
VIII Colloquia Russica  

Релігії і вірування Русі (ІX–XVІ ст.) 
Тези виступів  

 
Інавгураційна лекція 

 
Володимир Александрович (ІУ НАНУ, Львів), Історичний досвід розвитку взірцевої 

візантійської норми в українському середньовічному релігійному малярстві  

Прийняття християнства та багатовікове функціонування у церковних структурах 

Константинополя визначило якнайширше звернення української мистецької традиції до 

візантійського досвіду як взірця – основи розбудови власного відгалуження релігійної 

культури східного християнства. Проте у Києві зразкова норма занурювалася до зовсім 

іншого середовища, прищеплювалися на відмінну основу, що заповідало принципово 

інакший результат. Малярство пропонує найвимовніше віддзеркалення цього процесу, 

значно ширше суто малярського контексту. 

Ранні кроки нової традиції пов’язані із запрошенням майстрів, як для 

старокиївських Десятинної церкви, Успенської соборної церкви Печерського монастиря, 

імпортом візантійських ікон. Уже за святого Володимира Великого (імператорського зятя) 

це мали бути, найперше, аристократичні взірці. Таку орієнтацію стверджують найстарші 

вцілілі об’єкти імпортованого малярства – Вишгородська та Холмська ікони Богородиці з 

Емануїлом. Спровадження елітних зразків стало звичним для княжої доби, набуло 

продовження й у наступний період, переросло в широку, проте скромно задокументовану 

традицію. Така орієнтація не тільки дала появу за умов пізньої княжої доби шедеврів 

константинопольського малярства й забезпечила небачене у регіоні Центрально-Східної 

Європи піднесення, яке засвідчують найстарші на західноукраїнському ґрунті ікони 

„мініатюрного стилю” другої половини XIII ст. та монументального 

ранньопалеологівського зразка першої половини XIV ст. З їх новітнім відкриттям Україна 

виступає новоідентифікованим найвіддаленішим у сфері впливу Візантії регіоном 

побутування малярства аристократичного константинопольського зразка. Через активне 

залучення взірцевого досвіду національна спадщина також зберегла окремі важливі 

свідчення норми, не зафіксовані в самій візантійській традиції. 

Продовження цієї практики на Волині у складі Великого Князівства Литовського 

доводять фрески другої половини XIV ст. собору святого Іоана Богослова в Луцьку, 

повторення сучасного їм константинопольського елітного оригіналу в Богородиці 

Страсній другої половини 1510–1520-х років з церкви апостола Луки в селі Доросині 

Рожищенського району Волинської області, намальований близько 1500 р. Спас з 

Богородицею, Іоаном Предтечею й апостолами з Троїцької церкви в селі Річиця 

Володимирецького району Рівненської області, молодша того ж майстра Богородиця з 

Емануїлом у церкві Різдва Богородиці в селі Тростянець Ківерцівського району 

Волинської області. 

Водночас іконографія перших святих Київської Церкви – Гліба і Бориса й 

започаткована на вихідному візантійському шануванні Богородиці Заступниці перед 

серединою 1220-х років унікальна для східнохристиянського світу іконографія Покрову 

Богородиці та її подальший розвиток пропонують яскраві свідчення розбудови на 

візантійській основі власного досвіду. Новіші такі приклади подають утвердження з 

відновленням Київської митрополії у другій половині XV ст. винятково цілофігурного 

молитовного ряду в передвівтарних огорожах, монументальних Страстей і Страшних 

судів  у комплексі з ними як цілісного триєдиного ансамблю, поширення незнаних поза 

Україною ікон Нерукотворного образу з архангелами над царськими вратами, намісних 

Спаса у славі й Похвали Богородиці, іконографії святих зі скороченою історією. 



Оригінальне переосмислення вихідного візантійського досвіду утверджує 

національну традицію самобутнім варіантом релігійної мистецької культури східного 

християнства з винятковими індивідуальними рисами, забезпечує їй помітне самостійне 

місце у колі мистецтва константинопольського родоводу. 

Звернення до взірцевої норми відбувалося за трьома моделями, у двох з яких – при 

імпорті та копіюванні – найяскравіше відображена безпосередня залежність від Візантії. 

Розвиток національної традиції відбувався за третьою моделлю – переосмислення 

вихідного взірця, творення нового, яскравим прикладом чого є розвинуте з візантійської 

ідеї Богородиці Заступниці українське шанування Покрову Богородиці та його 

іконографічна складова. 

 

Відкрита лекція 
 

Ігор Данилевський (НИУ „ВШЭ”, Москва), Давньоруська релігійна полеміка з 

латинянами і практика спілкування з ними (XI – середина XIII в.) 

Суперечки між західними і східними духовними ієрархами, що завершилися в 1054 

р. розколом церков, продовжилися в значній полемічній літературі наступного періоду. Не 

залишилася осторонь і давня Русь. Починаючи з другої половини ХІ ст., тут з’являється 

значна кількість оригінальних творів, спрямованих проти „латинян”. З однієї сторони, це 

були полемічні трактати, написані грецькими священниками, відправленими на вищі 

церковні чини в нову митрополію, з іншої – це були послання, підготовлені 

новонаверненими монахами та священниками. Їхня кількість – при загальному досить 

убогому, у порівнянні із Західною Європою та Візантією, корпусі писемних джерел – 

вражає. 

В переважній більшості всі ці антилатинські твори були досить вичерпно і детально 

проаналізовані ще в позаминулому столітті (А. Попов, А. Павлов, А. Синайський, 

М. Чельцов та ін.). За останні роки з’явився ряд робіт, автори котрих продовжують 

вивчати і коментувати ці джерела (Г. Беневич, М. Бусигіна, Р. Пихоя, Е. Редькін, 

J. Erickson, фундаментальна монографія А. Барміна, а також  дисертації А. Барміна та 

К. Костроміна та ін.). 

Були з’ясовані джерела, котрими користувалися їхні автори, час і обставини їхньої 

появи. Крім того, було визначено і проаналізовано коло проблем, через котрі західна 

церква критикувалася давньоруськими авторами. Серед цих питань були проблеми, так би 

мовити, щоденного спілкування: спільного вживання їжі, укладення шлюбів з 

„іновірцями” чи „іновірками” і т.д. 

Поміж цим, звернення до реальної практики давньоруського суспільства (принаймні 

його верхівки), що відобразилося в історичних джерелах, змушує сумніватися в тому, що 

філіппіки на адресу „латинян” втілювалися в життя. Ще В. Мошин звернув увагу на те, що 

з відомих нам 38 шлюбів давньоруських князів, укладених в ХІ ст., 28 припадає на шлюби 

з представниками католицького Заходу. При чому, знаходячись на Русі, княгині-

католички продовжували сповідувати власну віру. Про це, зокрема, свідчать молитовні 

записи Гертруди, дружини київського князя Ізяслава Ярославича. Водночас, практично не 

залишається сумнівів, що вона була присутня на православних богослужіннях і брала 

причастя за православним зразком із рук православних священників. Це, зокрема, привело 

О. Назаренка до висновку, що „княжий двір жив у характерній атмосфері конфесійної 

індиферентності, котру, втім, навряд чи варто змішувати зі свідомою віротерпимістю”, в 

той час як церковні ієрархи притримувалися жорсткої антилатинської позиції. 

 Однак, таке заключення не пояснює цілком нормальних контактів православних 

священників з „латинянами”. Яскраві приклади такого роду спілкування (не лише 

терпимого, але й доброзичливого – як з однієї, так і з іншої сторони) подає текст  Ходіння 

ігумена Данила в Святу Землю. Очевидно, всі подібні випадки потребують пильної уваги 

та спеціального дослідження. 



Секція І 

  
Конрад Левек (UJ, Краків), Вірування на Русі в ІХ та Х ст. в контексті новітніх 

археологічних та антропологічних досліджень релігійних систем первісних людей 
Як виглядало релігійне життя на Русі перед запровадженням християнства? Чи 

нагадувало воно шаманізм народів Сибіру ХІХ – початку ХХ ст. та „медичних кіл” 

північноамериканських індіанців? Чи можливо були наближені до релігійної системи 

еллінів, заснованої на розвиненій міфології з великою кількістю богів, котрі виконують ту 

чи іншу функцію? Чи навпаки, можливо в останній час поганства на Русі намагалися 

слідувати монотеїзму, де функцію верховного бога мав виконувати Перун ? 

Проблеми поганства для ранньосередньовічних християнських хроністів був мало 

цікавим, тому бракує інформації в писемних джерелах. Не допомагає також археологія, 

оскільки об'єкти лише частково передають інформацію про минуле, і то, головним чином, 

про його матеріальний аспект. Вірування, що проіснували серед слов'янських народів до 

ХІХ та ХХ ст., тобто до часу, коли їх записали етнографи, вже були сильно змінені та 

урізані від їх первісної сутності. 

 Окрім цих труднощів спеціалісти отримали достатньо інформації про релігії 

мешканців Русі до 1000 р. Створили загальне бачення вигляду тієї системи вірувань і  

певний фундамент, на котрому зараз стоїмо. На жаль, не завжди бралося до уваги, що 

культи на території Русі могли бути різноманітніші, ніж передбачалося. В ІХ та Х ст. 

маємо справу з етносами: слов’янськими, фінськими, балтійськими, руссю, шведами та 

кочівниками. Кожен з них сформував власні традиції, обряди, ритуали і світогляд, богів і 

перш за все мову. Безумовно, слід враховувати, що вірування можуть відрізнятися не 

тільки між народами чи племенами, але й між окремими населених групами. 

Як видно, теорії про ранньосередньовічні форми вірувань на Русі є ще в значній 

мірі сукупністю невідомих і чисельних питань, котрі вимагають відповіді. В зв’язку з цим, 

хотів би порушити кілька інтерпретацій, основаних на нових дослідженнях, пов’язаних зі 

створенням та розвитком духовності та вірувань у світі. Посилаючись на явище, яке 

називається релігійним синкретизмом, я вирішив проаналізувати зв'язок між теоріями, що 

випливають з цих досліджень, та інформацією, наданою нам археологічними та писаними 

джерелами на території Русі. 

 

Олена Тяніна (МГУ, Москва), До питання про культуру Перуна в Новгородській землі 

(по матеріалам археологічних досліджень Новгорода) 

Перун вважається головним божеством східнослов'янського язичницького 

пантеону. Однак, питання про його традиційне шанування в Новгородській землі 

залишається дискусійним. Ряд дослідників вважає культ Перуна нехарактерним для 

Північної Русі і привнесеним сюди разом із затвердженням влади київських князів. До 

розгляду питання залучалися літописні звістки про язичницьку реформу Володимира I, а 

також інтерпретація результатів розкопок святилища Перинь під Новгородом. При цьому 

археологічні матеріали, отримані під час розкопок Новгорода, до сих пір залишаються за 

рамками дискусії. 

Серед матеріальної колекції Новгорода предметами, пов'язаними з т. з. 

„дружинною” культурою, є амулети-сокирки (бронзові сережки у вигляді мініатюрних 

бойових сокир) що зустрічаються, переважно, в шарах XI століття. Але географія 

поширення і хронологія вжитку цих амулетів не дозволяє зробити однозначний висновок 

про їхню семантику, і зв'язати їх з Перуном. 

Ще одна категорія предметів – „громові” знаряддя (кам'яні предмети епохи 

неоліту). Міфологічний аспект їхнього шанування має давню загально індоєвропейську 

традицію і пов'язаний з культом Громовержця, як переможця нечистої сили і подавця 

родючості. Середньовічні новгородці використовували їх як особисті і домашні обереги, а 

також атрибути магії. В даний час, у Новгороді виявлено близько сотні цих предметів, їх 



побутування охоплює весь середньовічний період (X–XV ст.) і всі кінці середньовічного 

міста, тобто їх шанування було загальноміським і тривало після прийняття християнства. 

Ці знахідки показують, що культ Перуна в Новгороді не просто існував, але і був 

поширений. При цьому Перун шанувався як божество грози, що вражає нечисту силу і 

викликає родючість. Для Новгородської землі, реформа Володимира І, була не введенням 

в Новгороді нового дружинно-князівського культу, а спробою надати вже існуючим 

релігійним уявленням персоніфікованого характеру і „наділити” шановане божество 

„князівсько-дружинними” функціями. 

 

Павел Важека (ZCU, Пльзень), Уласкавлюючі жертвоприношення як частина 

магічного захисту будинків в світлі археологічних матеріалів – порівняння джерел в 

традиційній культурі західних і східних словян  

Етнографічні дослідження традиційної культури у східній частині Центральної та в 

Східній Європі в другій половині ХІХ і в ХХ століттях зафіксували багатий світ ритуалів, 

повязаних із будівництвом дому, а конкретніше, з його магічною охороною. Важливою 

частиною цього ритуалу були уласкавлюючі жертвоприношення, котрі, як елементи 

матеріальної культури, можуть бути виявлені під час археологічних досліджень. Ми 

можемо також прослідити їх розвиток в широкому часовому спректрі. Автор доповіді 

концентрує основну увагу на порівнянні уласкавлюючих жертвоприношень в 

західнословянському (особливо в Чехії та Моравії) і східнословянському середовищі в 

період середньовіччя і раннього Нового часу, як на основі археологічних матеріалів так і 

на підставі етнографічних даних, що піддзеркалюють архаїчні вірування.     

 

Секція ІІ 
 

Владислав Кіорсак (ЛНУ, Львів), Скандинавські впливи на язичництво Русі 

Сучасні вчені, досліджуючи язичництво на Русі, часто не беруть до уваги той факт, 

що перші правителі цієї держави були етнічними скандинавами. В такому випадку постає 

питання, як сталося, що вони доволі швидко перейняли релігію місцевого слов’янського 

населення, контакти з яким були доволі обмеженими. Адже в договорах руських князів з 

греками згадується, що руси-язичники скріпляли угоду клятвою на зброї, що було 

характерним елементом скандинавської обрядовості.  

 На думку Ф. Андрощука, подібні явища можна пояснити тим, що у свідомості 

середньовічного скандинава боги мали силу лише на „своїй” території: за межі 

Скандинавського півострова сила Одіна та Тора не розповсюджувалася. Саме тому вікінги 

часто приймали християнство в Західній Європі та іслам на Близькому Сході. 

 Одним із перших дослідників цього питання був С. Ружнецький, який ототожнював 

Перуна зі скандинавським богом Тором, що також був громовержцем. У своїй рецензії на 

його працю російський дослідник К. Тіандер, однак, зауважив, що на території Русі серед 

скандинавів більшість складали воїни, а Тор шанувався перш за все серед простолюду. 

Покровителем же воїнів у скандинавів був Одін. Аргумент на користь „автохтонності” 

бога-громовержця у слов’ян можна знайти в праці візантійського історика VI ст. Прокопія 

Кесарійського, який писав, що верховним богом в цих племен був „творець блискавок”. 

Саме з культом Одіна пов’язують виникнення перших скандинавських військових 

угрупувань. Їх очільники, харизматичні вожді, претендували на божественне походження, 

виводячи свій рід від Одіна чи Фрейра. Так, автор Cаги про Хальвдана сина Ейстейна, 

морського конунга, який захопив Ладозьке королівство, виводить рід свого героя від 

Одіна. Цікаво, що саме цей правитель, на думку більшості дослідників, був предком 

літописного князя Рюрика.   

 Аналізуючи масиви писемних, археологічних джерел та історіографії, можна дійти 

висновку, що первісно релігія східноєвропейських правителів скандинавського 

походження і їх оточення мало чим відрізнялася від власне нордичної. В першу чергу це 

проявлялося на ментальному рівні: навіть попри те, що вікінги переймали вірування в 



традиційних слов’янських богів, їхній спосіб мислення ще довго був відмінним від 

місцевого. Найкраще це ілюструють елементи матеріальної культури.  

Формування перших середньовічних протодержавних утворень на півночі Східної 

Європи пов’язане з військовою експансією скандинавів, яка збігається з класичною 

Епохою Вікінгів в Західній Європі. Найчастіше військові акції здійснювали представники 

бічних гілок знатних родів. Ці люди не цікавились захопленням територіальних володінь, 

їх, в першу чергу, цікавив контроль над торговими шляхами та власне торгівля. Саме в 

цей час, на думку дослідників, утверджується культ Одіна, мілітарного бога.   

 

Олександр Роменський (ШМХМР, Харків), Руси князя Олега між язичництвом та 

християнством 

Особистість князя Олега (Хельгі), дійсного засновника держави русів у Східній 

Європі, постійно привертає увагу дослідників. В класичній історіографії добу Олега було 

прийнято ототожнювати з „язичницькою реакцією”, що настала після вбивства 

прихильних до християн (або ж охрещених) Аскольда та Діра. Проте в новітніх 

дослідженнях все частіше постулюється зв’язок північного „находника” з християнством. 

Так, А. Чернов вважає доказом охрещення Олега укладену з василевсами ромеїв угоду, 

вигідні умови якої, на його думку, були запропоновані у відповідь на обіцянку хреститися 

та охрестити Русь. Гіпотезу про Олега-християнина підтримав і А. Домановський, який 

наголошує на спадкоємності візантійського вектора політики князя і знаходить докази 

його прихильності до християнства у знаменитому переказі про смерть від коня. Проте 

текст русько-візантійської угоди 911 (чи 912) р. був укладений ромеями і природно, 

відображав перш за все їхні протокольні та дипломатичні норми, у відповідності з якими 

згадка про християнського Бога не є дивною. До того ж дослідники мають справу не з 

оригіналом, а з копією-перекладом початку XII ст. Переказ про загибель Олега має 

виразний фольклорно-епічний характер із слідами пізнішого редагування, і його 

інтерпретація також не є однозначною. 

Проте деякі свідчення дозволяють припустити, що частина русів таки прийняла 

хрещення на початку Х ст. Перш за все, це інформація Шарафа ал-Марвазі, котрий пише 

про прийняття християнства русами близько 300 р. гіджри. Після того, як виявилося, що 

нова віра „притупила їх мечі”, руси здійснили вибір на користь ісламу. Інформація 

Марвазі стає зрозумілою у контексті свідчень ал-Масуді про розорення русами побережжя 

Каспію у 912 (913) рр. Не можна виключити того, що після оформлення угоди з Візантією 

частина дружини Олега навернулася до християнства. Після поразки, зумовленої 

віроломством хозарського кагана, деякі з учасників каспійського походу були вимушені 

прийняти іслам. За літописом, візантійці пропагували русам свої сакральні реліквії та 

красу християнського богослужіння. Симеон Логофет свідчить про такі самі дії серед 

арабів після порозуміння з ними, отже, ці дані різних наративів відображають певну 

традицію.  

Підсумовуючи, відзначимо, що гіпотеза про особисте хрещення Олега (Хельгі) 

видається умоглядною, в той же час поширення християнства серед деяких учасників його 

походів є імовірним. 

 

Марія Самонова (ГДУ, Гомель), Скандинави і християнізація Русі 

Проникнення християнства на східнослов'янські землі починається в ІХ ст. Це 

надзвичайно важливий час в історії Русі, пов'язаний з процесами утворення держави. 

Однією з головних рушійних сил цих процесів було проникнення християнства в землі 

східних слов'ян, та його прийняття в якості державної релігії в давньоруських князівствах. 

Найважливішу роль у виборі релігії зіграв географічний фактор. Русь виникла і 

формувалася на території, через яку проходив шлях „із варяг у греки”, за яким 

здійснювалися не тільки активні торговельні та політичні зв’язки Скандинавії та Русі з 

Візантією, але також відбувалося проникнення християнського віровчення в землі східних 

слов'ян і скандинавів. Про участь скандинавів (варягів у давньоруських джерелах) в 



поширенні греко-православного християнства на Русі яскраво свідчать як 

давньоскандинавські, так і давньоруські письмові джерела. У всіх списках Повісті 

минулих літ під 983 р. міститься розповідь про мученицьку смерть в Києві двох варягів-

християн. 

Прологове Житіє князя Володимира згадує деякого Тури, який позначений там як 

перший святий мученик на Русі („ходатаи нашего спасения”). Відомий дослідник 

літописання А. Шахматов висловив гіпотезу, що Тури і є той варяг, який „прийшов із 

«Греків»” в літописній статті 983 р. Ім'я Тури має також безпосереднє відношення до 

Турівської землі – в ПВЛ під 980 р. говориться про Тури, від якого туровці прозвалися. 

Про скандинавське походження Рогволода і Тури, перших відомих з письмових джерел 

князів на білоруських землях, ми докладно описували в наших публікаціях. 

Таким чином, в давньоруських джерелах є дані про те, що на Русі, першими 

святими, могли вважатися саме варяги-мученики, які дотримувалися грецької віри. Крім 

того, з літописів відомо, що в дружинах давньоруських князів служило багато варягів. 

Вони їздили до Візантії в якості воїнів, купців та дипломатів і там приймали 

християнство. Саме таким шляхом прийняли християнство два перших руських святих 

мученика – варяга, про які розповідає ПВЛ. Варяги-християни могли певним чином 

впливати на той шар давньоруського суспільства, з яким вони були найтісніше пов'язані, 

тобто на князівське і військово-торгове середовище. 

 

Остап Кардаш (ЦМС ПНУ, Івано-Франківськ), Проблема поширення церковної 

юрисдикції Магдебурзького архиєпископства на землі Рюриковичів у світлі німецьких 

латиномовних хронік і анналів ХІ ст. 

 У квітні 973 р. у місті Кведлінбург відбувся імперський з’їзд, на який серед 

багатьох іноземних представництв прибули посли „з Русі з багатими дарами” від князя 

Ярополка Святославовича (972–978). Саме в цей період Священна імперія в особі Оттона І 

(962–973) і Оттона ІІ (973–983) розглядала можливість відновлення церковно-політичних 

відносин з династією Рюриковичів після невдалої спроби євангелізаційної місії єпископа 

Адальберта в руських землях між 959 р. і 962 р. Тому в даному контексті одним з 

важливих завдань Кведлінбурзького з’їзду, ймовірно, було поширення церковної 

юрисдикції архієпископства Магдебурга на землі Рюриковичів. 

 Можна припустити, що після 959 р. землі Рюриковичів, хоча й формально, та все ж 

могли підпорядковуватись магдебурському єпископату. Показово, що в німецьких 

латиномовних хроніках й анналах початку ХІ ст. кількість повідомлень, пов’язаних з 

місіонерськими подорожами магдебурзьких єпископів у руські землі, зростає. Так, у Gesta 

Hammaburgensis ecclesiae pontificum Адама Бременського серед „Winulorum populous”, 

тобто народів, що підпорядковувались Магдебурзькому архієпископству, згадується 

„Ruzziae regnum” („королівство Русі”).  

 Русь, окрім названого твору, фрагментарно згадується у німецьких хроніках: 

Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium і 

анналах: Annales Hildesheimenses, Annales Altahenses maiores, Annales Lamberi, Annales 

Weissemburgenses та ряді інших. Як правило, ці згадки відбуваються в контексті 

місіонерської активності ченців з Магдебурга. Незважаючи на фрагментарність 

інформації, вона все ж таки дозволяє частково реконструювати церковні відносини 

Магдебурзького архиєпископства з династією Рюриковичів в другій половині Х ст.  

Основною метою мого виступу є спроба локалізації східної місіонерської межі 

Магдебурзького архиєпископства у слов’янських землях в другій половині Х ст. на основі 

джерелознавчого аналізу німецьких латиномовних хронік і аналів ХІ ст., а відтак – дати 

відповідь на питання, чи поширювалась церковна юрисдикція архиєпископства 

Магдебурга на володіння династії Рюриковичів. 

 

 



Сімон Малменвалл (UL, Любляна), Борис і Гліб та поняття „історії спасіння” на 

Русі 

Борис та Гліб були першими канонізованими східнослов’янськими святими 

(„страстомученики”). Були синами великого князя Володимира Святославича (980–1015), 

котрий, за посередництва Візантійської імперії, прийняв християнство – державну релігію 

Русі. Після смерті Володимира його найстарший син Святополк дав наказ вбити своїх 

молодших братів Бориса і Гліба. Вони обидва прийняли волю старшого брата Святополка, 

добровільно погодившись на смерть, аби запобігти подальшому кровопролиттю і 

продемонструвати швидкоплинність тимчасових речей (в даному випадку йдеться про 

політичну владу). Три головні нарративні тексти, написані до початку ХІІ ст. (два 

агіографічні та згадка хроніки), де  Стаття про Бориса і Гліба авторства ченця Нестора є 

стилістично і концептуально найбільш прийнятна, і яка символічно порівняла долю 

замучених святих братів до старозавітного вбивства Альба і самопожертви Ісуса Христа. 

На цій підставі автор даного виступу захищає наступну тезу: факт, що перші канонізовані 

східнослов’янські святі походили зі світської, керуючої еліти свідчить про прагнення 

руських літераторів патріотично підкреслити духовну позицію їхньої батьківщини, 

підкреслюючи сильний вплив недавно прийнятого християнства на політично важливі 

рішення, прийняті на Русі, котра нібито досягла релігійної „зрілості” в контексті історії 

спасіння. В результаті Русь представлена як включена в глобальний процес історії 

спасіння та як повноправна частина християнської спільноти. Автор розуміє поняття 

„історії спасіння” як типове поняття середньовічного християнства, що позначає історичні 

процеси як постійну боротьбу між добром та злом, а слово божественного провидіння – не 

лише в універсальній (глобальній), але й також частковій (регіональній) історії. 

 

Секція ІІІ 
 

Вадим Арістов (КМА, Київ), Легенда про польське походження радимичів і в’ятичів у 

контексті релігійних контактів Русі і Польщі 

Повість временних літ містить переказ про походження слов’янських племен 

радимичів і в’ятичів „від ляхів”. Їхніми родоначальниками нібито були двоє братів: Радим 

і В’ятко. Спроби реалістичної інтерпретації легенди не дали результатів. Ані 

археологічних, ані лінгвістичних, ані писемних доказів особливого зв’язку цих племен 

(локалізація яких є окремою проблемою) із західними слов’янами віднайти не вдалося. 

Натомість можна запропонувати інше пояснення: легенда має суто літературний характер 

і з’явилася в „лабораторії” автора Повісті временних літ. Ідея полягає в тому, що руський 

хроніст використав співзвучність етноніму „радимичі” та імені першого архієпископа 

Гнезна Радима (Гауденція). Ім’я його брата – Войтеха (Адальберта) – було зближено із 

етнонімом „в’ятичі”. Так двоє шанованих братів, церковних діячів, стали зразком для 

моделювання прародителів двох слов’янських племен. На цьому могла бути заснована і 

теза хроніки про особливу спорідненість радимичів і в’ятичів. Польська приналежність 

Радима і Войтеха „підказала” київському книжнику походження радимичів і в’ятичів – 

„від ляхів”. Запропонована інтерпретація дозволяє по-новому поставити питання про 

літературно-релігійні контакти Русі з західними сусідами. Зокрема, видається імовірним 

знайомство автора Повісті временних літ з одним із варіантів Житія святого Войтеха-

Адальберта. Таким чином, розповідь про походження радимичів і в’ятичів можна 

долучати до кола джерел, які свідчать про знайомство Русі ХІ–ХІІ ст. із західними, 

зокрема, центральноєвропейськими святими. Водночас ця книжна легенда може 

доповнити наше знання про ставлення до „латинян” і „ляхів” як „інших”.   

 

 

 

 



Тетяна Вілкул (ІІУ НАНУ, Київ), Реминісценції з Толкового Апокаліпсиса у „Повісті 

временних літ” 

            Тезу про значимість для людей давньоруської доби теми Другого пришестя та Суду 

зараз можна вважати абсолютно традиційною. Детально розроблена проблематика 

 апокаліптичних очікувань у літописах, хроніках та квазі-історичних творах, що 

торкається також загальних питань сприйняття історичних подій крізь призму Священої 

історії. Зокрема, це стосується найдавнішого відомого у землях Русі оригінального 

історичного тексту – Повісті временних літ. Текстуальна база подібних досліджень на 

матеріалі Початкового літопису, однак, суттєво обмежена тією обставиною, що ми 

практично не маємо точних цитат. Літописці вірогідно були знайомі з Одкровенням Іоана. 

Текст Апокаліпсиса разом з тлумаченнями Андрія Кесарійського був перекладений у 

ранній період давньословʼянської книжності. Тим часом, з останньої книги Біблії не 

залученого жодного літургійного читання (тобто, вона не прочитувалася на службах). 

Можливо, завдяки цьому вона не так часто цитувалася укладачами літописів. Суцільне 

зіставлення літописного та біблійного текстів демонструє специфіку використання 

Апокаліпсиса у ПВЛ.  

 

Марія Лавренченко (МА / ИС РАН, Москва), Терміни спорідненості в діалогах 

церковних і монастирських діячів Давньої Русі XI–XIII ст. 

Метафора спорідненості пронизує всі віки розвитку усної та книжкової традиції 

християнської релігії і на той час, коли вона зміцнилася на Русі, використання термінів 

спорідненості вже мало безліч семантичних пластів. У діалогах священнослужителів і 

ченців в літописах, Києво-Печерському патерику, житіях і інших творах, ми бачимо 

застосування універсальної для середньовічного християнського світу системи звернень: 

„брат” в мові ієрархічно рівного: священика до священика, ченця до ченця, „батько” і 

„син” („чадо”) – в діалогах між мирянином і представником кліру, між ченцем і ігуменом, 

між духовним батьком і сином. Однак, в давньоруському суспільстві використання цих 

універсальних звернень набуває своїх унікальних рис, які проявляються, перш за все, в 

більшій різноманітності вживання. Наприклад, можна зустріти часте використання 

декількох термінів поспіль („батьки і брати” в зверненні попа Василя до іноків, „брат і син 

Нифонт” в словах Феодосія Печерського) – це особливість, яка характерна і для 

використання термінів спорідненості в літописних діалогах Рюриковичів. 

Цікавою рисою Києво-Печерського патерика, також, є і використання термінів 

„батько” і „син” („чадо”) між ченцями або священиками (в стандартній ситуації – термін 

„брат”), що окреслює духовне і емоційне напруження ситуації, як, наприклад, в посланні 

єпископа Симона до Полікарпа. 

Можна відзначити і рецепцію візантійської епістолярної традиції на Русі, так, 

наприклад, черниці монастиря св. Варвари в Новгороді одні з перших стали вживати 

звернення „госпожа” (бер. грамота № 682, 50-ті-90-ті рр. XII ст.). Незважаючи на схожість 

використання термінів спорідненості в княжому і духовному середовищі, в останньому 

спостерігається тенденція до більшої різноманітності, на відміну від жорстких рамок у 

вживанні термінів спорідненості в переносному значенні в діалогах Рюриковичів. Так, 

зустрічаються звернення „любимый брате и съслужебниче” (константинопольський 

патріарх Герман II митрополиту Кирилу I, 1228 р.), „Друзи и брати моа” в оповіданні про 

інока Пимена Києво-Печерського патерика та ін. 

 

Степан Темушев (БДУ, Мінськ), Деякі питання матеріального забезпечення церкви в 

до монгольській Русі 

Історики неодноразово звертали увагу на важливу особливість положення церковної 

організації в давній Русі, яка полягала в її повному матеріальному забезпеченні за рахунок 

князівської (тобто державної) скарбниці. Таким чином, не було принципової відмінності в 

підтримці державою князівської дружини, зі складу якої спочатку формувався державний 

апарат, і церкви. Це дозволило навіть говорити про давньоруську церковну організацію як 



про „державну церкву”. У зв'язку з цим, митрополія Київська і всієї Русі, виявлялася тісно 

пов'язаною з податково-данинною системою Давньоруської держави, від ефективності 

якої безпосередньо залежало її матеріальне благополуччя. Звичайно, зміни в самій системі 

державного фіску приводили до змін в забезпеченні церкви. 

На відміну від положення християнської церкви в Західній Європі, в давній Русі (а 

також і в інших слов'янських державах) задоволення матеріальних потреб церковної 

організації відбувалася не за рахунок пожалування земель з залежними людьми на них і не 

десятини, як податку, що лежав на всьому населенні, а за рахунок десятини від 

князівських / державних податків (данини, судових і торгових мит). Саме походження 

слов'янського варіанта церковної десятини пов'язують з практикою забезпечення 

язичницьких святилищ в дохристиянську епоху, або з загально етичною біблійною 

заповіддю про десяту „божу” частину всякого маєтку, і з впливом аналогічної практики 

вірменської церкви. Як би там не було, в умовах відсутності розвиненого уявлення про 

земельну власність, державна влада знаходила найбільш доступні засоби для надійного і 

сталого забезпечення важливого державного по суті інституту, який виконував функцію 

захисту інтересів усього населення (держави) перед вищими силами. В такому випадку 

група осіб, що входили в церковну організацію, виявлялася аналогічної іншій групі, яка 

здійснювала захист від зовнішньої небезпеки (а також і внутрішні репресивні функції), – 

дружині. 

В давній Русі досить пізно з'являється церковне землеволодіння. Ще в середині XII 

ст. княжа десятина на Русі зберігає значно більшу питому вагу, ніж в Чехії і Польщі. В 

умовах відсутності правових основ, володіння земельною власністю в Стародавній Русі 

можна виявити своєрідний перехідний період до оформлення церковного землеволодіння. 

Звісно ж, що спочатку відбулося перенесення на церкву „службової організації”, 

характерної для забезпечення князівської родини та двору. В давній Русі не було 

західноєвропейського розуміння земельної власності з повними імунітетними правами; 

спочатку мова йшла про передачу податей-данини з населення (їх особливих категорій), 

конкретних матеріальних доходів з землі. 

Наступ політичної роздробленості став новим етапом у розвитку податково-данинної 

системи давньої Русі, а також, і в способах матеріального забезпечення церкви. В умовах 

політичної децентралізації княжа влада наділяла церкву іншими (крім десятини) 

способами матеріального забезпечення. І тільки в цей час можна говорити про появу 

церковного землеволодіння. 

 

Секція ІV 

 
Йіржі Дінда (UK / SÚ AV ČR, Прага), Руські та польські казання і народна магія в 

середніх віках 

У виступі розглянуто декілька прикладів польських (написаних латиною) і руських 

(написаних церковнослов’янською мовою) казань, котрі зосереджені на так званих 

„поганських характерів в середньовічній народній культурі”. Достовірність та 

ідеологічний фільтр цих джерел будуть переглянуті крізь призму сучасної філології, 

культурної антропології і релігієзнавства. Головну увагу буде приділено певному 

рідкісному узгодженні між двома біблійними традиціями, конкордації між певними 

магічними практиками і синкретичного вживання християнських символів в нетиповий 

для християнства спосіб. Буде розглянуто можливий родовід текстів, як і ймовірність 

одночасного опису подібних ритуальних практик середньовічних слов'янських народів. 

 

 

 

 



Олег Файда (ЛНУ, Львів), Антизахідна риторика в публікаціях присвячених хрещенню 

Русі (за матеріалами церковної наукової періодики Наддніпрянщини кінця ХІХ ст.) 

Наприкінці ХІХ ст. Руська православна церква, владні інституції Російської імперії 

та інші організації провели низку заходів із відзначення 900-ліття хрещення Русі. 

Підготовка до святкування супроводжувалася виданням численних матеріалів, 

приурочених до річниці. Вагома частина наукових досліджень і публіцистичних текстів 

з’явилася на сторінках видань духовного відомства, насамперед Трудов Киевской духовной 

академии. 

Одна із спільних рис зазначених матеріалів – критика Заходу, насамперед Римо-

католицької церкви та науковців з її середовища. Вже перші публікації, присвячені 

Володимировому хрещенню, були покликані, як точно зауважив М. Петров, „головним 

чином довести, що св. Володимир прийняв св. віру не від католицького заходу, як 

стверджували і стверджують католицькі автори, а зі Сходу”. Полемічно-викривальні 

тексти з’явились у зв’язку з подіями польського повстання 1863–1864 рр., і були 

обґрунтувати історичні підстави приєднання Російською імперією Правобережжя. 

Водночас, в низці праць загальна антизахідна тональність текстів була нижчою, більша 

увага приділялася науковій дискусії. 

З новою силою полемічні антизахідні мотиви зазвучали у двох публікаціях 1888 р. 

– урочистій промові І. Малишевського та „слові” В. Певницького. Нагнітання 

антикатолицької риторики пояснюється перемогою консервативних сил у духовно-

науковому середовищі імперії після згортання політики реформ, зокрема появою 

консервативного статуту православних духовних академій 1884 р. 

Полеміка навколо теми хрещення Русі 988 р. вкотре кристалізувала основні тези 

російської імперської ідеології. Основні позиції антизахідної риторики у текстах 

науковців з церковного середовища українських теренів Російської імперії кінця ХІХ ст. 

можна сформулювати наступним чином: 

– навколо трактування подій хрещення Русі вибудовано розлогу схему, 

хронологічні рамки якої обіймали рамки від середини IX ст. до ХІХ ст.; 

– конструювання опозиції „Схід–Захід”, де візантійському християнству 

приписується сакральний характер, натомість акцентуються недоліки 

латинського християнства; 

– латинська (латинсько-німецька) пропаганда постійно заявляла претензії на Русь 

та інші слов’янські народи; 

– критика католицизму за латинізацію духовного життя, а також намагання 

втручатись в державно-політичне життя. 

 
Марія Файда (ІУАД НАНУ, Київ), Обставини запровадження християнства та 

організація церковного життя середньовічної України в працях українських істориків-

емігрантів міжвоєнного періоду 

Міжвоєнний період в українській історичній науці позначений еволюцією дискурсу 

– від народницького до державницького, не в останню чергу подиктованою подіями 

Української революції 1910-х–1920-х рр. Особливо це помітно у науковому середовищі 

української міжвоєнної еміграції. 

Незважаючи на складні обставини побуту та професійної реалізації, вчені-

емігранти чимало уваги приділяли проблемам середньовічної історії України. Одним з 

ключових питань у цьому руслі була християнізація Русі. Інтерес до проблематики був 

подиктований також і політичним чинником, до якого довелось пристосовуватись 

дослідникам. Не останню роль відіграло заснування 1925 р. у Варшавському університеті 

„Студіуму православного богослов’я”, де працювали Іван Огієнко, Вячеслав Заїкин, 

Олександр Лотоцький, Василь Біднов, Дмитро Дорошенко. 

Церковно-історичний наратив вчених-емігрантів представлений фактично першими 

в українській історіографії синтезами. Прийняття християнства на Русі та розбудова 

церковної організації розглядались дослідниками як складова процесу інституювання 



української Церкви та системотворчого чиннику українського суспільства. Наприклад О. 

Лотоцький історично обґрунтував право української Церкви на автокефалію. І. Огієнко у 

зазначений час ґрунтовно дослідив питання передумов поширення християнства. 

В. Заїкин відстоював тезу про невороже сприйняття католицької традиції на Русі. 

Важливими в аналізі церковно-історичного доробку зазначеного періоду є підходи 

дослідників до трактування джерел, які розглядалися в першу чергу як культурний 

продукт епохи. Відтак, основними питаннями церковно-історичних студій у дослідженнях 

вчених-емігрантів були шляхи проникнення християнської релігії на Русь, особливості її 

„приживання” в різних територіях держави, сприйняття нового віровчення елітою та 

простолюдом, стосунки церковної ієрархії зі світською владою, трансформація звичаєвого 

права під впливом Церкви, вплив цієї інституції на ключові аспекти суспільного життя. 

 

Міхал Бечек (UJ, Краків), Вибрані елементи сакральної сфери у руському військ згідно 

Київського літопису 

У своєму виступі я хотів би зосередитися на різних типах поведінки у сфері релігії у 

руському війську, описаних в одному із пам’ятників середньовічного руського 

літописання, а саме Київському літописі. Це одне з головних джерел у дослідженні 

руських князівств у ХІІ ст., яке починаючи з 1118 р. є безпосереднім продовженням 

Повісті временних літ. Літопис доведено практично до кінця століття і він закінчується на 

1198 р. (згідно В. Пашуто, літопис міг бути продовжений до 1238 р.). Оригінал Київського 

літопису не зберігся. На сьогодні існує можливість користування з кількох його списків: 

найдавнішого, що входить до XV-вічного Іпатіївського літопису, а також списків, 

збережених у Хлєбніковському, Єрмолаєвському та Краківському зводах. 

Попри те, що Київський літопис зосереджується в основному на переказі політичних 

подій, він однак, слугує також джерелом у дослідженні суспільно-культурних та 

релігійних проблем середньовічної Русі. 

В своєму виступі  я представлю декілька релігійних елементів, що з’являються в 

описах військових дій Рюриковичів. Почну з питання молитв, виголошених задля 

перемоги або як подяка після битви, а також близько пов’язаним з цим зверненням до 

святих під час ведення воєнних дій. Потім йтиметься про появу в джерелах трактування 

битви як Божого Суду, де від Бога очікується підтримка несправедливо скривджених 

ворогом. Наступне питання, котре хочу висвітлити – це явища див під час військових дій. 

Щоправда, згадок про це є досить мало, однак вони вартують аналізу як цікавий приклад 

взаємопроникнення сакральної та мілітарної сфер життя очима тогочасних людей. 

Останньою проблемою, котрої торкнуся у виступі, буде справа присутності  

священнослужителів у складі руських військ під час військових кампаній, характеристика 

їхньої ролі та спроба оцінити частоту цього явища. Водночас, свідомо не братиму до уваги 

згадки про пов’язане з релігійним аспектом цілування хреста. Це питання вже піднімалося 

Норбертом Мікою на попередніх Colloquia Russica. 

 

Албена Стаменова (СУ, Софія), Релігійні зв̕ язки Русі з балканськими країнами в 

сучасній болгарській історіографії 

У сучасній болгарській історіографії проблеми релігійних зв̕язків давньої Русі з 

балканськими країнами, яким би дивним це не здавалося, знаходяться на периферії 

наукових зацікавнень дослідників. При цьому слід відмітити, що філологічний аспект 

дослідження болгарсько-руських культурних стосунків розроблений набагато детальніше, 

ніж історичний. Основну увагу присвячується, як правило, питанням запозичення 

кириличної азбуки і літературної мови (мови богослужіння) із Болгарії, виникненню на 

Русі і копіюванню там давньоболгарських богослужбових і четьїх релігійних книг і 

давньоболгарських перекладів грецьких текстів відповідного змісту (включно з 

апокрифами), впливу давньоболгарської книжності на формування давньоруських 

оригинальних творів, впливу давньоболгарської та середньоболгарської мови на 

формування літературных мов Русі, Росії, України та ін.  



Особливої уваги заслуговує гіпотеза охрещення Русі не безпосередньо із Візантії, а 

через болгарське посередництво. Однак вона не отримала скільки-небудь серйозного 

розвитку в сучасній болгарській історіографії. Питання охрещення Русі і релігійних 

зв̕язків освітлюються в болгарській літературі в основному посиланнями на праці 

дореволюційних, радянських і сучасних російських учених, а власне болгарські спеціальні 

дослідження цих питань практично відсутні. Видно, що всі перераховані питання 

вимагають сьогодні від учених-гуманітаріїв Болгарії серйозної уваги і спеціальних 

досліджень.  

 

Юрій Ясіновський (УКУ, Львів), Найдавніші літургійні пам’ятки Киїської 

Церкви: переклади, локалізація, еволюція 

Літургійні книги Княжої доби чомусь прийнято локалізувати північними землями 

Русі, про що з подивом ще 1912 р. писав російський дослідник церковного співу Василій 

Металлов і зробив спробу їх перенести на Києво-Галицькі землі. Найновіші дослідження 

досить впевнено переглядають ці упереджені твердження, зокрема, стосовно нотованих 

книг. Тож сьогодні вже є чимало підстав стверджувати, що найдавніші літургійні книги 

Київської Церкви таки були переписані у Києві. З XI ст. збереглися мінеї празничні 

(Дубровського, Ілії), нотовані кодекси XII ст. – ірмологіони, кондакарі, з XIII ст. – Мінея 

празнична (РГБ, Соф. 385). Саме ці богослужбові рукописи за типом структурної 

організації найвиразніше знаходять своє продовження в українських рукописних і 

стародрукованих анфологіонах ранньомодерної, а нотовані – в нотолінійних ірмологіонах 

цього ж часу. Компактність і певна універсальність цих пам’яток виразно пов’язує їх з 

кафедрально-парафільним богослуженням і сприяла появі численних списків, а пізніше і 

стародруків. 

З Києво-Печерської лаврою пов’язують завершення 1074 р. перекладів і 

редагування 12-томового корпусу службових міней, майже повний цикл яких зберігся з 

кінця XI – початку XII ст., а з XII ст. – 10 томів нотованих міней, що належали 

новгородському Софійському собору. Пізніше у Київськіа Церкві цей тип літургійних 

збірників не набув такої популярности як мінеї празничні, і, зокрема, їх три видання 

з’являються щойно в другій половині XVIII cт. – у Києві в 1750 і 1787 рр. і Почаєва 1761 

р.; малочисленими були й рукописні пам’ятки.  

 

Секція V 
 

Іван Палачанин (БДУ, Мінськ), Про питання християнізації фіно-угорської периферії 

давньої Русі 

Різноманітні джерела підтверджують тривале збереження, в середовищі фіно-

угорського населення, яке опинилося на периферії слов'янського розселення у Східній 

Європі, язичницьких вірувань. Це виглядає досить парадоксально на тлі встановлення 

християнства на землях, заселених східними слов'янами. 

Питання про причини повільності в поширенні християнства на фінно-угорській 

периферії Русі, в порівнянні з її центром, потрапляло в поле зору дослідників, однак 

представляється необхідним додатково звернути увагу на географічний фактор і 

особливості функціонування податково-данинної системи. 

Процеси слов'янізації і християнізації периферійних регіонів не протікали 

синхронно. Так, поширення християнства в Ростово-Суздальській землі, фактично 

почалося тільки в другій половині XI ст. і йшло дуже мляво та з великими труднощами. 

Якщо християнізація слов'янського населення в регіоні почалася пізно, то християнізація 

фіно-угорського населення взагалі не проводилася. Така податливість давньоруських 

князів, була обумовлена, мабуть, багатьма причинами: 

1. Фіно-угорська периферія в більшості випадків представляла собою великі 

простори, що були слабо заселені та малоосвоєні, що в свою чергу ускладнювало 

поширення нової релігії. 



2. На околицю, з усіх земель Русі, особливо південних, могли стікатися 

незадоволені введенням християнства (втім як і податковим гнітом), що робило населення 

периферійних регіонів більш ворожим по відношенню до християнства. 

3. За східними і північно-східними околицями Русі знаходилися величезні простори 

без будь-яких державних утворень (за винятком Волзької Булгарії) і з незначною 

щільністю населення, куди незадоволені, в разі тиску на них, легко могли переселитися. 

5. Між Волзькою Булгарією, яка виникла на початку X ст. і тоді ж прийняла іслам, і 

Руссю, аж до монгольської навали знаходилися „буферні” землі мордви і черемис 

(марійців), за вплив над якими боролися обидві сторони. Обидві сторони, судячи з усього, 

не хотіли силою перетягувати в свою релігію населення спірних територій, через 

побоювання його відходу на сторону суперника. 

6. Самі давньоруські князі не виявляли прагнення до активної християнізації 

окраїнних районів своїх володінь, оскільки першочергове завдання бачили в зборі данини 

з місцевого населення. 

Таким чином, на відносно повільне поширення християнства в периферійному регіоні і 

відмову Рюриковичів від швидкої (а значить, насильницької) християнізації залежного 

фіно-угорського населення вплинули ряд факторів, найважливішими з яких були 

географічний та фіскальний. 

 

Ігор Возний (ЧНУ, Чернівці), Елементи язичництва в духовній культурі населення 

Північної Буковични у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. 

Одним із важливих завдань сучасної історичної науки є вивчення духовної 

культури слов’ян у різні хронологічні періоди. Немаловажного значення в цьому набуває 

дослідження питань еволюції язичництва і християнства, їхнього взаємопроникнення та 

взаємовпливу. 

На теренах Північної Буковини в результаті археологічних досліджень здобуті 

матеріали, які в певній мірі вказують, що після прийняття християнства, язичницькі 

вірування, які прийшли із глибокої давнини і стали основою всіх пізніших світових релігій 

досить повільно відступали під тиском нової віри. Археологічні матеріали ХІІ – першої 

половини ХІІІ ст. з теренів Північної Буковини частково ілюструють твердження, що „и 

ноне по украинам молятся ему проклятому богу Перуну, и Хорсу, и Мокоши, и Вилам”. 

На досліджуваній території продовжують у цей час функціонувати кілька 

язичницьких городищ-святилищ, споруджених у попередні часи. Це Кулішівське, 

Бабинське, Нагорянське, Зелена Липа, Галиця тощо. Як вважав Б. Рибаков це було 

пов’язано з ренесансом язичництва серед давньоруського населення, невдоволеного 

наступом церкви на його традиційний побут. 

Крім язичницьких святилищ, що продовжували функціонувати після 

запровадження християнства, на території Північної Буковини науковцями виявлені 

культові язичницькі об’єкти споруджені у давньоруський час. Очевидно, для більш 

успішного конкурування з християнством язичники створюють нові культові споруди, які, 

за аналогією із західнослов’янськими отримали назву „храми ідольські”. Рештки однієї 

такої споруди розкопані в ур. Турецька Криниця біля с. Зелена Липа. 

Зберігся на Буковині у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. і стародавній язичницький 

обряд „будівничої жертви”, завірений знахідками в білокам’яному храмі літописного 

Василева. Не менш поширеним був обряд закладання різних тварин як „будівничої 

жертви”. Він простежений під фундаментом житла феодала на городищі в Чорнівці. 

Археологічні матеріали підтверджують і доповнюють складну картину духовного життя 

населення давньої Русі за часів існування двовір’я, дають можливість проводити 

порівняльний аналіз з етнографічними свідченнями ХІХ – першої половини ХХ ст. і 

прослідкувати рештки язичеських вірувань на території Північної Буковини до 

сьогодення. 

 



Ірина Луцик (ІУ НАНУ, Львів), Християнські некрополі княжого Володимира-

Волинського 

Виявлення перших християнських поховань руського часу в княжому Володимирі 

відбулось в результаті розпочатих там в кінці ХІХ ст. досліджень культових споруд під 

керівництвом А. Прахова. Зацікавлення вивченням саме давньої храмової архітектури 

послугували й проведенню розкопок М. Каргера, П. Раппопорта, А. Пєскової та 

М. Кучінка в наступних десятиліттях. А виявлення під фундаментами храму ХІІ ст. в 

ур. Стара Катедра давнішої споруди, викликало дискусію про хронологію заснування в 

місті першого єпископства. Датою ж його ймовірного створення історики по різному 

пропонують вважати 992, 1078–1085, період до 1080, чи 1089, або ж 1090 рр.  

Про узвичаєну тут християнську традицію можна говорити з другої половини 

ХІІ ст., коли в 1160 р. волинський князь Мстислав Ізяславич завершив будівництво 

Успенського кафедрального собору. Останній ж і став усипальнею князя та його родини. 

Результати проведених в той час розкопок були опубліковані в статтях та повідомленнях 

О. Дверницького, О. Левицького, Ф. Лободи та ін. Щоправда, не зважаючи на важливе 

значення відкриття останків князя-філософа Володимира Васильковича вони 

вирізняються фрагментарністю, низкою неточностей, а подекуди фактологічними 

розбіжностями. До слова, зараз дослідники схильні припускати, що причиною смерті 

князя став не рак, а лепра чи одонтогенний остеомієліт.  

До категорії храмових відносяться відкриті у цегляних гробницях жіночі поховання 

в ур. Стара Катедра, осібне поховання, із пробитою цвяхом головою в усипальниці 

Михайлівського монастирського комплексу, що була відкрита на місці легендарного місця 

поховання князя Войшелка. Підпільні поховання відкрили й в ур. Онуфріївщина 

(Велесівщина) в дерев’яному храмі ХІІ–ХІІІ ст. Окремі поховання виявили й поруч. 

До прицерковних відносяться поховання поблизу церков Параскеви П’ятниці (де 

проводила розкопки М. Малевська), святих Миколая, Михайла, Пречистої Богородиці та 

Іллі. За винятком першого усі інші були виявлені випадково та зрештою знищені. Це ж 

стосується окремих поховань виявлених, як в місці так і на околицях, а також скупчень 

людських кісток зі слідами порубань, виявлених в шарі вугілля й попелу поруч поржавілої 

зброї та інших артефактів ХІІІ–ХІV ст. Проведений антропологічний аналіз дозволяє 

стверджувати, що виявлені у місті черепи, що пробиті цвяхами не мають ритуального 

походження, а й зовсім потрапили в заповнення черепа випадково чи були помилково 

інтерпретовані раніше.  

      

Ярослав Книш (ІУ НАНУ, Львів), Некрополі галицько-волинських Романовичів  

У династії Романовичів залишається чимало невирішених питань щодо 

місцезнаходження їх поховань. Найстарішою усипальницею роду був Успенський собор у 

м. Володимирі-Волинському, в якому, окрім його засновника – князя Мстислава 

Ізяславича, поховані три представники династії Романовичів – Василько Романович, його 

дружина Олена і їхній син Володимир, а також родич Всеволод Мстиславич. 

Дискусійним залишається місце поховання Романа Мстиславича, адже одні 

дослідники вважають, що він знайшов вічний спочинок у Володимирі-Волинському, інші 

– в Галичі. За нашими дослідженнями, які ґрунтуються на реконструкції відповідного 

фрагменту Київського літопису кінця 30-х років ХІІІ ст., прах засновника династії 

Романовичів лежить у Успенському соборі в Галичі, де також похований Ярослав 

Осмомисл. 

Кілька років у місті Холмі тривають археологічно-архітектурні дослідження собору 

Різдва Богородиці. Частина науковців вважає, що він неодноразово згадується у Галицько-

Волинському літописі і саме у ньому поховані Данило Романович із синами Романом та 

Шварном і правнуком Михайлом Юрійовичем. На нашу думку у цьому писемному 

джерелі йдеться про храм Успіння Богородиці, який до наших днів не зберігся, як і інші 

три церкви Холма  княжої доби, згадані у літописі.  



У останні десятиліття функціонування Гальцько-Волинської держави її столицею  

було місто Львів. У підземеллях його головного храму – Успіння Богородиці були 

похованні останні представники Романовичів від Лева Даниловича до Юрія –Болеслава 

Тройденовича (якого ми до цієї династії зараховуємо умовно). 

 

Андрій Гусак (УЗПР, Львів), Стан та перспективи дослідження кириличних написів 

зі стін храму Св. Пантелеймона в Галичі 

Церква Св. Пантелеймона в Галичі є цінною але маловивченою пам’яткою історії, 

мистецтва та архітектури княжого періоду історії Галича. Вона має великий джерельний 

потенціал, у вигляді епіграфічних написів, що збереглися на стінах храму і виконані 

різними мовами (староукраїнською, вірменською, польською та латинською). Найбільшу 

увагу привертають написи виконані кирилицею (староукраїнською), оскільки вони є 

найдавнішими та беруть свій початок з ХІІ cт.   

Важливість вивчення цієї святині полягає перш за все в тому, що такі храми на 

території Галичини  практично не збереглися до нашого часу. Якщо графіті Софії 

Київської досліджували кілька поколінь вчених, то написи-графіті церкви Св. 

Пантелеймона вивчалися  вченими лише вибірково.  

В виступі основна увага присвячується двом ключовим моментам: історії вивчення 

кириличних написів церкви Св. Пантелеймона та перспективам їх подальшого 

дослідження.  

Дослідження епіграфічних пам’яток на стінах храму вже мають певну історію. В 

цьому напрямку вагомий внесок зробили такі вчені як: А. Петрушевич, О. Пеленський, 

О. Халпакч’ян, О. Іоаннисян, В. Вуйцик, Т. Рождественська, В. Корнієнко, М. Костик, 

Ю. Лукомський тощо. Вони ввели в науковий обіг виявлені на стінах храму графіті-

написи та здійснили перші спроби їх ідентифікації і інтерпретації. 

Перспективи вивчення кириличних написів церкви Св. Пантелеймона на 

дослідженнях вищеназваних вчених не вичерпуються. Перш за все необхідно зайнятись 

фронтальним вивченням епіграфіки церкви Св. Пантелеймона. Адже саме фронтальне 

вивчення відкриє для істориків, лінгвістів, мистецтвознавців та ін., нові матеріали, що 

дозволять розширити джерелознавчу базу історичних студій над церковною історією 

Галицької землі.  

 

Василій Матвєєв (ГЭ, Санкт-Петербург), Галицькі плитки як одне з архітектурних 

свідчень діяльності католицьких чернечих орденів на Русі 

Ще в 1930-і рр. Я. Пастернаком на Золотому Току в Галичі було знайдено унікальні 

рельєфні плитки із зображенням грифонів, павичів і інших міфічних істот. Тут же, в 1950-

х рр. М. Каргером була знайдена значна колекція таких предметів. Це були плитки 

квадратної форми c прямими торцями, товщиною 3,5х4,5 см, сформовані з добре 

розмішаної червонопалевної глини. Рельєфні плитки такої форми не мають аналогів серед 

давньоруської архітектурної кераміки, але при цьому вони дуже схожі з плитками, які 

отримали широке поширення в Західній Європі, де з середини XII століття, вперше з 

римських часів, почали виробляти, в значних масштабах, будівельну кераміку. З кінця ХІІ 

століття у Франції і Німеччині, а з ХІІІ століття в Англії та Ірландії почалося 

використання плиток для декору підлог будівель, в рідкісних випадках вони вживалися і 

для декору стін. Велика частина плиток такого роду як в Англії, так і у Франції була 

знайдена в будівлях, пов'язаних з орденом цистеріанцев. В Німеччині поява перших 

плиток подібної форми також пов’язана з діяльністю цистерцианских монастирів. 

Найближчим до Галича регіоном, де використовувалися подібного роду плитки, була 

Малопольща. Тут в першій половині XIII століття розгорнулася надзвичайно активна 

будівельна діяльність, якою керував краківський єпископ Іво Одровонж (1218–1229). Він 

запросив цистерцианську артіль для будівництва в монастирях в Йенджейові, Вонхоцку і 

Копжівніці. Плитки, схожі з галицькими по морфології, знайдені в самому Кракові та його 

окрузі в 25 пам'ятниках, які пов'язані з орденами цистерцианцев і домініканців. 



Саме з цими двома орденами слід пов'язати появу на Русі таких незвичайних для 

місцевої будівельної традиції виробів. Провідну роль, скоріше за все, грали домініканці, 

які до 1233 р. мали в Києві свою місію, а з їх будівельною діяльністю, швидше за все, 

пов'язані знахідки брускової цегли в ремонтах будинків в Києві в першій третині XIII 

століття. 

Галич ще з кінця ХІІ століття, а особливо в першій половині ХІІІ століття відчував 

постійний військовий і політичний тиск католицьких Угорщини та Польщі, тут у ХІІІ 

столітті зявилась Благовіщенська церква, що має форми католицького приходського 

храму. Тому видається цілком закономірним поява саме в Галичі плиток, які прикрашають 

храми чернечих орденів по всій Європі. 

 

Секція VІ 
 

Небойша Карталія (УНС, Новий Сад), Культурні і духовні відносини поміж Сербією 

та Руссю на горі Афон з XII до XIV ст. 

В даному виступі спробуємо представити детальну реконструкцію духовних 

відносин між середньовічними Сербією і Руссю на горі Атфон в період між XII і XIV ст. 

Даний центр православної духовності був дуже важливим протягом двох століть. В 

духовному і культурному сенсі Сербія, як і Русь, належала до так званої Візантійської 

спільності. В цій площині дві названі держави пов'язували близькі духовні зв'язки.  

 Разом з приходом до влади династії Неманичів було закладено фундамент 

організації православної церкви на території Сербії. Наймолодший син Стефана 

Неманича, Растко відіграв вирішальну роль в даному процесі. Він вирушив на гору Афон 

спільно з руськими монахами і там сам прийняв освячення, взявши церковне ім’я Савва. 

Період свого послушництва Савва провів у монастирі святого Пантелеймона (відомого як 

Россікон), котрий вважався за центр монахів, що прибули з Русі. Два біографи Савви, 

монахи з Афону, Доменціан і Теодорій, дають інші описи тим подіям. Автор має намір 

підкреслити роль руських монахів на початкому етапі монаршого життя сербського князя, 

монаха і майбутнього святого. Одним із поштовхів для повстання монастиря Хіландар був 

монастир святого Пантелеймона.  

Відносини між сербськими і руськими монахами на Афоні продовжувалися 

протягом XIV ст. На початку того ж століття гора Афон зазнала атаки Каталонської роти. 

Найманці затакували і сплюндрували монастирі Афону. Сербський монастир Хіландар 

також був обложений каталонцями. Його абат Данило (майбутній архієпископ Данило ІІ) 

організував успішну оборону. Пізніше він перебував у монастирі святого Пантелеймона, 

котрий згодом був знищений і спалений каталонцями. У другій половині XIV ст. чернеча 

громада святого Пантелеймона і династія Неманичів знову зблизилися. Сербський цар 

Душан під час своїх кампаній проти Візантії здобув контроль над горою Афон. 

Намагаючись легімітизувати своє здобуття перед спільнотою монахів, він взяв під свою 

опіку монастирі на горі Афон. Стефан Душан відвідав монастир святого Пантелеймона у 

1348 р. Тоді ж він здійснив кілька пожертв монастирю і поставив його абатом серба. 

 У монастирі святого Пантелеймона жив і творив сербський монах Iсая. Протягом 

певного часу він був абатом того монастиря. В похилому віці був знаний як письменник і 

перекладач. Перевів роботи святого Діонісія Ареопагіта на сербську мову. Завдяки йому 

володіємо важливою інформацією про перші турецькі напади на Балкани після битви на 

Маріці в 1371 р. 

Уся ця інформація вказує на важливі та інтенсивні контакти династії Неманичів зі 

спільнотою монахів із Русі на Афоні в XII та XIV ст.    

 

 

 



Мирослав Волощук (ЦМС ПНУ, Івано-Франківськ), Католицькі єпископи з династії 

Рюриковичів ХІІ–XIV ст. 

Історія контактів умовної династії Рюриковичів з володарями латинського Заходу у 

ХІ–XIV ст. передбачала не тільки систематичне укладення матримоніальних відносин, 

військові конфлікти, примирення, потужну торгівлю, але й найтісніший культурний і 

також конфесійний взаємообмін. Приїзд на Русь західних принцес, активна місіонерська 

діяльність жебрущих чернечих орденів, постійна присутність тут сталих громад адептів 

західного обряду (німці, угорці, поляки, чехи і моравці та ін.), листування з католицькими 

архієреями та ієрархами знайомила представників „східного світу” із нюансами 

віровизнання латинян. Таке знайомство часом мало доленосні наслідки для ознайомлених. 

Впродовж ХІІ–XIV ст. завдяки активним шлюбним зв’язкам династій Пястів і Арпадів з 

Рюриковичами джерела дозволяють встановити чотирьох осіб руського походження, 

номінованих на різні єпископства Угорського королівства та земель Пястів. Це були 

високоосвічені люди, дехто з них мав університетську освіту, зробивши блискучу кар’єру 

при дворі або й часом вступаючи до духовно-рицарських орденів. Імовірно ці та інші, не 

зафіксовані документами випадки, сприяли активнішому долученню руських еліт до 

„латинського світу” у ХІІІ–XIV ст., конверсії і отримання дрібніших церковних урядів. Це 

мусіло сприяти активнішому залученню руського студентства до вищих навчальних 

закладів Західної Європи, участі руської знаті (котра визнала польського короля своїм 

сюзереном) у розвитку сусідніх держав. 

 

Олексій Мартинюк (БДУ, Мінськ), „Неявлені мученики”: до розуміння образу святого 

Михайла Всеволодовича „Чернігівського” 

Мученицька смерть князя Михайла Всеволодовича „Чернігівського” в Орді в 1246 

р. справила величезне враження на сучасників і стала своєрідним символом духовного 

опору Русі монгольським завойовникам. Вже в XIII столітті почалося церковне шанування 

Михайла, з плином часу він став одним з найбільш шанованих руських святих. Обставини 

смерті князя Михайла неодноразово привертали увагу істориків. Останній за часом аналіз 

був зроблений А. Горським, який розкрив політичне підґрунтя цих подій. Проте, в працях 

істориків XIX – початку XXI століть помітно деяке здивування, чому саме Михайло 

Всеволодович – аж ніяк не головний „герой” історії Русі, з точки зору сучасної 

історіографії – отримав таке посмертне визнання. У доповіді пропонується новий погляд 

на цю проблему, в рамках якого буде зроблена спроба поглянути на прославляння князя 

Михайла з точки зору сучасників подій. Ключем до розуміння образу святого Михаїла 

„Чернігівського” є, на наш погляд, феномен „неявленних мучеників”, відомий у 

православній традиції. 

 

Дюра Гарді (УНС, Новий Сад), „Rutheni sunt schismatici”: конфесійна приналежність 

руських князів Ростислава Михайловича та Лева Даниловича в світлі вибраних 

угорських і чеських дипломатичних джерел – порівняльний аналіз  
В центрі уваги доповіді є два документи угорського та чеського походження, які 

були надіслані до папської курії. Першим є лист Бели ІV до папи Інокентія IV написаний 

11 листопада (ймовірно 1247р.). Другим – звіт оломоуцького єпископа Бруна, близького 

співробітника чеського короля Пшемисла ІІ Отокара, укладений 16 грудня 1273 р. для 

папи Грирорія Х. Спільним для листів є факт що в них два ворогуючі католицькі 

королівські двори подають інформацію про шлюбні звʼязки королівської сімʼї 

Арпадовичів з руськими князями Ростиславом Михайловичем та Левом Даниловичем, 

визначаючи, що вони є схизматиками, тобто православними. Автор дослідження аналізує 

історичний контекст згаданих повідомлень, які були направлені з двох конкурентних 

сторін в певній часовій відстані. Він робить висновок, що шлюби династії Арпадовичів з 

православними князями з династії Рюриковичів в середині ХІІІ ст. були політичною 

реальністю, та що їхній конфесійний елемент, який апіорі визначається в негативному 

значенні, був засобом взаємного суперництва у відносинах Угорщини й Чехії з папством. 



 

Ілля Паршин (ЛНУ, Львів), Iohannes de Ladimiria: біографічний нарис капелана 

сілезького князя Генріха VI Доброго 

Минуле Галицько-Волинської держави початку XIV ст. – справжня terra incognita 

для істориків. На підставі коротких повідомлень можна встановити лише окремі події, які 

належать, переважно, до політичної історії. Водночас, проблеми релігійного життя, якщо і 

аналізуються дослідниками, то, зазвичай, з погляду неодмінного протистояння західно- та 

східнохристиянського впливу у регіоні. 

Парадоксально, але про окремих релігійних діячів інформації надзвичайно мало. Як 

правило, ідеться лише про вищих представників православного або католицького 

духовенства, імена яких збереглися у кількох грамотах або літописних уривках. Разом з 

тим, маловідомими залишаються відомості про окремих представників кліру, вихідців з 

Русі, які досягали високих посад при канцеляріях західнослов’янських правителів.  

Зокрема, на цьому тлі потрібно скласти, принаймні, біографічний нарис відомого при 

тогочасному сілезькому дворі церковного управлінця, який фігурує в актових документах 

під іменем Івана (Йоганна) з Волині. Виходець з середовища краківських 

священнослужителів, він був капеланом княгині Анни Ґабсбурґ, дружини сілезького князя 

Генріха VI Доброго. Також додаток до його імені – de Ladimiria – вказує на безпосередній 

зв’язок з Волинським князівством. Зважаючи на чималу кількість німецьких поселенців у 

місті Володимирі, можна припустити, що він не належав до руського етносу, хоча питання 

це дискусійне. Беручи до уваги загалом толерантну політику Романовичів до вихідців з 

католицького середовища, він міг відіграти і певну роль у відновленні 

західнохристиянського єпископства в Києві. У доповіді, все ж таки, ітиметься про його 

перебування та функції при сілезькому дворі, які засвідчені документами, у тому числі і 

папськими буллами. 

 

Постерова сесія 
 

Олена Тяніна (МГУ, Москва), Язичницькі древності Людина кінця середньовічного 

Новгорода (за матеріалами Троїцького розкопу) 

Вивчення язичницьких культових предметів є одним з аспектів дослідження 

духовної культури середньовічного Новгорода. Їх знахідки в культурному шарі вказують 

на складні процеси, що відбувалися після офіційного прийняття християнства, в основі 

яких лежав синкретизм язичницьких і християнських уявлень. Вивчення предметів 

язичницького культу дозволяє, також, доповнити картину багатокомпонентної 

новгородської культури, яка включала в себе різні етнічні елементи, а також тісні зв'язки 

власників садиб з новгородською округою і віддаленими землями. 

Людин кінець був одним із центрів первісного ядра середньовічного Новгорода, в 

X–XII ст. грав головну роль в його політичному житті. Археологічні роботи в Людиному 

кінці, в шарах 30-х рр. X – початку XV ст. ведуться на Троїцькому розкопі (загальна 

площа понад 8 тис. м2, в даний час роботи тривають). Колекція язичницьких культових 

предметів Троїцького розкопу постійно поповнюється новими знахідками. Завдяки 

великій досліджуваної площі, що дозволяє вивчити цілі садиби, а також можливостям 

датування будівельних горизонтів методом дендрохронології, вдалося виявити 

хронологію і топографію різних категорій язичницьких старовин. У постері представлені 

основні категорії цих знахідок (амулети з кольорових металів, іклів тварин, кам'яні 

неолітичні знаряддя, які використовувалися в культових цілях, дерев'яні обрядові жезли і 

антропоморфна дерев'яна скульптура) в хронологічному розподілі, з коротким описом 

походження, семантики і магічного призначення. 

 

 

 

 



Конрад Левек (UJ, Краків), Що „розповідає” земля про язичницький культ на Русі 

Постер презентує вибрані, ранньосередньовічні пам’ятки сакрального значення. Ці 

пам’ятки були знайдені на території розселення східнослов’янських племен. Серед таких 

знахідок можна зустріти: шкіряні, та дерев’яні маски, статуетки зроблені з дерева.  

Маски, очевидно, є залишками костюмів, що призначались для різних обрядів. В 

літературі домінує погляд, який стверджує, що такі обряди були пов’язані з культом 

предків. Про це, також, свідчать писемні джерела, та етнографічні дослідження.   

Трактування дерев’яних фігурок, не є однозначним. Цілком вірогідно, що вони 

могли бути мініатюрною формою ідолів, які складають частину своєрідного „домашнього 

вівтаря”. Окремі науковці вважають їх щасливими амулетами, або дитячими іграшками. 

 

Анета Голембьовська-Тобіаш (ZČU, Пльзень), Вовк і ведмідь у ранньоруській і 

турецькій обрядовості крізь призму археологічних джерел 

Культ вовка і ведмедя сформувався у мешканців лісів, передгір’я та лісостепу, тобто 

в природньому середовищі для цих тварин. Також він розвивався у слов’ян і турецьких 

народів. 

Ведмідь у слов’янських віруваннях символізував позитивну, безмежну силу 

природи, ототожнену з такими явищами, як: родючість землі, багацтво лісу, плодючість та 

здоров’я. Ця сила, згідно вірувань, дала йому могутню силу. Вважалося, що він –  

охоронець домашніх тварин, має вплив на перебіг людського життя. Віра у це 

відобразилася у практиці зцілення, любовній магії та шлюбній обрядовості. У світі 

слов’ян ведмідь уособлювався „господарем” лісу, „своїм”, ближчим до людей. Його 

протилежністю був вовк, який символізував початок, агресивні дії. Його пов’язували з 

силою, мужністю, владою, незалежністю. Тому він був атрибутом воїнів, князівської 

дружини і самих князів і синонімом до окреслення „чужий”. Вовк у слов’ян був твариною 

„пограниччя”. Виконував функцію посередника між світом живих та мертвих. У 

слов’янському світі цій тварині надавалися протилежні якості. 

Вовк належав до старих „божеств” Азії, котре ввійшло до пантеону тотемічних 

тварин вже на початковому етапі формування ранньотурецьких культур. Роди, з котрих 

походили вожді федерацій тюркомовних народів, вбачали у вовкові свого прапредка. 

Згідно турецької міфології, вовк був небесною та астральною твариною. Володів 

блискавками та зірками. Як посланець небесних богів, мав силу вбивати злих духів, був 

посередником в переході до світу мертвих, покровителем та провідником шамана. Предки 

з’являлися у вигляді білого вовка. Його поява свідчила про наближення щастя, успіху, 

плодючості та здоров’я. Частини тіла вовка використовувалися у народній медицині. 

Культ ведмедя в причорноморсько-каспійських степах ймовірно був асимільований 

турецькими народами у зв’язку з культурним впливом угро-фінських народів. Однак, не 

виключено його потрапляння до лісової зони набагато раніше, за посередництва 

попередніх номадів і вдруге адаптований пізніми туркомовними кочівниками.  Ведмідь 

належав до тотемічних тварин ранніх турків. Його було зараховано до хтонічних створінь. 

Був покровителем шаманів. У полюванні вважався твариною, котра помирає і оживає, а 

тому ведмедя було пов’язано з циклом змін. Існування культу ведмедя у номадів свідчить 

про наявність культурних складових лісового походження у їхніх далеких предків. 

На культ вовка і ведмедя вказують археологічні знахідки дрібних фігурок та 

амулетів, зроблених з іклів, нігтів та кісток цих тварин як у слов’ян, так і у турків, а також 

у формі кам’яної монументальної скульптури, наскальних малюнків та мотивів на шкірі і 

тканинах у турків. 

 

Ігор Іваськів (ВО БРДА, Бучач), Нові знахідки сакральної металопластики 

давньоруського періоду з території сучасної Бучаччини 

В археологічній науці відомо багато знахідок княжого періоду із земель Західного 

Поділля, в тому числі ювелірних виробів, зокрема сакрального змісту. Не є винятком на 

такі відкриття й Бучаччина, де час від часу трапляються випадкові знахідки княжої доби, 



проте їх оприлюднення та введення в науковий обіг ще не відбулося. У своєму виступі я 

представлятиму такі сакральні знахідки давньоруської доби з території сучасної 

Бучаччини:  

1) Енколпіон (чи точніше його лицьова сторона), котрий належить, згідно з 

класифікацією, здійсненою російськими вченими Галою Корзухіною і Ганною Пєсковою 

до хрестів релікваріїв рельєфно-черненого типу (від назви ювелірної техніки – чернь). 

Знайдений в с. Переволока. Датування: рубіж ХІ–ХІІ ст. 

2) Енколпіон, який відноситься до типу рельєфно-чернених релкваріїв, а цей підтип 

ще називається „хрест прямоконечний” з чотирма виступами у середхресті. Знайдений в с. 

Бобулинці. Датування: ХІІ – перша половина ХІІІ ст. 

3) Іконка-підвіска, яка є п’ятою пам’яткою чього типу з території Тернопільщини. 

Чотири попередні були знайдені в с. Крутилові Гусятинського району, с. Капустинці 

Чортківського району, с. Мушкатівка Борщівського району, с. Нирків Заліщицького 

району. Знайдена в с. Трибухівці. Датування: друга половниа ХІІ – перша половина ХІІІ 

ст. Можемо припустити, що їх виробництво було налагоджене саме на території сучасної  

Тернопільщини. 

4) Хрестик з ромбоподібним середохрестям. Кінці перекладин заокруглені у 

вигляді кульок. Знайдений в с. Переволока. Датування: ХІІ–ХІІІ ст. 

5) Книжкові застібки (знайдені в с. Цвітова та с. Бобулинці), срібна лунниця 

(знайдена в с. Переволока), уламок енколпіона (знайдений в с. Трибухівці), які могли 

походити з літописної Теребовлі. 

 

Ігор Коваль (ПНУ, Івано-Франківськ), Галицькі міднолиті хрести ХІІ ст. з 

перегородчастою емалею  

Мистецтво перегородчастих емалей належить до найвищих досягнень 

середньовічної ювелірної справи. На початку ХХ ст. російська дослідниця А. Пєскова, 

здійснюючи класифікацію давньоруських енколпіонів ХІІ–ХІІІ ст., виступила з гіпотезою 

про можливе існування центру з виробництва хрестів з перегородчастими емалями в 

давньому Галичі. Нові пам’ятки цього рідкісного виду хрестів-енколпіонів, відкриті 

нещодавно внаслідок археологічного вивчення столиці Галицького князівства, дали 

можливість переглянути гіпотезу і спрямувати її в русло наукової істини. Таким чином, 

вдалося встановити, що емалювальна справа отримала найвищого розквіту в Галичі у 

другій половині ХІІ ст.  

 

Радослав Лівох (MA, Краків), Релігійна староруська символіка із Західної України  

„Але люди на Русі і в землі Іян [Bізантія] є напевно дуже побожні, оскільки роблять 

на своїх воротах та дверях своїх домівок і на стінах своїх домівок „знаки іновірців” 

[хрести та ікони]” – написав за півтора століття після хрещення київського князя 

Володимира равин Елізер бен Натан (бл. 1080–1150) з Майнцу. Слова, в котрих він 

порівнює побожність русі та візантійців, свідчить про відносно швидке засвоєння 

східними слов'янами християнської культури. Згадані єврейським автором ікони і хрести 

зі стін руських будинків не дійшли до сьогодні, але збереглося багато 

ранньосередньовічних дрібних пам'яток особистої релігійної символіки, котра однак 

датується, в більшості, на століття пізніше від смерті равина – від половини ХІІ до 1240/ 

1241 р. В постері, а згодом у статті, будуть представлені наступні групи п'амяток: 

 - хрестики, зокрема енколпіони, котрі є найтиповішими знаками особистого 

благочестя християн;  

- ікони; 

- лунниці, оскільки частина з них напевно є марійними символами;  

- мініатюрні сокири, котрі можна пов’язувати зі св. Олафом; 

- інші підвіски, в тому числі так звані змієвики. 

 Особливу увагу буде приділено типології і хронології цих предметів, вже вступний 

аналіз свідчить, що друге питання вимагає подальших досліджень. Наведені авторами 



публікацій датування пам’яток в основному уявні, хоч загалом є ймовірними. Також буде 

обговорюватися суперечлива проблема лунниць та мініатюрних сокирок з бронзи. 

Здається, що підвіски у формі півмісяця, починаючи з XII століття, можна поєднувати з 

культом Марії (відомі тексти, в яких Христос порівнюється з Сонцем, Діва Марія – з 

Місяцем), натомість сокирки з культом св. Олафа, котрий набув поширення з 30-х рр. ХІ 

ст. після його канонізації. 

 

Юрій Лукомський (ІУ НАНУ, Львів), Василь Петрик (НУ „ЛП”, Львів), Архітектура 

катедральних церков у Галичі й Холмі  

На підставі сучасного архітектурно-археологічного розкриття літописної церкви 

Богородиці (Успенського собору) на терені Давнього Галича та Богородичного собору в 

Холмі, дослідження їх планувальних та будівельно-технологічних особливостей, вивчення 

стратиграфії, рухомого археологічного матеріалу зроблені аргументовані висновки про 

датування, фази розвитку цих об'єктів, а також здійснено спроби їх гіпотетичних 

графічних реконструкцій. 

Галич. Рештки літописної Богородичної церкви княжого Галича вперше були 

виявлені та досліджені в селі Крилосі у 1936–1938 рр. експедицією Ярослава Пастернака. 

За даними цих досліджень це була одна із найбільших церков на території Руси: 

чотиристовпна хрестобанна церква, оточена з трьох боків галереями. Будівля була 

змурована у романській білокам'яній техніці з квадрів місцевого алебастру і вапняка, мала 

розвинене різьблене оздоблення, покрита олов'яними дахами і черепицею. Повторними 

дослідженнями (1992–2000, Ю.Лукомський) вдалось детальніше зафіксувати план решток 

собору, виявити кілька етапів спорудження його фундаментів, які відносяться до двох 

будівельних періодів (сер. ХІІ ст., поч. ХІІІ ст.), а також з'ясувати окремі будівельно-

технічні характеристики мурованих субстанцій. На сьогодні існує кілька варіантів 

об'ємно-просторової реконструкції Успенського собору. На основі аналізу результатів 

нових архітектурно-археологічних досліджень автори розробили попередній варіант його 

вигляду станом на другий будівельний період. 

Холм. Протягом 2013–2017 рр. польсько-український науковий проект був націлений 

на дослідження катедральної церкви Богородиці ХІІІ ст., зведеної в Холмі Данилом 

Романовичем. Інтердисциплінарні, зокрема неінвазійні дослідження, як і археологічні 

розкопки, дозволили віднайти та ідентифікувати рештки церкви, відомої до того часу 

виключно з писемних джерел. За результатами археологічних досліджень колектив 

дослідників опрацював гіпотетичні варіанти архітектурної та планувальної структури 

первісного храму. Це була орієнтована по осі захід-схід церква, що мала 14 м ширини і 

більш ніж 22,4 м довжини. Архітектурно-планувальна структура церкви базується на 

поєднанні двох прямокутних об’ємів: тринавної частини з чотирма підбанними стовпами 

та прямокутної апсиди. Фундаменти кладені з піковика на крейдяно-глиняному та 

вапняно-піщаному розчинах і мали більш ніж 2 м ширини. Стіни церкви муровані у 

романській техніці з цегли. Результати досліджень демонструють, що перша катедральна 

церква у Холмі, її архітектурні особливості та будівельні техніки репрезентують 

застосування широкого спектру інноваційних технологій для Східної Європи середини 

ХІІІ ст. 

 

Відкрита лекція 
  

Олександр Осіпян (КНУ, Київ), Вірмени і Вірменська Церква на Русі в ХІ–XV ст. 

Структура лекції. Базові факти про Вірменську Апостольську Церкву. 

Халкідонський собор 451 р. та засудження „єресі Євтихія”. Вірмени монофізити та 

халкідоніти. Ставлення до вірмен у Візантії. Патріарх Фотій та поширення культу 

вірменських святих – Григорія Просвітителя та Ріпсиме – у Візантії та на Русі. 

Візантійська анти-вірменська полемічна література. Перші згадки про вірмен на Русі: 



Києво-Печерський патерик та Новгородський кодекс. Книжкове знання про „вірменську 

єресь” та ставлення до вірмен на Русі. Сказанїе w арменскои ереси: основні сюжети. 

Монгольські завоювання, торговельні шляхи та виникнення мережі вірменських 

громад у Східній Європі: Сарай, Кафа, Сурож, Солхат, Кирк-ор, Азак, Київ, Луцьк, 

Володимир, Львів, Кам’янець-Подільський, Сучава, Сірет, Яси, Єні-Сала, Аккерман. 

Заснування вірменської архієпископії у Львові 1367 р., її підпорядкування та географічні 

межі юрісдикції. Роль мирян у церковних справах. 

Місіонерська діяльність вірменських домініканців (fratres unitores) у Вірменії XІV 

ст. Вірмено-католики в Криму, у Києві, Львові та Кракові. Наслідки Фераро-

флорентійського собору 1439 р. для Вірменської Церкви у Вірменії та Східній Європі. 

Міжконфесійні відносини: вірменські купці, їх дружини, служниці та 

співмешканки. Спроби світської та релігійної влади регулювати міжконфесійні відносини. 

 

Секція VII 
 

Свен Ярос (LU, Лейпциг), Проти Tatari, Rutheni et Litfani, hoste fidei. Включення 

Коронної Русі до Польського Королівства на фоні росту напруги між католицькою та 

православною конфесіями 

Коли династія Романовичів припинила своє існування в 1323 р., Галицько-

Волинське князівство стало предметом суперечки сусідніх держав. Польським королям, 

перш за все Казимирові Великому, після 1340 р. вдалося спільно з угорцями розділити цю 

територію і включити до Польщі значну частину держави Романовичів. В цьому йому 

допомогло використання ідеї оплоту християнства. Тоді ж сформувалася конкретна 

область, котра часто згадувалася як класичний зразок пограниччя, де перетиналися 

католицькі та православні впливи.  

В своїй доповіді я зосереджуся на трьох питаннях. По-перше, досліджу роль, котру 

відігравали різні віросповідання під час польського завоювання. В цьому контексті у 

продемонструю не лише зміни найвищих церковних ієрархій, таких як архиєпископства, 

єпископства і єпархії, але також розповсюдження чернечих орденів. По-друге, спробую 

показати сліди інших релігійних груп, таких як вірмени та євреї і відповісти на питання 

про те яке місце вони відігравали в тій ситуації що склалася.  Наприкінці зосереджуся на 

локальних елітах, і на питанні про те чи вони підтримували мінливу релігійну ситуацію в 

Коронній Русі, і якщо так, то яким чином?  

Динаміка польської політичної ситуації привела до успадкування польського трону 

угорським королем Людовіком в 1370 р., після смерті Казимира Великого. Під час його 

панування Коронна Русь була включена до складу Угорського Королівства. Після його 

смерті і короткого іnterregnum в 1387 р. Ядвіга Андегавенська  і її недавно хрещений 

чоловік Володислав ІІ Ягайло знову завоювали регіон. Ці політичні зміни безумовно 

вплинули і на релігійну ситуацію в регіоні.  

 

Маріус Щавинскас (KU, Клайпеда), „Християнські” і „варварські” язичники: 

семантична асиметрія в конструюванні образу язичників в літературі 

західноєвропейського середньовіччя і в літописній традиції Русі   

У середньовічній писемності образ язичників, ким би вони не були: вікінгами, 

слов'янами, фінами, половцями або монголами – формувався за допомогою деяких 

моделей, які в свою чергу спиралися на цілий ряд семантичних категорій. Це робилося для 

двох цілей: по-перше, щоб читач (або слухач) зразу впізнав образ язичників, а по-друге, 

щоб цей образ увійшов в загальні образні моделі „інших” (або „иных”). Важливо 

зауважити, що в процесі сприйняття образу язичників, істотна роль надавалася традиції і 

системі внутрішніх установок оповідача (хроніста або духівника), а в латинській Європі 

ще й понятійним категоріям латинської мови (latina vulgata). Немає сумнівів, що в якості 

визначального фактора для відтворення образу язичників можна вказати дві 

інтерпретаційні традиції: interpretatio romana, та interpretatio christiana. У першому випадку 



семантичною основою служила антична спадщина, а в другому – Святе письмо та 

коментарі отців Церкви. Обидві інтерпретаційні традиції були взаємопов'язаними і 

взаємодоповнюючими. Таким чином, можна констатувати, що з одного боку, ми 

стикаємося з християнським сприйняттям язичників, але з іншого – з „натуральною” 

християнсько-язичницькою антитезою, що випливає з такого сприйняття. 

Не менш важливо підкреслити, що Церква (як Західна, так і Східна) визначила три 

категорії „інших” людей: „знехтуваних євреїв”, „поганих єретиків” і „заблуждённих 

язичників”. Правда, з часом додалися ще дві категорії: конвертіти і апостати, які головним 

чином асоціювалися з контекстом християнських місій, оскільки представники першої 

категорії зображувалися в ідеалізованому вигляді, тим часом як другі (апостати) 

уявлялися в особливо негативних тонах, що дозволяло визначити їх, як гірших за 

язичників. Беручи це до уваги, ми мусимо визнати, що середньовічний образ язичників не 

був статичним, як може здатися з першого погляду. Так, наприклад, ще в Пісні про 

Роланда язичники зображувалися як варвари, зблудовані дияволом, але з часом поступово 

виявилися і контури обличчя „благородного” язичника, які, як відомо, властиві хроніками 

Вільяма (Вільгельма) Трірського (Guillaume de Tyr) і Вольфрама Ешенбахского (Wolfram 

von Eschenbach). До цього числа можна додати, так званий, Хронограф від 1262 р. в який, 

разом з іншими творами, увійшли і частини Хроніки Малали, яка користувалася великою 

популярністю в колах східної Церкви. Особливо необхідно підкреслити, що в 

середньовічній писемності не сформувалось кінцеве поняття „язичник”, хоча воно часто 

використовувалося паралельно з такими термінами, як „безбожник” і „іновірець”. Тому, 

визначаючи комплексну картину формування образу язичника, потрібно вивчити не 

тільки антагоністскіе поняття „хорошого-поганого”, „віруючого-безбожника” або 

„християнина-язичника”, але і семантичне „зближення” цих понять. Інакше кажучи, 

язичник міг бути не тільки „поганим”, але і „хорошим”, не тільки „безбожником”, але і 

(майже завжди „помилково”) „віруючим”, не тільки „варваром”, але і таким, що живе і 

поводить себе „по християнськи”. Таким чином, ми стикаємося з асиметрією способу 

язичників. До того ж, у всіх найменованих визначеннях помітну роль грали такі фактори, 

як емоційне навантаження, цільова спрямованість літературного твору, позиція автора, 

літературна сугестія, в кінцевому підсумку – традиція і політичні цілі. Як відомо, в 

оповіданнях Повісті временних літ найчастіше можна зустрітися з „варварським” образом 

язичника, хоча в деяких випадках загальний образ язичників залишається „нейтральним”. 

І це не дивно, оскільки в найменованому джерелі язичники зображувалися як політичні 

вороги володарів Русі і її представників. Однак в раніше згаданому Хронографі можна 

зустріти образи не тільки „зблудованих”, але і „благородних” язичників, і так само можна 

помітити, що автор Хронографа артикулює „варварський” характер поган з позиції 

бажаної оціночної установки щодо описуваних їм політичних подій. 

 

Норберт Міка (CSH, Варшава), „Сила чесного хреста”. Хрест та практика його 

цілування на Русі на фоні загрози татарських нападів (до кінця XV століття)  

Слід визнати важливе значення, котре відігравав хрест в середньовічній Русі перед 

загрозою монгольських (татарських) нападів. Названий християнський знак смерті та 

перемоги Христа, а також виконання ритуалу його цілування під час клятви 

супроводжувався руськими князями в боротьбі з монголами (татарами) від часу їхнього 

першого контакту, тобто від битви на річці Калка, яка відбулася в 1223 р., до повного 

унезалежнення Русі від Золотої Орди, тобто до подій на річці Угрі в 1480 р. Символ хреста 

єднав Русь в боротьбі з татарськими нападниками, даючи їм відчуття поєднання віри та 

інтересів. Також „хресне цілування” часто відбувалося перед безпосередньою загрозою зі 

сторони татар. Це засвідчили джерела під 1293, 1375, 1462–1464 чи 1473 рр. Звичайно, 

траплялися й спірні ситуації. Наприклад, випадки, коли руські князі зверталися до 

християнської символіки і цілували хрест, укладаючи договори з ханами Золотої Орди 

проти інших руських князів, як це було в 1446 р. Можливо вони трактували цей обряд як 

інструмент для реалізації власних цілей в конфліктах з іншими руськими володарями, 



будучи спільниками татар, що підтверджують джерела під 1399, 1471 i 1478 рр. 

Незважаючи на численні порушення, виявлені в практиці „хресного цілування” на Русі, 

звернення християнської спільноти до символу хреста, в контексті загрози татарського 

завоювання, мало універсальне значення і зміцнило руську ідентичність та релігійність. 

 

Секція VIIІ 
 

Павел Смрж (TU, Либерец), Похід шведського короля Магнуса IV Ерікссона на 

новгородську фортецю Орешек 1348 р. як приклад релігійних міжусобиць між 

західним і східним християнством 

У 1348 р. шведський король Магнус IV Ерікссон почав похід на новгородську 

фортеця Орешек, яка охороняла водний шлях з Фінської затоки в Великий Новгород. 

Шведам вдалося взяти фортецю і вони залишили в ній свій гарнізон. У наступному році, 

новгородське військо взяло в облогу фортецю Орешек і після декількох днів облоги шведи 

були змушені капітулювати. На перший погляд може здатися, що мова йде про простий 

опис однієї з багатьох битв новгородців зі шведами, які часто траплялися починаючи з 

середини XII століття. Свідчення новгородських літописів про похід шведського короля 

Магнуса цікаві тим, що повідомляють причини, за якими шведський король почав 

військові дії. За літописними даними війна почалася через те, що новгородці відмовилися 

від пропозиції шведського короля провести диспут стосовно того чия віра є єдиною 

правильною вірною. 

Військові зіткнення новгородців зі шведами почалися ще в середині XII століття. 

Це був час, коли перші міcсіонери і хрестоносці з німецьких земель, Данії і Швеції 

прямували на територію сучасних Латвії, Естонії та Фінляндії. Християнізація місцевого 

населення супроводжувалася систематичним завоюванням цих земель, і появою знаті з 

числа західних християн. Цей процес неминуче вів до військових зіткнень зі східними 

християнами. Новгородські літописи, в основному, зображують війну новгородців з 

шведами так само як і війни з іншими ворогами, і тільки у виняткових випадках описують 

причини конфлікту. 

У своїй доповіді я спробую відповісти на питання, чому саме в середині XIV 

століття один з безлічі новгородсько-шведських військових конфліктів трактується в 

новгородських літописах як зіткнення двох напрямків християнства. При вирішенні цього 

завдання буде врахований перебіг хрестових походів, особливо, в області сучасних 

Фінляндії і Карелії, відношення новгородців до західного християнства і християнізація 

підлеглого населення. Не менш важливим аспектом, якому буде приділено увагу, є процес 

складання новгородських літописів. Головну увагу буде зосереджено на аналізі 

найперших згадок про шведський поход в 1348 р. 

 

Марчін Граля (UPJPII, Краків), Проблема відторгнення митрополита Пімена в Москві 

в 1380 р. 

Незважаючи на те, що з волі патріарха Філофея наступником померлого 

митрополита Київського і всієї Русі повинен був стати Кипріан, у московського правителя, 

Дмитра Івановича, на цю посаду був свій кандидат, на ім'я Мітяй. Влітку 1379 р. князь 

відправив вищезгаданого священнослужителя в Константинополь розраховуючи, що з 

Босфору той повернеться в якості повноправного митрополита і наступника Олексія. 

Княжий кандидат подорожував у супроводі чималої свити, що складалася з світських і 

церковних сановників, які користувались довірою імператора. В ході поїздки в 

Константинополь ґрунтовно підготовлене посольство зіткнулося з найменше очікуваною 

обставиною, якою стала смерть Мітяя. Незважаючи на цю несподівану подію, посланці 

вирішили продовжувати свою місію і вибрали зі свого складу Пимена, якого представили 

в Константинополі як кандидата, рекомендованого московським князем. В 1380 р. 

патріарх Ніл посвятив Пимена новим митрополитом, що можна вважати успіхом 

посольства. Однак, довідавшись про це Дмитро висловився з подивом і незгодою : „Нѣcмь 



послаль Пимина вь митрополиты, но послаль его, яко единого оть служащихь Митяю; что 

же се сьтворено ест, о нихже азь слышу таковая?” Несподівано в Москві кандидатура 

Пимена була відкинута, а на митрополичий престол був запрошений Кипріян. 

У доповіді представлені обставини, в яких знаходилося посольство на момент 

смерті Мітяя. Автор схиляється до висновку, що рішення учасників посольства, 

незважаючи на його самовільність, було прийнято ними по добрій волі і з упевненістю в 

тому, що воно призведе до виконання поставленого завдання. Вони розраховували, що 

просування в Константинополі кандидатури Пимена задовольнить Дмитра, чого, однак, не 

відбулося. Автор розглядає обставини несподіваного кроку Дмитра, який, усунувши 

Пимена, прийняв рішення посадити на митрополичий престол раніше висланого з Москви 

Кипріяна. 

 

Їтка Комендова (UP, Оломоуц), Мови і алфавіти в міссіонерській діяльності руської 

церкви в середні віки 

Доповідь присвячена мовному питанню в місіонерської діяльності середньовічної 

руської церкви, в порівнянні з практикою західної та візантійської церков. Центральне 

місце присвячується аналізу ролі мови в місіях Стефана Пермського, Трифона 

Печенгського та ін., тому, як вони трактуються в житіях даних місіонерів, в контексті 

Сказания о русской грамоте та інших текстів, що визначають значення 

церковнослов'янської мови, та її роль в рамках мов світу (О письменах чорноризця 

Храбра, Житие св. Константина і. т.д.).  

Враховуючи уривчастість свідченнь джерел про місії руської церкви протягом 

століть, що передували діяльності Стефана Пермського, не дивно, що і про мовне питання 

можна судити лише за непрямими натяками і паралелями. Володіння мовою народу, який 

місіонер хотів хрестити, було на Заході і в Візантії далеко не само собою зрозумілим. Ще 

винятковішим було рішення місіонера не обмежуватися використанням чужої мови для 

спілкування з язичниками, але і створити новий алфавіт і зробити з мови колишніх 

язичників мову літургійну. 

В одній з центральних глав Жития Стефана Пермского – О пермской азбуке 

Єпіфаній Премудрий широко прославляє діяльність Стефана і захищає його від всіх 

критиків. Агіограф бореться з поданням про виняткову позицію грецької мови, але і він 

ієрархічно сприймає мови, і на перше місце ставить церковнослов'янську писемність, що 

співзвучно створеному в XIV столітті Сказанию о русской грамоте, а також трактату О 

письменах чорноризця Хоробра, і різко розходиться з розумінням мовного питання в 

Житии св. Константина. 

 

Юрій Афанасєнко (БДУ, Мінськ), Рецепція ідей ісихазму в руських землях Великого 

князівства Литовського (кінець XIV - початок XV ст.): до постановки проблеми 

Ісихазм як філософсько-релігійний і культурний феномен є об'єктом наукового 

вивчення досить довгий час. Однак проблемні питання, пов'язані з процесом його 

поширення та рецепції в різних сферах, в регіоні Східної Європи, не отримали належного 

наукового висвітлення. Даний процес активно відбувався в російських землях Великого 

князівства Литовського, та в інших східнослов'янських землях, що призводить до 

необхідності постановки деяких питань пов'язаних з розповсюдженням і результатами 

впливу ісихазму на різні сфери культури на землях ВКЛ і всього східноєвропейського 

регіону в кінці XIV - початку XV ст. 

Медіатором ідей ісихазму і другого південнослов'янського впливу на простір Slavia 

Orthodoxa в даний період виступала Болгарія в особі її найвидатніших представників: 

патріарха Євфимія Тирновського, Костянтина Костенечского, митрополита Кипріяна, 

Григорія Цамблака та ін. Двом вихідцям зі школи патріарха Євфимія належало зіграти 

ключову роль не тільки в культурно-історичному, а й церковно-політичному житті 

Східної Європи. 



Очевидно, що ідеї ісихазму і їхні релігійно-філософські впливи проявилися в 

багатьох сферах. Однак, найбільш репрезентативно, даний процес представлений в 

книжковій культурі, особливо, в творчості Григорія Цамблака. Після обрання на 

Новогрудському соборі 1415 року, він займався не тільки активною церковно-політичною, 

а й книжковою діяльністю. У його творах простежується живий зв'язок балкано-

візантійського регіону зі Східною Європою, а отже, культурні, інтелектуальні і духовні 

контакти східнослов'янських земель з православним світом в широкому контексті, через 

трансляцію ідей ісихазму, і поширення другого південнослов'янського впливу. 

 

Секція ІХ 
 

Андрій Стасюк (НЗ„ДН”, Галич/ЦМС ПНУ, Івано-Франківськ), Львівський конвент 

Святого Хреста як осередок францисканських місій на Русі другої половини XIV – 

першої третини XV ст. 

Центральним організаційним пунктом францисканських місій на Русі доби 

пізнього середньовіччя був Львів. Столичне місто галицько-волинських Романовичів, а 

згодом Руської землі у складі Польської та Угорської корони через динамічний 

політичний та соціально-економічний розвиток сформувало сприятливе середовище для 

місіонерської діяльності латинського духівництва загалом й міноритів зокрема. 

Впровадження маґдебурзького права, князівські та королівські привілеї для різних міських 

громад/народів відкривали широке поле для душпастирської роботи Братів Менших серед 

християн латинського, грецького й вірменського обрядів, мусульман та юдеїв.  

Львівський францисканський конвент Святого Хреста, що виник очевидно на 

підґрунтті давнішого місіонерського осередку, від початку 70-х років XIV ст. являв собою 

головну садибу міноритського вікаріату Русі „Товариства Братів Подорожуючих”. Тут, 

періодично, знаходились резиденція вікарія та львівського кустодія, а з кінця XIV – 

початку XV ст. – осідок галицького архієпископа латинського обряду. Завдяки щедрим 

пожертвам обитель була найбагатшою серед інших францисканських осередків вікаріату 

Русі. Очільником львівського конвенту був ґвардіан, який часто брав активну участь у 

суспільно-політичному житті міста. Львівські францисканці разом з місцевими 

домініканцями неодноразово захищали власні місіонерські привілеї від судових позовів 

світського духівництва, які нерідко розглядав особисто римський папа.  

В етнічному відношенні ченці конвенту Святого Хреста у Львові становили 

своєрідний міжнаціональний конгломерат. Зокрема з тогочасних документів слідує, що 

серед них були німці, поляки, голландці, молдавани, південні слов’яни та ін. Такою ж 

поліетнічною була й паства Братів Менших у Львові – поляки, німці, вірмени, русини, 

татари та ін. Отже, францисканський конвент Святого Хреста у Львові якнайповніше 

демонструє притаманний приклад організації й функціонування місіонерського осередку 

вікаріату Русі другої половини XIV – першої третини XV ст.   

 

Роман Івашко (ЛНУ, Львів), Базельсько-флорентійські перипетії у Львівській 

латинській архідіоцезії 

Базельський собор розпочав роботу у 1431 р. Він мав покласти край гуситській 

єресі, а також схизмі, симонії та непотизму в Церкві. Проте, розходження між папською та 

соборною владою, які вели унійні переговори з Візантією незалежно одне від одного, 

наростали. 

У листопаді 1436 р. базельські отці спрямували до християн Львівської латинської 

архідіоцезії документ із заохоченням складати пожертви на користь проведення унійного 

собору та захисту Константинополя. Натомість львів’яни отримували індульгенції на 

відпущення гріхів. На цьому вагома роль учасників собору стосовно унії завершилась. 

Ініціативу в цій справі перейняв папа Євгеній IV, який скликав унійний собор у Феррарі. 

Представики духовенства Львівської латинської архідіоцезії, очевидно, не брали 

участі у роботі унійного Ферраро-Флорентійського собору. Папському легату кардиналу 



Ісидору дозволено богослужіння „згідно з народним обрядом” у Львівській катедрі, але 

після того як він визнав покору Базельському собору. Очевидно, духовенство, яке брало 

участь у роботі церковних синодів Львівської латинської архідіоцезії, теж визнавало 

правочинним цей собор у 1440–1443 рр. Базельські отці згодом надіслали до Львівської 

латинської архідіоцезії ще чотири документи після 1436 р.  

У другій половині 40-х рр. XV ст. архієпископ, духовенство та католики Львова 

вже знаходилися в підпорядкуванні Апостольській Столиці. Наприклад, судді папи 

Євгенія IV розділили спадщину за заповітом львівського міщанина Пьотра Чанснера у 

1446–1447 рр. Також на користь капітулу та католиків Львова Апостольська Столиця 

вирішила ще не завершену майнову суперечку, яку спробував перед цим вирішити 

Базельський собор.  

Завершуючи протистояння з конциляристським рухом, папа Ніколо V вирішив 

провести ювілейний рік у Латинській Церкві у 1450 р. Польський король Казимир IV 

отримав спеціальні умови для його проведення для своїх підданих після відповідного 

звернення. Католикам Корони Польської було дозволено не здійснювати паломництво у 

Вічне Місто, а відвідати місцеві катедри у „Ґнєзні, Львові, Кракові” та „Вільні” у зв’язку з 

татарською загрозою для Корони Польської.  

Таким чином, Львівськиа латинська архідіоцезія у 30-х – першій половині 40-х рр. 

XV ст. підтримувала конциліаристський рух, а в підпорядкування до Апостольського 

Престолу повернулася в середині 40-х рр. XV ст.  

 

Тетяна Гошко (УКУ, Львів), Біблійні впливи в приписах міського права XIII–XVI ст. 

1. У Середньовіччі світопорядок сприймався як підтвердження Святого Письма. 

Бог був найвищим виявом справедливості і уособленням права. Це було декларовано і в 

Саксонському Зерцалі Ейке фон Репкова, яким скористалися правники XVI–XVII ст. для 

трактування міського права Речі Посполитої. Вони поділяли право на Боже, природжене і 

людське, з яких Боже право є найвищим (Б. Ґроїцький). Подібні пасажі є і у П. Щербича, 

для якого Бог був початком і кінцем всіх речей та головою всіх наук. 

2. Вплив Біблії на міське право був і безпосереднім, зокрема у статтях, які 

трактували походження світу. Це прочитується в Саксонському зерцалі, де особливо 

відчутний вплив Старого Заповіту. Біблійні сюжети для пояснення початків історії 

людства використовує у своєму трактаті і П. Щербич.  

3. Із Біблії, а також із богословських трактатів, зокрема зі Схоластичної історії 

П. Коместора, Е. фон Репков запозичив символіку чисел. Символічне значення мають 

числа 2, 3, 6, а найбільше – 7 як число духовної досконалості, універсальності і 

завершеності. Біблійна символіка чисел присутня і в пізніших кодексах міського права, 

зокрема у текстах Б. Ґроїцького, П. Щербича та П. Кушевича.  

4. Із символічним виміром уявлень про світ і суспільство пов’язане сакральне 

ставлення до присяги. Важливість присяги визначалась тим, що у свідки брали самого 

Бога, він же і карав за кривоприсяжництво. Присягати мали до полудня, бо для християн 

день до полудня асоціювався з життям Ісуса, а час після полудня – з Його смертю.  

5. Через призму християнських уявлень і Біблії правники XIII–XVI ст. 

переосмислюють ставлення до людей із фізичними вадами. У Середньовіччі вважали, що 

все від Бога, зокрема й і каліцтво тіла, яке є виявом каліцтва душі. Під впливом ідей 

Гуманізму змінюється уявлення про співвідношення душі і тіла, а відтак і ставлення до 

людей із фізичними вадами, що відобразилось і в кодексах міського права XVI ст. Калік у 

місті перестали іншувати відкрито. 

6. Відповідно до Біблії трактували у міському праві і перелюб. Сім’я освячена 

Богом, тому все, що проти сім’ї – гріховне. Відтак, перелюб за нормами і канонічного, і 

світського права заслуговував на жорстоке покарання. Саме так оцінювали перелюб і в 

міському праві. За нього карали на смерть як жінок, так і чоловіків, хоч на практиці для 

останніх покарання часто бувало м’якшим.  



7. Біблійні впливи відчутні у приписах, що стосувалися поміркованого життя. Це 

прописували у т. зв. сумптуарних законах, що видавалися у формі вількирів або сеймових 

конституцій (1613 р.). У Середньовіччі багатство засуджувалося як таке, що 

перешкоджало осягненню Бога. У міському праві XVI ст. прочитується уявлення про 

„чоловіка доброго”, який мав бути ні бідним, ні багатим. Тут помітний відхід від 

середньовічних уявлень, які формувалися під впливом Біблії. 

 

Юрій Зазуляк (ІУ НАНУ / УКУ, Львів), Релігійні аспекти судової присяги на Галицькій 

Русі XV–XVI ст. (за актовими матеріалами граничного судочинства) 

Система правових доказів і процедур, прийнятих у граничному судочинстві 

Польської Корони, до складу якої належала Галицька Русь (Галичина) у XV–XVI ст., була 

сильно узалежнена від використання присяги. Присяга була ключовим і водночас 

найдраматичнішим епізодом роз’їзду маєткових границь та граничного судочинства. 

Рішення допустити одну із сторін роз’їзду границь до  присяги, або ж уникнути її 

складання, визначало часовий ритм та можливий вибір процедури у розмежуваннях. 

У доповіді висвітлено як складання присяги, навіть якщо і добровільне, було 

оточене атмосферою непевності і навіть страху. Присяга, як релігійний ритуал, означала 

звернення до Бога за підтримкою для демонстрації і підтвердження правоти свідчення чи 

позову. Заклик на допомогу божественних надприродніх сил під час присяги 

перетворював її на свого роду Божий суд. Найменший сумнів щодо правдивості 

твердження, зробленого під присягою, або ж помилки, допущені під час її проголошення, 

викликали підозри у лжесвідченні і означали загрозу Божої помсти. Усе це визначало 

надзвичайно обережне ставлення до присяги у тогочасному судочинстві. У доповіді 

показано як судді, сторони та учасники граничних процесів намагалися не доводити 

судовий розгляд до присяги, але розв’язувати конфлікт через інші процедури. Можна 

сказати, що саме у судових процесах і конфліктах навколо маєткових границь присяга 

розглядалася як особливо непевна і обтяжлива. У доповіді також висвітлено зв’язок між 

окремими ритуалами граничного судочинства, як от складання присяги і благословення 

наріжних копаців, та формуванням уявлень про сакральний характер меж і маєткових 

границь. 

 

Секція Х 

 
Поліна Скурко (БДУ/ЦНБ НАНБ, Мінськ), „Зры яко мовют”: читальні записи в 

друкованих кириличних книгах XVI століття  
Перші кириличні книги, що вийшли з друкарень Венеції, Праги, Вільнюса, Москви, 

Львова та Острога в кінці XV–XVI ст., вивчаються давно і ґрунтовно. Однак, більшість 

дослідників вивчають так званий „ідеальний екземпляр” видання (екземпляр, який 

зберігся в первісному вигляді) і мало уваги приділяють окремим екземплярам як 

самостійним джерел. Але ж ці книги поширювалися серед східноєвропейської аудиторії, 

тому кожен екземпляр видання, що дійшов до нас, несе відбиток думок і інтенцій 

східноєвропейського читача XVI ст. 

Всі кириличні друковані книги, які побутували на східноєвропейських землях в 

ранній Новий час, мають релігійний характер. Це книги Святого Письма, богослужбові 

видання (мінеї, тріоди), збірники отців церкви, полемічні релігійні тексти. Сам факт 

наявності записів у священних книгах дуже характерний. Він дає можливість побачити 

релігійність людини того часу в новому ракурсі. Шанобливе ставлення до Святого 

Письма не перешкоджало тому, щоб залишити в книзі свій слід, навіть такий, як розпис 

пера. Численні приклади показують, що така інтервенція профанного в сакральну сферу 

не вступала в протиріччя з релігійністю. 

Записи дозволяють побачити і баланс сакральної, і профанної мов в середовищі 

православного священства XVI ст. У книгах починають з'являтися маргіналії на „простай 



мове”. Так, характерне „зри” (церковнослов'янська варіант nota bene – „зверни увагу”) 

перетворюється в „зры”. Сюди ж можна додати і пробу „чарнила чы добре”. Ще краще 

ситуацію показують коментарі до священних текстів, залишені священиками: „от 

крупицъ” – „зо дробин”, „перфира” – „пурпур” – готуючись до служби, священик 

переводить складні слова з церковнослов'янського тексту Заблудовского Євангелія 

учительного. 

У той же час, вкладні записи показують, що книга в XVI ст. сприймалася як канал 

комунікації з Богом. Зв'язок встановлювалася через особистість священика –  третьої 

сторони, яка одночасно була і суб'єктом комунікації (священик брав подаровану книгу), і 

засобом комунікації вкладника з Богом. Книжковий внесок в суспільстві з релігійною 

свідомістю можна розглядати як прояв дарообміну – складного соціального явища, 

описаного антропологом Марселем Моссом. М. Мосс виявив, що акт дарування завжди 

передбачає зв'язок трьох обов'язків: подарувати, прийняти подарунок і відповісти на нього 

більшим подарунком. Книжковий внесок зобов'язував священика поминати вкладників і 

всіх, згаданих у вкладний записи. Книга була подарунком до дому Бога – церкви, і цей 

подарунок не був безкорисливий. Таке трактування ставить також питання про книгу, як 

інструменті сакралізації простору. 

Ще один аспект релігійної свідомості XVI ст., Що відкривається через книжкові 

записи, – сила віри в прокляття. Майже кожен вкладний запис супроводжується 

прокляттям щодо тих, хто „сию книгу возметъ и отлучитъ”. Однак записи наступних 

читачів показують, що такі випадки мали місце незважаючи на погрози про зустріч з 

вкладником на страшному суді. Ще однією проблемою, яку можливо вирішити, 

досліджуючи читацькі записи, є трансформація релігійної свідомості після появи 

друкарства. Вона може вивчатися через призму зміни практик користування книгою. 

 

Maрцін A. Kлеменський (UJ, Краків), Середньовічні святі на Русі в сучасній оправі.  

Культи святих людей, пов'язаних із середньовічною Руссю у світлі агіографів Нового 

часу 

В останні роки посилився інтерес до середньовічних культів святих. У 

повідомленні я хотів би представити культи людей, котрі зв’язані з середньовічною 

Руссю. Також явища, пов’язані з „сарматською агіографією”, оскільки до каталогів 

польських святих вписано православних святих, пов’язаних з Руссю. Серед них знаходимо 

також абсолютно вигаданих осіб. Однозначно існували культи Яна Стрепи, Яна з Дуклі, 

галицької Констанції, серед гіпотетичних та зовсім фантастичних у „сарматських” 

агіографів про понад 20 осіб та груп мучеників, пов’язаних з середньовічною Руссю і 

нібито наділених культом. Цей виступ покликаний представити ці явища та спробувати 

відповісти про те, для чого так робилося. 

 

Лукаш Рібар (UK, Братислава), Релігійна ситуація на Русі в описі перського посланця 

Орудж-бек Баята 

В кінці XVI століття, після зайняття персидського трону Аббасом Великим 

дипломатичні контакти Персії з європейськими країнами (включаючи Московське 

царство) значно активізувалися. В 1599–1603 роках відбулася успішна перська місія до 

Європи на чолі з послом Хусейном Алі-беком Баятом і англійським посланцем Антонієм 

Ширлі (котрий в той час повертався до Англії із своєї місії до персидського двору). Ціллю 

місії Хусейна Алі-бек Баята було навязати контакти із іспанським королем Філіпом ІІІ (а 

також з іншими європейськими володарями) і заключити з ним союз в боротьбі проти їх 

спільного ворога, османського султана. В складі цього посольства був брат Хусейна, 

Орудж-бек Баят, котрий залишив опис їхньої подорожі. Шлях дипломатичної місії 

проходив через Московську Русь. Посольство відправилося побережжям Каспійського 

моря, далі по р. Волга, згодом по рр. Ока і Москва на північ аж до м. Москва, до якого 

прибуло в листопаді 1599 року. В Москві посольство затрималося при дворі московського 

царя Бориса Годунова. Орудж-бек Баят детально задокументував цю подорож. В його 



творі знаходимо опис реалій і повсякденного життя Московського царства, в тому числі 

релігійне життя (будівлі, церемонії, звичаї і т.п.). Ціллю даного виступу є представити 

візерунок релігійного життя Московської Русі, який Орудж-бек Баят представив в своєму 

творі. Аналіз його даних може бути тим більш цікавим, що автор був шиїтським 

мусульманином, котрий пізніше перейшов на католицьку віру.  

 


