тольських подорожей [Мюллер, 1974, С. 53]. 

«Я вважаю абсолютно неправильними ці спроби розв'язати загадку 
Сказання про Андрієві подорожі, — писав з цього приводу Л. Мюллер. — 
Сказання, що дійшло до нас, не відповідає приписуваним йому ідеологіч-
ним тенденціям… Вже той факт, що в Сказанні про Андрія було виявлено 
багато взаємовиключних тенденцій, а також непереконливість аргументів, 
що наводяться на захист окремих тенденцій, говорять про те, що в Ска-
занні взагалі не міститься ясної політичної або церковно-політичної тен-
денції» [Мюллер, 1974, С. 54–55]. Отже, найвірогідніше, створення цієї 
легенди не несло в собі якихось виразних ідеологічних схем. Просто, зна-
ючи про заснування Візантійської церкви св. Андрієм, і виходячи з наяв-
ної інформації, певне середовище, близьке до київського князя Всеволода 
Ярославича, створило свою версію легенди, яка не мала далекойдучих 
політичних мотивів, але, якоюсь мірою, служила звеличенню Києва [Мю-
ллер, 1974, С. 55; Брайчевський, 1988, С. 10–11]. Проте, головною причи-
ною появи легенди слід вважати абсолютно закономірне у будь-якого хри-
стиянського народу бажання пов’язати свої терени з кимсь із апостолів. 
Власне, таку ж спробу ми бачимо і в писаннях прп. Нестора, який 
пов’язував хрещення слов’ян із ап. Павлом. «Андрієва легенда» є лише 
«розпоширенням» цієї тенденції, неісторичним, але, як показала довга і 
складна історія сюжету, надзвичайно звабним. 

Проте, як ми уже говорили вище, навіть у XI ст. ця концепція прийма-
лася далеко не однозначно. Хоча, як видно з вищезгаданого листа (якщо 
вважати його автентичним документом), вона була відома в Києві уже в 
70-80х рр. XI ст. [Мюллер, 1974, С. 58] (згідно висновків деяких дослідни-
ків — в 30-х рр. [Чичуров, С. 12; Кузьмин, С. 38]), а 1086 року в Києві за-
сновано патрональний монастир на честь св. Андрія, прп. Нестор Літопи-
сець — ще раз наголосимо — у авторській редакції “Повісті минулих літ” 
[Шахматов; Жиленко, 1995; Патерик…] її не згадує. Отже, можемо твер-
дити, що “Андрієва легенда” була відкинута прп. Нестором не через не-

мечты о восстановлении Святой Софии несбыточны. И все доблестное 
упорство русских людей в этом направлении, уже на наших глазах, окон-
чилось только собственной катастрофой и гибелью царской России. 

А между тем "первый" Рим, — так давно похороненный и в Византии, 
и в Москве, — продолжал и продолжает стоять, на камне Петрове. Он пе-
режил Нерона и Аттилу, сарацин и норманнов, византийских басилевсов и 
немецких императоров, Лютера и Вольтера, Наполеона и Гарибальди, им-
перию протестантского Берлина и империю православного Петербурга... 
Не пора ли объективно, спокойно пересмотреть уроки истории и вспом-
нить о религиозных истоках древней, до-монгольской Руси, — Руси св. 
Ольги и св. Владимира, которая, подобно западным славянам, не порыва-
ла живительной связи с центром Вселенской Церкви и, следовательно, с 
завещанным самим Христом великим принципом деятельного единства 
всего христианского мира (Иоанна X. 16, ХVП, 11, 21, 22). 

 
Примечания: 
(1) Специальных сочинений, охватывающих весь этот важнейший во-

прос, до сих пор нет ни в русской, ни в иностранной литературе. Здесь 
можно назвать только введение к первому тому известной работы P. 
Pierling, La Russie et le Saint-Siege (Paris 1896), посвященной вообще более 
поздней эпохе, и небольшую университетскую диссертацию Т. Ediger, 
Russland aelteste Beziehungen zu Deutschland, Frankreich und der roemischen 
Kirche (Halle 1911). Период до XII века очень подробно разобран в старой 
работе Р. Verdiere, Origines catholiques de 1'Eglise Russe jusqu'au XII' siecle 
(во II-м томе "Etudes de theologie, de philosophie et d'histoire", Paris 1857) и 
в новейшем капитальном труде В. Leib, Rome, Kiev et Bysance a la fin du 
XP siecle (Paris 1924). Общий обзор отношений папства ко всем славян-
ским народам дает G. Markovic, Gli Slavi ed i Papi, 2 тома (Загреб 1897). 
Католической Церкви в России посвящен труд гр. Д. А. Толстого, Le 
Catholicisme romain en Russie (Paris 1863–1864). 

(2) Этот вопрос имеет довольно значительную литературу. Кроме об-
щих сочинений по истории русской церкви, здесь можно назвать следую-
щие монографии или журнальные статьи: 

Митр. Макарий. История христианства в России до Равноапостольного 
князя Владимира. СПБ. 1868 (2-ое изд.) . 

Е. Голубинский. Христианство в России до св. Владимира. Журн. Мин. 
Нар. Просв., т. 183 (1876). 

L, .d'Elissaide Castremont, Histoire de 1'introduction du christianisme sur le 
continent russe et vie de sainte Olga (1879). 

J. Heyduk, Anfange der Chrislianisierung des Russenatammes (Wien, 
1888). 

C. Петровский. Сказание об апостольской проповеди по северо-
восточному черноморскому побережью. Одесса, 1898. 

Р. А. Раlmieri, La conversione dei Russi si cristianismo, — в Studi 
Religiosi, vol.2(1901). 

Bonet-Maury, Les premiers temoignages de 1'introduction du chistianisme 
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  знання її, а на підставі власних студій, оскільки, бувши надзвичайно спо-
кусливою для національної самосвідомості українців, вона була й лишала-
ся тільки нічим не підтвердженою легендою! 

Проте, по смерті прп. Нестора, коли його твір потрапив до рук не надто 
заангажованих історичною правдою мономахівських прибічників, “Андрі-
єва легенда” була введена до “Повісті минулих літ”, де лишилася назавше. 

Та наших предків не дуже задовольняла лаконічна літописна оповідь. 
Так з’явилась версія про власне Хрещення св. Апостолом Андрієм части-
ни населення Київщини, яку бачимо, зокрема, у тексті Густинського літо-
пису та інших пізніх українських літописних та аґіографічних пам’ятках. 
Суттєвою відмінністю в них відзначається лише наведення місця постав-
лення хреста св. Андрія. Так в Густинському літописі та т.зв. «первісній» 
редакції пізнього українського поширеного житія св. Володимира це місце 
локалізоване як «де тепер брама кіевская стоит, от полудня» [Густинская 
летопись, С. 251; Перетц, С. 81]. В друкованій же редакції житія св. Воло-
димира повідомлення про хрест уже зовсім інше — «где тепер церков свя-
того Сімеона стоит» [Перетц, С. 95] . Цікаво, що перша топографічна вка-
зівка веде нас до помонгольського часу, коли, вірогідно, верхній Київ мав 
укріплення, набагато менші, ніж у давньоруські часи. Адже, дане місце 
мало локалізуватися на горі, а південні — Печерські (давньоруська назва 
— Лядські) ворота міста знаходились на території сучасного майдану Не-
залежності. Проте, існування протягом XIV-XV століть якихось більш 
обмежених площею укріплень на території Києва є цілком вірогідним. 
Така локалізація гаданого розташування хреста св. Андрія могла з’явитися 
у зв’язку з існуванням у Верхньому місті Андріївського (Янчиного) мона-
стиря, точне місцезнаходження якого на сьогодні не відоме, але який, у 
будь-якому випадку, містився не на місці сучасної Андріївської церкви, а 
далі по Десятинній вулиці, у бік Михайлівського Золотоверхого монасти-
ря. Значно більш точною з сучасної точки зору локалізацією є вказівка на 
Симеонівську церкву. Ця церква, позначена вдалині на плані Лаври 1638 
року, з’явилась вірогідно на місці давньої Воздвиженської (Хрестовозд-
виженської) церкви, відомої за документами XVI ст. На початку XVII ст. 
церква завалилася, і була поновлена уже в ім’я Симеона. На думку С. Го-
лубєва, «мабуть, по імені поновлювача, для знищення переказу про апос-
тола Андрієві, що суперечить домаганням папи на підпорядкування йому 
Руської церкви» [10]. З 1640-х років тут знову з’являється Воздвиженська 
церква. Зимою 1675–76 року церква була спалена татарами. На місце 
останньої 1690 року з Братського монастиря перенесено дерев’яний храм 
із усім убранством (там він мав бути замінений кам’яним собором) [11]. 
Ця остання церква отримала назву Андріївської. Власне, на цьому місці 
стоїть нині побудований у XVIII ст. кам’яний Андріївський храм. 

Ще одне цікаве українське “доповнення” давньої Андрієвої легенди 
знаходимо в “Історії Русів” Г. Кониського. Тут наступною “зупинкою” 
Апостола після Києва вказано не Новгород Великий, а Новгород-Сівер-
ський, до населення якого і віднесено вищевказану оповідь про лазні [12]. 
На порозі Неяситі на високому Дніпровському мисі Монастирці пока-

ской культурой, который западный мир взял на себя в первую половину 
этого трагического для России ХIII века. Ибо в то время, когда восточное 
христианство взывало о помощи к Западу против наседавших на него ази-
атских варваров, "франкские" крестоносцы на юге, подстрекаемые жадно-
стью Венецианцев (несмотря на запрещение папы), грабили Константино-
поль, а на севере — шведы, датчане и немцы тремя грозными параллель-
ными течениями вторгались в Россию, уже обессиленную от татарских, 
ударов (74)... и не даром эта эпоха умирающей "западной ориентации" и 
нарождающейся "восточной" дала нам два ярких типа святых русской 
Церкви — диаметрально противоположных идейно, но одинаково понят-
ных в ужасных условиях XIII века: тип стойкого исповедника веры Хри-
стовой, — как древние христианские мученики, не преклонившего колен 
ни перед великим ханом, ни перед его идолами, и за то зверски замучен-
ного в Орде — св. Михаила Черниговского, пылкого сына королевны 
польской Марии Казимировны (+ 1218) и, по-видимому, поборника воссо-
единения с Римом (75), старшая линия которого и покинула навсегда под-
чинившуюся татарам родину (76), и тип стойкого борца-рыцаря, св. Алек-
сандра Невского, борца с нападавшими с Запада пришельцами, ради род-
ной земли снесшего все унижения в той же ханской ставке! 

История восстановления державной национальной России пошла, как 
известно, по этому второму пути — следовательно, именно ценой отказа 
от западных культурных традиций до-монгольского периода вообще, и 
церковно-унитарских в частности; эти последние сделались исключитель-
но достоянием Руси западной и Украины, развивавшейся политически уже 
в рамках чуждой (литовской и впоследствии польской) государственно-
сти. Так произошел роковой разрыв со старо-русской традицией св. Ольги, 
св. Владимира и мудрого Ярослава. Религиозно-моральные детали этого 
трагического процесса в XIII веке — когда мысль и воля русских людей 
билась, ища выхода, между Западом и Востоком — заслуживали бы когда-
нибудь специального научного исследования. В качестве только внешних 
граней, знаменующих собой наступление существенно-нового отношения 
к католическому Западу, уже не в теории только, но и на практике, мы 
можем здесь привести лишь два показательных факта. На севере, в 1212 г., 
впервые имеет место факт, немыслимый в XI или XII веке: народ выгоняет 
из Пскова своего князя Владимира Мстиславича за то, что он выдал дочь 
за "латинянина", брата князя-епископа Рижского, знаменитого Альберта, 
основателя Риги и ордена Меченосцев (77). А на юге в 1233 г., киевский 
князь Владимир Рюрикович изгоняет из своей волости доминиканцев (78). 

В Константинополе, сидевшие теперь под новым латинским императо-
ром греческие монахи могли теперь злорадствовать. Но ретроспективно 
мы знаем, что радость эта была почти столь же эфемерна, как и непрочная 
Латинская Империя. После разрыва с единым христианским центром, це-
заро-папистские комбинации Востока не оказались долговечными. "Вто-
рой Рим" погиб (1453 г.) ровно 400 лет спустя после этого разрыва цер-
ковного единства, а сменивший его московский "третий Рим" еще ровно 
через 400 лет (Крымская война и Парижский мир) мог убедиться, что его 
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  зували місце, де спочивав Апостол [13]. 
 
“ Андрієва легенда” на сусідніх з Україною землях 
Протягом століть літописна оповідь обросла значними “фактами” і на 

терені Новгородської землі, жителів якої український літописний варіант 
оповіді “влаштовував” ще менше, ніж киян. У найбільш повному своєму 
розвої новгородська “Андрієва легенда” представлена в житії новгородсь-
кого святого Михаїла Клопського, який підвизався протягом 10–50 рр. XV 
ст. в Клопському Троїцькому монастирі на ріці Веряжі. Саме житіє напи-
сане в 1478–1479 рр. у Новгороді. Тут знаходимо такий текст: “Коли Апо-
столи починають розходитися в розсіяння народів, тоді первозванний Ан-
дрій... Всесвіт обходить і Понтійського моря досягнувши, до північних 
країн ступає. І до землі Словенської прийшовши, і тут Духа Святого, бла-
годаттю, пророцьки проповідує, і місцю [тому] возсіяння провіщає, і зна-
мення Небесного Царя — хрест — поставляє [там], де потім побудовано 
місто Київ. І звідти знову по Дніпру вгору прямує і звідти приходить до 
Ловати-ріки, і нею великого озера, Ільмерєм названого, досягає, і з нього у 
велику ріку Волхов входить, і великого й славного Новгорода досягає, і в 
околиці цього Великого Новгорода відходить вниз по Волхову, на від-
стань від Новгорода Великого на шістдесят поприщ, і тут жезл свій уст-
ромив [14] в землю. І звідтоді місце те прозвалося Грузином [15]. Коли ж 
за пророцтвом святого апостола Андрія просвітилася Велика Росія, тоді на 
тому місці, де святий апостол жезла свого встромив, храм святого Андрія 
поставляється і в ньому безцінний і чесний той скарб — багатоцілебний 
святого жезл покладається, про який чисельні й несповідимі оповідаються 
чудеса, що і до сьогодні всіма бачені є: всі ж віруючі благовірні мужі, кот-
рі приходять до храму святого Апостола, оглядають жезл святого, і з ві-
рою та любов’ю його цілують, торкаються і бачать написане на ньому. 
Таке бо написане на жезлі святого: “Якщо хто насмілиться винести жезл 
цей із храму святого, анафемствуваний буде”. Численні ж достовірні і бла-
говірні мужі оповідають, що неодноразово храм святого від вогню згоряв, 
жезл же святого цілим лишався, молитвами святого, іноді в повітрі неви-
димо триманий, іноді ж на іншому місці з’являючись. І [ще] те оповідають 
про жезл святого: один із давніх архієреїв славного цього і великого Нов-
города хотів одного разу золотом прикрасити жезл на честь Апостола. 
Святий же цього не зволив, і утримався святитель від цього починання. 
Дерево ж жезла того нікому невідоме, і зовсім нетлінне, але непошкодже-
не до сьогодні перебуває.” [16] 

Не менш вагомою “Андрієва легенда” стала і для Московської держа-
ви, де ця оповідь стала одним із обґрунтувань вельми сумнівної теорії про 
“перехід благодаті” від Риму другого — Візантії. 

Новгородські та деякі інші перекази про ап. Андрія, що склалися в різ-
них місцях колишньої Київської Русі на основі ранньої української леген-
ди, були систематизовані в Московії за часів митрополита Макарія. У 
найбільш повному вигляді зустрічаємо цю підбірку в пам’ятці московсь-
кого письменства XVI ст. — "Степенній книзі", де вони поміщені в житіях 

для которого был дан... папой Пасхалием II (1103 г) (69). 
Чтобы не оставить никаких сомнений в этом направлении, мы сошлем-

ся еще только на один. казус, особенно любопытный, по исключительно-
му русско-православному благочестию и даже святости той семьи которая 
решилась заключить такой брак. В 1125 г. известный князь Всеволод-
Гавриил Мстислав Новгородский, причисленный русской Церковью к ли-
ку святых ("чудотворец Псковский"), женатый на единственной дочери 
святого же князя Святослава-Панкратия Давидовича Черниговского (по 
прозванию "Святоши", в иночестве Николая) выдал замуж свою единст-
венную дочь Верхуглаву за Польского князя (70). 

Естественно, что при таких условиях и духовенство обоих обрядов — 
несмотря на некоторое их различие — представлялось народу "тем же", 
"общим". Еще в середине XII столетия Кирик Новгородский в своем "Во-
прошании" говорит (предписывая за это церковное покаяние), что русские 
женщины носят своих детей для крещения или молитвы безразлично к 
своим или "варяжским" священникам. "В своей простоте, — замечает по 
этому поводу академик Голубинский, — они не видели различия между 
одними и другими священниками и предпочитали ходить к чужим по ка-
ким-либо случайным причинам (71)". И это, прибавим мы, нисколько не 
удивительно, ибо и внешние обрядовые отличия (в смысле убранства и 
устройства храма, икон, облачения священников, богослужения и пр.) да-
леко еще не были так значительны, как в московский период; напомним 
только, что в то время в православных храмах и позднейших московских 
иконостасов еще не было, и священники русские ходили с тонзурой ("гу-
менцо"), как католические (72)... 

Если ко всему сказанному прибавить, что вся эта общая, восточно-
западная, греко-латинская обрядность, церковность и религиозность древ-
ней Руси находила себе духовное питание и поддержку в совместных мо-
литвах верующих перед знаменитыми, также общими, святыми того и 
другого обряда, то наша картина до-татарского религиозного общения 
России с католическим Западом будет достаточно поучительна. Не надо 
забывать, что еще в XX веке, после девяти столетий печальных недоразу-
мений и распрей перед иконой Божьей Матери Почаевской (Россия), Ост-
робрамской (Литва) н Ченстоховской (Польша) возносились и возносятся 
одинаково пламенные молитвы труждающихся и обремененных, как пра-
вославных, так и католиков. 

Все это радикально изменилось в течение XIII века, представляющего 
собой поистине трагический перелом в политической, экономической, 
общекультурной и религиозной истории русского народа (73). 

Перелом этот совершился не только в силу татарского нашествия, по-
литически разорвавшего Россию на три части (северно-восточный мон-
гольский улус, новгородско-псковскую торговую вольницу и Юго-
западную Русь-Литву) и оборвавшего значительную часть ее старых свя-
зей с Западом, но и вследствие одновременного натиска на нее со стороны 
этого самого католическо-германского мира. Никакой "западник" не мо-
жет и не должен забыть того величайшего греха перед общей христиан-
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  св. Ольги та Володимира [17]. Тут описано передусім легенду херсонську: 
“[Св. Андрій] прийшов до моря біля граду Херсона, і був тут на березі 
біля моря камінь великий, на якому стояв святий Андрій, молячись Богу. І 
поблагословив море Понтійське, на камені ж тому, як на воску, заглиб-
ленням відбилися ноги святого Андрія, які й до сьогодні видно. Коли ж 
море хвилюється, і морська вода досягає каменю і наливається до відбит-
ків ступнів св. Андрія, [або], коли від дощу наливаються, то приходять 
численні люди, і мажучися водою з каменю на ступнях св. Андрія і від 
багатьох хвороб зціляються”. Далі в “Степенній книзі” перераховано київ-
ську легенду та, в скороченому вигляді, вищенаведений новгородський 
переказ. Своя власна «Андрієва легенда» була створена навіть у Валаам-
ському монастирі — його засновники св. Сергій та Герман вважалися уч-
нями Апостола [18]. 

Не обійшла “Андрієва легенда” й Польщі, де також склалась відповід-
на її видозміна [19]. 

 
Питання про місце підвизу Інни, Римми і Пінни 
Ряд цікавих грецьких сказань закінчується оповіддю про трьох учнів 

святого — Інну, Римму і Пінну, які походили зі “Скіфії, країни північної” і 
замучені архонтом міста холодом — були прив’язані до стовпів вставле-
них у воду, і заморожені. В оповіді говориться про замерзлу воду, що до-
зволяє локалізувати місце їх підвизу до доволі північних земель. Втім, Є. 
Голубинський на підставі аналізу проложної оповіді про перенесення їхніх 
мощей, що спирається на грецьке першоджерело, зазначив, що мощі були 
перенесені до місця, що називається Алікс єп. Годдою. Ця інформація 
спонукає його локалізувати місце їхнього підвизу в Криму серед готів. Під 
Аліксом (чи Аліском) він має на увазі суч. Алушту, яка після к. IV ст. дій-
сно належала до Готської єпархії. Таким чином, Є. Голубинський разом 
відкидає і можливий зв’язок цих мучеників зі св. Андрієм, оскільки вони 
жили набагато пізніше [20]. Ми не вважаємо таке рішення остаточним, але 
мусимо відзначити, що для вивчення цього питання є на сьогодні брак 
інформації. 

 
 

3. Християнство в центральній Україні  
у перші століття по Різдву Христовому 

 
Легендарність оповіді про перебування у Києві св. Андрія аж ніяк не 

свідчить про пізнє знайомство населення України з християнством. При-
чому, це твердження стосується не лише приморських регіонів сучасної 
України, про які йшла мова вище. Християнство ширилося також серед 
населення Середньої Наддніпрянщини та інших районів України. Так, 
ранню християнізацію племен уличів та тиверців відмічав навіть великий 
скептик Є. Голубинський [21]. Проте, поширення християнства серед цих 
племен пов’язане з близькістю Північного Причорномор’я та й відносить-
ся уже, власне, до часів більш пізніх. Разом із тим, в результаті студій 

Руси татарским нашествием, ряд аналогичных фактов заканчивает собой 
набросанную выше картину. В 20-х годах указанного столетия (по-
видимому, в 1228 г.), только что основанный орден доминиканцев водво-
ряется уже в Киеве — вокруг своей церкви Пресвятой Девы Марии (62), а 
на Волге в то же время иноземец Аврамий ("иного языка") просвещает 
волжских болгар (63). 

Далее, в 1245 году известный ученик св. Франциска Фра-Джиованни 
Плано-Карпини, проездом к великому хану с миссией от папы, везде в 
России ведет мирные беседы о прямом присоединении русской Церкви к 
римской и в ханской ставке достигает воссоединения с Римом умирающе-
го князя Ярослава Суздальскаго, отца св. Александра Невского (64)... На-
конец, в ту же эпоху отрасль тех же францисканцев, женский орден кла-
рисс, распространяется в юго-западной России, и русские княжны всту-
пают в него так же, как в свои русские обители восточного обряда (65). 

Напомним в заключение, что из всех этих многочисленных сынов За-
падной Церкви, приходивших подвизаться в Россию, некоторые причтены 
были на их новой родине к лику святых: таковы, упомянутый выше пре-
подобный Антоний Римлянин (+ 1147 г.) и св. Аврамий, по прозванию 
"Болгарский" (+ 1229 г.) (66). 

В. При таких перекрестных течениях греческого и латинского церков-
ного влияния в до-монгольский период, не удивительно, что в те времена 
на Руси образовались даже — к великому неудовольствию греческого ду-
ховенства — некоторые особые сферы смешанных восточно-западных 
религиозных интересов, в которых миряне, несмотря на растущие распри 
между Римом и Византией, не хотели и не могли различать между грече-
ским и латинским обрядом. 

Такова, прежде всего, сфера смешанных браков. Тут, как и следовало 
ожидать, мы наблюдаем двойственную картину. Высшее греческое духо-
венство в России старается, конечно, всячески помешать бракам с ерети-
ческими "латинянами", и уже митрополит Иоанн (+ 1090 г.) сурово осуж-
дает князей русских за заключение браков с "причащающимися опресно-
ками", угрожая ослушникам даже церковной карой (67). Но практика еще 
совершенно игнорирует эти грозные византийские внушения. Фактически, 
весь XI, XII и даже XIII век полны браков русских княжен и княжичей с 
представителями и представительницами католических владетельных до-
мов Запада, и ни в одном случае (а, например, одних браков с Польским 
владетельным домом за этот период было более 20-ти!) мы не знаем чего-
либо подобного "переходу" из одного "вероисповедания" в другое, "отре-
чения" с одной стороны и "принятия" с другой и т. п. (68). Единственный 
известный нам случай, когда такой смешанный княжеский брак вызвал 
затруднения — по совсем другой причине (а именно из-за слишком близ-
кого родства брачущихся) — получил специальное каноническое разре-
шение высшей церковной власти, но совсем не в том смысле, как это было 
бы угодно только что писавшему об этом вопросе митрополиту Иоанну: 
мы имеем в виду брак княжны Збыславы, дочери великого князя Киевско-
го Святополка-Михаила с Болеславом III Польским, церковный диспенс 
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  останніх років вірогідність існування на терені центральної України хрис-
тиян уже в перші століття по апостольській проповіді виглядає дуже ймо-
вірним. Звичайно це явище пов’язують переважно із готським впливом 
[22]. Та контакти населення майбутнього ядра Київської Русі і з іншими 
землями, де сповідувалося православ’я не обумовлювалися, звичайно, 
тільки готськими впливами, і, власне, ніколи не припинялися [23]. При-
внесенню сюди християнського віровчення могли сприяти не лише торго-
ві контакти, але й приведення сюди полонених християн. Не слід також 
забувати, що до IV ст. в Римській імперії, а потім і в Готії періодично від-
бувалися гоніння на християн. При існуванні торгових шляхів у глиб ма-
терика це мало сприяти появі певної міграції християн — у тому, звичай-
но, випадку, якщо місцеві погани індиферентно ставилися до їх існування. 

Підтвердженням поширення на українських теренах саме православ’я є 
підпис «рóсського» єпископа під посланням про чистоту Віри, наведена 
нами нижче. Дане повідомлення не поодиноке. Існує ціла низка коротких 
повідомлень про хрещення народів східної Європи, зокрема скіфів. Інфо-
рмацію про це знаходимо уже в ранніх християнських письменників. Так 
серед християнських народів скіфи названі [24] у Квінта Септимія Флоре-
нта Тертуліана (бл. 160–220 рр.), Афанасія Олександрійського (бл. 300–
373 рр.), Єпіфанія, єп. Констанського (бл. 314–367 рр.), св. Іоанна Золото-
вустого (бл. 347–407 рр.) [25], Євсевія Ієроніма (бл. 30–40-х рр. IV ст. — 
420 р.), Феодорита Кірського (390–457 рр.). Звичайно, вважається, що в 
цих писаннях мова йде про хрещення у IV ст. готів, яких греки почасти 
також називали скіфами. Проте, нерідко в топонімічних реєстрах ім’я го-
тів стояло в списках окремо — поряд із іменем скіфів. Як зазначав М. 
Брайчевський: “Зрозуміло, поширення християнських ідей серед східно-
європейських племен мало місце й до офіційного хрещення візиготів, але 
воно стосувалося й інших етнічних груп, насамперед східних слов’ян-
антів, які (подібно до готів) являли собою великий демографічний масив у 
Північному Надчорномор’ ї. В усякому разі ці найдавніші свідчення урів-
нюють готів та їхніх сусідів, усуваючи саму думку про виключність Уль-
філова просвітництва. Навіть переклад Святого Письма на готську мову не 
можна розглядати як унікальний чи безпрецедентний факт: за... заявою 
Іоанна Златоуста тлумачення Біблії на варварські мови в ті часи (IV — 
поч. V ст.) було досить поширеним явищем” [26]. У багатьох випадках 
українському дослідникові вдалося довести, що під безликим іменем скі-
фів малися на увазі саме наші предки [27]. У світлі всього вищесказаного 
особливо важливим є підтвердження цих даних свідченнями археології — 
зокрема доведення ймовірності існування більш чи менш великого відсот-
ка християн серед племен-представників черняхівської археологічної ку-
льтури II–V ст. (антів). Власне, вперше думка про існування серед них 
християн була висловлена ще Є. Голубинським, який проте, ототожнював 
їх не з ареалом черняхівської культури (йому невідомої), а лише з уже зга-
даними нами пізнішими племінними союзами уличів та тіверців [28]. 

У сучасній історіографії питання про можливе поширення християнст-
ва між племенами черняхівців було підняте Е.А.Симоновичем 1955 р. на 

1. Мы видели уже, что с самого крещения Руси в дар русским князьям 
и духовным лицам приносят с Запада мощи святых, благоговейно прини-
маемые Православной Церковью. Привозят также и иконы (50), и предме-
ты церковной утвари; те и другие иногда сооружаются и в самой России 
западными мастерами или по западным образцам. Любопытно упомянуть 
здесь хотя бы только об иконах, богослужебных сосудах, колоколах за-
падного происхождения, принадлежавших знаменитому новгородскому 
Антониеву монастырю. По преданию они были привезены с собою преп. 
Антонием Римлянином (о котором см. еще дальше), хранились в основан-
ной им обители еще в эпоху его канонизации в 1597 г. и затем, по-
видимому, исчезли. Не лишне упомянуть также об известных "Корсун-
ских" (!) вратах Софийского собора в Новгороде с их латинскими, немец-
кими и старо-славянскими надписями (57), о древних, резных из дерева 
статуях святых (в частности, Николая Угодника) в старо-русских церквах 
(58), вероятно, приводивших в ужас московских начетчиков позднейшего 
времени, а также о декоративных деталях резьбы по камню на внешних 
стенах знаменитых храмов Владимиро-Суздальской области ХII–ХIП вв.; 
в них наши современные исследователи справедливо видят прямое влия-
ние католических зодчих и мастеров романского стиля, шедших в глухую 
северо-восточную Русь либо из ганзейского Новгорода, либо из полукато-
лической Галицкой Руси (59). 

2. Не надо, далее, забывать, что некоторые основатели весьма знамени-
тых впоследствии русских храмов, или монастырей были иноземцы, за-
падные люди. Мы уже знаем, что первую христианскую церковь в Киеве 
соорудили, еще в X веке, варяги-дружинники киевского князя. Та же бла-
гочестивая традиция продолжалась у них и в следующем, XI столетии. 
Знаменитый Успенский собор Киево-Печерской Лавры (1073 г.) построен, 
как известно, на средства знатного варяга Шимона, верного витязя вели-
кого князя Ярослава и его семьи (60). Другой швед, "Ольма" русской ле-
тописи (т. е. Holmi), соорудил в Киеве же церковь во имя св. Николая 
(именно, тотчас после "перенесения мощей" святителя в Бари), а "римля-
нин" Антоний, прибывший в Новгород около 1106 г., основывает там свой 
знаменитый монастырь. 

3. В связи с этим последним событием, мы переходим к фактам бес-
препятственного появления на Руси представителей католического Запада 
для проповеди христианства в обширных русских областях, для "миссии" 
внешней и внутренней. Так, подобно Бруно-Бонифацию при св. Владими-
ре, приезжавшему для проповеди Евангелия печенегам (см. выше), — уже 
через 130 лет после "разделения Церквей", князья Полоцкие дают, как из-
вестно, монахам-августинцам из Бремена разрешение крестить подвласт-
ных им латышей и ливов на Западной Двине (1181 г.), широко открывая 
тем самым двери для будущей немецкой колонизации Прибалтийского 
края! А около того же времени в Киеве проживает постоянный представи-
тель известного монастыря св. Эмерана в Регенсбурге и пересылает сво-
ему аббатству в Германию довольно значительные суммы (61). Наконец, 
уже в XIII веке, накануне общего разгрома и развала, произведенных на 
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  підставі аналізу змін у поховальному обряді черняхівської культури [29] і 
розроблена у його наступних роботах: “Магия и обряд погребений в чер-
няховскую эпоху” [30] та “О культовых представлениях населения юго-
западных областей СССР в позднеантичный период” [31]. Зразу зазначи-
мо, що, звичайно, мова не йде про загальне хрещення всього черняхівсь-
кого населення. Основна частина його лишалася поганами, про що свід-
чать численні знахідки капищ та ідолів [32]. 

Головним обґрунтуванням теорії Е. Симоновича є співвідношення між 
чотирма наявними типами черняхівських поховань — двох типів трупо-
спалень та двох — трупопокладень. Останні два типи відрізняються на-
самперед орієнтацією — головою на північ (II–IV ст.) та на захід (III–IV і 
наступні століття). Поховання з західною орієнтацією є зовсім або майже 
зовсім безінвентарними, що уже само по собі веде до думки про християн-
ську приналежність похованих тут [33]. Крім того, Є. Симонович дослідив 
численні випадки плюндрування могил із північною орієнтацією, причому 
спеціально знищувалася більшість кісток чи лише череп похованих. Цей 
обряд даний автор порівнює з відомим нам із давньоруських часів та, вла-
сне, етнографії варварським звичаєм нищення за якихось природних чи 
інших катаклізмів могил “навів”, так чи інакше пов’язаних у свідомості 
людей із чарами чи поганством [34]. 

М.Брайчевський відмічав також, що косий (“Андріївський”) хрест по-
сідає значне місце в орнаментиці черняхівського посуду [35]. Втім, зви-
чайно, такі зображення мали значне поширення і в чисто поганських зо-
браженнях. Наразі, найважливішим доказом поширення християнства се-
ред черняхівського населення є знахідка у поселенні біля с. Чорнівка (Че-
рнігівська обл.) ливарної формочки для відливки натільних хрестиків [36]. 

Загалом, поховань із західною орієнтацією в черняхівських поселеннях 
у до 30%. Дещо вищий цей відсоток у Надчорномор’ ї — 40% [37]. 

Цікаво, що пам’ять про цей час, як про “віки Троянові” [38] дожила у 
фольклорі до XII ст., про що згадано в “Слові о полку Ігоревім”. Цю згад-
ку Є. Голубинський коментує так: «Вельми цікавим чином збереглася па-
м'ять про Траяна у руських слов'ян. Знаменитого римського імператора 
вони перетворили у свого національного дуже знаменитого героя. Як та-
кого, вони зробили його патроном своєї землі, включивши його до числа 
своїх богів або напівбогів... і з цієї причини називали свою землю «землею 
Трояновою»... Славнозвісні часи свого так званого Трояна вони називали 
віками Трояновими; про здійснення доблесних справ вони казали йти слі-
дами Трояна; вони вели від часу імпер. Трояна, перетвореного ними у сво-
го національного Трояна, приблизне літочислення своїх часів доісторич-
них. Якщо не помиляємося, подібне тому, що в нас трапилося з імпер. 
Трояном у румунів, болгар і сербів)...» [39]. Підтримав цю думку й Б. Ри-
баков, зазначивши проте, що в «Віки Троянові» — це не час царювання 
одного імператора (стосовно до тривалості князювання Ярослава автор у 
цій же фразі пише не “віки”, а “літа”), а час існування Римської імперії, що 
збіглося з розквітом слов'янського життя в Середньому Придністров'я 
(Черняхівська культура), сильно забарвленої культурним впливом “Троя-

хинь и основательниц монастырей, со св. Евфросинией во главе (+ 1173 г. 
в Иерусалиме). Княжна Параскева пошла на богомолье в Рим, осталась 
там целых 7 лет "Богу служа" и там же скончалась в 1239 году. В 1273 г. 
она причислена к лику святых (48). 

Наконец, следует вообще отметить, что документы южной Германии 
(XII века) неоднократно упоминают о "peregrinantes de Ruzia (49) ". 

2. Вопрос о почитании специфически-западных святых в древней Рос-
сии почти вовсе не разработан, но уже несколько известных фактов этого 
рода говорят за основательность высказываемых здесь общих взглядов. 

Мы уже упоминали выше о важном значении в древней Руси культа 
священномученика папы Климента; он был. по-видимому, весьма распро-
странен в до-монгольский период (50). Далее, благодаря одному, разо-
бранному в конце минувшего века копиарию XV столетия, мы знаем, что 
великий князь Изяслав Ярославич (+ 1078 г.) посылал в Гнезно, на гроб-
ницу св. Адальберта-Войцеха. покров с вышитой на нем молитвой о по-
мощи, упоминавшей тезоименитого князю св. Димитрия (51). Еще более 
любопытен тот факт, что и простые русские люди (и притом еще более 
позднего периода) призывают святых Западной Церкви, вперемешку со 
своими. Среди сохранившихся в наших церковных музеях (еще не унич-
тоженных!) старых поминальных записей на кусках пергамента с молит-
вами разным святым (из северо-русских областей) мы встречаем имена 
святых чешских, скандинавских и даже английских: свв. Вацлава, Вита, 
Олафа, Канута, Альбана, Ботульфа (52)! Что сказали бы на это московские 
люди XVI–XVII века и некоторые российские иерархи ХIХ–ХХ?! 

3. Наконец, имеются в нашем распоряжении и документальные данные 
о пожертвованиях, шедших из России на сооружение и на поддержание 
церквей и монастырей на Западе, подобно тому, как в последующие века 
до последнего времени весь греко-православный Восток кормился обиль-
ными подаяниями от русского правительства и народа. Так, например, 
документы города Регенсбурга, являвшегося в те времена конечным пунк-
том большого торгового пути, шедшего из Киева в Западную Европу (че-
рез Краков и Прагу), сообщают нам, как в первую треть XII века при по-
стройке тамошнего монастыря свв. Иакова и Гертруды был послан в Киев 
для сбора пожертвований монах Маврикий, с почетом принятый великим 
князем и отпущенный местными именитыми людьми с пожертвованиями 
мехами на весьма крупную по тому времени сумму в 100 марок (53). От 
1162 года сохранилось известие о (неизвестном русским источникам) кня-
зе Buris'е, брате Датской королевы Софии — жены Вальдемара Великого 
и несомненной русской княжны, — в качестве одного из первых жертво-
вателей на основание монастыря в Lugumkloster, в Шлезвиге (54). Осо-
бенно часты были пожертвования этого рода со стороны Волынских и 
Галицких князей и пр. (55). 

Б. Обратныя явления — то, что мы назвали религиозным эндосмосом, 
— т. е. факты непосредственного перенесения с Запада объектов церков-
ного почитания в Россию или личного проникновения западного духовен-
ства и монахов — не менее поучительны. 
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  нової землі”. “Віки Троянові” — це II–IV ст., ті три сторіччя, коли сло-
в'янська знать продавала римлянам зерно, міряючи його римськими міра-
ми, накопичувала скарби римських монет, прикрашала дружин римськими 
виробами. Сам “Троян” був скоріше уособленням імперії в очах слов'ян, 
ніж реальною особою.” Б. Рибаков вважав, що цей період був найбільш 
глибоким пластом епічного матеріалу, що існував у XI–XII ст. [40] 

Таким чином, не дивлячись на фантастичність оповіді про хрещення 
київської землі Апостолом Андрієм Первозванним, ця легенда опосеред-
ковано виражає знання, можливо не зовсім усвідомлене, нашого народу 
про давні християнські традиції нашої Батьківщини. 

 
 

4. Деякі зауваги стосовно історії слов’янської писемності 
на території сучасної України 

 
Для українців, як і для всіх слов’янських народів, походження 

слов’янської грамоти традиційно пов’язане з ім’ям Костянтина (Кирила) 
Філософа та запровадженням слов’янського письма і Богослужіння сло-
в’янською мовою. Проте в останні три століття різні вчені неодноразово 
висловлювали альтернативну думку, відносячи появу слов’янської грамо-
ти до часу набагато більш раннього. Так, ще у XIX ст. Венеліним була 
зроблена спроба ототожнити слов’ян із готами, приписавши, таким чином, 
переклад Святого Письма Ульфілою до історії слов’янства [41]. Цей на 
сьогодні доволі анекдотичний висновок викликав на той час велику поле-
міку. “Ще пам’ятне для нас нещодавно надруковане, — пише О. Смєлов-
ський, — в однім російському часопису цікава полеміка двох учених літе-
раторів, із яких один... дуже переконливо доводив, що Кирилівська абетка 
давніша від глаголичної, і усупереч Венеліну, стверджував, що християнс-
тво не було відомо слов'янам IV сторіччя, що готи не слов'янський народ, 
що ще жодна людина не визнала мови готської слов'янською. Інший, на-
впаки, захищаючи Венеліна, говорив, що письменники середніх віків (на-
пр. Фома Архідиякон і Труберони) не робили ніякого розходження між 
готами і слов'янами, між готською мовою і слов'янською...” [42] 

Звичайно нинішня наука не може собі уявити такого курйозу, як вва-
жати готів слов’янським племенем [43]. Проте, наукові студії останнього 
століття дуже багато змінили в нашому погляді на історію християнства та 
християнського просвітництва на слов’янських і, зокрема, українських 
землях. Так, ми нині не вважаємо за істину ні дикість та багатосотлітню 
віддільність наших теренів від центрів світових цивілізацій, ні безрозділь-
не панування на них поганства аж до часів св. Володимира. Теорія про 
раннє знайомство наших пращурів із християнською релігією та й, врешті, 
уже однозначно усталена на сьогодні версія про першу спробу хрещення 
Київської Русі князем Аскольдом, ставить перед нами й питання про час 
виникнення слов’янської писемності на сучасній території України. 

шавших ясному сознанию одинаковой принадлежности и того, и другого, 
к "единой, святой, вселенской и апостольской Церкви" Христовой. 

А. Религиозные нити, которые тянулись в то время из православной 
Руси на латинский Запад, состояли в паломничестве русских людей к за-
падным святыням, в различных актах почитания специфически-западных 
святых, в пожертвованиях на построение католических храмов и мона-
стырей и пр. (Все приводимые ниже факты берутся нами намеренно уже 
из эпохи после "разделения Церквей".). 

1. Общеизвестно то усердие, с которым русские странствовали по "свя-
тым местам". На первом плане тут стоят, конечно, паломничества в Пале-
стину (ко Гробу Господню, в Вифлеем и к Иордану), и пример игумена 
Даниила (начало XII в.) доказывает, что русские люди двинулись в Свя-
тую Землю тотчас же после ее завоевания западными крестоносцами. Но 
весь XI и XII век стоят еще и под другим знаком — под знаком святынь: 
константинопольских на Востоке и римских на Западе, с разными другими 
пунктами почитания святынь, мощей и реликвий (46). Здесь, на Западе, 
для русских людей того времени, как и для всего христианского мира, ря-
дом с Римом — с его гробницами первоверховных апостолов и множест-
вом других святынь -— стоял, прежде всего, конечно, город Бари с моща-
ми св. Николая Чудотворца. 

Паломничества в "Бар-град" общеизвестны; они прошли сквозь ряд ве-
ков официального "разделения" и дожили до наших дней. Здесь нас инте-
ресует только тот факт, что хождение на богомолье в этот итальянский 
город установилось тотчас же вслед за столь неприятным для греков "пе-
ренесением мощей" святителя Николая (т. е., попросту похищением их 
итальянскими мореходами) из Мир Ликийских в Бари (1087 г.), причем, 
как известно, и местный праздник в честь этого события, утвержденный 
папой для всей Церкви в сентябре 1089 г. — немыслимый, конечно, в 
Церкви Восточной, — был. немедленно усвоен и на Руси. Это и есть наш 
"вешний Никола", 9 мая, введенный со всеми радостными для латинского 
(но не греческого) слуха хвалебными песнопениями по случаю этого со-
бытия тем же русским митрополитом Ефремом, которого мы видели уже 
выше между 1091 и 1096 г., т. е. целых 40 лет спустя после "разделения 
Церквей (47)"! 

Что касается специально Рима, то мы отметим только два особенно 
выдающихся случая паломничества ad limina apostolorum — в самом нача-
ле рассматриваемого сейчас периода и в самом его конце. О первом мы 
уже говорили: это — путешествие князя Ярополка-Петра, около 1075 г., в 
качестве представителя своего отца, великого князя Изяслава, с поручени-
ем лично "бить челом" св. Петру всею русскою землею. Второй случай — 
богомолье в собственном и сугубом смысле слова — тем более замечате-
лен, что он падает уже на XIII век, столь роковой (как увидим в заключе-
ние) в смысле рассматриваемых сейчас взаимоотношений. Мы имеем в 
виду паломничества княжны Параскевы (Пракседы), вероятно, дочери 
князя Рогволода-Василия из набожного "западнического" рода князей По-
лоцких, из которых в XII и XIII вв. вышел целый ряд благочестивых мона-

23 74 



  

 
 

Віщий Олег у 882 р. вбиває Аскольда і Діра,  
захоплюючи Київ для Ігоря Рюріковича.  

 

 
 

Тарас Шевченко. Аскольдова могила. 1846. Папір, сепія, акварель. 
kobzar.info/kobzar/works/pictures/1846/09/28/15.html 

церковно-славянская рукопись, восходящая именно к XII веку и содержа-
щая древнейший славянский перевод греческого "Номоканона", — сде-
ланный либо св. Мефодием, просветителем славянским, либо одним из его 
учеников — дает такой комментарий к упомянутому канону 28-му, за ко-
торый в Византии времен Керулария, конечно, отлучили бы от церкви и 
самого св. Мефодия! Русские люди, читая в XII веке этот славянский пе-
ревод "Номоканона", узнавали, именно, что 28 правило Халкидонского 
собора не было принято "блаженным папой Львом"; что совершенно не-
правильно считать, будто бы отцы вселенских соборов лишь от того при-
знавали первенство и честь за старым Римом (44), что этот город был сто-
лицей империи; что, напротив, это первенство проистекает из божествен-
ной благодати, сообщенной Петру, первому из апостолов (со ссылкой на 
знаменитый текст Матф. XVI, 17); что невозможно из-за земных интере-
сов переоценивать божеские дары и апостольские преимущества и вво-
дить новшества в церковные установления... 

Проф. Павлов не без удивления сам отмечает "папистское содержание" 
открытого им древнеславянского текста. Удивление должно уменьшиться, 
если мы будем обсуждать этот любопытный памятник не оторванным от 
его исторической обстановки, а в рамках старинной оппозиции по отно-
шению Византии со стороны некоторых просвещенных ею стран, начиная 
с Болгарии (Охридский экзархат!) и кончая, именно, Русью ХI–ХII века. 
Торжество идей "византийского папы" в славянских землях относится к 
значительно более позднему времени. 

 
V.  Религиозные связи древней Руси  
с католическим Западом в до-татарский период 
Если, как мы видим, церковню-политические отношения между Римом 

и древней Русью не порвались с разрывом между Римом и греческой Цер-
ковью (которому, между прочим, сочувствовали далеко не все византий-
ские императоры и восточные иерархи), то еще менее можно думать, что 
наладившееся как-то за 65 лет религиозное общение с западным миром 
вдруг оборвалось после 1054 года, как по мановению волшебного жезла. 

Напротив, как и следовало ожидать, несмотря на М. Керулария, это 
общение продолжало еще существовать, правда, систематически подтачи-
ваемое злобной полемикой греческих монахов, но все-таки еще достаточ-
но сильное, чтобы продержаться в толще народной, в общем, до XIII века. 
"Масса верующих в обеих Церквах, латинской и греческой, продолжает 
считать себя принадлежащей к тому же вероисповеданию (45)". 

Разные виды этих религиозных связей русского православного народа 
с католическим западом мы теперь и перечислим, с некоторыми наиболее 
характерными или любопытными пояснительными примерами. Мы видим 
здесь перед собой факты, так сказать, религиозного экдосмоса и эндосмо-
са, т. е. духовные связи, шедшие с одной стороны из России на Запад, с 
другой, с Запада в Россию, и дававшие в результате явления известного 
религиозно-церковного симбиоза двух равноценных "обрядов", сплошь и 
рядом перемешивавшихся в представлении народном и отнюдь не ме-
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  Про не просто знайомство, а й побутування на українських теренах 
власної алфавітної писемної системи задовго до Володимира Святого сві-
дчить уже нині існуючий текст «Повісті минулих літ», до якого її монома-
хівськими редакторами [44] було введено тексти давніх угод князів IX–X 
ст. із Грецією. Автентичність їх текстів не викликає на сьогодні сумніву 
[45], і вони були взяті, очевидно, у князівському архіві. Вагомими є також 
повідомлення про існування писемності в українців арабських письменни-
ків Ібн-Федлана та Ібн-Якубі ал-Недіма [46]. Відома також низька доволі 
промовистих археологічних знахідок коротких кириличних, чи, в усякому 
разі, «кирилоподібних» написів на керамічних посудинах IX–X ст. [47]. 

Дане наше дослідження має на меті в міру існуючого матеріалу дослі-
дити час більш ранній період — не лише до Володимирового, але й до 
Аскольдового хрещення. Втім, доводиться визнати, що коли період між 
Аскольдом і Володимиром вивчається дослідниками в основному на під-
ставі непрямих свідчень, то більш ранній період взагалі дає нам лише де-
які підстави для теоретизувань. І все ж, на нашу думку, не поставити, в 
усякому разі, питання про час створення основ української писемності на 
сьогодні не можна. Звичайно, теоретизувати при наявності такого незнач-
ного матеріалу — досить ризиковано. І все ж, не бачимо підстав однозна-
чно відкидати ту незначну інформацію, яку маємо в наявності. Ситуація 
періоду першої половини I тис. по Різдві Христовому, на нашу думку, 
сприяли як появі певної внутрішньої потреби в писемності, так і можливо-
сті більш простого його набуття шляхом адаптації запозичених писемних 
систем. Близькі торгівельні контакти давнього населення України з грець-
кими містами Північного Причорномор’я та через них із більш віддалени-
ми Грецією та Римом мали зумовити й доволі ранню появу тут писемнос-
ті, хоча б для господарчих потреб. Власне, різні знакові системи (не 
обов’язково у вигляді розвинутої писемності на території сучасної Украї-
ни, як і в інших районах, близько пов’язаних із античним світом були, по-
чинаючи ще з культур бронзового віку [48]. Деякі дослідники вважають їх 
навіть ієрогліфічною чи складовою писемністю [49]. Інші геть відкидають 
можливість її існування [50]. Власне, розмаїття наукових поглядів на цю 
проблему найкраще було сформульовано М. Брайчевським: «Загадкові 
знаки часто трапляються на речах, і це дає можливість бачити в них тавра 
або тамги, або сигнатури майстрів. Іноді вони виконують функцію гераль-
дичних символів, отже, є підстави бачити в них родові значки або перші 
герби (зокрема, слід згадати й тризуб — геральдичний символ початкової 
Русі). Але в деяких випадках жодне з таких припущень не може задоволь-
нити, і єдиною реальною гіпотезою вже ж таки залишається думка про 
якусь форму писемності. Йдеться, зокрема, про тексти... Вони, зрозуміло, 
складаються не з тамг чи знаків власності, а відбивають більш-менш роз-
винену семіотичну систему, покликану служити засобом універсальної 
передачі інформації» [51]. 

Таким чином, хоча ми можемо твердити про дуже давнє існування на 
території України якихось знакових систем, що мали тенденцію з гераль-
дичних, майнових та інших знаків перерости у певну писемну систему, 

маха) из-за избрания митрополитом киевским святого и ученого русского 
"монаха великого образа" (т. е. схимника) Клима, что не принято было в 
Византии. Так как греческий патриарх не признавал его законности и от-
казался его рукоположить, то перед собором русских епископов встала 
дилемма — либо подчиниться патриарху, либо, согласно автокефальным 
стремлениям Руси, вынести принципиальное решение о поставлении ми-
трополита помимо Византии. 

Собор порешил во втором смысле. Председательствовавший на нем 
епископ Черниговский привел, именно, следующий довод, который и вос-
торжествовал на соборе. "Я знаю, — сказал он, — что епископы, составив 
из себя собор, имеют право поставить митрополита;... к тому же у нас есть 
глава св. Климента: как греки ставят Патриарха рукою св. Иоанна, так и 
мы поставим митрополита". "Так и порешили", заканчивает летописец 
(10). Это знаменательное решение собора русских епископов, вместо ру-
коположения киевского митрополита византийским патриархом, "поста-
вить" его хранившейся в Киеве реликвиею главы папы римского св. Кли-
мента, состоялось 27 июня 1147 г., следовательно почти через 100 лет по-
сле "разделения Церквей", долженствовавшего разорвать всякую духов-
ную связь между Русью и Римом и связать первую навсегда с Византией! 

За XII же век мы читаем затем еще под 1169 годом о приходе в Россию 
послов от папы — к сожалению, неизвестно куда именно и по какому по-
воду (41). В Византии это было время блестящего и рыцарственного Ма-
нуила Комнена (+ 1180 г.), очень благоприятно настроенного к идее вос-
становления церковного мира между Востоком и Западом. 

Наконец, от того же XII века — все в области церковной политики или 
церковного права — у нас имеются интереснейшие доказательства того 
факта, что на Руси, в духовных сферах, даже и принципиально не забыва-
ли еще о примате кафедры св. Петра, в то же время относясь весьма скеп-
тически к попыткам узурпации византийским патриархом не принадле-
жащих ему прав или титулов. Дело идет о знаменитом "Каноне 28-м" Хал-
кидонского собора 451 года, передавшем второе место в Церкви после 
Рима, архиепископу Константинопольскому (в отмену постановления Ни-
кейского вселенского собора, решившего этот вопрос в пользу Александ-
рии), притом со странной для церковного акта мотивировкой, будто это 
первенство чести объясняется значением старой и новой императорской 
столицы, Рима и Константинополя! Как известно, — и с этим бесспорно 
доказанным фактом следовало бы уже примириться нашим духовным, 
писателям, — указанное решение было принято меньшинством отцов 
Халкидонского собора. Папой (св. Львом) оно было отвергнуто и, после 
весьма оживленной переписки его с императором Маркионом, императ-
рицей Пульхерией и патриархом Анатолием, было кассировано и в самой 
Византии: патриарх подчинился решению св. Льва (42). Тем не менее, этот 
канон всплыл, как якобы совершенно законный, во времена Фотиевой 
распри с Римом в IX веке, и греческая Церковь, в периоды столкновений с 
папами, пользовалась им, как одним из орудий в защиту своих притяза-
ний. Так вот, как это удалось открыть профессору А. Павлову (43), одна 
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  але однозначно сформулювати її приналежність то того чи іншого виду 
писемності, і тим більше прочитати її нікому ще не вдалося. Очевидно 
проблема тут полягає не лише в неправильних вихідних ідеях тих чи ін-
ших дослідників, але й у тому, що одні й ті ж графеми, чи, вірніше, їхня 
традиційна основа, могли використовуватися в різний час, а, вірогідно, і 
одночасно на різних територіях як в якості ієрогліфів, так і в якості пікто-
грам чи літер буквенно-звукового письма — тобто знаходитися на різних 
стадіях розвитку писемності, в основі якої лежали традиційні зображення. 

Зовсім інакше виглядає справа з процесом пристосування для письма 
слов’янською мовою грецьких символів. Проте, в даному контексті, нам 
хотілося б наголосити на одному аспекті цієї проблеми, яка старанно за-
мовчувалась до останнього часу в науковій літературі, і з ряду причин не 
афішується й на сьогодні. Мова йде про роль релігії в запровадженні пи-
семності. Якщо ми будемо говорити про цю проблему в, так би мовити, 
вселенському масштабі, то закономірно маємо дійти висновку, що виник-
нення систем письма в давніх світових цивілізаціях прямо з релігією не 
пов’язане. Основою писемності здебільшого виступали якісь усталені зна-
ки, які найвірогідніше використовувалися жерцями, проте перші записи 
мали здебільшого господарчий зміст. І лише пізніше, в міру подальшого 
розвитку писемності, вона стала застосовуватися для запису релігійних та 
й, загалом, літературних текстів. Справа в тому, що поганська релігія не 
потребує існування якоїсь записаної інформації однозначно. Швидше на-
впаки — поява писемності в давніх цивілізаціях сприяла подальшому роз-
витку культури в усіх її аспектах, і, в тому числі, й релігійної культури, 
при чому поступово писемність опинялась в руках жерців і набувала сак-
рального змісту. Зовсім іншу ситуацію ми бачимо у християнстві. Як най-
більш розвинута зі світових релігій, християнська несе в собі багатющу 
духовну спадщину, яка не може бути вповні проповідана без книги! Біль-
ше того, обмаль грамотних людей та книг неминуче веде до занепаду та 
перекручування християнських догм. У результаті — протягом віків мі-
сійна діяльність була безпосередньо пов’язана з просвітництвом. Особли-
вого значення цей зв’язок набув на православних землях, де проповідь та 
службу звичайно старалися вести національними мовами. Можна навести 
цілий ряд прикладів, коли поява алфавіту того чи іншого народу пов’язана 
саме з місіонерством. Найбільш раннім документально затвердженим 
прикладом цього по хрещенні Русі є діяльність св. Стефана Пермського, 
який, як відомо, був і творцем алфавіту перм’яків. 

Дана традиція мала мати свої витоки в історії християнізації України, 
та й загалом, території Київської Русі. Господарчі потреби, і, особливо, 
значний товарообмін із античним світом, вимагали від певних верств на-
селення хоча б поверхового знайомства з грецькими писемними знаками 
та грецькою мовою взагалі. Тими ж знаками могли записуватися й 
слов’янські слова. Так, уже в IX ст. відомі усталені правила передачі 
слов’янських слів грецькими літерами. Звук б передавався в таких випад-
ках «вітою», звук ш — «сигмою», ч, ц — поєднанням «тети» з «дзетою», у 
— поєднанням «омикрона» з «іпсилоном» [52]. Власне, подібне пристосу-

имя св. Петра и на своих монетах чеканил изображение этого апостола. 
Известны также пламенные молитвы за сына его матери к aп. Петру в так 
называемом Liber precum Gertrudis, который вместе со знаменитым псал-
тырем Егберта архиепископа Трирского (конца X века) составляет часть 
пергаментного кодекса, хранящегося в настоящее время в Cividale, в Ита-
лии. На двух его миниатюрах Ярополк и его супруга представлены моля-
щимися св. Петру и коронуемыми Спасителем, а его мать Гертруда (на 
первой из них) — распростертою у ног Апостола (39). Замечательно, что 
этот определенно "католический" русский князь эпохи после "разделения 
церквей", к тому же ходивший в Рим, к Папе, и бивший ему челом Рус-
скою Землею, был православною церковью причислен к лику святых. Его 
память празднуется 21 ноября. 

Заметим по поводу этих русско-княжеских отношений к Риму в конце 
XI века, что и еще около 180 лет спустя (1255 г.), знаменитый Даниил Ро-
манович Галицкий — один из могущественнейших государей своего вре-
мени и последний блестящий представитель "европейского" типа русского 
князя до-татарского периода — также не поколебался получить от папы 
королевскую корону с неслыханным до того времени титулом "Rex 
Russiae"... 

Но не одни только князья интересовались продолжением добрых от-
ношений к Св. Престолу. Около 12 лет после водворения Изяслава в Кие-
ве, уже в бытность вел. князем Всеволода, имел место любопытный слу-
чай (к сожалению, неизвестный нам во всех подробностях), касающийся 
сношений с Римом Киевского митрополита. 

Около 1089 г. прибыло в Киев к митрополиту Иоанну посольство ан-
типапы Гиберта (Климента III), вероятно с целью укрепления его положе-
ния через ожидавшееся признание его со стороны России. Иоанн отвечал 
посланием, составленным в самых почтительных выражениях, но в то же 
время перечислявшим главнейшие "заблуждения" латинян, и рекомендо-
вал Клименту об интересующих, его предметах договориться сначала с 
Константинопольским патриархом. Этот ответ митрополита (кстати ска-
зать, первое по времени не-апокрифическое писание "против латинян", 
составленное в России, хотя и не русским автором), конечно, не удивите-
лен в устах иерарха-грека. Но что удивительно, это то, что несмотря на 
такой уклончивый и обличительный ответ, данный антипапе, преемник 
Иоанна, русский митрополит Ефрем, сам послал в Рим доверенное лицо, 
вероятно, с целью, лично удостовериться на месте в положении вещей в 
Вечном Городе. И посланец этот возвращается в 1091 г. в Россию от папы: 
"Приде Феодор, грек митрополич, — отмечает наш летописец — от Папы 
из Рима и принесе много мощей святых". 

Если обратиться теперь к отношению русских к греческому патриарху, 
то окажется, что за конфликтом времен Ярослава (см. выше) следуют и 
другие, из которых наиболее ярким является столкновение 1147 года. Те-
перь "раскол" длился 9 лет (по 1155 год), причем русские епископы нашли 
в себе смелость поставить вопрос во всю его принципиальную широту. 
Спор возгорелся при великом князе Изяславе Мстиславиче (внуке Моно-
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  вання до слов’янських звуків ми бачимо нині в слов’янських мовах, які 
користуються латиницею. Це, звичайно, не дуже зручно. Проте, у всіх цих 
народів протягом віків державною релігією був католицизм, де однознач-
но відкидалось існування місцевих мов, не лише як Богослужбових, але й 
мов релігійної культури загалом. Для вирішення ж усіх інших проблем, 
що вимагають існування писемності, головним чином, для господарчих 
записів, цілком достатньо було й такого пристосування. Проте, як ми уже 
наголошували, такі варіанти писемності не придатні для православного 
християнського місіонерства, яке завше йшло шляхом проповіді місцеви-
ми мовами. Дуже вже складно було передати які імена власні, так і склад-
ні поняття Святого Письма й іншої християнської літератури в слов’ян-
ському перекладі без застосування спеціальних знаків для слов’янських 
літер! Таким чином, саме православна орієнтація зумовила появу і побу-
тування повноцінної, спеціально пристосованої для всіх слов’янських мов 
азбуки. 

Отже, якщо нині ми твердимо про те, що серед слов’янського населен-
ня черняхівської культури був певний відсоток християн, то, виходить, 
далеко не в IX ст., а значно раніше постало й питання, розв’язання якого 
протягом століття відносилося лише до заслуг св. Костянтина та Мефодія 
— необхідності перекладу на слов’янську мову Святого Письма та інших 
християнських текстів. Потрібно зазначити, що оскільки мова тут іде про 
перші століття по Різдві Христовому, то проблема переходу на сло-
в’янську мову служби видається для тогочасної Церкви Христової набага-
то простішим завданням, ніж це було в часи св. Костянтина. Це були сто-
ліття становлення буквально всіх церковних інституцій, становлення Бо-
гослужбових канонів, і кількість текстів, які вимагали перекладу, була не 
такою значною, як в наступні століття. До необхідних Богослужбових тек-
стів належали тоді передусім Євангелія, Апостол, паремії (вибірки зі Ста-
рого Завіту, головним чином, із пророцтв), Псалтир, та певна кількість 
більш чи менш уніфікованих текстів, які використовувалися в процесі Лі-
тургії Вірних. До цього можна додати створення різних молитвословів, 
авторами яких переважно були керівники та вірні певної общини [53], а 
також житія мучеників. Ясно, що значні проблеми могли виникати лише у 
процесі перекладу Святого Письма. Відома цитата св. Іоанна Золотовусто-
го (347 — 14 вересня 407 рр.) з його коментарів до Євангелії Матфея, де 
зазначено: «... і скіфи, і савромати... замешкані на самому краї Всесвіту, 
перекладаючи Святе Письмо кожен на свою мову, філософствують про ці 
слова» [54]. Написане це було св. Іоанном не голослівно. Як ми уже гово-
рили вище, згідно повідомлення Феодорита, єп. Кірського у книзі п’ятій 
його Церковної історії, св. Іоанн Златоуст брав участь у проповіді серед 
«скіфів»-аріан (готів, але можливо й представників інших етносів) [55]. 
Таким чином, він був у курсі місцевих релігійних проблем. 

Той же Феодорит, єп. Кірський, у своєму писанні «Лікування еллінсь-
ких пристрастей чи пізнання Євангельської істини з еллінської філософії» 
відзначав: «...Ми можемо наочно показати силу апостольських і пророчих 
навчань; тому що весь Всесвіт виповнений цими промовами. І єврейська 

скоп Охридский, утверждал, что ни одно из этих обвинений не касается 
собственно сущности веры Христовой и все они объясняются только вза-
имным национальным соперничеством, а также недостатком у критиков 
подлинного духа христианской любви (37). 

Как бы то ни было, но по крайней мере полтора века понадобилось для 
того, чтобы вся эта греческая полемическая литература (конечно, недос-
тупная сколько-нибудь широким слоям русского народа) оказала на него 
наконец то воздействие — при неблагоприятно изменившихся политиче-
ских условиях — которого так добивались в Константинополе. 

Для XI и XII века положение остается следующим: стремясь разрешать 
церковные вопросы в зависимости от потребностей светской своей поли-
тики и ни мало не помышляя о прекращении связей с Римом в угоду Ви-
зантии, правители земли русской решают вопрос об отношении к Папе, 
так сказать "судя по обстоятельствам". Народ же русский продолжает от-
носиться к западному христианскому миру — к его святыням, иерархии, 
верующим., — так же, как относился к ним с самого принятия христиан-
ства, т. е., как к братьям во Христе, хотя и "другого обряда". 

Всему этому необходимо представить теперь доказательства, которые 
мы расположим, сообразно только что сказанному, по двум основным об-
ластям взаимных отношений между Русью и Западом — отношений цер-
ковно-государственных и .религиозно-общественных. 

В сфере церковно-государственной, XI и XII век дают нам весьма лю-
бопытные примеры отношения древней Руси к высшим носителям духов-
ной власти в Риме и в Византии. 

Двадцать лет спустя после "разделения Церквей" имел место знамена-
тельный случай обращения вел. князя Киевского (Изяслава-Димитрия 
Ярославича) к авторитету папы Григория VII. Хотя об этом казусе не 
очень было принято распространяться в наших старых учебниках, можно 
думать, что, подробно рассказанный Карамзиным и другими, он все-таки 
более или менее известен широким кругам читающей русской публики 
(38). Дело вкратце заключалось в том, что в своей распре с младшими 
братьями за Киевский стол, законный великий князь русский должен был 
бежать за границу (в Польшу и потом в Германию), откуда и апеллировал 
в защиту своих прав к обоим главам средневековой "христианской рес-
публики" — к императору (Генриху IV) и к папе. Как и другие государи 
(католики) того времени, Изяслав снарядил по этому случаю посольство в 
Рим -— "ad limina apostolorum", — а именно послал своего сына Яропол-
ка-Петра с поручением отдать всю русскую землю под "покровительство 
св. Петра" (Patrocinium beati Petri). Папа деятельно вступился за Изяслава 
и написал по этому делу два дошедших до нас послания, одно великому 
князю, другое королю польскому, которому поручалось помочь ему воз-
вратить себе престол. В конце концов, Изяслав вернулся в Киев (1077 г.). 
Любопытно, что этот Ярополк-Петр (бывший князем Владимиро-
Волынским и Туровским и убитый в 1086 или 1087 году) оставался до 
смерти — так же, как и его мать, польская княжна Гертруда, — особым 
почитателем Первоверховного Апостола: в Киеве он построил церковь во 
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  мова перекладена не тільки на грецьку, але і на римську, єгипетську, пер-
ську, індійську, вірменську, скіфську і савроматську, або, коротко говоря-
чи, на всі мови, на яких продовжують говорити всі народи... » [56]. 

Все вищесказане веде нас до висновку про не лише можливість, але 
певну обґрунтованість існування перекладів в усякому разі Євангелія, 
Псалтиря та певних Богослужбових текстів слов’янською мовою ще в пе-
рші століття по Різдві Христовому. Зрозуміло, що ці тексти мали бути за-
писані, причому записані саме звуковим письмом, найімовірніше запози-
ченим у греків, але максимально пристосованим до умов слов’янської мо-
ви, причому додаткові літери створювалися під більшим чи меншим впли-
вом місцевої епіграфіки. Не виключено, що в різних общинах існувало й 
декілька писемних систем, причому одна з них була створена на основі 
місцевої епіграфіки. Можливість існування такого алфавіту та, взагалі, 
можливість співіснування на одній території двох систем письма, неодно-
разово обґрунтовувалась дослідниками [57]. 

Наразі нам би хотілося висловити з цього приводу одне припущення, 
яке на даному етапі не виглядає однозначно аргументованим, але все ж, на 
нашу думку, має право на існування. У наведених вище повідомленнях 
іноземних істориків про слов’янську писемність, а також у деяких інших 
— у повідомленні німецького історика Титмара Мерзебургського (976–
1018 рр.), який бачив слов’янські письмена в поганському храмі, та анало-
гічне повідомлення арабського письменника Аль Массуді (пом. 956 р.), 
описано, найвірогідніше, якусь місцеву форму писемності, оскільки всі ці 
автори були добре знайомі з грецькою писемністю і не могли б не відміти-
ти схожості з нею. Як можна помітити, скрізь тут іде мова саме про поган-
ські культові предмети. Це закономірно — протягом довгого процесу фо-
рмування місцевої писемності до неї найбільш причетними виявлялися 
волхви. Тому, не залежно від того, чи встигли місцеві писемні системи 
(під впливом грецької абетки) набути буквенно-звукової форми, і чи вза-
галі, були вони розвинуті в повноцінні форми писемності, ми можемо 
припустити, що саме руське жрецтво — волхви — були «господарями» 
писемності, яка поступово розвинулась на місцевому ґрунті, у той час, як 
процес формування протокириличної абетки відбувався передовсім у хри-
стиянських чи близьких до християнства прошарках населення, у тому 
числі — серед купців та військових найманців, які служили в грецьких 
військах. 

На жаль, пам’ятки черняхівської письменності, навіть якщо вона набу-
ла певного розвитку, майже не дійшли до нашого часу. Це, можливо, 
пов’язано з матеріалом, який використовували для письма. Це могли бути 
як навощені таблички, як у Римі, так і береста, одним словом матеріал, 
який дуже й дуже рідко зберігається в землі. Натомість, добре відомі ін-
струменти, якими користувалися черняхівські писарі. Поширеною катего-
рією знахідок є характерні кістяні стилі [58]. Вони знайдені археологами у 
Великих Вікнинах на Волині, Єркинцях на Переяславщині, Радуцківці на 
Полтавщині, Неслухові в Галичині та ін. У деяких місцях знайдено навіть 
по декілька їх екземплярів. М. Брайчевський коментує ці знахідки так: 

согласно желанию великого князя, русский иерарх, бывший священник 
его великокняжеского села Берестова, знаменитый Илларион, — без уча-
стия Византийского патриарха. Вызванный этим фактом церковно-
иерархический конфликт между Киевом и Константинополем длился до 
самой кончины Ярослава, разрешившись лишь в 1055 г., так что и "разде-
ление Церквей" 1054 г. застало русскую Церковь саму в состоянии кано-
нического разрыва по отношению к Византийскому патриарху. Поэтому, с 
точки зрения церковного права, чрезвычайно важно и интересно отметить, 
что акт отлучения Михаила Керулария, возложенный папскими легатами 
на престол собора св. Софии в Константипополе, ни в каком случае не мог 
распространиться на русскую Церковь. 

И действительно, здесь необходимо привести ту любопытную подроб-
ность всей этой международно-церковной драмы, вызванной (главным 
образом) честолюбивыми стремлениями "византийского папы" (33) — и, 
увы, не изжитой до настоящего времени — что папская миссия для воз-
вращения из Константинополя в Рим выбрала кружной путь и направи-
лась сначала в Киев, где с подобающими почестями и была принята вели-
ким князем и русским духовенством (34). 

 
IV. Русь и Рим после " разделения церквей"  
(в церковно-государственном отношении) 
Приведенные только что факты предопределяют собою все ближайшее 

развитие вопроса о взаимных отношениях Руси и Рима после разрыва ме-
жду папой и византийским патриархом. Теория, будто этот разрыв меха-
нически повлек за собой прекращение всяких сношений между Россий-
ской и римской Церковью, не выдерживает самой снисходительной кри-
тики. Правда, с конца XI столетия греческие архиереи и монахи в России 
начинают уже настоящую кампанию против римской "ереси", и XII или 
XIII веку принадлежит несколько полемических памфлетов "против лати-
нян" (35), иногда прикрывавшихся, для придания им большей авторитет-
ности, известными на Руси именами или возникших, будто бы, в эпоху 
еще ее крещения (36)! Но ни русские князья, ни подлинно-русское духо-
венство, ни народ русский, не очень быстро поддавались на эту глухую 
работу греков (вообще, в России мало популярных), тем более, что глав-
ная причина этой борьбы с Византией — вопрос о главенстве папы и 
стремление Керулария создать параллельное папство на востоке —
тщательно замалчивалась в этих нападках на Рим. Против папства выстав-
лялись в то время еще мало понятные для русских обвинения догматиче-
ского и обрядового характера. По крайней мере, в знаменитом своем слове 
"О законе и благодати" подлинно-русский митрополит Иллариои (1051–
1055) не находит еще ни слова осуждения по адресу западных христиан, и 
70 лет спустя Владимир Мономах (+ 1125) еще усиленно допытывается, в 
чем же собственно они отступили от учения семи вселенских соборов. И 
митрополит грек Никифор (+ 1121) пишет ему целое объяснение, главную 
роль в котором играет обвинение "латинян" в употреблении опресноков, 
— тогда как его старший современник, Феофилакт болгарский, архиепи-
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  «Дехто визначає ті стилі як "двобічні проколки". Тут має місце очевидне 
непорозуміння. Проколки, виготовлені з кістки, кочедики, навіть голки 
черняхівської культури добре відомі, але не про них мова. Інструменти, 
про які йдеться, мають дуже ретельно оформлені тригранні вістря, абсо-
лютно непотрібні для проколок, але дуже характерні саме для стилів. Во-
ни прекрасно пристосовані прорізувати літери по дереву чи бересті. Знахі-
дки цих речей не залишають сумніву, що черняхівські племена знали пи-
семність» [59]. Серед доволі рідкісних знахідок палеографічної спадщини 
черняхівської (антської) доби існує декілька написів, що бувши нанесені 
на довговічний матеріал, дійшли до нашого часу. Найцікавішими серед 
них є серія написів, знайдених при розкопках поселення в Лепесівці на 
південній Волині [60]. М. Брайчевський пов’язує великий палеографічний 
матеріал, знайдений тут, із тим, що тут в черняхівські часи існував якийсь 
культовий центр. Серед опублікованих знахідок налічується 10 написів, 
виконаних грецькими літерами. Один з них автор розкопок читає як bol, 
розглядаючи його як поєднання числівника 12 із скороченим грецьким 
«олія». На жаль, інші знайдені тут графіті є лише окремими літерами, мо-
жливо монограмами. За палеографічними особливостями М. Брайчевський 
датує їх другою чвертю І тисячоліття н. е. [61]. Крім цієї знахідки, відомий 
також фрагмент (на жаль, дефектний) кераміки з написом із поселення 
Ріпнів II (Львівська обл.) [62]. Ще один фрагмент кераміки з грецьким 
написом був знайдений на поселенні в с. Огурцове на Харківщині на ула-
мку сіролискованого глека, дуже характерного для черняхівської культу-
ри. Написи латинським алфавітом відомі в Молдавії та Румунії, що є ціл-
ком зрозумілим, оскільки ця територія знаходилась під переважаючим 
римським впливом [63]. Іноді на черняхівській кераміці трапляються зна-
ки, подібні до літер, які, можливо, служили таврами або сигнатурами май-
стрів. «... знахідки, подібні до перелічених вище, — пише М. Брайчевсь-
кий, — поза сумнівом є пам'яткою місцевої, черняхівської писемності, 
здійснюваної за допомогою грецького чи латинського алфавіту... В умовах 
активних економічних та культурних взаємин першої половини та середи-
ни І тис. н. е. наші предки зробили рішучий крок до засвоєння античної 
писемної традиції, а тим самим — і до створення власної, впорядкованої 
писемності на фонетичній основі. "Устроєніє" слов'янських письмен у 
Східній Європі здійснювалося стихійно, причому двома потоками. Пер-
ший мав за вихідну реалію місцеву зароджувану ієрогліфіку, другий — 
античне звукове письмо» [64]. 

У середині І тис. н. е. для північно-чорноморських степів почалися ва-
жкі часи навал і спустошень. Тому друга половина І тис. не може похва-
литися особливим багатством та розмаїтістю матеріалів. Християнство у 
ці століття дуже сильно здало на території сучасної центральної України 
свої позиції. Втім, — послабився — ще не значить — зник. В будь-якому 
випадку, близькість християнських земель зумовлювала і певний вплив 
його на наших предків. Наразі ми не можемо сказати, чи дійшло щось із 
перекладів Святого Письма з черняхівських часів до часу заснування Ки-
ївської держави, і, зокрема, до хрещення Аскольда. Звичайно, весь Бого-

странами католического запада, не только светско-политическому, но и 
духовному. Подобно тому, как еще в княжение св. Владимира (1013) дочь 
Болеслава I Польского, избранную в жены Святополку, сопровождал в 
Киев польский епископ Рейнберн, так в 1048 г. за Анной Ярославной, не-
вестой короля Генриха Французского, является в Россию целая депутация 
католических епископов из Франции. И королева Анна останется, так ска-
зать, символом этого "католического" периода истории Руси. В Париже 
она молится над своим церковно-славянским Евангелием (28) и в то же 
время всей душой входит в круг идей западного "латинского" христианст-
ва. Уже овдовев и, следовательно, без всякого давления со стороны своего 
царственного супруга, она строит церковь в Senlis во имя священномуче-
ника Викентия, диакона Сарагосского, с аббатством для каноников-
августинцев, а один из ее сыновей (Гуго, граф Вермандуа) является одним 
из главных предводителей первого крестового похода (29). Игумен Дани-
ил, исходивший св. Землю в княжение Святополка II Михаила, не мог не 
быть встречен там радушно соратниками двоюродного брата своего князя! 

Рядом с этими фактами, так сказать, внешне-политической близости 
Ярослава к католическому Западу, имеются веские данные, указывающие 
и на глубокое внутреннее влияние последнего на культурно-религиозную 
жизнь Руси, как нового христианского государства. Мы имеем в виду 
древнерусское церковное законодательство, восходящее бесспорно ко 
временам св. Владимира и Ярослава и отражающее столь близкие заимст-
вования именно из западно-европейского (германского) канонического 
права (30), что нашим исследователям, желавшим полностью остаться в 
"греческой" традиции (например, Голубинскому), не оставалось ничего 
другого, как, объявить его чьей-то позднейшей подделкой. Но кому и для 
чего понадобилась бы столь мало вероятная подделка в более поздний 
период русской церковной истории, когда каноническое воздействие За-
пада явилось бы еще более непонятным?! 

Наконец, мы подходим к главному событию русской церковной исто-
рии времени Ярослава — разрыву русской Церкви с Византией и последо-
вавшему за ним разрыву между Византией и Римом (1054). 

Отмеченное выше стремление Киева к автокефалии, т. е. к канониче-
ской независимости от Византии — для которой новообращенная Русь 
являлась не более как... 61-ой епархией "вселенского" патриархата (31) — 
должно было, конечно, очень скоро привести к открытому разрыву с гре-
ческой Церковью. 

Есть известие, что еще в 1021 г., вскоре после своей женитьбы на Ин-
гигерде Шведской, Ярослав просил себе независимого от Константинопо-
ля епископа у папы (Бенедикта VIII), который и прислал ему, будто бы, 
ученого болгарина Алексея, весьма недолго, впрочем, пробывшего в Кие-
ве из-за греческих интриг (32). 

Затем, подготовленный размолвкой 1039–1043 гг. (из-за отказа митро-
полита Феопемпта канонизировать князя Владимира) и трехлетней войной 
Ярослава с греками (1043 по 1046 г.), разрыв с Византией открыто про-
изошел в 1051 г., когда на киевский митрополичий престол был поставлен, 
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  службовий круг православної церкви, що розвинувся за ці століття, навряд 
чи перекладався на слов’янську мову, в усякому разі, систематично. Адже, 
для організації перекладу великої кількості книг необхідна була значна 
державна підтримка. Тому, найвірогідніше, нечисленні християни-русини 
могли послуговуватися у першу чергу грецькими книгами, і служити гре-
цькою мовою. Проте, задумаймося, чи міг запропонувати таку службу і 
такі книги своїм співвітчизникам Аскольд? Хіба що на перших порах. Пе-
ред ним однак мало постати те ж питання, яке постало й перед Ростисла-
вом Моравським. Чому ж він не звернувся до Константинопольського па-
тріархату з аналогічною пропозицією? Чому 860 чи наступного року св. 
Костянтин, їдучи в далекий шлях на проповідь до Хазарії, залишив поза 
увагою українські землі? М. Брайчевський відзначав, що причина цього 
може бути тільки одна — Київська Русь в її тодішніх межах вважалась 
греками країною християнською. І, найвірогідніше мала на той час свою 
християнську писемність та переклади Святого Письма, і, в усякому разі, 
основних богослужбових книг. Повідомлення про це знаходимо і в самому 
оригіналі житія св. Костянтина, де відзначено знайдення святим «руської» 
азбуки у Херсонесі. Цей фрагмент формулюється так: «Знайшов же тут 
[св. Костянтин — І. Ж] Євангелію і Псалтир, написані руськими пи-
сьменами [65], і чоловіка знайшов, що говорив тією ж мовою, і розмовляв 
із ним, і зрозумів смисл тої мови, і, порівнюючи її зі своєю мовою, виріз-
нив букви голосні та приголосні і, творячи молитву Богу, невдовзі почав 
читати й говорити. І численні дивувалися йому, хвалячи Бога» [66]. Те, що 
слов’янська мова зустрінутого св. Костянтином чоловіка не була доконче 
зрозуміла святому — в цьому нема нічого дивного. Слов’янська мова на ті 
часи давно вже перестала бути спільною для всіх слов’янських територій, 
і мова самого св. Костянтина, як і, приміром мова Великоморавської дер-
жави, далеко не була тотожна тій мові, якою користувалися слов’яни Се-
редньої Наддніпрянщини. 

На жаль, «офіційна наука» XVIII–XIX ст. поставилася до повідомлення 
житія св. Костянтина з закономірним для неї надмірним скепсисом у пи-
таннях, нею ж самою, з її ж точки зору, не усталеним. "Якщо розуміти усе 
так, як розповідає легенда, — писав І. Ягич,— то потрібно було б припус-
тити, що Костянтин виявив не тільки глаголичне письмо, а і готовий сло-
в'янський переклад Євангелія і Псалтиря; отже все головне вже було зроб-
лене без нього і раніш від його. Така думка суперечить ходу і всім істори-
чним свідченням того знаменного культурного досягнення, що міцно по-
в'язане з ім'ям Костянтина-Кирила" [67]. Отже, власне: не може бути тому, 
що це виходить за рамки поглядів сучасної науки. І інших доказів не по-
требуємо! Проте задумаймося: житіє св. Костянтина оповідає про ство-
рення ним самим того ж, що він знайшов у готовому вигляді! Про яку фа-
льсифікацію може йти мова за таких обставин? Проте дуже вже тяжко 
приживалось це повідомлення в головах науковців. Протягом останнього 
століття маємо в науковій літературі, за влучним висловом М. Брайчевсь-
кого «уперту тенденцію якось здихатися небажаного епізоду» [68]. Для 
втілення цієї тенденції винаходились складні й мало вмотивовані версії. 

ченегам. Целый месяц прожил он гостем св. Владимира и, при его отъезде, 
сам князь счел своим долгом, довезти его до границы Киевской земли, где 
они и расстались при пении гимна "Петр, ты меня любишь, паси овец мо-
их... (22)". Столь же радушно принимает св. Владимир и польского (Коло-
брежского, т. е. Кольбергскаго) епископа Рейнберна, сопровождавшего в 
1013 г. в Киев дочь Болеслава I Польского, невесту Святополка "Окаянно-
го" (23). Все это ясно доказывает, что, как в свое время св. Ольга, так и 
князь Владимир, приняв по весьма веским политико-государственным 
соображениям (и внутреннего и внешнего характера) христианство из Ви-
зантии (24), отнюдь не думал — этого очень хотели в Константинополе — 
подчинить свою церковную политику исключительно греческому патри-
арху: русским князьям с самого начала преподносилась мысль об автоке-
фальной, национально-русской Церкви, в которой, подобно византийско-
му императору в восточной империи, они могли бы осуществлять 
maximum влияния и власти. При таких условиях в их расчеты никак не 
могло входить, из-за греческого патриарха — бесплодно все еще доби-
вавшегося признания папой титула "вселенского" (25) — ухудшать свои 
превосходные отношения к действительно вселенскому центру в Риме, 
авторитет которого во всем христианском мире не подлежал сомнению, во 
всяком случае, уже со времен таких пап, как свв. Лев и Григорий. 

 
III. Княжение Ярослава Мудрого  
и так называемое " разделение церквей" (1054) 
Долгое княжение Ярослава Владимировича (1019–1054) — один из са-

мых блестящих периодов русской истории — могло означать собою лишь 
дальнейшее сближение с западно-европейским культурным миром и даль-
нейшее закрепление добрых отношений с римской Церковью. 

Если еще св. Владимир, по верной характеристике профессора А. По-
година, оставался "по преимуществу варяжским князем" (26), то правле-
ние его сына Ярослава, женатого на дочери короля Олафа Шведского 
(1019), представляет собой для древней России, так сказать, новую при-
вивку скандинавского элемента, привязанность к которому у Ярослава, по 
замечанию известного датского исследователя Thomsen'a (27), доходила 
иногда до прямого пренебрежения элементом славянским. Под интере-
сующим нас здесь углом зрения, два обстоятельства привлекают к себе 
особое внимание. 

Во-первых, западно-европейские браки членов семьи князя Ярослава. 
Это — целая политическая система вхождения русского княжеского дома 
в международный оборот тогдашней "Respublica Christiana"; ибо всех сво-
их многочисленных сыновей и дочерей мудрый князь переженил и пере-
выдавал замуж самым блестящим, с династической точки зрения, образом 
и притом именно (кроме князя Всеволода, женившегося на греческой ца-
ревне) в Западной Европе. Через жену и детей, Ярослав вошел в близкое 
свойство с королевскими домами Швеции, Норвегии, Польши, Венгрии, 
Франции, не говоря о нескольких германских княжеских домах. Все эти 
браки не могли не способствовать сближению Киева с соответствующими 
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  Так, найпростішим способом відкинення повідомлення житія є оголо-
шення його вставкою [69]. Наразі археографічна наука однозначно відки-
нула цю версію, оскільки дане повідомлення знаходимо абсолютно в усіх 
відомих списках та редакціях житія. Крім того, вставка подібного фрагме-
нту, як фальсифікації, після написання тексту є настільки ж безглуздою, 
як і фальсифікація цієї інформації у первісному тексті житія. Тому пода-
льші спроби спростувати повідомлення про існування в Херсонесі «русь-
ких» книг полягали в тому, аби «виправити» його інформацію, і приписа-
ти тим книгам нового «автора». Так, норманісти намагалися бачити в ру-
ських письменах житія скандинавські руни [70], (хоча це є надзвичайно 
маловірогідно хоча б тому, що в середині IX ст. нормани були ще погана-
ми). Були спроби бачити в них письмена готські [71]; фрязькі (франкські = 
латинські) [72]; «сурські» (сірійські) [73]. Та як зазначав М. Брайчевський, 
«й самий зміст оповідання не залишає сумніву, що йдеться про східносло-
в'янські переклади біблійних книг. Кирило, отримавши руські Євангеліє та 
Псалтир, дуже легко навчився читати їх за допомогою людини, знайомої з 
тою грамотою. Житіє розкриває секрет того успіху: просвітник «прикла-
дав» до своєї бесіди (мови) — окремі знаки — голосні та приголосні. Клю-
чем до розуміння руських книг Кирилові послужила його власна мова 
(македонський діалект староболгарської). Це було можливо лише за умо-
ви, що мова тих книг була дуже близькою до болгарської. Так, ані норма-
ни, ані готи, ані сирійці сюди не підходять. Житіє спеціально відзначає, 
якими мовами володів Кирило: слов'янською, грецькою, латинською, 
арабською, староєврейською. З цього списку і доводиться вибирати. Зви-
чайно, з того реєстру лише слов'янська відповідає умовам задачі» [74]. 
Крім того, хотілося б відзначити, що вказівка не просто на слов’янські, але 
«руські» письмена, веде нас передусім до Середньої Наддніпрянщини. 

«Руські» книги не могли серйозно не вплинути на св. Костянтина, і на 
його майбутню діяльність. Проте, на жаль, ми не можемо з повною вірогі-
дністю сказати, яким алфавітом було написано цей текст — прото-кири-
лицею чи створеною на основі місцевої рунічної писемності т. з. прото-
глаголицею. Власне, однозначне вирішення даної проблеми в результаті 
відсутності будь-якої інформації в житії, неможливе [75]. Втім, до деякої 
міри, побутування на теренах Середньої Наддніпрянщини в доволодими-
рівські, і, вірогідно, Аскольдові часи саме прото-кириличного алфавіту 
засвідчене однією сенсаційною для свого часу знахідкою. Мова йде про 
так звану «Софійську абетку», відкриту в Києво-Софійському соборі до-
слідником графіті С. О. Висоцьким [76]. Знахідка була зроблена під час 
реставраційних робіт, що провадилися в соборі протягом 1954–63 рр., у 
вівтарі Михайлівського приділу (що виключає можливість її появи з-під 
пера випадкового прочанина), після зняття пізнього тиньку XIX ст. Під 
ним на південній стіні вівтаря була виявлена абетка, як і всі софійські 
графіті, прорисована по давньому тиньку. Ретельність, із якою виписані 
літери, їхній розмір (висота знаків становила 3 см) — все це свідчить, що 
напису надавалося серйозне значення. За палеографічними особливостями 
ця пам’ятка відноситься до першої половини XI ст., тобто була виконана в 

армянского Кавказа и из Несторианской Персии (17), — и, в конце концов, 
прямого влияния западного. 

Действительно, римская Церковь также воздействовала на князя Вла-
димира, а именно в форме продолжавшихся (и участившихся) папских 
посольств в Россию. С момента вступления его на престол, летописи наши 
отмечают такие посольства в 986, 988 (или 989), 991, 992 (или 994) и в 
1000 году. 

Особенно замечательны из них два посольства, непосредственно сле-
довавшие за принятием христианства князем Владимиром. Под 988 (или 
989) годом, вслед за рассказом о Корсунском походе и крещении князя, 
мы читаем: "Придоша послы из Рима от папы и мощи святых принесоша". 

Мы увидим далее, что эти мощи, привезенные посланцами папы (Ио-
анна XV) в качестве священного благословения Римского первосвящен-
ника новообращенному русскому государю и его народу, состояли, веро-
ятно, из части мощей (главы) священномученика Климента, папы римско-
го (+ ок. 100 г.), как известно, обретенных в Корсуни же, в средине IX ве-
ка, св. Кириллом, просветителем славянским, и увезенных им в Рим (18). 

Затем, в 991 г., уже после крещения также и народа русского, в Киеве 
снова появляются послы от папы. "Пришли к Володимеру послы из Рима 
от папы — характерно говорит та же летопись — с любовию и честию". 

Таким образом очевидно, что принятие русским князем христианства 
из Константинополя, по греческому обряду, нисколько не мешало уста-
новлению затем наилучших отношений и к папе, как первому епископу и 
патриарху христианского мира. Не нужно забывать, что до так называемо-
го "разделения Церквей" при Михаиле Керуларии (1054) и в самой грече-
ской Церкви имя папы поминалось, конечно, на литургии, каковую прак-
тику должна была, само собою, усвоить и молодая русская Церковь (19). 

Чрезвычайно любопытно отметить затем, что, несмотря на скудость 
дошедших до нас сведений из этой области (часто намеренно уничтожав-
шихся впоследствии), мы все-таки можем доказать, что и в Киеве, со сво-
ей стороны, очень интересовались закреплением добрых отношений со 
всеми главнейшими христианскими Церквами и в особенности с Римом. 
Так, в 992 году, вслед за отъезжавшими послами папы, в Рим едут ответ-
ные послы Владимира Святого. А девять лет спустя, при аналогичных ус-
ловиях (т. е. после посольства из Рима в 1000 г. от знаменитого папы Гер-
берта-Сильвестра II), несмотря на замечавшееся уже недовольство Кон-
стантинопольского патриарха, русский князь отправляет целую большую 
миссию для объезда всех главнейших пунктов христианского мира, начи-
ная с Рима, причем на этот раз в числе этих пунктов Царьград почему-то 
именно отсутствует (20). 

Наконец, имеются доказательства, что являвшиеся в Киев представи-
тели Западной Церкви (и даже специально миссионеры) принимались св. 
Владимиром наирадушнейшим образом (21). Таков, например, случай 
миссионера Бруно-Бонифация, ученика св. Ромуальда (ордена св. Вене-
дикта) и друга императора Оттона III. Он посетил Киев в 1007 г., проездом 
в южнорусские степи, куда он направлялся для проповеди Евангелия пе-

31 66 



  перші десятиліття по побудові Софії. Проте, найцікавішим у цій знахідці є 
склад абетки. Вона складається з 27 літер, серед яких 23 грецькі і чотири 
слов'янські: Б, Ж, Ш, Щ. Отже, Софійська абетка посідає проміжне місце 
поміж грецьким алфавітом і ранньою (моравською) кирилицею, що мала 
38 знаків. 

Знахідка викликала досить велику полеміку, джерелом якої, як в уже 
описуваній ситуації з «руською грамотою» була недовіра. Була, зокрема, 
зроблена спроба представити дану абетку як «недописану» [77]. Проте, під 
впливом наступних аргументів автора знахідки докази цього виявилися аж 
занадто хиткими [78]. М. Брайчевський з цього приводу писав: «...цей ва-
ріант доведеться рішуче відкинути. Автор виконав напис дуже ретельно. 
Він довів його до кінця (до самої омеги), не випустивши такі зовсім не 
потрібні для слов'янської мови знаки, як "ксі" (вимовлялася як дифтонг 
"кс") або ту ж "омегу". Вони майже всі не застосовувалися в давньорусь-
кому письмі (переважно — в словах, запозичених з грецької). І в той са-
мий час писар залишив поза увагою такі популярні в XI ст. знаки, як "глу-
хі голосні (ъ та ь), обидва юси, дуже важливий "черв", необхідний "ук" та 
ін. Випадковий пропуск ряду літер виключається. Зрештою, доказ цьому 
бачимо і в самому написі. Літера "Ж" ("живете") стоїть над рядком. Ймо-
вірно, автор графіті справді пропустив її, але тут-таки помітив свою поми-
лку і негайно виправив її. Припускати, що 11 (одинадцять!) помилок ли-
шилися непоміченими, було б цілковитим безглуздям. Лишається одне: 
визнати, що літери, яких бракує в написі, ще не існували, коли відтворена 
софійським книжником абетка була у вжитку. Вони з'явилися пізніше. 

Справді, чотири слов'янські літери, наявні в опублікованому С. О. Ви-
соцьким алфавіті, є найнеобхіднішими. Без популярних у давньоруській 
писемності глухих голосних можна було запросто обійтися: в сильній по-
зиції (під наголосом) замість них ставили "О" або "Е", в слабкій — взагалі 
нічого не писалося. З'явилися ці знаки на болгарському ґрунті і звідти по-
трапили на Русь, мабуть, уже в Х ст. 

Можна було обійтися без "Ч" або "Ц", бо ці знаки в кириличній писем-
ності позначають не звуки, а дифтонги ("ТШ" та "ТС"). Те ж саме — юси 
(назалізовані голосні ЕН та ОН), йотовані голосні (Я , Є і т. д.). Але без 
«Б», "Ж" та "Ш" слов'янський текст адекватно зобразити не вдасться. 

Звідси випливає ідея, яка, попри свою несподіваність, пропонує єдине 
прийнятне пояснення софійській знахідці: зображена нею абетка є до ки-
риличною і відбиває початковий етап спонтанного утворення слов'янсько-
го письма. Особливо слід підкреслити, що склад Софійської абетки, ли-
шаючись мінімальним, у той же час цілком достатній для більш-менш 
адекватної передачі будь-якого слов'янського слова. Тому думка автора 
публікації, що виявлений ним алфавіт відбиває писемність доволодимиро-
вої доби, здається цілком закономірною та обґрунтованою. 

Оскільки в нашому розпорядженні є всі підстави твердити, що в Русі за 
часів Аскольда існувала не лише впорядкована ділова документація, а й 
формувалася література, природно думати, що саме цією абеткою корис-
тувалися в той час. Зрештою, зрозуміти й появу на стіні собору, збудова-

нас известий об этом событии — из славянских, скандинавских, византий-
ских и арабских источников — мы констатируем, что, по крайней мере 
пять религиозно-кулътурных факторов должны были параллельно влиять 
на князя Владимира в смысле принятия такого решения. 

Говоря о "пяти факторах" мы, конечно, не имеем в виду знаменитого 
сказания летописи об "испытании вер". Для русской исторической науки 
уже со времен С. Соловьева, кажется, не может быть сомнения в том, что 
все это сказание вместе с "Корсунской легендой" (Шахматов) и "поучени-
ем" князя Владимира от Корсунского епископа — не более, как тенденци-
озные греческие выдумки значительно более позднего времени, часто 
прямо нелепые, исходившие едва ли не из еретических кругов и, во вся-
ком случае, рассчитанные на совершенное невежество читателей (12). На-
против, мы имеем здесь в виду то моральное влияние, которое с разных 
сторон оказывали на князя Владимира различные христианские круги. 

Прежде всего, бесспорно продолжалось, конечно, как при Игоре и 
Ольге, воздействие своих домашних христиан из варяжской дружины. 
Любопытно отметить, что некоторые древнейшие христианские термины 
на Руси, истинный смысл которых впоследствии утратился, восходят 
именно к скандинавскому источнику: загадочный "Леванидов крест" рус-
ского эпоса есть, например, ничто иное, как шведский "Levande Korset", т. 
е. просто "Животворящий Крест" (13). Мало того, целый ряд самых про-
стых слов русского церковно-религиозного обихода — напр., церковь 
(шведск. "черка"), поп (герм. "пфаффе"), пост, мних, алтарь, коляда 
("calendae") и пр. — явились в Россию с шведско-немецко-латинского за-
пада, а не из Византии (14). Далее, благодаря интереснейшему скандинав-
скому источнику, параллельному нашим летописям, древним северным 
"сагам" (до сих пор, к сожалению, еще очень мало исследованным для 
освещения древнейшей русской истории) мы узнаем о прямом воздейст-
вии в этом отношении на князя Владимира со стороны блестящего нор-
манского викинга (и впоследствии короля норвежскаго, 995-1000) Олафа 
Трюгвесона, — который трижды посетил двор "Красного Солнышка" и 
привез к нему даже из Константинополя священника или епископа Павла, 
— а также о влиянии старой матери св. Владимира (Малуши-Мальфреды), 
предсказавшей скорое обращение его в христианство (15). С другой сто-
роны, не подлежит сомнению и болгарское влияние (может быть, также 
через болгарскую жену Владимира, мать свв. Бориса и Глеба), выяснению 
которого в древнейший период истории русской Церкви посвятил свои 
научные работы г. Приселков (16). В этом направлении достаточно 
вспомнить, хотя бы, наши богослужение и священные книги, древне-сла-
вянский язык которых с тех пор так и не удалось вытеснить, в пользу гре-
ческого, византийским архиереям, правившим русской Церковью. Нако-
нец, кроме бесспорно сильного византийского влияния, преимущественно 
политического свойства (военная помощь князя Владимира Константино-
полю в восстании Варды, требование руки царевны Анны, поход на Хер-
сонес и прочее), невозможно игнорировать мало нам, к сожалению, из-
вестного восточно-христианского влияния, — шедшего с грузино-
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  ного в половині XI ст., зовсім неважко — з урахуванням того, що на той 
час (правління Ярослава Мудрого) у загальному вжитку була вже повна 
(болгарська) кирилиця з 43 знаків. У першій половині XI ст. при Софійсь-
кому соборі в Києві існував створений Ярославом поважний культурно-
просвітницький осередок, своєрідна академія, до складу якої входила й 
перша в країні державна бібліотека. У ній, напевно, зберігалися стародавні 
рукописи, в тому числі й Аскольдових часів. Зокрема — тексти перших 
договорів Русі з греками, переписані літописцем на зламі XI та XII ст.; 
переклади християнської літератури, що дивом збереглися в періоди язи-
чеської реакції, хронікальні записи тощо. Незвична для книжника XI ст. 
орфографія цих рукописів, виразно відмінна од кириличної, мусила при-
вернути увагу. І ось один з учених членів софійського гуртка реконструю-
вав цю найдавнішу слов'янську абетку за текстами (а може й знайшов її 
десь у готовому вигляді?) і виписав — для пам'яті, або з навчальною ме-
тою — на стіні Михайлівського приділу, в місці, неприступному для сто-
роннього ока, де працював скрипторій і де зберігалася славетна бібліотека 
Ярослава Мудрого. Софійська абетка ліквідує останню лакуну в наших 
уявленнях про історію виникнення східнослов'янської писемності» [79]. 

 

 
Київські глаголичні листки Х ст. з текстом католицької меси.  

З фондів Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського 
(nbuv.gov.ua). 

 
ПРИМІТКИ 
[1] Див. також вище. 
[2] Див. Додатки. 

была сделать еще дальнейшие успехи в Киевском государстве (5). 
Вот к этому-то времени и относятся уже первые данные о сношениях 

Киева с Западной Церковью. Под влиянием ли неудовольствия княгини 
Ольги на высокомерный византийский двор, в связи со второй неудачной 
поездкой ее в Константинополь (6), или по каким-либо другим соображе-
ниям, касавшимся ее западной политики, но святая княгиня сочла нужным 
послать, около 959 г., посольство в Германию к королю-императору Отто-
ну I. Этот последний, ревностный распространитель христианства среди 
соседних, полудиких еще, народов, осведомившись и принятии Христовой 
Веры "царицей Еленой" (7), воспользовался этим случаем, чтобы глубже 
закрепить положенное в Киеве доброе начало, и послал в Россию, вместе 
со своим ответным посольством, поставленного во епископы Киевские 
монаха Адальберта, из монастыря св. Максимина, близ г. Трира (961 г.). 

К сожалению, эта первая христианская миссия в русское великое кня-
жество окончилась весьма неудачно: Адальберт убедился, что сведения о 
благоприятном для распространения христианства настроении народа 
весьма преувеличены, наткнулся на яростное сопротивление языческих 
славян и с опасностью для жизни должен был бежать из Киева (962 г.). С 
трудом добравшись до Германии — через языческую еще тогда Польшу 
— он кончил свою жизнь первым архиепископом Магдебургским (968–
981 г.). Таким образом, оказывается, что первым христианским епископом 
Киева и русской земли при св. вел. княгине Ольге был монах-немец, ла-
тинского обряда. 

После упорного язычника Святослава, при старшем сыне его Ярополке 
сношения по вопросу о крещении Руси возобновились. Почти одновре-
менно в Киев прислали своих послов и Константинополь и Рим. Так наз. 
Никоновская летопись сохранила нам, именно, следующую любопытную 
запись под 979 г. (относящуюся, на самом деле, к 977 году): "Придоша 
послы к Ярополку из Рима, от Папы (8). Это — первое прямое свидетель-
ство о сношениях русских государей непосредственно с. римским Престо-
лом (который тогда занимал Бенедикт VII). Любопытно отметить, что эта 
запись сохранилась лишь в Никоновской летописи, что академик Голу-
бинский объясняет "желанием авторов (большинства летописей) изгла-
дить из памяти нашей историю о сношениях наших с папами"... (9). 

 
II. Владимир Святой, крещение Руси и Римская церковь 
После такого начала совершенно ясно, что великое историческое со-

бытие крещения Руси никак не могло обойтись без деятельного участия и 
непосредственного влияния Западной Церкви. Так оно и было на самом 
деле. К сожалению, мы, вероятно, никогда в точности не узнаем всех под-
робностей, касающихся этого величайшего акта княжения св. Владимира, 
жестокого и развратного варяжского князя и, казалось, пламенного языч-
ника (10), около 990 г. как бы переродившегося в святом крещении и од-
новременно приступившего к обращению в христианство своего народа. 
Собственно говоря, мы не знаем даже ни времени, ни места крещения рус-
ского князя (11). Однако, анализируя и суммируя множество дошедших до 
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християнським населенням Малої Скіфії, так званої Томинської єпархії. 
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[26] Брайчевський М. Утвердження християнства… — С. 14. 
[27] Там само. — С. 11-18. 
[28] Там само. — С. 3-7, 14-15. 
[29] Сымонович Э.А. Памятники черняховской культуры степного По-

днепровья // Советская археология. — 1955. — Т. 24 

желательно. Ведь, на нездоровой эмигрантской почве постоянно прихо-
дится иметь дело то со вспышками какого-то озлобленно-воинствующего 
"православия" (какого мы не знавали в прежние годы), то с тенденциоз-
ными выходками искажающего русскую историю "евразийства", объя-
вившего войну западно-европейской культуре вообще и католической 
Церкви в особенности. 

Автора эти вероятные нападки мало тронут. Только в интересах выяс-
нения научной истины, он сразу же желал бы подчеркнуть, на всякий слу-
чаи, что в своих неприятных для означенных течений выводах, он опирал-
ся на факты, признанные и подтвержденные — в разрозненном виде — 
целым рядом русских же ученых и профессоров: С. Соловьевым и Клю-
чевским, Павловым и Болотовым, Срезневским и Суворовым, Голубин-
ским и Шахматовым, не говоря уже о Вл. Соловьеве и Пирлинге. Если, 
собранные в одном фокусе, эти разрозненные раньше лучи дают яркое и 
неожиданное освещение старой, интересующей нас здесь, картине взаи-
моотношений между Русью и св. Престолом, то это главным образом по-
тому, что многие "казенные" формулы, которые нам старались внушить 
еще на школьной скамье, уж слишком расходятся с исторической исти-
ной. А "новым" нам часто кажется лишь то, что хорошо забыто. 

 
I. Источники христианства на Руси до св. Владимира 
Как известно, христианство существовало в древней России уже задол-

го до Владимира Святого (2). Если рассматривать здесь Россию в качестве 
географического термина, то придется констатировать, что еще в середине 
IX века, в крымских колониях Византийской империи, христианство было 
довольно распространено, и уже Патриарх Игнатий посвятил епископа для 
новообращенной части тех загадочных россов (ros), которые, по-види-
мому, обитали по северному берегу Черного моря задолго до появления 
варяжской Руси (Ruotsi) на "великом пути из варяг в греки (3)". С другой 
стороны, в ту же эпоху (861 г.), христианство, благодаря свв. Кириллу и 
Мефодию проникает и к соседним Хазарам (4), государство которых было 
сломлено только Святославом. 

Но и в пределах Руси в политико-государственном смысле, среди госу-
дарственных новообразований воинственных варяжских (шведских) вы-
ходцев, заполнивших своими военно-торговыми колониями все речные 
пути от устьев Западной Двины и Невы до среднего течения Днепра, хри-
стианство распространялось довольно быстро — благодаря, конечно, 
близким сношениям с Византией. 

Из знаменитого договора Игоря-Ingwar'a с греками (944 г.) мы опреде-
ленно знаем, что среди дружины этого засевшего на Днепре варяжского 
князя было уже так много христиан, что они имели в Киеве даже свою 
церковь, между прочим так же, как и в Константинополе, по имя пророка 
Ильи, заменившего, как известно, в представлении норманнов их языче-
ского бога Тора. Затем, вдова Игоря Ольга (Helga), первая из русского 
княжеского дома принимает христианство (около 955 г.), также в Кон-
стантинополе, так что в ее княжение новая религия естественно должна 
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мецком и русском языках. К сожалению, цена Ex Oriente делает эту книгу 
мало доступной для большинства русских читателей (Прим. издат.). 

 
Настоящая статья, посвященная краткому очерку политико-религиоз-

ных взаимоотношений между Римской Церковью и Россией в период до 
нашествия татар (1), представляет собою, в сжатом виде, одну из глав 
большой работы автора под заглавием "Развитие международных отноше-
ний и права в восточной Европе". Задуманная уже давно, в качестве про-
должения вышедших еще в 1894 и 1899 гг., в Петербурге и Харькове, двух 
томов "Истории зарождения современного международного права (Сред-
ние века)", работа эта, прерванная войной и революцией, возобновилась 
лишь в самые последние годы. Она была использована уже отчасти в пуб-
личных лекциях автора (на французском языке) в Гаагской Академии Ме-
ждународного Права в 1924 году, а в 1926 г. там же и в 1927 г. в Лувене 
составила предмет целого курса под названием: "Le developpement 
historique du droit international dans l'Europe Orientale". 

В этих работах, как и в недавно напечатанном историческом очерке 
"La Russia et I'Europe Occidentale a travers dix siecles" (Bruxelles, 1926) ав-
тор отстаивает тот взгляд, что до татарского завоевания, оторвавшего вос-
точную Русь от западного мира, древнерусский своеобразный "союз госу-
дарств" — Русь Владимира Святого и Ярослава, Новгорода и Пскова, Ки-
евских и Галицких князей — деятельным образом входил, политически и 
экономически, в культурный оборот, "международного общения" запад-
ной и центральной романо-германо-славянской Европы. Между тем, это 
общеевропейское общение, так называемая "Respublica Christiana", мыс-
лилось, прежде всего, как культурное взаимодействиe народов, объеди-
ненных на общей религиозной почве; a эта последняя заключалась в при-
надлежности европейских народов к единой вселенской ("кафолической" 
или католической) Церкви, возглавляемой, по преемству от апостола Пет-
ра, епископом Римским. При таких условиях естественно возникал во-
прос, — который невозможно было обойти молчанием в нашем историко-
международном исследовании — каковы были отношения древней Руси к 
Римской Церкви. Ибо если Русь действительно активным образом участ-
вовала в кругообороте европейской культурной жизни до своего порабо-
щения татарами, то нужно думать, что и отношения ее к римской Церкви 
и ее главе укладывались в то время в какие-то вполне нормальные, обою-
до-благожелательные рамки, притом не только до, но и после злополучно-
го "разделения Церквей" в 1054 году. 

Этот специальный вопрос и служит предметом предлагаемого очерка, 
составленного на основании подбиравшегося годами материала — исто-
рических и юридических источников (русских и иностранных летописей и 
дошедших до нас документальных памятников) и, конечно, при помощи 
весьма богатой научной литературы. Излишне прибавлять, что составлен 
он строго объективно, без всяких предвзятых мыслей или историко-
политических заданий. По этой причине он, вероятно, будет принят неко-
торыми из соотечественников и единоверцев автора не особенно добро-
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С.О. Деякі риси давньоруської писемності IX-X ст. за археологічними 

главлял церковь Анастас Корсунянин, настоятель Десятинной церкви. 
Епископы во множественном числе — выборные арианских общин, на-
стоятель главного храма во главе церкви — традиция ирландского христи-
анства. В Моравии оба эти направления смешивались, и, обращаясь в 
Константинополь за учителями, моравский князь сетовал: «Учат нас раз-
личь» (Рим он явно не принимал). Мефодию же в противостоянии немец-
кому духовенству неизбежно приходилось опираться на эти общины. По 
существу, та же ситуация сложилась и в Киеве после крещения Владими-
ра. Поначалу епископы советовали князю казнить разбойников, а не нала-
гать на них штрафы, как было принято по «русскому» обычаю. На сомне-
ния князя — «греха боюсь» — епископы настаивали: князь для того и по-
ставлен. Но более убедительным оказался другой аргумент: «Володимер 
же отверг виры, нача казнити разбойникы, и реша епископи и старци: 
«рать многа, оже вира, то на оружьи и на коних буди». И рече Володимер: 
«тако буди». И живяше Володимер по устроенью отьню и дедню». А 
«устроенье отьне и дедне» — это нормы языческого общежития. Отсюда и 
начинается двоеверие, которое будет веками накладывать отпечаток на 
всю общественную жизнь и верхов, и низов. 

Примечательно, что Анастас Корсунянин после смерти Владимира и 
вокняжения Ярослава ушел с князем Болеславом в Польшу, где еще в юж-
ных пределах сохранялись общины арианского и ирландского толка. С 
другой стороны, после разрыва Ярослава с Константинополем, в 1044 г. в 
Десятинной Церкви крестили останки погибших в усобицах Олега и Яро-
полка Святославичей. В 1051 г. советом епископов митрополитом будет 
избран Иларион, «Слово о Законе и Благодати» которого также проникну-
то идеями двоеверия. После примирения Ярослава с Константинополем 
(Всеволод женился на дочери Мономаха) Иларион сходит с исторической 
арены и Киев снова получает митрополитов из Византии. Но идея избра-
ния будет жить постоянно, пока не восторжествует окончательно в сере-
дине XV в. 

 
 
 

Михаил ТАУБЕ 
РИМ И РУСЬ В ДО-МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

Отрывок из книги: Таубе М. Аграфа. О незаписанных в Евангелии 
изречениях Иисуса Христа. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье,  

№102, 2007, 216 С. krotov.info/history/11/1/taube.html 
 

Таубе Михаил Александрович (1869–1961) — барон, выходец из ста-
ринного немецкого рода, известного с XIII в., государственный деятель 
Российской империи и послереволюционной эмиграции, юрист-междуна-
родник, историк. Настоящая статья перепечатана — с поправками и 
значительными добавлениями автора — из сборника Ex Orients, изданного 
проф. Л. Бергом в Майнце (Matthias Grunervald Verlag, 1927). Сборник 
проф. Берга содержит много интересных статей на французском, не-
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териалы к истории древних славян // Вестник древней истории. — 1941. — 
№ 1. — С. 231. 

[91] Латышев В.В. Вказана праця. — С. 667. 
[92]В житії мова йде про час бл. 300 року по Різдві Христовому, оскі-

льки Діоклетіан був імператором з 284 по 305 рік. Проте Єрмон посідав 
Єрусалимську патріархію протягом 303–313 рр. У 300 році патріархом був 
його попередник Завда (298-303). На слушне зауваження С. Шестакова 
автор першоджерела св. Димитрія «припускається відразу двох грубих 
анахронізмів, тому що ця дата вказує на 300 р. нашої ери, коли Діоклеціан 
був ще толерантним стосовно християн; велике Діоклеціанове гоніння 
почалося лише з 302 року і продовжувалося усього три роки. А друге, що 
Гермон вступив на ієрусалимський престол не в 16-ому, а в 18-ому році 
Діоклецианового правління, тобто в 302 році, одночасно з початком пере-
слідування» \Шестаков С.П. Вказана праця… — С. 20\. Наразі цей же ав-
тор зазначає: «Місцева херсонська легенда — ось дійсне джерело житія 
перших єпископів. Вона може бути неточна у хронологічних вказівках, у 
деяких подробицях, але немає підстави сумніватися в збереженні нею ядра 
історичної дійсності » \Там само. — С. 25\. 

[93] На думку більшості дослідників, мова йде про святилище «Парфе-
нос» на мисі Партеніт (Фонар), де вшановувалась головна Херсонеська 
богиня — Діва \ Мансветов И. Историческое описание др евнего Херсоне-
са и открытых в нем памятников. — М., 1872. — С. 27; Ливанов В. Херсо-
нес (Древний Корсунь) в Крыму с открытым в нем первоклассным мона-
стырем святаго Владимира. — М., 1874. — С. 11\. Це божество, здавна 
вшановуване ще племенами таврів, було запозичене також грецькими ко-
лоністами, що ототожнили її з Артемідою (Діаною), і зробили головною 

летописи, по существу, защищает католицизм, компрометировавший хри-
стианство кострами и грабительскими походами «псов-рыцарей», как их 
вполне обоснованно характеризовали русские летописцы. И суть христи-
анства для него в мистической формуле Афанасия Александрийского, за-
вещавшего единосущие трех ипостасей воспринимать «мистически» (в 
смысле «оккультно»), не задумываясь над тем, как Бог Отец мог сам себя 
породить. Не знает автор и о том, почему кампания за канонизацию Вла-
димира во второй половине XI в. не дала результата. (Владимир будет ка-
нонизирован после монгольского разорения Руси в числе когорты князей, 
борцов за Землю Русскую.) Совершенно не представляет автор и идейное 
содержание русских летописей, вплоть до XV в. сохранявших арианский 
символ веры. Похоже, не знает он и о том, что «равноапостольный» Кон-
стантин Великий, будучи язычником, дал равноправие христианству и 
перед кончиной принял крещение, причем в последние годы он явно под-
держивал арианство. Арианином был и его сын Констанций. И после со-
бора 381 г., осудившего, по инициативе Рима, арианство, Константино-
поль был более терпим к нему, нежели Рим. А ариане были намного гу-
маннее поборников мистики и не устраивали костров из оппонентов. На 
веротерпимость ариан указывал даже ревностный католик Григорий Ту-
ровский. 

Западнославянской версии постоянно «мешала» и накладывавшаяся на 
нее римская, католическая, поскольку питали ее в основном те же источ-
ники, да еще норманская концепция начала Руси. В известной мере сказа-
лось это и на концепции Е. Е. Голубинского. Он резонно полагал, что 
Владимира крестили «домашние» христиане. Но он полагал, что христиа-
нами были только варяги, упоминавшиеся в договоре 944 г., а варягами он 
считал скандинавов. О ведущей роли норманнов в христианизации Руси 
специально писал Н. Коробка. Но В. А. Пархоменко показал, что христи-
анство у норманнов-шведов распространяется намного позднее, нежели на 
Руси, именно в XI–XII вв. Концом XII столетия датирует этот процесс и 
шведский автор Л. Грот. 

В литературе до сих пор продолжают искать имя греческого митропо-
лита, возглавлявшего русскую церковь. В поздних летописях таковым на-
зовут Фотия, который был на полтора столетия старше Владимира. (Позд-
нейшие летописцы смешивали Причерноморскую и Приднепровскую 
Русь.) Но в эталонных (Лаврентьевской, Ипатьевской и близких им) лето-
писях первым митрополитом-греком правильно указан Феопемпт. Его 
принял в конце 30-х гг. XI в. Ярослав, который боролся с отцом и при 
жизни, и после его смерти. Но очень скоро наступил разрыв с Византией, 
и в 1043 г. на Константинополь было отправлено войско во главе с сыном 
Ярослава Владимиром, которое потерпело тяжелое поражение. Снова вер-
нулись к старой форме организации церкви, как она зафиксирована в за-
ключительной летописной статье о княжении Владимира под 6504 (996?) 
г. Традиционно императоры советовались с патриархами и папами, короли 
и великие князья — с митрополитами или архиепископами. Владимир 
советовался с епископами во множественном числе. А фактически воз-
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  покровителькою свого міста, причому, в часи незалежності Херсонеса 
вона офіційно носила титул цариці, і її ім’я та «підпис» ставився в кінці 
офіційних документів \Белов Г.Д. Херсонес-Корсунь. — Л., 1969. — С. 
27\. Пізніше на цьому місці розташовувався Георгіївський монастир, в 
якому існувала підземна церква, що, вірогідно й була заснована св. Васи-
лієм \ Ливанов В. Вказана праця. — С. 42\. 

[94]Мова тут може йти як про едикт Галерія 311 року, який був вида-
ний, значною мірою, під впливом св. Костянтина Великого \Поснов М.Э. 
История христианской церкви (до разделения Церквей — 1054 г.). — 
Брюссель, 1964. — С. 251\, так і про, власне, Міланський едикт цього ке-
саря (313 р.), в якому права християнської релігії були зрівняні з правами 
інших релігій Римської імперії \Поснов. Вказана праця. — С.256-257\. 

[95] Про храми Херсонеса, можливо, пов’язані з першими єпископами 
Херсонськими див. Шестаков С. П. Вказана праця. — С. 29. 

 
 
 

Володимир РИЧКА, доктор історичних наук, Київ 
МІЖ ХРИСТИЯНСЬКИМИ СХОДОМ І ЗАХОДОМ 

Київська Русь у міжцивілізаційному діалозі 
Дзеркало тижня № 13 (541) 9 — 15 квітня 2005 dt.ua/3000/3150/49700 

 
У середині Х ст. Київська Русь стає на шлях більш широких і ви-

разних міждержавних культурних зв’язків із сусідніми державами. 
Вона рішуче відкидає притаманну їй політичну і культурну ізольова-
ність. Важливим кроком на шляху до входження Київської Русі до 
світової християнської спільноти стало навернення у християнство 
княгині Ольги, яке підготувало хрещення в майбутньому всієї країни. 
Київ виявляє активний інтерес до обох частин християнського куль-
турного світу, організованого в дві імперії — західну і східну, які про-
довжували зберігати в собі дух універсалізму Римської імперії, погли-
блений і посилений зв’язком зі вселенською християнською Церквою.  

Між 955–957 р. Ольга відвідала столицю Візантійської імперії й була 
удостоєна прийому в імператора. Автор «Повісті временних літ» — гран-
діозного літописного твору кінця ХІ ст. стверджує, що Ольга прийняла 
християнство в Константинополі, а її хрещеним батьком був Константин 
VІІ Багрянородний. Однак не слід беззастережно довірятися цьому джере-
лу про дипломатичний тріумф київської княгині. Під 959–962 рр. в аноні-
мному «Continuator Reginonis» («Продовженні хроніки Регінона Прюмсь-
кого») оповідається про візит послів княгині Ольги до двору германського 
імператора Оттона І :«Посли Олени, королеви ругів, що хрестилася в Кон-
стантинополі за імператора Романа, з’явившись до короля, удавно, як зго-
дом з’ясувалося, просили поставити їхньому народу єпископа і священи-
ків». Посольство, відправлене Ольгою на християнський Захід, свідчить 
про те, що її візит до Константинополя зазнав невдачі.  

Невдоволення київської княгині його результатами прохоплюється між 

допустить такие характерные для известного направления искажения, как 
вместо различения Бога Отца от Сына и Духа — старейшинство Бога От-
ца, вместо единосущия Сына и Духа с Отцом — подобосущие, или, нако-
нец, последовательный пропуск свидетельства об антипостасности (нерас-
члененности. — А.К.) лиц пр(есвятой) Троицы — всего этого нельзя до-
пустить, как выражения лишь более или менее свободного отношения ле-
тописца к оригиналу». 

Публикация П.Заболотского привлекла внимание и А.А.Шахматова, и 
Н. К. Никольского. Но первому она ничего не давала, так как не уклады-
валась в его концепцию. Второму давала очень много, поскольку практи-
чески решала спорную проблему истоков русского христианства в пользу 
западнославянской, моравской традиции. Но в летописи было явно позд-
нейшее добавление о семи соборах, на первом из которых осуждалось 
арианство. Н. К. Никольскому вскоре удалось найти параллель для лето-
писного текста в сборнике XII в. Здесь также имеется сообщение о семи 
соборах, но имя Ария не упоминается. Развивать этот сюжет Н.К. Николь-
ский не стал, видимо, опасаясь реакции поборников византийской орто-
доксии.  

А окрик вскоре последовал. П. И. Потапов, резко осудив публикацию 
П. Заболотского, списав «еретические выражения» на «малообразованного 
автора», вынес «частное определение» и в адрес А. А. Шахматова и Н. К. 
Никольского. Н. К. Никольский отреагировал на окрик. Упрекая коллег за 
невнимание к идейному содержанию рукописей, за ограничение исследо-
ваний «анализом языка, литературными параллелями и вопросами литера-
турной истории», прямой вызов бросал он и духовным академиям, в кото-
рых история церкви превращалась в схоластику и само обсуждение изме-
нений в церковной идеологии, а тем более возможности сосуществования 
разных вариантов вероучения исключались. «И в летописях, и в житиях, и 
в былинах, — подчеркивал он, — христианство Владимира одинаково 
обрисовывается как вера, свободная от аскетического ригоризма». Влади-
мир, по Никольскому, принимал то, что не стесняло жизнерадостности и 
не отличалось блеском ритуала. И «следы такого же религиозного опти-
мизма» он находил у западных славян. 

Последователи у Потапова находятся и в наши дни. Известный фило-
лог В-М. Верещагин провозглашает Владимира «прямым преемником Ки-
рилла и Мефодия». Но он гневно восстает против тех, кто связывает Ме-
фодия и Владимира с арианской «ересью». В книге, посвященной Кирил-
ло-Мефодиевской традиции, автор умудрился не заметить, в чем Рим поч-
ти четыре столетия обвинял Мефодия (Кирилла в приверженности к ари-
анству не обвиняли), как не понял он и сути арианства. Ссылаясь на книгу 
В. А. Бильбасова («Кирилл и Мефодий по документальным источникам»), 
автор не увидел главного. В послании папы Николая II (1059–1061) цер-
ковному собору в Сплите напоминалось: «Говорят, готские письмена бы-
ли вновь открыты неким еретиком Мефодием, который написал множест-
во измышлений против догматов вселенской веры, за что по Божьему со-
изволению он внезапно принял смерть». Автор, вопреки ясному чтению 
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  рядками літописних текстів. Очевидно, візантійський імператор був недо-
статньо поступливим у питаннях про майбутній статус церковної органі-
зації на Русі та місця київського великокнязівського дому в системі візан-
тійської ієрархії християнських держав. Цим і була зумовлена підготовка 
церковно-політичної місії на Захід. 

Єпископом «народу ругів», тобто Русі, був поставлений Либуцій із 
обителі св. Альбана в Майнці. Однак його спостигла раптова кончина. 
Наступником Либуція став Адальберт із монастиря св. Максиміана в Три-
рі. Його місія не мала успіху в Русі. В 962 р. Адальберт повернувся на ба-
тьківщину, «не встигнувши досягти успіхів ні в чому з того, заради чого 
його було послано». Очевидно, це сталося тому, що Константинополь, 
занепокоєний зближенням київської княгині з Оттоном І завчасно потур-
бувався про врегулювання русько-візантійських взаємин, що й призвело 
до хрещення Ольги за греко-візантійським обрядом. 

Церковно-політичні контакти Києва з християнським Заходом відно-
вилися за правління князя Ярополка Святославича (972–980 рр.). В 973 р. 
він відправив посольство до імператора Оттона Великого у Кведлінбург й 
приймав посланців останнього у Києві. На цій підставі історики минулого 
обгрунтовували тезу про навернення зверхника Русі у християнство за 
західним обрядом. Однак свідчення про хрещення rex Russiae папськими 
місіонерами видаються сумнівними, через те що почерпнуті із пізніших 
інтерполяцій «Хроніки Адемара Шабанського» (988–1034). Втім, як пока-
зують останні дослідження взаємин Русі і Німеччини у 70-х рр. Х ст., Київ 
був готовий прийняти хрещення від німців. 

Пошуки оптимальної для Київської Русі релігійної структури відбува-
лися не тільки через контакти зі світом християнської цивілізації, як це 
нерідко стверджується у науковій літературі, а у значно ширшому міжна-
родному контексті. Не слід забувати — то був період розквіту ісламу, 
впливи якого сягали території східної та південної Європи, а також утвер-
дження іудаїзму серед хозар. Вельми симптоматичним у цьому відношен-
ні є літописна оповідь про «вибір (випробовування) віри» за князя Воло-
димира Святославича. Під 986 р. «Повість временних літ» повідомляє про 
відвідини Києва болгарами «віри магометанської», «німцями з Риму», 
«жидами хозарськими» та «філософом грецьким». Попри те, що ця, спов-
нена легендарними мотивами оповідь старокиївського книжника кінця ХІ 
ст. літературного походження, все ж вона допомагає скласти певне уяв-
лення про міжнародний контекст, у якому Київська Русь зробила свій ци-
вілізаційний вибір. 

У літописних джерелах грецькому посольству приписана визначальна 
роль у виборі візантійського місійного християнського зразка. Але вони не 
містять бодай найменшого натяку на дружні зв’язки київського князя Во-
лодимира з християнським Заходом, зокрема з Олафом Трюггвасоном, 
який перебував у той час (987–988 рр.) у Києві і згодом став норвезьким 
королем. Тенденційність літописної традиції про ідеологічні пошуки київ-
ської політичної еліти кінця Х ст., гадаю, є наслідком пізніших впливів 
візантійської церковної цензури.  

шей время до Рождения Христа в 5500 лет (а не в 5508, как в Византии 
этого времени), болгарским памятником IX в. На болгарской версии осо-
бенно настаивал М.Д. Приселков. А. А. Шахматов поддержал концепцию, 
но осудил своего последователя за некритическое отношение к «рабочим 
гипотезам» — реконструкциям летописных текстов, заменивших тексты 
реальные. Еще более решительно поддержал основную идею А. Е. Пре-
сняков. 

Западнославянскую версию отстаивал, как отмечено выше, во многих 
работах Н. К. Никольский. Современник и коллега Шахматова, он расхо-
дился с ним кардинально по вопросу о взаимоотношении летописных и 
внелетописных текстов. Шахматов считал близкие к летописям внелето-
писные тексты извлечениями из летописей. Никольский, напротив, считал 
их источниками летописных сводов. Он ближе всех своих современников 
подошел к пониманию механизма взаимодействия бытия и сознания, к 
пониманию того, что письменные памятники являются отражением опре-
деленных общественных идей, природа и происхождение которых могут 
быть выявлены. 

У западнославянской версии относительно меньше последователей, 
чем у византийской и болгарской. Но она «моложе», а потому резервы ее 
далеко не исчерпаны. В числе последователей Н. К. Никольского можно 
назвать Н. Н. Ильина, рассматривавшего, правда, лишь частный (хотя и 
весьма важный) сюжет: происхождение летописной статьи 6523 (1015) г. 
Мысль о связи древнерусского христианства с кирилло-мефодиевской 
традицией развивал в ряде статей Ю.К. Бегунов. В самой «Речи филосо-
фа» выявились черты не только болгарские, но и моравские. 

Западнославянская версия подчас и отпугивала исследователей. Мо-
равская церковь подвергалась гонениям со стороны Рима, а утвержденный 
архиепископом Мефодий был даже ввергнут в темницу воинственным 
немецким духовенством. Мефодия, как было отмечено выше, равно как и 
«русское письмо», связывали с арианской ересью. А в ПВЛ сохранился 
именно арианский символ веры. Арианские черты явственно прослежива-
ются в следующих ее фразах: «Отець, Бог отець, присно сый пребываеть 
во отчьстве, нерожен, безначален, начало и вина всем, единем нероженьем 
старей сый сыну и духови... Сын подобосущен отцю, роженьем точью 
разньствуя Отцю и Духу. Дух есть пресвятый, Отцю и Сыну подобно-
сущен и присносущен». 

О том, что цитированный текст содержит арианские черты, так или 
иначе говорилось в работах по истории русской церкви еще в XIX в. Но 
обычно все сводили к ошибкам переписчиков. Лишь в самом начале XX в. 
П. Заболотский специально подчеркнул эту проблему. Он сопоставил ле-
тописный символ веры с «исповеданием веры» Михаила Синкелла, поме-
щенным в «Изборнике Святослава», и пришел к выводу, что перед лето-
писцем находился не греческий оригинал и не «Изборник». «В таком важ-
ном произведении, как «Исповедание веры», где каждое слово имеет зна-
чение, — заключал автор, — разумеется, можно бы еще было допустить 
неважные изменения в способе выражения сравнительно с оригиналом, но 
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 Ольга та Володимир 
Барельєфи на дверях Володимирського собору 

 
«Грецький» варіант хрещення Київської Русі за Володимира Великого 

був визначений, безсумнівно, сприятливим для Києва перебігом політич-
них подій на міжнародній арені. Прийняття християнства у Київській 
державі і підпорядкування її Константинопольському патріархату, однак, 

лемизирует с иными версиями: «Се же не сведуще право, глаголють, яко 
крестилъся есть в Киеве, инии же реша в Василеве, друзии же инако ска-
жють». Таким образом, летописец, приверженец корсунской версии, оспа-
ривает версии о крещении Владимира в Киеве и в Василеве. Были ему 
известны и иные версии, о которых он предпочел не упоминать. Как бы 
забытыми, в частности, оказались христиане киевской общины при Иль-
инской церкви. 

Такая путаница, вызванная заинтересованностью разных территори-
альных и идейных центров, тем более примечательна, что в рассказе о 
печерских подвижниках под 1074 г. в летописи упоминается монах «име-
нем Еремия, иже помняше крещенье земли Русьския». С другой стороны, 
от XI в. дошел один памятник — «Память и похвала Владимиру» Иакова 
мниха, в котором крещение Владимира отнесено ко времени за два года до 
похода на Корсунь. 

Соединение в летописи заведомо разных версий о «крещении Руси», 
вытеснение позднейшими каких-то более ранних само по себе предопре-
деляло расхождения в мнениях специалистов о том, где и когда и от кого 
было принято христианство Владимиром и откуда шли проповедники на 
Русь. Византийская версия господствовала долгое время как аксиома, но 
теперь потребовались доказательства ее оправданности. Эти доказательст-
ва попытался найти В.Г. Васильевский (1838–1899) — замечательный ви-
зантинист, многие работы которого не потеряли значения до сего времени 
благодаря огромной эрудиции, общей широте кругозора и чувству меры, 
помогавшим избегать как легковерия, так и гиперкритицизма. Основной 
труд ученого, посвященный «крещению Руси», был опубликован им еще в 
1876 г., т. е. до юбилейной даты, так или иначе влияющей на содержание 
публикуемого материала. 

Достоинством исследования Васильевского является четкая градация 
фактов: достоверные, вероятные, возможные. К первой категории может 
быть отнесен вывод о заключении в 986–989 гг. договора о союзе между 
Русью и Византией, скрепленного браком русского князя с сестрой импе-
раторов. Но автор отметил и то, что ни русские, ни византийские источни-
ки не говорят ни об этом союзе, ни о крещении Владимира именно визан-
тийскими миссионерами, хотя, скажем, Лев Диакон был современником 
событий, а Пселл отстоял от них совсем недалеко. 

Васильевский указал и на противоречивость русских источников, он, в 
частности, отдавал явное предпочтение «Памяти о похвале» Иакова перед 
летописью, т. е. признавал, что Корсунь Владимир брал будучи уже кре-
щеным. Но летописный рассказ воспринимался им как цельное произве-
дение летописца XII в.: сводному характеру русских летописей он долж-
ного значения не придавал, а потому поиски иных объяснений станови-
лись неизбежными. 

На вероятность болгарской версии косвенно указывал А. А. Шахматов, 
отвергавший корсунскую легенду как тенденциозную византийскую вер-
сию и считавший летописную «Речь философа», вставленную в текст с 
сохранением ее специфической (антиохийской) хронологией, определяв-
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  аж ніяк не засвідчує виняткову політичну і культурну орієнтацію Києва на 
Візантійську імперію. 

 

   
 

Вибір віри князем Володимиром. Хрещення киян в 988 році 
З розписів Андріївської церкви 

 

 
 

Віктор Васнєцов. Хрещення Володимира 
З розписів Володимирського собору. Фото Анатолія Медзика 

 
Раннє київське християнство вирізнялося своєю екуменічною відкри-

тістю й своєрідністю моделі церковного устрою. На перших порах хрис-
тиянство ще залишалось елітарною релігією. Відтак, київський князь був 
фактичним главою новонародженої громади віруючих, що утворювала 
містичне тіло Церкви. Закладені ним основи церковно-релігійного життя 
трималися на підтримці не стільки царгородського, а корсуньського духо-
венства, що продовжувало зберігати свою єпархіальну відособленість і 

димира, не хотела «розути робичича», а желала Ярополка даже и в качест-
ве второй жены. (От жены Ярополка, которую заберет после его убийства 
в гарем Владимир, родится Святополк, а Рогнеда, судя по позднейшим 
преданиям, внесенным в летопись во времена Мстислава Владимировича 
(1125–1132), хотя и родила четырех сыновей и несколько дочерей, всегда 
тяготилась своим положением одной из многих.) 

Судя по отмеченному преданию, юным Владимиром руководил и на-
правлял его именно Добрыня — брат Малуши и прообраз легендарного 
Добрыни. И первые годы княжения Владимира это беспрецедентное на 
Руси наступление язычества против христианства. В 983 г. в жертву язы-
ческим богам были принесены христиане — отец и сын варяги, по всей 
вероятности, с южного берега Балтики, где в том же году было восстание 
язычников против насаждения христианства (хотя летописец говорит, что 
этот варяг пришел «из грек»). Но стремление собрать под властью Киева 
постоянно рассыпавшиеся земли требовало «единой веры и единой меры». 
Этой задаче отвечало создание пантеона языческих богов, причем явно 
разных по своему происхождению. Если главный бог дружины Перун им-
портировался явно с южного берега Балтики, где позднее четвертый день 
недели будет носить название «Перундан», то боги Хорс и Симаргл ведут 
к иранской традиции и могли быть привнесены из Роталии. Но такое «ме-
ханическое» соединение не решало проблемы (каждый поклонялся своим 
богам), а необходимо было учитывать и внешний аспект: три мировые 
религии уже опоясывали земли Руси. 

Летописное предание представляет акт замены языческих верований 
монотеистической религией как результат своеобразных «испытаний», 
предпринятых по инициативе Владимира. В Киев прибывают миссионеры 
христиан, мусульман и иудеев, и затем из Киева отправляются посольства 
для проверки истинности заверений миссионеров. Несомненно, что в ле-
тописном рассказе много легендарного (и анекдотического), и в закончен-
ном виде он появился, видимо, в третьей четверти XI в. в редакции, 
оформленной при Десятинной церкви и поднимавшей этот храм в проти-
востоянии построенному при Ярославе Мудром Софийскому собору. Но 
представление о размахе, с которым обсуждался этот вопрос в киевских 
верхах, вполне может соответствовать действительности. Не исключены и 
посольства в разные страны, хотя представителей названных верований 
можно было найти и в самом Киеве. 

Принятие Русью христианства было в целом подготовлено всем ходом 
предшествующего развития. И проблема скорее заключается не в том, 
почему было принято христианство, а в том, почему этот процесс затянул-
ся. Естественно, что принятие христианства является одной из ведущих 
тем историографии и непосредственно ему посвящены многие сотни книг 
и статей. А поводом для широкого разброса мнений стал сам летописный 
текст, также неоднократно правленый летописцами разных ориентаций. В 
летописи повествование о «крещении Руси» рассредоточено между 6494–
6496 (986–988) гг. и акт крещения князя Владимира отнесен к последнему, 
988 г. Но, пересказав корсунскую версию крещения князя, летописец по-
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  підпорядкування єпископу Корсуня (античний Херсонес на узбережжі 
Чорного моря). З-поміж тамтешніх священних реліквій, що були вивезені 
князем Володимиром до Києва й заклали духовні підвалини раннього ки-
ївського християнства у його апостольському вимірі, однією з найголов-
ніших святинь були мощі святого Климента — четвертого Папи Римсько-
го. Учень апостола Петра прийняв тут, на засланні, яке відбував за імпера-
тора Траяна (98–117 рр.), мученицьку смерть. Поміщені в одному із вівта-
рів кафедрального собору (Десятинної церкви) стольного граду Русі, вони 
утворювали духовну, священну основу київського першохраму. Не випад-
ково саксонський хроніст початку ХІ ст. Тітмар Мерзебурзький називає 
його не інакше як «церквою мученика у Христі Папи Климента». До цього 
слід додати, що Климентова церква — храм Богородиці Десятинної у Киє-
ві і в найпотаємніших глибинах народної пам’яті православних слов’ян 
залишалася «...всім церквам мати». 

Пошанування св. Климента Римського, стрімке піднесення його культу 
на Русі в кінці Х–ХІ ст. мало велике значення для осягнення національної 
ідентичності раннього київського християнства. Анонімне «Слово на оно-
влення Десятинної церкви», складене в 1039 р., прирівнює Климента до 
«церковного сонця», яке «...від Рима убо в Херсон, й, звідти, в нашу Русь-
ку країну прийшло». Відтоді Київ, наповнившись Божою благодаттю, став 
на Русі «всіх град славнішим». «Слово» називає св. Климента покровите-
лем-захисником Київської держави, пов’язуючи Рим, Херсонес і Київ в 
єдину лінію поширення християнства. Таким чином, Київська Русь знахо-
дить своє місце у християнському світопорядку, заснованому на апостоль-
ській місії. Прийняття на Русі культу св. Климента Римського було 
пов’язано з формуванням київської моделі церковного устрою, однаковою 
мірою відкритій як християнському Сходу, так і християнському Заходу. 
Широке пошанування св. Климента на Русі підтримувало ідею єдності 
Західних і Східних Церков.  

Інтерцивілізаційний вимір релігійної культури київського проповід-
ника демонструє «Похвала» Володимиру Святославичу першого руського 
(за походженням) київського митрополита Іларіона, що очолив митропо-
лію в середині ХІ ст. В її заключній частині міститься наступне молитовне 
уславлення Христа: 

Христос переміг, 
Христос подолав, 
Христос воцарився, 
Христос прославився! 

У східнохристиянській літургії прямих паралелей до Іларіонового гім-
ну Христу не існує. Натомість, він знаходить відповідність у латинській 
христологічній формулі-тріаді: Christus vincit, Christus regnat, Christus 
imperat. Літургіко-літературні зв’язки між Києвом, духовне життя якого 
живилося переважно соками візантійсько-християнської культури і латин-
ською Європою зберігалися й розвивалися і після розколу із Західною Це-
рквою. Так, в літургічному календарі найдавнішого датованого рукопису 
— Остромирова Євангелія 1056–1057 рр. названі свята Західної Церкви: 

В литературе часто за переводчиками обращаются к Болгарии, где гла-
голица имела хождение рядом с кириллицей и где были ученики Кирилла 
и Мефодия. Но такой необходимости явно не было. В Ильинской церкви, 
естественно, имелись богослужебные книги, которые были записаны, по 
всей вероятности, именно глаголицей. Рим на протяжении ряда столетий 
клеймил Мефодия как «еретика», приписывая ему создание или возрож-
дение «готского письма» — тайнописи ариан и запрещая пользоваться 
этой письменностью в богослужении. Это письмо называется также «рус-
ским», а самого Мефодия чешская Хроника Далимила начала XIV в. назы-
вала «русином», явно имея в виду то, что арианство в Подунавье удержи-
валось прежде всего, и традиционно, у русов-ругов. В 1248 г., после тата-
ро-монгольского нашествия на Центральную Европу, Рим «реабилитиро-
вал» «русское письмо», и оно приобретает второе дыхание. В XIV в. сам 
император Карл V увлечется глаголицей и будет поддерживать ее распро-
странение. Но она все-таки возникала и сохранялась как тайнопись в тече-
ние веков. 

Христианская община в Киеве в окружении язычества — факт сам по 
себе значительный: он указывает на такое язычество, которое было тер-
пимо к другим верованиям. Именно это обстоятельство и позволило язы-
честву дожить до XX в. в силу их совместимости и даже определенной 
необходимости, поскольку славянское язычество регулировало отношения 
с природой, по существу не затрагивая социальные отношения, мало ме-
нявшиеся веками и тысячелетиями родового и общинного строя. Христи-
анство же предстало именно как регулятор социальных отношений. И раз-
ные течения в рамках христианства зависели от той социальной почвы, на 
которой оно распространялось. 

В летописи есть упоминание о том, что Ольга уговаривала Святослава 
принять христианство, а он возражал, что дружина этого не поймет. И 
резон дружины очевиден: она кормится походами «за зипунами», сбором 
дани, полюдьем. По этой причине в Скандинавии христианство вообще 
будет распространяться лишь с конца XI в. Католичество сохранило реф-
лексы и инстинкты рабовладельцев, боровшихся ранее с христианами — 
поборниками равенства хотя бы перед Богом, организуя военизированные 
ордены, грабившие племена и народы якобы во имя «святой Троицы». 

Старшего сына Святослава — Ярополка — обычно представляют в ли-
тературе как расположенного к христианству. В Никоновской летописи 
под 979 г. сообщается о прибытии к нему послов от папы римского. Это 
было первое посольство из Рима в числе целого ряда других, и не исклю-
чено, что в летописи отразилась какая-то папская булла XV в. Но кон-
фликты братьев не укладываются в представления о новообращенных. 
Второй сын Святослава, Олег, посаженный на княжение у древлян, убил 
сына воеводы Свенельда, заехавшего в его охотничьи угодья. Ярополк, по 
настоянию Свенельда, убил Олега. А в 980 г. рожденный от рабыни Ма-
луши Владимир прибыл из Новгорода с дядей по матери Добрыней и ва-
рягами, чтобы убить Ярополка и занять его место, тем более что гордая 
полоцкая княжна Рогнеда отвергла сватовство посланцев от имени Вла-
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  св. Аполлінарія Равеннського (23 липня) та св. Віта (15 червня). В літургі-
чній практиці Київської Русі ХІ–ХІІІ століть відбилися імена й інших свя-
тих латинської Церкви, яких не визнавав візантійський Схід. Від 1087 р. 
на Русі набуває широкого поширення свято Перенесення мощів св. Мико-
лая Мірлікійського разом із літургічним молінням на 9 травня. Встановле-
не Папою Урбаном ІІ, це свято пустило коріння і на київському грунті, 
чому сприяли наявні перекладні й оригінальні агіографічні тексти.  

У другій половині ХІ ст., за посередництва доньки польського короля 
Мешко ІІ, дружини київського князя Ізяслава Володимировича — принце-
си Гертруди-Олісави — з католицького Заходу до Києва прийшов і культ 
св. Петра Апостола. До наших днів зберігся оригінал її Молитовника. Він 
є складовою частиною латинського Кодексу, який у науці одержав назву 
Кодексу Гертруди. Прикрашений чудовими мініатюрами із зображенням 
самої Гертруди, а також її сина Ярополка з дружиною Іриною, Кодекс яв-
ляє собою пергаменний зшиток, що містить у собі також старонімецький 
Псалтир кінця Х ст. та інші релігійні тексти.  

Гертруда не була безстороннім свідком довгої, сповненої драматичних 
пригод і напруження боротьби свого чоловіка Ізяслава за київський вели-
кокнязівський престол. У 70-х роках ХІ ст., коли князівська родина знай-
шла політичний притулок у Регенсбурзі, Ярополк прийняв католицьку 
віру і прибрав ім’я Петра. Про це згадує Гертруда у своїх молитвах, від-
даючи сина і «Руське королівство» під покровительство св. Апостола Пет-
ра і Папського престолу. У зв’язку із візитом до Риму Ярополка-Петра, 
Папа Григорій VІІ надіслав Ізяславу і його дружині дружнє послання. Аби 
надати видимості законності свого втручання, він виставляє себе у цьому 
листі сюзереном київського князя, що однак, аж ніяк не засвідчує пере-
творення Київської Русі у «лен святого Петра», як це подекуди стверджу-
ється у науковій літературі. 

Молитовник Гертруди є важливим джерелом не тільки для вивчення 
політичної історії Київської Русі та європейських держав другої половини 
ХІ ст. Ця унікальна релігійна пам’ятка віддзеркалює тогочасну атмосферу 
духовного життя київської великокнязівської родини. Його внутрішній 
зміст промовисто окреслюють виписані рукою Гертруди-Олісави чотири 
молитви до св. Апостола Петра й особливо — Oratio pro Papa (за Папу і 
єдність Церкви). Ці, досі належним чином не поціновані в науці молитовні 
тексти, слід гадати, визначали літургічний зміст богослужіння патро-
нальної церкви св. Петра, спорудженої перед 1087 р. Ярополком-Петром у 
Дмитрівському монастирі у Києві.  

Конфлікт між Римом і Константинополем, що призвів до церковного 
розколу, був сприйнятий у Києві на перших порах індиферентно. На собо-
рному акті 1054 р., яким православні ієрархи засудили римських послів, не 
було підпису київського митрополита. Місцеве, старокиївське літописання 
цій темі також не приділяло особливої уваги. Атмосфера взаємного недо-
вір’я між двома гілками християнства на береги Дніпра була привнесена 
греками — ставлениками на київську митрополичу кафедру. 

Антилатинська полеміка в Київській Русі мала вузький і формальний 

но острой), державшихся сходной трактовки христианского вероучения. 
Именно эти переселения помогают понять, откуда в дружине Игоря взя-
лись христиане, мирно уживавшиеся с язычниками и явно подчинявшиеся 
каким-либо внешним христианским центрам. 

В рамках сведений Фризе и материалов Ширинского может найти под-
тверждение и специфическая киевская версия о том, что знаменитый бы-
линный Илья вовсе не «Муромец», а «Муровлянин». И тогда понятны 
южногерманские сказания об «Илье русском», как и отражение этих вари-
антов сказаний в русских былинах. 

Весьма вероятно, что именно с этой второй волной миграции из Поду-
навья связана летописная версия о выходе славян вообще и полян-руси, в 
частности из Норика-Ругиланда. Летописец конца X в. мог что-то знать и 
от непосредственных переселенцев, и во всяком случае еще живы были 
старики, помнившие об этом «исходе». И византийские источники третьей 
четверти X в., производящие русов «от рода франков» и называющие их 
«дромитами», то есть «мигрирующими», фиксируют, возможно, именно 
этот факт переселения. А подтверждается этим переселением и реальное 
родство подунайских русов с ругами-русами, вернувшимися на Днепр 
после распада державы Аттилы в V в. 

Как было отмечено, в дружине Игоря были и христиане. Ольга, со-
гласно «Житию» и летописному фривольному рассказу о ее крещении, 
приняла крещение во время поездки в Константинополь. Но в ее свите 
был священник, и за помощью в распространении христианства на Руси 
она обратилась не к Константинополю, а к Оттону I, еще королю, а затем 
первому императору Священной Римской империи (962), в зависимости от 
которой находилась теперь и Моравия. К «королеве ругов» (так герман-
ские источники обозначали Ольгу, идентифицируя киевских князей с ру-
гами, а не с росами) будет направлен епископ Адальберт, который позднее 
станет архиепископом Магдебургским (968–981) и поставит епископом в 
Прагу верного католика Войтеха, перекрестив его в собственное имя 
Адальбертом. Миссия Адальберта закончилась полным провалом, о чем с 
раздражением писали немецкие хронисты, упрекая в непоследовательно-
сти княгиню. Но вероятнее всего сказались резкие антинемецкие настрое-
ния моравских эмигрантов, не согласившихся с приездом ставленника 
оккупантов. Не исключено, и даже вероятно, что и Олег-Александр не 
устранялся от подобной реакции на прибытие ставленника Империи, с 
которой ему незадолго до этого приходилось вести борьбу и военную и 
религиозную. 

В связи с характеристикой идейной направленности христианской об-
щины Киева в середине X в., имеет немаловажное значение указание И. И. 
Срезневского, что русский текст договора Игоря с греками был записан 
глаголицей: греческое «г» (как и в кириллице) означает цифру «3», а в 
глаголице это «4» (звуки «б» и «в» в греческом языке и в кириллице сли-
вались, а глаголице были «разведены»). И договор, датированный в грече-
ском противне третьим индиктом, в славянском оказался — ошибочно — 
в четвертом. 
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  характер, через що й не призвела до інтелектуальної ізоляції країни та її 
національного самообмеження. Цю екуменічну відкритість Києва демон-
струють контакти митрополита Іоана ІІ з Римською Церквою, хай і в особі 
антипапи Климента ІІІ (80-ті роки XI ст.). Після смерті свого суперника 
папи Григорія VІІ він здійснив цілий ряд спроб розширити коло кафедр, 
що визнавали б його верховенство та спрямованих на відновлення церко-
вної єдності з Візантією та Києвом. Центральну тему цього діалогу стано-
вить турбота обох ієрархів про братерську любов між окремими митропо-
литами й підпорядкованими їм помісними Церквами. У своєму посланні-
відповіді до Климента ІІІ, написаному після 14 серпня 1089 р. грецькою 
мовою, київський митрополит обговорює шість пунктів звинувачень на 
адресу латинян й закликає свого адресата відмовитися від скандальних 
нововведень західної Церкви (зокрема, запровадження Filoque до Символу 
віри та здійснення Євхаристії на прісному хлібі) і відновити єдність із 
Константинопольською патріархією. Це послання має особливу богослов-
ську значущість бо вирізняється з-поміж інших полемічних творів Київсь-
кої Русі теологічною ясністю, екуменічною терпимістю й церковно-
політичною мудрістю його автора. Воно сигналізує про екуменічну від-
критість й вагому роль Києва в міжцивілізаційному діалозі між християн-
ським Сходом і християнським Заходом.  

З кінця ХІ ст. у канонічних творах пера вищих церковних ієрархів Ки-
ївської Русі з’являються настанови, які засуджують шлюби руських кня-
гинь із володарями західноєвропейських країн. Однак відмінності західно-
го і східного культів аж ніяк не були перешкодою для взаємних контактів 
династії Рюриковичів з християнською Європою. Статистика встановле-
них Руссю династичних шлюбів із країнами латинського християнства 
засвідчує їхній паритетний характер. 

Усвідомлення розламу й відмінностей християнської культури серед-
ньовічної Європи обмежувалося рамками вузького прошарку староруської 
церковно-політичної еліти. За наявними тестами, створеними у тодішньо-
му інтелектуальному середовищі, образ західного християнства вимальо-
вується фрагментарно. Насичений негативними конотаціями, він є недо-
статньо репрезентативним, бо формувався на основі візантійських літера-
турних зразків. В очах західного духовенства інакшість Київської Русі 
визначалася різницею у культі, де панує інший обряд євхаристії, дозволя-
ються розлучення і повторне хрещення дорослих. Вельми симптоматич-
ним тут є лист краківського єпископа Матвія, адресований Бернарду з 
Клерво (1146–1148 рр.), де ці відмінності визначаються як «відвічно при-
йнята Руссю єресь, яка робить її іншою, ніж Латинська Церква, й іншою, 
ніж Грецька Церква... Ruthenia quae quasi est alter orbis — Русь, як ніби 
інший світ співставляється з Польщею і Чехією, які всі разом у листі нази-
ваються Sclavonia».  

Оця інакшість світу київського християнства й визначала особливості 
розвитку богословської думки на Русі та її... європейськість. Адже для 
європейської культури та її історії важлива не тільки і не стільки наявність 
якихось ключових ідей (релігійних чи секулярних), стільки та обставина, 

стоятельная митрополия константинопольского подчинения), другим — 
примыкающая к Моравии территория Польши, третьим окажется Киев-
ская Русь.  

Гений Н. К. Никольского проявился более всего именно в том, что он 
увидел «переселенцев» из Моравии в специфическом прочтении заветов 
христианства при его распространении в X–XI вв. Материального под-
тверждения этого факта в его распоряжении не было. И мне уже приходи-
лось называть «открытием века» упомянутую выше небольшую статью С. 
С. Ширинского: видимо, даже и не зная работ Н.К. Никольского (в данном 
случае это особенно ценно), он подвел под них как бы материальный фун-
дамент. 

В спорах о начале Руси до сих пор практически не используются бо-
гемские хроники, хотя ещё в конце XVIII в. Хр. Фризе в «Истории поль-
ской церкви», написанной с антикатолических позиций, воспроизвел при-
водимые в них факты, относящиеся как раз ко времени функционирования 
специфической христианской общины во второй четверти X в. в Киеве. 
Автор воспроизвел сказания богемских хроник о деяниях сына Олега Ве-
щего — тоже Олега (или Александра в христианстве), бежавшего от 
двоюродного брата Игоря в Моравию, где он, благодаря успехам в борьбе 
против венгров, был провозглашен королем Моравии, пытался создать 
союз Моравии, Польши и Руси, но в конечном счете потерпел поражение 
и вернулся (уже после смерти Игоря) на Русь, где служил Ольге и скон-
чался в 967 г. (Могила Олега Вещего значилась на Щековице, другая «мо-
гила Олега» упоминалась у Западных ворот Киева). В свое время С. Геде-
онов в доказательство нескандинавского происхождения имени «Олег» 
приводил данные о наличии его в чешской средневековой традиции. Ука-
занные им параллели косвенно подтверждают достоверность самого при-
водимого в богемских хрониках предания. Примечательно также следова-
ние в ряде случаев специфической хронологии, не совпадающей с хроно-
логией «Повести временных лет», но отразившейся в ряде чешских па-
мятников. 

Еще в XIX в. погребения с трупоположениями в Киеве пытались свя-
зать с распространением христианства. Но эта идея встречала возражения 
со стороны большинства специалистов: слишком очевидны следы языче-
ского ритуала. Статья С. С. Ширинского снимает и эти возражения: по 
крайней мере, погребения с западной ориентацией находят полную анало-
гию в могильниках Моравии, христианство которой католическое духо-
венство клеймило, в частности, и за сохранение в ритуале элементов язы-
ческой традиции. (Кстати, одна черта, указывающая на западные истоки 
похороненных христиан, — руки не сложены на груди, а простерты вдоль 
тела.) Б. А. Рыбаков сослался на данные С.С. Ширинского для иллюстра-
ции мысли о двоеверии на Руси. Наблюдение весьма важное для понима-
ния характера русского христианства на протяжении всего тысячелетия. 
Не менее важно сосредоточить внимание на самом факте переселения 
значительного количества населения Моравии и каких-то смежных с ней 
областей (той же Иллирии, где борьба с притязаниями Рима была особен-
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  що ці ідеї мають свою протилежність. На думку французького історика і 
соціолога Едгара Морена, «Істинно Європейське криється не тільки у різ-
номанітності та мінливості, але й і в діалозі, що спливає у рамках цієї мін-
ливості, який, зрештою, і є причиною цих змін. Ось чому необхідно поба-
чити плідне зіткнення відмінностей, антагонізмів, конкуренцій і взаємо-
доповнень». 

 

 
 

Віктор Васнєцов, Сергій Костенко. Хрещення князем Володимиром киян у 
річці Почайні у серпні 998 р. З розписів Володимирського собору 
 (праворуч князя — дружина Володимира княгиня Анна, сестра  
імператора Візантії Василія ІІ, ліворуч — митрополит Михаїл).  

 
 

которые объясняют не только место христианской общины Киева в сере-
дине X в., но и многие факты, связанные с историей христианства на Руси 
в течение ряда веков. В свое время выдающийся знаток древнерусской 
письменности и отраженной в ней идеологии Н.К. Никольский (все еще не 
вполне изданный и далеко не в полной мере оценённый) указал на связь 
ранней русской письменности и христианства с Великой Моравией. Уче-
ный подчеркивал светлый, оптимистический характер древнерусского 
христианства, не знавшего ни крайностей аскетизма («что ещь и пьешь — 
все во славу Божью», — скажет летописец со ссылкой на апостола Павла, 
особо чтимого в Иллирии), ни воинственного настроя по отношению к 
инаковерующим. Русское православие не знало военных орденов, а пер-
вые костры, которыми Рим веками разогревал всю Европу, появятся на 
Руси лишь в конце XV — начале XVI вв., не без влияния того же Рима, 
как бы сопровождавшего Зою-Софью Палеолог в жены овдовевшему Ива-
ну III. 

Великая Моравия была главным хранителем Кирилло-Мефодиевской 
традиции, и не случайно, что именно этих братьев в 60-е г. IX в. пригласи-
ли в Моравию для того, чтобы разобраться в разгоравшихся в стране спо-
рах разных христианских общин и разных прочтений христианства («учат 
ны различь»). А ясно представлены были в Моравии три варианта прочте-
ния христианства: воинственное римско-католическое, традиционное ари-
анское и ирландское, оставившее заметный след в христианизации Евро-
пы после бурь Великого переселения. Достаточно сказать, что все мона-
стыри Австрии были основаны ирландскими миссионерами (сами авст-
рийцы об этом не знают)! 

Ирландскую церковь сближал с арианством общинный дух. Здесь об-
щины складывались как монастыри, насчитывавшие часто по много тысяч 
пострижеников (обязательно кратных двенадцати, по числу апостолов). В 
обязанности монахов непременно входило «рукоделие» и помощь окрест-
ному крестьянскому населению. Жили в монастырях часто семьями, что 
более всего будет эксплуатироваться Римом, провозглашавшим обяза-
тельный целибат для всех священнослужителей (и, разумеется, смотрев-
шим сквозь пальцы на нарушение его и в прошлом, и в настоящем, чем 
отличались и некоторые папы и в наше время едва ли не все католическое 
духовенство США, что вылилось в грандиозный скандал). В ирландской 
церкви общину возглавлял аббат монастыря или главного храма, а епи-
скопы исполняли хозяйственные функции. 

Естественно, Рим резко осуждал по сути антиримское понимание хри-
стианства в Моравии, а обращение Святополка Моравского за «учителя-
ми» именно в Константинополь предполагало явное отвержение требова-
ний Рима, особенно агрессивно проводимого духовенством и правителями 
Франкской империи. Разные прочтения заповедей христианства постоянно 
приводили к вооруженному противостоянию, и наиболее радикальным 
приверженцам арианства и ирландской церкви нередко приходилось ис-
кать пристанища в отдалении от Рима и Германии. Одним из таких при-
станищ станет Болгария (прежде всего область «Русии», где была само-
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  Сергій БРАТІШКО, документаліст 
НЕВІДОМИЙ ПОРТРЕТ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО 
День №30, субота, 21 лютого 2009 day.kiev.ua/264911 

 
Володимира Великого ми бачимо щодня. На купюрі номіналом в одну 

гривню. Це вигаданий, але разом із тим найпопулярніший його портрет. 
Його тираж в Україні вираховується числами із шістьма нулями. Другий 
за популярністю образ князя-хрестителя увічнено у бронзі на Володимир-
ській гірці. До цього часу вважалося, що єдине прижиттєве зображення 
Володимира Великого збереглося на його монетах. На златниках і срібни-
ках помітно, що у князя досить довгасте обличчя, важка щелепа, ямочка 
на підборідді, яке різко виступає наперед. Вчені зійшлися на думці, що 
саме це й є головною рисою зовнішності Володимира Великого. Тим ча-
сом завідувач відділу науково-історичних досліджень Національного за-
повідника «Софія Київська», доктор історичних наук Надія НІКІТЕНКО 
переконана, що вона знайшла в Софії фресковий портрет Володимира. 
Причому написаного невідомим художником ще за життя самого князя. 
Надія Миколаївна відразу зізнається, що від самого початку своїх дослі-
джень не переймалася пошуком зовнішності князя Володимира. Це не 
було її головним завданням. Вона передусім досліджувала історію Софій-
ського собору, його стінопис. А серед іншого (разом зі своїм колегою 
В’ячеславом Корнієнком) — і написи-графіті. Результатом цих пошуків 
стали сенсаційні відкриття, серед яких — час побудови Софії Київської й 
знахідка прижиттєвого портрета Володимира Великого! 

— Надіє Миколаївно, багатьом видасться фантастикою у XXI сто-
літті шукати прижиттєвий портрет хрестителя Русі-України, навіть 
знаючи із монет головні риси його зовнішності... 

— У центральному нефі Софії Київської з ХІ ст. збереглося зображен-
ня княжої родини. Вивчаючи фреску, я запропонувала свою інтерпретацію 
цього княжого портрета. На ньому, як вважаю, зображено родину Воло-
димира. Це суперечить традиційній думці, що на цій фресці зображено 
портрет Ярослава Мудрого та його родини і начебто цей портрет зроблено 
в 40-ві роки XI ст. Так вважають, бо в літописі записано, що саме Ярослав 
заснував собор 1037 р. Проте написи-графіті, які ми знайшли на фресках в 
останні два роки, містять дуже ранні дати: 1022, 1033, 1036 рр. Їх постави-
ли люди, які написали ці графіті. А ще є графіті, яке ми датували 1019 р. 
завдяки тому, що в ньому згадується ряд відомих історичних діячів, зок-
рема, княгині-матері й синів князя Святополка I, який 1019 року загинув. 
Тобто до 1019–1022 рр. собор вже стояв, причому був прикрашений моза-
їками та фресками. Тобто автори графіті «підтвердили» мою думку, що 
Софію Київську було збудовано за Володимира та його дружини Анни, 
лише завершили її при Ярославі. Я датую початок будівництва собору 
1011-м роком, а завершення — 1018-м. 

— Вибачте, але навіть сьогодні мені здається варварством щось 
видряпувати на стінах, а тим більше в XI ст., адже ці написи паплю-
жили фрески. Для чого їх писали, чому дозволяли їх писати? Невже не 

 
 
 

А.Г. КУЗЬМИН 
АРИАНСКАЯ ВЕРСИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

Отрывок из книги "Начало Руси. Тайны рождения русского народа" 
community.livejournal.com/oldrus/186779.html 

 
Христианизация Руси и специфика русского христианства, — безус-

ловно, большая самостоятельная проблема. Свое видение проблемы ав-
тор изложил в книгах «Падение Перуна», «Крещение Руси в трудах рус-
ских и советских историков» (обе 1988 г.), в статьях и главах книг, по-
священных христианизации Руси, а также в статьях и книгах по истории 
летописания как источника и первостепенного по значению памятника 
общественной мысли.  

…необходимо остановиться на характере раннего русского христиан-
ства и его истоках. Летописная статья 944–945 гг., включившая текст до-
говора Игоря с греками, содержит весьма важную информацию о раннем 
русском христианстве, до сих пор в должной мере не освоенную и даже 
освоенную в прямо противоположном летописному тексту осмыслении. В 
свое время Г. М. Барац, автор уникальной концепции о еврейских (или 
хазаро-иудейских) истоках Руси, советовал А. А. Шахматову в реконст-
рукциях летописных текстов смелее переставлять строчки. Рекомендацией 
воспользовался Д. С. Лихачев, переставив в популярном издании ПВЛ 
1950 г. строчки именно в указанной принципиальной статье. В оригинале 
речь идет о местоположении «соборной» Ильинской церкви. В летописи 
читается, что при заключении договора с греками «хрестеяную русь во-
диша роте в церкви святаго Ильи, яже есть над Ручаем, конець Пасынче 
беседы и Козаре: се бо сборная церки, мнозие бо беша варязи хрестеяни». 
Д.С.Лихачев переставил строки. Получилось: «се бо сборная церки, мнози 
бо беша варязи хрестеяни и козаре». А в результате появилась «хазарская 
версия» Крещения Руси, которую особенно энергично отстаивал В. Кожи-
нов. Пользуясь обычно выверенными академическими изданиями летопи-
сей, я долго не понимал, где находятся истоки этих неуемных фантазий, 
что отразилось и в специальной статье о хазаромании. Но и указание ле-
тописи «мнози бо беша варязи хрестеяни» — комментарий позднейшего 
летописца, вводившего в текст договоры. (Вероятно, 20-е гг. XII в.). Хри-
стианство у варягов с южного берега Балтики распространялось уже с IX 
в., а в 983 г. произошло грандиозное восстание против засилья немецкого 
духовенства. Возможно, в Роталию тоже проникало христианство, причем 
с Дона: в 932 г. христианство принимает какая-то часть алан и утвержда-
ется аланская епархия. Но Ильинская церковь уже своим существованием 
(и даже названием) предполагала наличие христианской общины в Киеве.  

В этой связи представляет огромный интерес небольшая, но чрезвы-
чайно емкая и информативная статья С. С. Ширинского в сборнике, по-
священном юбилею Б. А. Рыбакова. Статья дает факты такого значения, 
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  можна було у головному храмі Київської Русі поставити охоронців? 
— Річ у тім, що такі написи-графіті в давнину не сприймалися як су-

часні графіті. Вони не були актом несвідомої спонтанної рефлексії, це — 
не якесь хуліганство, чим можуть бути графіті сучасні. Ці написи здебі-
льшого мали сакральний характер. Вони урочисті й нерідко містять зако-
дований таємний зміст. Та немає де гріха таїти: графіті тією чи іншою мі-
рою псували фрески. Тому в давньому церковному уставі князя Володи-
мира Святославича передбачено суворе покарання для тих, хто «на стінах 
ріжуть». Однак люди писали графіті з вірою в сакральну силу слова. Ось 
чому церковні цензори, які систематично перевіряли ці написи, сакральні 
тексти не закреслювали. Ті ж, які здавалися їм надто мирськими, а може 
навіть не дозволеними церквою, гріховними, ретельно закреслювали. В 
Софії можна побачити чимало таких закреслених графіті. Але більшість 
написів було залишено. 

— Виходить, добре, що 
їх писали? 

— Парадоксально, але це 
так. Графіті — унікальне 
історичне джерело. Писемні 
джерела, які збереглися до 
наших днів, — це вже кіль-
каразове переписування тек-
стів. Літописи писалися в 
угоду тим, хто їх замовляв. 
Згодом редагувалися на за-
мовлення нових можновла-
дців. А от графіті — автен-
тичні, оригінальні тексти, 

 

 

які дійшли до нас такими, якими їх написали. Це автографи людей, які 
жили на початку XI століття. Дослідники керувалися і донині багато хто з 
них керується літописними записами про те, що Софію створено Яросла-
вом. І коли був відкритий цей княжий портрет, то всі одностайно виріши-
ли, що це — портрет замовника, самого Ярослава і його родини. Такий 
висновок абсолютно не піддавався сумніву. Тільки от графіті суперечать 
літописним даним. А графіті — живий голос самовидців створення Софії. 
Тож кому маємо вірити? 

— Але якщо Ярослав Володимирович остаточно завершив будів-
ництво Софії Київської, чи не міг він замовити на фресках портрет 
своєї родини? Адже храм розписують, коли його вже збудовано. 

— Чи можна ототожнювати зображення персонажів фрески з дітьми 
Ярослава, якщо вони народилися вже після створення собору? Старший 
син Володимир народився 1020 р., решта ще пізніше, зокрема, дочки — 
близько 1030–32 рр. А тут, на фресці, діти зображені дорослими. Старша 
донька, судячи з хустки-повою під княжою шапкою, навіть заміжня. Бо 
насправді на портреті зображено родину Володимира. І його старша донь-
ка — це Феофана, яку видали за новгородського посадника Остромира — 

— Якою буде подальша доля невідомого портрета Володимира Ве-
ликого? 

— Заповідник планує створення перших історично достовірних скуль-
птурних портретів Володимира й Анни, щоб встановити їх в експозиції. 
Звичайно, звернемося по допомогу до антропологів та криміналістів. У 
науковій реконструкції керуватимемося виключно автентичними зобра-
женнями. І це буде історично справедливим. Залучимо меценатів, будемо 
збирати пожертви, адже це не дешева справа. Але — наша спільна справа, 
усього народу. 

 
Думка експертів 
Дмитро СТЕПОВИК, доктор мистецтвознавства, доктор богосло-

в’я, доктор філософії: 
— Під виглядом біблійних персонажів, як Старого, так і Нового запо-

вітів, часто зображувалися конкретні особи. Портретне мистецтво 
обов’язково вимагає працювати із натурою. Тобто весь час поглядати на 
обличчя людини, навіть на зміни обличчя, на міміку, вловлювати характе-
рні риси і зображати їх. 

У Володимирському соборі, на іконостасі, хрестителя Русі зображено 
із сивою бородою. Можливо, Володимир запустив бороду. Можливо, це 
вже фантазія Нестерова, який малював ікони для цього іконостаса, і того, 
хто оформляв стінопис Володимирського собору. Проте цілком можливо, 
що традиція дохристиянської Київської Русі-України, коли чоловіки не 
носили борід, збереглася у Володимира й після того, як він прийняв хрис-
тиянство. Принаймні так його зображено на монетах. Тому я думаю, що 
Надія Миколаївна має рацію припускати, я не кажу стверджувати стовід-
сотково, що під виглядом Ісуса Навина зображено князя Володимира. То-
му що їхні діяння дуже схожі. Як Ісус Навин вивів народ із рабства єги-
петського і привів в Землю обітовану, так і Володимир, який вивів народ 
не з Єгипту, а з язичеського невір’я, привів у віру в єдиного Бога. 

 
Отець Віталій КЛОС, кандидат богослов’я, викладач Київської ду-

ховної академії УПЦ КП: 
— Якщо буде науково реконструйовано зовнішність рівноапостольно-

го князя Володимира, я не думаю, що тут будуть якісь протиріччя із цер-
ковними канонами його зображення. На мою думку, ми маємо чудово ро-
зуміти, що те, що зображується у храмах, має значення не тільки з точки 
зору автентичності зображення. А в першу чергу мають значення постаті, 
те, що зробила людина в той чи інший час. Зрозуміло, що перед тим, як 
зображувати князя Володимира у храмах, відомості черпали не тільки з 
тих джерел, які нам сьогодні відомі, але і з інших, невідомих для науки 
сьогодні. Тому можемо припустити, що в цих зображеннях присутня авте-
нтика. Тобто зображення у храмах відображають певною мірою те, як 
князь Володимир дійсно виглядав, як особистість і людина. Пані Надія 
Нікітенко є досить фаховим науковцем, і якщо вона працює у цьому на-
прямку, то, може, вона ще щось відкриє у цьому питанні. 
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 вона згадується в Остромировому Євангелії. Вона йде слідом за Анною, 
яка разом із Володимиром була зображена в центрі портрета. Цікаво, що 
на Володимирі й Анні — царські шати, як на монетах і мініатюрах. А Яро-
слав та Ірина не мали такого сану. 

— Зображення князя і княгині не збереглося на фресці, але у сере-
дині XVII ст. княжий портрет замалював художник Вестерфельд. 
Щоправда, голландець побачив фреску після її поновлення. Наскіль-
ки автентичний портрет Володимира у замальовці Вестерфельда? 

— Поновлення виконувалося на замовлення митрополита Петра Моги-
ли і було дуже тактовним. Принаймні облич і вбрання воно ледве торкну-
лося. Образи князя і княгині на цій замальовці явно перекликаються з пор-
третами Володимира на його монетах і Анни — на фресці у північній вежі 
Софії. Одначе для визначення їхньої зовнішності не ця фреска є голо-
вною! Я завжди, коли хочу зрозуміти той чи інший сюжет, звертаюся до 
творів давньоруської літератури. Адже література та мистецтво відобра-
жали одне одного, як у протиставлених дзеркалах. З ким руські книжники 
порівнювали князя Володимира? Зі святими царями Давидом, Костянти-
ном Великим, поводирями «народу Божого» Мойсеєм та Ісусом Навином. 

— Зрозуміле порівняння із святими царями, зокрема, з Костянти-
ном. Володимир, як і цей візантійський імператор, християнство пе-
ретворив на державну релігію. Але чому Володимира порівнювали з 
Мойсеєм та Ісусом Навином? 

— Бо він так само, як вони, привів свій народ у «Землю обітовану», як 
тоді розуміли прийняття християнства. Мойсей привів народ до Святої 
землі Палестини, але помер на її «порозі». Ісус Навин був сподвижником і 
наступником Мойсея, саме він увів народ у «Землю обітовану». Причому 
Ісус Навин — великий біблійний полководець, тому за середньовіччя з 
ним порівнювали державців — переможців варварів, особливо хрестителів 
свого народу. Перед оволодінням Палестиною Ісусові Навину явився ар-
хангел Михаїл, і цю сцену зображено на фресці Софії. Тут я й побачила 
Володимира в образі Ісуса Навина. 

— Пані Надіє, а чи збігаються на цій фресці головні риси зовніш-
ності Володимира із зображеннями на його монетах? 

— Абсолютно! На фресці його зображено у профіль. Що цікаво, в ньо-
го дещо нависаючі надбрівні дуги, ніс не довгий, але з чітко вираженою 
горбинкою. І, що характерно, в нього мужньо випнута наперед важка ни-
жня щелепа. Причому підкреслено роздвоєне підборіддя. Він вельми ски-
дається на зображення Володимира на монетах. 

— Можливо, це випадковий збіг обставин? 
— Ні! Зазвичай у цьому канонічному і досить поширеному в середньо-

вічному мистецтві сюжеті Ісуса Навина зображали як семіта. А на нашій 
фресці він абсолютно відрізняється за своїм етнічним типом від персона-
жів, що його супроводжують. Він стоїть, як і належить у цьому сюжеті за 
канонами, в оточенні ізраїльтян. Його зображено в одязі полководця, на 
голові у нього шкіряний шолом. Але обличчя ватажка різко відрізняється 
від воїнів-ізраїльтян, яких він очолює! У Ісуса Навина абсолютно не се-

мітське обличчя. Він зображений як мужній варяг, з нордичним типом 
обличчя. А всі його воїни — явні семіти з характерними етнічними озна-
ками! Тут його зображено як князя Володимира, що належав до роду Рю-
риковичів. Цей рід, як відомо, походив зі Скандинавії, що, до речі, підтве-
рджено сучасними дослідженнями генотипу Рюриковичів. Я впевнена, що 
тут в образі Ісуса Навина виведено прижиттєвий портрет Володимира! 

— Чи відомі в історії зображення середньовічних правителів в об-
разі Ісуса Навина? Чи цього удостоївся тільки Володимир Великий? 

— Я давно звернула увагу на цю фреску. Вона мене просто вразила ось 
таким незвичним зображенням Ісуса Навина. Однак я не мала права опри-
люднювати свій здогад, поки не знайшла прецеденти у візантійському 
мистецтві. Для цього вивчила велику кількість джерел, наукових праць. 
Чи зображали так, в образі святого персонажа, візантійських імператорів? 
Так от, виявляється, що зображали, причому не лише у візантійському 
мистецтві, а й у болгарському та сербському. Найчастіше — в образах 
Костянтина та Ісуса Навина, бо вони були праведними правителями і пол-
ководцями, які привели свій люд до спасіння. Це не моя власна вигадка, 
все науково підтверджується. 

— Для чого була потрібна ця «накладка» зовнішності Володимира 
Великого на Ісуса Навина? Просте бажання прославити князя? 

— Це не просто уславлення. Річ у тім, що за середньовічною менталь-
ністю державець мусив в ідеалі виконати ту роль, яку призначив йому Го-
сподь Бог. Володимиру судилося повторити долю Мойсея та Ісуса Навина. 
Бо він справді привів свій народ у Землю обітовану. 

Це означало, що Володимир ідеально впорався з тим, що йому призна-
чив Господь. Тобто це було найвище духовне досягнення і князя, і всієї 
Руської землі, яку він втілював. І він замовив цю фреску, щоб його зобра-
зили як Ісуса Навина. Не просто для свого особистого прославлення, хоча 
й це мало якоюсь мірою свій сенс. Та головно для того, аби ввести історію 
Русі в русло Священної історії. Я вбачаю в цьому прагнення надати Русі 
християнської легітимності, бо ще наприкінці Х ст. візантійці називали 
наших предків «дикунами». Для новонаверненої Русі то було надзвичайно 
важливо. Це було християнським узаконенням молодої династії Рюрико-
вичів, яка ще вчора була варварською. Для цього й звеличувалося княже 
подружжя хрестителів. 

— Виходить, Володимир розпочав свою власну канонізацію? 
— Весь розпис Софії говорить про те, що образи Володимира й Анни 

готувалися до канонізації ще за їхнього життя. До речі, прагнення прави-
телів до власної канонізації також знаходить свої паралелі у Візантії. Хре-
стителі Русі мали право на те претендувати, бо здійснили рівноапостольне 
діяння. Володимир визнаний церквою святим і рівноапостольним, а от 
Анна, на жаль, повністю забута. Та й, чесно кажучи, і Володимира народ 
призабув, у телепроекті «Великі українці» йому надали лише 16 місце. А 
перше посів Ярослав, який насправді скористався плодами діяльності сво-
го батька. Прикро, бо не він, а Володимир — справжній творець нашої 
держави і нас як народу. Іншого такого лідера наша історія не знала. 
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