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Сьогодні, коли одним з невідкладних завдань сучасного державотворення
в Україні є духовна єдність українського народу, особливої актуальності набувають нові наукові праці, які тою чи іншою мірою розкривають тему творення нашої держави на християнських засадах. Це і зрозуміло, адже історична
доля України була тісно й органічно переплетена з історією Православної
Церкви: християнство стало важливим чинником державотворення в Україні
на всіх його етапах. У сучасних релігієзнавчих студіях визначається пріоритетність досліджень християнської духовної культури як багатопланового явища,
яке можна розглядати з різних сутнісних сторін, передусім – як світоглядну
форму суспільної свідомості українства впродовж багатьох сторіч його історії,
починаючи з часів хрещення Київської Русі. Ми одержали від християнства і
завдяки християнству велику культурну спадщину, яка донині впливає на формування конкретної особи і на духовне життя всього суспільства.
Кращі здобутки києворуської культури відобразилися у грандіозних соборах
Київської Русі, у її величних святинях, зокрема таких, як Софія Київська та
Києво-Печерська лавра. Тож, монографія, яку Ви тримаєте в руках, присвячена
саме православним святиням Києва, що складають надзвичайно важливу частину вітчизняної історико-культурної спадщини. Впродовж сторіч вони відігравали провідну роль у консолідації суспільства. Довкола них вибудовувалася духовна і державно-політична концепція Києва як другого Єрусалима. Християнські святині були зримим символом особливої історичної місії міста. Вони мали
величезне значення у формуванні православної духовності та національної ідеї.
Колосальний пласт української православної художньої культури, який
презентують найдавніші київські пам’ятки, об’єднує в собі різні види творчості. Він зазвичай аналізується в контексті спеціальних архітектурних, мистецтвознавчих, археологічних, етнографічних, релігієзнавчих, філологічних
досліджень. Натомість представлена читачу монографія Мар’яни Нікітенко є
міждисциплінарною працею, оскільки стоїть на межі кількох наук. Монографія ґрунтується на широкій джерельній базі, в першу чергу – на маловивченій
унікальній інформації, закодованій у найвизначніших творах літератури і мистецтва Києва доби християнізації Русі. Розглядаючи процес побудови сакрального простору християнського Києва впродовж першого сторіччя існування на Русі християнства як державної релігії, Мар’яна Нікітенко
гіпотетично відтворює об’ємну панораму цілісного монументального проекту
включення Русі у перспективу християнської історії. У монографії не просто
доводиться, що “цей проект у духовному сенсі усвідомлювався Горнім Єрусалимом з Об’явлення св. Іоанна Богослова, у матеріальному – реалізовувався
як імітація Константинополя”, але на прикладі київських пам’яток аналізуються основні смислові аспекти розбудови Києва як Нового Єрусалима.
Думаю, що представлена книга буде цікавою достатньо широкому колу читачів, але передусім вона викличе інтерес вчених-медієвістів, які займаються вивченням історії та культури Давньої Русі і, зокрема проблемами її християнізації.
А. Ю. Кондратюк
кандидат мистецтвознавства
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Моїм добрим та мудрим батькам
з любов’ю присвячую
Мар’яна Нікітенко

ВСТУП
У сучасній історичній науці, присвяченій Давній Русі, немає більш значимої і разом з тим найменше дослідженої проблеми, ніж проблема християнізації Русі. Чималою мірою це зумовлено багатовекторністю і складністю в усіх аспектах цієї колосальної проблеми, що віддзеркалила в собі
все розмаїття питань історико-культурного розвитку ранньосередньовічної
Київської Русі. У цьому сенсі в історіографії відбуваються великі зсуви в
бік докорінного перегляду базових теорій і понять. Руйнуються догматичні
марксистські схеми цілковитого панування на Русі феодальних відносин,
починаючи з Х–ХІ ст., процесу політогенези ранньофеодальної монархії
від поділу суспільства на класи до утворення експлуататорської за своєю
суттю держави, протистояння і боротьби класів вже на ранній стадії її існування, класової за характером давньоруської Церкви, яка, мовляв, “перебувала на службі панівних верств” тощо. Зазнала критики доктринальна
марксистсько-ленінська ідея пріоритету в суспільно-історичному процесі
базисних (матеріально-виробничих) відносин перед надбудовними (духовно-ідеологічними)1.
Натомість стверджується першість духовно-ідеологічних чинників, доводиться, що найголовніше в суспільстві – спільність світобачення, культури, духовного (для середньовіччя передусім – релігійного) життя. Духовна спільність народжує той невловимий дух єдності, що визначається
важливим словом свої, яке є ключовим терміном всякого суспільства.
Стрижнем духовної спільності, яка сформувала народ (себто те, що народилося) з біологічної маси в соціально орієнтовану культурну спільноту,
згодом державно-організовану, стала подвійна ідея родового та релігійного
змісту. Вже в цьому подвоєнні категорії “духовна спільність” криється потенційна відповідь на питання: чому давньоруське суспільство не перебувало у духовній опозиції державі? Водночас постає проблема розуміння
того найбільш значимого чинника, тої ідеї, що сконсолідувала молоду
християнську Київську Русь.
1

Детальніше про це див.: Исследования по русской истории и культуре. Сб. статей к 70-летию проф. И.Я. Фроянова. – М., 2006.
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Після свого хрещення наприкінці Х ст. Русь вступила в тісний контакт
з Візантією, звідки прийняла нову віру. Жваве спілкування двох народів,
одного молодого, “новонародженого”, й іншого – прямого спадкоємця
колосального потенціалу античної і середньовічної християнської культури, не могло не привести до активного прийняття плодів візантійської
культури нашими пращурами. Разом з християнством з Візантії на Русь
прийшла біблійна ідея ґрада як сакрального простору, як втіленого на землі
Божого Ґрада – Небесного Єрусалима. Універсальна християнська ідеологема Нового Єрусалима, що була найважливішою церковно-політичною
концепцією, успадкованою Київською Руссю від Візантії, донині залишається базовою в усій християнській культурі, адже знайдення Небесного
Єрусалима є сенсом життя кожного християнина.
Концепт Новий Єрусалим, як відомо, походить з Об’явлення Іоанна
Богослова (Об. 21:2-4). Новий Єрусалим – Небесний град, який зійде з
Небес наприкінці часів і в ньому праведники отримають Спасіння. Іоанн
Богослов навів усі основні параметри Божого Ґрада, детально описав це
Царство щастя, гармонії і справедливості. З контексту Об’явлення випливає, що йдеться, власне, не про місто, а про новий рівень буття – стан постійного перебування праведних з Богом. Хоча в християнській традиції зі
словом “град” ототожнювалось земне місто, надто те, що претендувало на
володіння благодаттю, рівною благодаті Єрусалима.
Поняття “Небесний Єрусалим” є загальнолюдською соціальною універсалією доби середньовіччя. Вона зумовлена вельми архаїчними чинниками становлення і збереження етнічних і національних спільнот через територіальну інтеграцію і територіальний суверенітет2. Останні стають
можливими через сакралізацію території, яку займають ці спільноти. З
дуже давніх часів існувала місцева слов’янська традиція сприйняття освоєного, свого, а значить — залюдненого власним родом, племенем впорядкованого простору як шанованого, сакрального, життєдайного. Цей, відділений стіною від незвіданого, хаотичного світу простір, огороджений від
чужого, злого, того, що несе смерть і руйнацію, отже – небуття, й отримав
у слов’ян назву “город”, “град”; вже сама ця назва пояснює етимологію даного слова. Стіна не просто виконувала чисто утилітарну функцію захисту,
але насамперед розмежовувала гармонійно організований світ від хаосу
дикої природи.
Загальнолюдська символіка ототожнює поняття “град” з огородженим і освяченим простором, всередині якого тільки й можливе життя
людей. Як відомо, місто (град), на відміну від інших людських поселень,
2

Grossby S. Territoriality. The transcendental, primordial features of modern society //
Nations and Nationalism. – 1995, 1 (2). – P. 142-161.
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фіксує оточуючий простір на
“державному рівні”, “прив’язуючи” його до того чи іншого народу, а зв’язок ґрада з Небом і
власною небесною проекцією усвідомлювався завдяки головному
міському храму, тобто головному
святилищу.
Відтак у суспільній свідомості
людини Давньої Русі органічно
поєдналися церковні уявлення,
згідно з якими християнське місто
(град) є “іконою” Небесного Єрусалима, і родоплемінні, для яких
град був центром свого, освоєного
простору, образом суспільства,
осереддям влади і хранителем святості. Власне, у цьому сенсі давЄрусалим – Град Божий.
ньослов’янське сприйняття міста
Мозаїка тріумфальної арки церкви
мало чим відрізнялося від антич- Санта Марія Маджоре в Римі. Близько 435 р.
ного, яке, своєю чергою, було перейняте візантійською цивілізацією. Глибинна тотожність уявлень сприяла
їхньому зближенню і синкретичному поєднанню, причому цей процес відбувся вельми швидко.
Проте візантійська цивілізація привнесла біблійне “єрусалимське”
уявлення в язичницьке поняття міста, надто міста столичного, тобто центрального, найбільш сакрального. Столичне місто уособлювало не лише
освоєний і захищений світ, але й відкритий Небу простір, де постійно відбувається великий діалог між людиною і Творцем. Тому побудова такого
простору – неодмінна умова буття християнської Русі. Іншими словами:
без розбудови Києва – священного осердя Русі, – як Нового Єрусалима,
через копіювання (радше – відтворення) сакральної топографії Святої
Землі, отже, створення її ікони, така держава не могла існувати в лоні
християнської Ойкумени. На Русі, куди християнство прийшло під знаком Софії – втіленої Мудрості Бога, що облаштовує світ, розбудова Єрусалима почалася зі зведення храмів, присвячених Богородиці й святій
Софії Премудрості Божій. За словом апостола Павла, “Бо й юдеї жадають
ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа
розп’ятого… Божу силу та Божу мудрість!” (І Кор. 1:22-24). Тобто “Премудрість Божа є друга іпостась Трійці – Ісус Христос”. Це визначення
Премудрості отримало силу догмата на Першому і Другому Вселенських
7
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соборах3. Але східнохристиянській думці притаманна Богородична концепція Премудрості, адже “Премудрость есть Христос, а храм Богородица”;
“Церкве Софиа Пречистая Дево Богородице” – такі тлумачення наводять
Сказання про Святу Софію Премудрість Божу4. Софія Премудрість Божа –
одна з фундаментальних ідеологем східного християнства. Вона асоціювалася з образом мудро влаштованої Богом суверенної державності, символом якої став головний Софійський кафедрал Києва5.
Недарма в апокрифічній
“Иерусалимской беседе”, що
склалася у порівняно пізній період, але на основі давніх фольклорних і літературних мотивів, наводиться таке пророцтво
царя Давида: “Будет на Руси
град Иерусалим начальный, и в
том граде будет соборная и
апостольская церковь Софии
Премудрости Божия о семидесяти верхах, сиречь Святая
Святых”6. Зрозуміло, що 70
верхів соборної і апостольської
церкви Софії Премудрості
Божої символізують у цьому
тексті 70 апостолів – за числом
народів, до яких їх послав
Христос. Відтак, поняття Софії
Премудрості Божої переплітається з поняттям ґрада Єрусалима, і обидва вони символізують Церкву, ідеальним образом
якої є Богородиця.
Богоматір Оранта – символ Небесного
У християнстві поняття НеЄрусалима. Мозаїка головного вівтаря Софії
Київської. Близько 1018 р.
бесного або Горнього Єрусали3

Брюсова В.Г. София Премудрость Божия в древнерусской литературе и искусстве. – М., 2006. – С. 6.
4
Сказания о Софии Премудрости Божией, ее толкования // Брюсова В.Г. София
Премудрость Божия в древнерусской литературе и искусстве. Приложения. – М.,
2006. – С. 150-151.
5
Никитенко Н. Собор Святой Софии в Киеве: история, архитектура, живопись,
некрополь. – М., 2008. – С.6.
6
Див.: Рождественская М.В. Образ Святой Земли в древнерусской литературе //
Иерусалим в русской культуре. – М., 1994. – С. 8-9, 12.
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ма втілило в собі багатопланову сакральну образність Царства Небесного,
іконою якого став земний Єрусалим, Свята Земля, де розгорталися події
історії Спасіння і де збереглися реальні свідчення цих подій. Так розуміли
поняття Небесний Єрусалим 2000 років тому, так його розуміють дотепер.
Особливе, есхатологічне бачення шляхів досягнення Єрусалима зумовило
ототожнення його з Апостольською Церквою і з Богоматір’ю. Образ Горнього Єрусалима, одвічно притаманний християнській свідомості, особливо гостро сприймається під час богослужіння, адже і сам храм, його архітектура, живопис, все його начиння, реліквії і літургійне дійство в ньому
являють віруючим небесну реальність Євхаристії, що знов і знов паралельно відбувається на Небі і на землі: відомо, що православне богослов’я
бачить євхаристичне життя не як “наслідування” хору херувимів і серафимів, а як “спільну справу” (літургію), тріумфальну молитву, що змушує всі
енергії світу спрямовуватися до Бога. У цьому сенсі можна говорити про ієрофанію Небесного Єрусалима. Лише в ментальному осягненні та духовному освоєнні священного простору Єрусалима вбачалася можливість отримання Спасіння. Так, поняття ієрофанії (священного явлення) органічно
переплітається з поняттям ієротопії (священного простору) – вони взаємно
обумовлюють і взаємодоповнюють одне одного. Проте слід чітко розмежовувати поняття ієрофанії, як факту явлення з неба Божественного задуму,
від поняття ієротопії, як цілеспрямованого процесу влаштування місця
ієрофанії, причому влаштування за певним планом. Таке розмежування
уможливлює науковий аналіз процесу створення сакрального простору.
Ступінь наукової розробленості проблеми розбудови давнього Києва як
Нового Єрусалима не можна схарактеризувати однозначно, оскільки одні
з її аспектів мають вже досить солідну бібліографію, інші розглядалися
лише окремими авторами і здебільшого не систематично, а спорадично та
побічно. Передусім варто підкреслити, що значення теми Єрусалима в
християнській культурі стало загальним місцем в історичних, філологічних
і мистецтвознавчих дослідженнях. І все ж, хоча сакральні простори, як такі,
вже давно стали предметом науки, але дослідження самого процесу створення таких просторів (ієротопії) розпочалося порівняно недавно. Можливість та конструктивність наукового ієротопічного підходу до вивчення
феноменів середньовічної культури була ініційована та обґрунтована відомим московським дослідником О. Лідовим – засновником і керівником
Наукового Центру східнохристиянської культури. В рамках Центру успішно реалізується велика й надзвичайно цікава наукова програма з вивчення змістових основ східнохристиянської культури, яка у вигляді конференцій, наукових семінарів, різноманітних публікацій і тематичних
виставок здійснюється, починаючи з 1991 р. Методологічною засадою но9
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вого підходу до вивчення східнохристиянської культури є розгляд сакрального простору як особливої сфери творчості та самостійного розділу історії
культури 7.
Загальновідомо, що християнські культури середньовічної Європи всіляко прагнули перенести на власний грунт топоси Святої Землі. Вже сам
факт повсюдного створення Нових Єрусалимів як її образів говорить про
значущість цього колосального явища середньовічної культури, її стрижень. Поняття священного Єрусалима, як говорилося вище, охоплює межі
значно ширші за храмові, адже на нього орієнтоване все християнське світосприйняття: це й християнська душа (мікрокосм), і християнський храм,
і християнське місто, і християнська держава, і вся християнська Ойкумена
(макрокосм). Отже, поняття Єрусалима поєднувало в собі наріжні камені
цивілізації: особу, суспільство, Церкву, державу, весь християнський світ.
Це та модель світобудови, яка лежала в основі уявлень середньовічної людини і яка відтворювалась нею в усіх видах її творчої діяльності – літературі,
архітектурі, мистецтві.
На сьогодні до наукового обігу введено вже доволі значний матеріал з
цієї проблематики, підсумований у виданнях, переважно – капітальних,
виданих Науковим Центром східнохристиянської культури8. Важко переоцінити зроблений укладачами і авторами цих видань внесок у науку, передусім – у вітчизняну медієвістику, адже лише через єрусалимсько-софіологічну ідею можливо зрозуміти всю початкову історію культури Київської
Русі, особливості її розбудови як невід’ємної складової східнохристиянської цивілізації.
На тлі цих здобутків вельми блідо виглядає ще слабо досліджений феномен переносу сакрального простору Нового Єрусалима на київські терени. Між тим, реалізована в Києві наприкінці Х – в ХІ ст. монументальна
програма не знає собі рівних в історії світової культури і тогочасна забудова
столиці Русі, значні елементи якої збереглися донині, справедливо сприй7
Див.: Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. – М., 2006. – С.9-31; его же. Новые Иерусалимы.
Перенесение Святой Земли как порождающая матрица христианской культуры //
Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. – М., 2009. –
С.5-7.
8
Иерусалим в русской культуре. – М., 1994; Восточнохристианский храм: литургия
и искусство. – СПб., 1994; Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. – М., 1994;
Иконостас: происхождение – развитие – символика. – М., 2000; Восточнохристианские реликвии. – М., 2003; Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии
и Древней Руси. – М., 2006; Новые Иерусалимы. Перенесение сакральных пространств в христианской культуре. Материалы международного симпозиума. – М.,
2006; Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. – М.,
2009; Иеротопия. Сравнительное исследование сакральных пространств. – М., 2009.
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мається всіма унікальним історико-художнім комплексом. На
ідеї Києва – Нового Єрусалима –
Ґрада Софії, на терени якого переносилися образи Святої Землі,
отже, “насаджався Рай”, базувалося все давньоруське духовне
життя, всі інші образи літератури і
мистецтва.
Втім, за останні десятиріччя
наука збагатилася низкою праць, в
яких приділено увагу темі Києва –
Нового Єрусалима. Піонерською
Єрусалим – срібний релікварій у вигляді
роботою, в якій ранньохристиянхраму. Собор Сан Марко у Венеції. ХІІ ст.
ський Київ визначається як архітектурно-просторова ікона Нового Єрусалима, можна назвати статтю протоієрея Л. Лебедєва, що отримала значний резонанс у суспільстві9.
Дослідник пише: “Представление о Русской земле как образе “обетованной земли” Царства Небесного, “Иерусалима Нового” (Откр. 21:1-2), развитие и воплощение этого представления в зримых архитектурных образах
и названиях различных мест – самая поразительная и захватывающая особенность церковно-богословского и народного сознания Руси X–XVII
веков. Последний более чем двухсотлетний период свободного проникновения западных влияний в русскую культуру и даже в русскую церковную
жизнь вытеснил это представление из школьного, академического богословия, как бы загромоздил и затушевал его другими построениями, проблемами, направлениями мысли. Этим и объясняется в основном то обстоятельство, что одна из самых ярких и самобытных идей древнерусского
церковного сознания не получила должной разработки в современном богословии нашей Церкви; эту идею теперь приходится открывать заново,
реконструировать ее, проводя работы, в сущности, подобные реставрации
древних икон... ”. У контексті теми розбудови Києва як Нового Єрусалима
автор аналізує міську структуру столиці Русі, феномен появи головних київських святинь та їхнє присвячення, апелюючи при цьому до “Слова” Іларіона, в якому особливе місце надано будівничій діяльності Володимира
Великого і Ярослава Мудрого. Дослідник відзначає і факт перенесення київського сакрального простору в Новгород і Володимир: “Киеву стали подражать в том или ином отношении, в той или иной мере Новгород (с его
Софией), вторая столица Руси – Владимир (с множеством “киевских” на9

Лебедев Л., протоиерей. Богословие Земли Русской // Лебедев Л., протоиерей.
Москва патриаршая. – М., 1995. – С. 285-332, 356-361 (комментарии).
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званий, с Успенским собором “софийского” типа и с Золотыми воротами),
другие княжеские центры, наконец – Москва”10.
Після Л. Лебедєва до києво-єрусалимської теми звертається в спеціальному екскурсі у своєму “Курсі лекцій” відомий московський дослідник
І. Данилевський11. Він зазначає, що єрусалимська ідея, покладена в основу
забудови Константинополя, була добре відома на Русі вже в ті часи, коли
розбудовувався християнський Київ – це засвідчує “Слово” Іларіона. З посиланням на працю К. Акентьєва (див. нижче), І. Данилевський висновує,
що нова київська забудова може розцінюватися як свого роду retranslatio
Hierosolymy на взірець візантійської translatio, але не як нормальна реакція
“історичного мислення молодих народів”, які не бажали визнавати зверхність тих, хто раніше сповідував християнство. Дослідник пристає до думки
К. Акентьєва, який вважає безсумнівно доведеним, що саме “Слово” Іларіона вплинуло на формування ідеї retranslatio Hierosolymi на слов’ян. “Згодом кожне з міст, що претендувало на роль центру Руської землі, автоматично брало на себе обов’язок стати “Третім Римом” і “Новим
Єрусалимом”. І. Данилевський, попри сумніви деяких дослідників щодо
дійсних претензій Києва на роль Нового Єрусалима (мовляв, думка про
перенесення центру християнського світу на Русь могла виникнути лише
після падіння Константинополя в 1453 р. і пов’язувалася лише з Москвою),
цілком справедливо вказує на тексти давньоруських джерел ХІ–ХІІ ст., що
фіксують раннє побутування на Русі уявлень про присутність тут саме Нового Єрусалима. І. Данилевський вважає, що початок формування на Русі
уявлення про Київ як Новий Єрусалим – центр Спасіння православного
люду – варто датувати 30-ми рр. ХІ ст.12
Темі Києва як Другого Єрусалима присвячена монографія В. Рички13.
Щоправда, автор монографії торкається теми побудови сакрального простору щойно охрещеного Києва лише побічно, до того ж здебільшого у передмові та в другому розділі. Це й зрозуміло, адже дана тема не є предметом
спеціального зацікавлення автора. Як зазначено в анотації, “У книзі досліджується проблема рецепції на києво-руському грунті візантійської політичної культури й відтворюються процеси становлення і шляхи розвитку
старокиївської ідеології”, причому аналізується передусім відображена у
давньоруській книжності суспільно-політична думка. Під цим кутом зору
10
Лебедев Л., протоиерей. Богословие Земли Русской // Лебедев Л., протоиерей.
Москва патриаршая. – М., 1995. – С. 285.
11
Данилевский И.Н. Мог ли Киев быть Новым Иерусалимом? // Данилевский И.Н.
Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): Курс лекций. Приложение 5. – М., 2001. – С. 355-368.
12
Там же. – С. 368.
13
Ричка В.М. “Київ – Другий Єрусалим” (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі). – К., 2005.
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і розглядається викладений матеріал. Власне, до теми Києва – Другого
Єрусалима В. Ричка звертається у розділі “Ідея Києва – “Другого Єрусалима” – в політико-ідеологічних уявленнях середньовічної Русі”. Сама
назва розділу засвідчує предмет розгляду автора – “політико-ідеологічні
уявлення”, тобто дослідження має передусім історико-політологічний характер. У цьому сенсі автор вдається до аналізу певних аспектів дослідження науковцями київських архітектурних пам’яток, проте явно не ставить собі за мету комплексне глибинне вивчення ієротопії сакрального
простору давнього Києва як цілісного явища – цей феномен він взагалі не
згадує. Тож не дивно, що в монографії В. Рички майже не згадуються і
праці з вищенаведених видань Наукового Центру східнохристиянської
культури. Тим не менш, автор здійснює низку цікавих спостережень щодо,
як він пише, “імітації “ромейської” парадигми translatio Hierosolymi”14.
Теми Києва – другого Єрусалима В. Ричка побічно торкається і в одній
зі своїх новітніх публікацій, показуючи значення образу князя Володимира
як символу східнохристиянської цивілізації, віри й державності України та
“єдності між Києвом 1600-х рр. і Києвом княжої (славної) доби”15.
Велика і багатовекторна проблема творення сакрального простору давнього Києва певною мірою розглядалася у монографії відомого історика
філософії і культуролога С. Кримського “Під сигнатурою Софії”16. Автор,
орієнтиром дослідження якого стала концепція софійності, розглядає її в
загальнофілософському контексті з позицій аналізу глобальних цивілізаційних процесів. Особливо цікавим для нашої теми є підрозділ “Софійні
символи буття”, в якому С. Кримський звертається до осмислення символіки ранньосередньовічного Києва як світового міста та до його святинь
як втілення універсальної східнохристиянської ідеї софійності. Дослідник
доходить цілком слушного висновку, що “Київ можна розглядати не тільки
як слов’янську столицю, а й як семіотичну систему, чи текст, що кодує
мовою матеріально-просторового середовища уявлення про розумну ойкумену”. Конструктивною є думка, що “Важливим ключем для дешифровки такого тексту були в епоху Київської Русі назви храмів, насамперед
кафедральних… У Києві центральним собором була Софія – і ця обставина
висвітлює складний семантичний вузол усього символічного комплексу
дніпровської столиці”17. С. Кримський абсолютно справедливо вбачає сим14
Ричка В.М. “Київ – Другий Єрусалим” (з історії політичної думки та ідеології
середньовічної Русі). – К., 2005.
15
Ричка В.М. Історична пам’ять про св. князя Володимира Великого в київській
культурній традиції XVII–XVIII ст. //Дьнhслово. Зб. праць на пошану дійсного члена
Національної академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 70річчя. – К., 2008. – С. 363-369.
16
Кримський С. Під сигнатурою Софії. – К., 2008.
17
Там само. – С. 24-25.
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волічну тотожність понять-архетипів Ґрада і Храму у ландшафтній семантиці Києва18.
Становлення та розвиток теорії “Київ – другий Єрусалим” розглядає
П. Кралюк19. На його думку, ця теорія є однією з перших теорій національного месіанства. Вона сформувалася у середовищі українських православних інтелектуалів XVII ст., хоча її джерела можна віднести до епохи Київської Русі, оскільки уподібнення Києва Єрусалиму можна знайти в
багатьох тогочасних писемних пам’ятках. Дослідник говорить про перетворення давньоруської ідеї “Київ – другий Єрусалим (курсив автора) в
теорію в 20-і рр. XVII ст., “що обумовлювалося не лише становленням у
той час української нації новочасного типу, а й деякими історичними подіями, зокрема тим, що саме в 10–20-і роки XVII ст. при підтримці козаків
Київ перетворюється на головний осередок діяльності православних традиціоналістів, фактично стаючи центром тогочасного українського національного руху”20. Отже, в успадкованому від давньоруських часів багатозначному понятті “Київ – другий Єрусалим” дослідник виокремлює
націо-державотворчий чинник як стрижньовий.
Концептуальною для нашої теми є й стаття відомого історика філософської думки В. Малахова “Свята Русь”: спроба феноменологічного аналізу”21. Попри досить пізнє усне й літературне оформлення терміну “Свята
Русь” (відповідно XV–XVII і XIX ст.), “смислові контури згаданого поняття, – як зазначає дослідник, – напрочуд органічно вписуються в духовний і культурний ландшафт саме Давньої Русі”. Він вбачає у цьому
прояв єдиного глибинного образу культури і підкреслює, що консолідуючим людність Русі елементом у давньоруській літературі постає не “кров”,
не “ґрунт” і не “доля”, а символіка культурно освоєного, захищеного і освяченого, “обраного згори” місця, як от заснування Києва на місці, вказаному ще апостолом Андрієм, визначення місця зведення Печерської
церкви Богородиці тощо. На думку дослідника, “Присутність сакрального
в окресленні простору “землі Руської” і його конкретних точок якраз і обумовлює…досить органічний характер переходу від “Русі-миру” до “Русісобору”, тобто власне до “Святої Русі” як простору, всіяного святинями.
Варто дослухатись до В. Малахова, який чи не єдиний з сучасних дослід18

Кримський С. Під сигнатурою Софії... – С. 21-30.
Кралюк П. Становлення та розвиток теорії “Київ – другий Єрусалим” // Християнство і духовність. Зб. матеріалів другої міжнародної наукової конференції циклу
наукових конференцій “Християнство: історія і сучасність”. – К., 1998. – С. 207-209.
20
Там само. – С.207.
21
Малахов В. “Свята Русь”: спроба феноменологічного аналізу” // Духовна спадщина Київської Русі. Зб. наук. пр. за матеріалами міжнародного семінару викладачів
східноєвропейських університетів, м. Одеса, 2–4 липня 1997 р. – Одеса, 1997. –
Вип. І. – С. 30-36.
19
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ників наголошує на незугарності спроби суто політологічної редукції (курсив автора) образу Святої Русі, вбачаючи у цьому “позбавлення смаку”,
адже “святість – це завжди самозречення, жертовне горіння до Бога”22.
Певна річ, істина, як завжди, лежить посередині, тому ми наголошуємо на
слові суто, адже уся середньовічна християнська історія – це історія становлення політичної гармонії-взаємодії (принаймні прагнення такої гармонії) між Церквою як общиною вірних (усім християнським етносом певної країни) і водночас своєрідним державотворчим інститутом та державою
як такою в особі її правителя та його оточення.
Отже, на сьогодні накопичено чималий доробок з дослідження теми
втілення ідеї Нового Єрусалима на руських теренах. Проте цілісне, комплексне і ґрунтовне дослідження феномену розробки та реалізації ієротопічного проекту “Києва – Нового Єрусалима” в науці фактично відсутнє.
Краще виглядає справа з аналізом науковцями в цьому сенсі окремих
пам’яток архітектури та мистецтва давнього Києва, зокрема Софії Київської. Актуальність ідеологеми Нового Єрусалима для молодої християнської Русі засвідчує втілення образу Небесного Ґрада в монументальному
комплексі тисячолітньої Софії Київської – головного митрополичого
храму Русі-України, що став меморіалом її хрещення. Взірцями подібних
культурологічних досліджень, присвячених цій темі, є розлогі й глибоко
концептуальні статті С. Аверинцева, К. Акентьєва, С. Кримського, а також
статті та монографії Н. Нікітенко. Аналізуючи головний посвятний напис
над конхою центральної апсиди Софії, в якому цитується вірш 45-го
псалму, дослідники, і найпершим з них – С. Аверинцев, довели, що в
ньому йдеться про надійно захищений Богом Небесний Єрусалим, яким в
даному контексті мислиться новонавернений Київ: “Бог серед нього, –
нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане” (Пс. 45:6)23.
Н. Нікітенко, всебічно проаналізувавши архітектуру і монументальний
живопис Софії Київської, показала, що образ Києва – Нового Єрусалима
широко і послідовно розкривається в усій архітектурній композиції й
ідейно-декоративній програмі собору. Єрусалимську ідею покладено в основу концепції нової Русі як Царства Божого, доля якого включена у вста22

Малахов В. “Свята Русь”... – С. 34.
Аверинцев С.С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды
Софии Киевской // Древнерусское искусство: Художественная культура домонгольской Руси. – М., 1972. – С. 25-49; його ж. Софія-Логос. Словник. – К., 2004; Акентьев К.К. Мозаики Киевской Св. Софии и “Слово” митрополита Илариона в византийском литургическом контексте // Византинороссика. – Т. 1: Литургия, архитектура
и искусство византийского мира. Труды XVIII Международного конгресса византинистов (Москва, 8–15 августа 1991) и другие материалы, посвященные памяти
о. Иоанна Мейендорфа. – СПб., 1995. – С. 75-94.
23
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новлений Богом світовий лад сакральним актом хрещення народу Володимиром. Ця концепція, як зазначає дослідниця, народжена епохою державотворення Русі на засадах християнської віри, що й викликало до життя
самобутній художній образ Софії Київської24.
Близький до цієї проблематики культурологічний ракурс дослідження
символіки Софії Київської демонструють праці істориків філософії Київської Русі. Зокрема в філософському аспекті закодовану в символіці собору
етнокреативну ідею Софії Премудрості як осердя Святої Русі простежує
Р. Демчук, яка доводить, що в авраамічній традиції храм є не стільки соціокультурним феноменом, скільки безкінечним, невичерпним символом,
співпричетним горньому світові. “Зведення храмів, присвячених Софії, зазначає Р. Демчук, – було першим “пластичним” етапом розробки етнокреативної ідеї на давньоруському грунті, де Київська Русь позиціонувалась як “країна Софії”, царство не етнічне, не державне, а духовно-премудре, певний сакральний топос”25. У своїй монографії дослідниця
обґрунтовує думку, що Софія Київська була своєрідною Голгофою Києва –
Другого Єрусалима, його віссю або шляхом26. Осмисленню Софії Київської
як константи давньоруської духовності та яскравому втіленню давньоруської філософської думки, розкриттю в її символіці теми єдності, присвячені цікаві статті В. Горського, С. Кримського, Н. Пугачової та Є. Замятіної27.
Тим не менш, глибинні та різноаспектні розробки втіленої в пам’ятках
ідеї Нового Єрусалима стосуються лише Софії Київської, інші ж київські
святині в такому сенсі майже не вивчалися, не говорячи вже про більшменш узагальнюючу студію щодо всього київського ранньохристиянського
24
Нікітенко Н. Ідейна концепція архітектурно-художнього образу Софії Київської //
Архітектурна спадщина України. – Вип. 2. – К., 1995. – С. 191-197; ее же. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: Историческая проблематика. –
К., 1999; її ж. Собор Святої Софії у Києві. – К., 2000; її ж. Свята Софія Київська: історія в мистецтві. – К., 2003; її ж. Святая София Киевская. – К., 2008; її ж. Собор
Святой Софии в Киеве. – М., 2008.
25
Демчук Р. Теория “Киев – второй Иерусалим” как осмысление национальной
идентичности // Споконвіку було слово… Зб. на пошану професора Олександра
Александрова з нагоди його 60-річчя. – Одеса, 2007. – С. 123-124.
26
Демчук Р. Храм Софії у символічному просторі Русі-України. – К., 2008. – С. 156157.
27
Горский В.С., Крымский С.Б. София Киевская в контексте историко-философского исследования // Отечественная философская мысль XI–XVII вв. и греческая
культура. – К., 1991. – С. 29-37; Кримський С.Б. Софія Київська: ефект високого неба //
Україна incognita. – К., 2002. – С. 27-43; Пугачева Н.Т. София Киевская как источник
реконструкции модели мира древнерусской культуры // Отечественная общественная
мысль эпохи средневековья (историко-философские очерки): Сб. трудов. – К., 1988. –
С. 119-125; Замятина Е.А. Тема единства в символике Софии Киевской // Рациональность и семиотика дискурса. – К., 1994. – С. 21-38.
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комплексу, у якій би цілісно і поглиблено осмислювався означений феномен.
Отже, в науці існують або надто узагальнені, або, так би мовити, модульні студії теми Києва як Нового Єрусалима, які є певним чином дотичні
до теми формування сакрального середовища ранньосередньовічного
Києва, проте, як зазначено вище, відсутня праця, в якій би здійснювалася
спроба комплексно осмислити цілеспрямований процес відтворення на теренах ранньохристиянського Києва сакрального простору Нового Єрусалима. Тож на разі логічно зумовленим є дослідження, в якому б конкретизовано розглядалось втілення уявлень про Київ як Новий Єрусалим не
лише в ідейних, а й у зримих архітектурно-художніх образах.
Зрозуміло відтак, що основним джерелом вивчення означеного процесу є найдавніші архітектурно-мистецькі пам’ятки християнського Києва,
радше – закодована в них колосальна інформація щодо місцевої специфіки
розбудови сакрального простору столиці новонаверненої Русі. Йдеться про
синтез богословської, церковно-політичної і державної думки, втіленої в
топографії, топоніміці, архітектурі, монументальному живопису головних
київських святинь.
Зрозуміло й те, що таке вивчення має здійснюватись у контексті усвідомлення тісної взаємодії пам’яток мистецтва і писемності як засобів
відображення історичної дійсності. Показово, що присутність єрусалимської ідеї відчувається вже в найбільш ранніх пам’ятках вітчизняної літератури. Зокрема Єрусалим – земний і Небесний – неодноразово згадується в тексті “Повісті врем’яних літ”, починаючи з її перших сторінок.
Проте ідея прямого ототожнення Києва з Новим Єрусалимом вперше
прямо читається у Житії Володимира, включеному до складу “Пам’яті і
похвали” Володимиру Якова Мніха – пам’ятки кінця ХІ ст., що базується
на більш давніх руських джерелах: ““Оле чудо! Яко 2-и Иерусалимъ на
земли явися Киевъ и 2-и Моисhй Володимиръ явися”28. Ніде більше ця
ідея прямо не висловлюється, проте імпліцитно вона присутня і в “Повісті
врем’яних літ”, і в “Слові про Закон і Благодать” митрополита Іларіона, і
в інших творах давньоруської літератури, які містять історичні паралелі
Києва з Єрусалимом, Десятинної церкви і Софії – з Єрусалимським храмом, Володимира і Ярослава – з Давидом і Соломоном та іншими біблійними персонажами. У “Слові” першого київського митрополита-“русина” Іларіона, яке нині переконливо датують 1022 р. йдеться про
розбудову Володимиром і Ярославом християнського Києва, причому в
28
Зимин А.А. Память и похвала Иакова Мниха и Житие князя Владимира по древнейшему списку // КСИС. – 1963. – Вып. 38. – С. 74. На це ототожнення одним з
перших звернув увагу Є. Голубинський. Див.: Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1901. – Т. 1. – С. 235.
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окремому пасажі тут викладено цілеспрямовану містобудівну програму з
конкретизацією будівничих заходів кожного з цих князів29. Фактично
йдеться про створення нового священного простору, київського Нового
Єрусалима. Більше того, тут ясно відчитується ієротопічна ідея перенесення Константином і Єленою священного простору з Єрусалима в Константинополь, а звідти Володимиром і Ольгою – в Київ: “Wн (Константин. – Авт.) съ материю своею Еленою крестъ ^ Іерусалима принесъша
по всемu мироу своемu праславьша, вер@ оутвердиста, ты же с бабою
твоею Wльгою принесъша крестъ от ^ Новааго Іерусалима Конст#нтина
града, по всеи земли своеи поставивша оутвердиста вhр@, его же оубо
подобникъ сыи, съ тhмь же едино# славы и чести”30.
Що стосується безпосередніх свідчень про створення на теренах Києва
середньовічними зодчими образу Нового Єрусалима – такі вказівки в ранніх руських текстах відсутні. Симптоматично, що подібним чином справа
виглядає і в середньовічній писемності інших християнських країн, зокрема Вірменії31. Це можна пояснити особливостями середньовічної ментальності, для якої Єрусалим – поняття духовне, нерукотворна ікона Святої Землі, створена Промислом Божим, а не людськими руками. Подібно
до Нерукотворного образу Спасителя, ця ікона схована до певного часу, а
згодом явлена для виконання спасительної місії, шанування і поклоніння.
Тобто для середньовічної людини можливим було аж ніяк не створення,
але знайдення, “обретіння” Нового Єрусалима. Коли патріарх Никон
(1605–1681), за задумом і під керівництвом якого під Москвою був створений Новий Єрусалим, обґрунтовував правомочність свого задуму, він
писав, що Єрусалим Небесний у духовному сенсі не має меж. Так само не
має їх і земний Єрусалим, оскільки єрусалимлянин – це кожний, “кто от
Иеросалима изнесенный закон чрез апостолы хранит”. Подібно до хреста
і Євангелія, храм чи град можуть бути повторені в будь-якому місці, оскільки всі священні речі мають свій первообраз і, споглядаючи їх, розум
підноситься до богобачення, а шана, що віддається образу, переходить на
первообраз32.
29

Никитенко Н.Н. Русь и Византия ... – С. 205-215; її ж. Про час та місце проголошення митрополитом Іларіоном “Слова про Закон і Благодать” // Споконвіку було
слово... Зб. на пошану професора Олександра Александрова з нагоди 60-річчя. –
Одеса, 2007. – С. 251-258.
30
Молдован А.М. Слово о законе и благодати Илариона. – К., 1984. – С. 97.
31
Пор. Казарян А.Ю. “Новый Иерусалим” в пространственных концепциях и архитектурных формах средневековой Армении // Новые Иерусалимы. Иеротопия и
иконография сакральных пространств. – М., 2009. – С. 520.
32
Див.: Зеленская Г.М. Новый Иерусалим под Москвой. Аспекты замысла и новые
открытия // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. –
М., 2009. – С. 745.
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Примітно, що у візантійській культурі свідчення явного асоціювання
Константинополя з Новим Єрусалимом зустрічаються досить рідко і якщо
навіть зібрати докупи всю інформацію щодо цього, її важко систематизувати. Тим не менш, Константинополь час від часу називали Новим Єрусалимом. Зокрема єрусалимська ідея простежується у посланні патріарха
Фотія до вірменського католикоса Захарії (862–876); тут стверджується, що
збудований другим Давидом, тобто святим імператором Константином
Царгород, є “другим Єрусалимом”33. У візантійській традиції тема Нового
Єрусалима передусім стосується риторики влади, адже апеляція до цієї
теми викликає в пам’яті образ столиці царства Давида більшою мірою, ніж
образ міста, в якому розп’яли Христа. У цій риториці Свята Софія порівнювалася з храмом Соломона, імператор – з Новим Давидом, тож Константинополь репрезентувався як Новий Єрусалим, а візантійська монархія – як пряма спадкоємиця царства Давида, яка править новим обраним
народом. Тобто у візантійців тема Нового Єрусалима стала феноменом
“поєднання священного простору і політичного богослов’я”34.
Аналіз у цьому сенсі найдавніших творів вітчизняної літератури дозволяє говорити про те, що Давня Русь сприйняла візантійську традицію осмислення єрусалимської теми. Рецепція візантійського модусу Нового
Єрусалима найбільше позначилася на “Слові” Іларіона, де загалом окреслено коло основних єрусалимських ідей. “То, что здесь Константинополь
назван “Новым Иерусалимом” походя, без всяких обоснований, свидетельствует о широкой распространенности и общепринятости такого восприятия Царьграда в Древней Руси”, – пише Л. Лебедєв35.
Концепція Іларіона, що не є “абсолютною новиною”, репрезентує візантійську історіософську традицію, що сягає коріннями аж до “Церковної
історії” Євсевія Кесарійського (ІV ст.), акцентуючи на божественності
влади християнського правителя, який є заступником за свій люд перед
Всевишнім, і на апології гармонії між Церквою та державою.
Втім, єрусалимський концепт давньоруської церковно-політичної ідеології – більш давній. Ідея приходу Русі до “порогу” Святої Землі міститься
вже в першому оригінальному творі давньоруської літератури, що виник
наприкінці Х ст. і зберігся у складі “Повісті врем’яних літ”, – “Промові
філософа”, яка посідає центральне місце в розповіді про хрещення Русі.
33
Православный Палестинский сборник. – СПб., 1892. – Т. XI. – Вып. I, приложение IX. – С. 232-233.
34
Петре Гуран. Константинополь – Новый Иерусалим на пересечении священного
пространства и политического богословия // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. – М., 2009. – С. 35-57. Див. також: ЖоливеЛеви К. Образ власти в искусстве эпохи Македонской династии (867–1056) // ВВ. –
1988. – Т. 49. – С. 143-161.
35
Лебедев Л., прот. Богословие Земли Русской... – С. 286.
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Цей твір позначає висхідний пункт поступу Русі новим шляхом, тобто є
програмним у даному сенсі. У зверненій до князя Володимира “Промові”
грецького місіонера стисло викладено всю Священну історію в її есхатологічній перспективі. Головний пафос “Промови” – у ствердженні спільної історії людства і вселенської місії християнства, яка поширилася на люд
Русі в особі її керманича. Варто завважити, що хрещення Русі відбувалося
напередодні 1000-го року від Різдва Христового, в період напруженого очікування приходу 1000-літнього Царства Божого, тобто на есхатологічній
хвилі, що й відобразилося у “Промові філософа”.
Володимир, якому грецький філософ показав запону із зображенням
Страшного суду, що мав провістити кінець світу і сходження на землю Нового Єрусалима – міста праведників, отримав від філософа пораду хреститися, аби потрапити у Рай. Так князеві було показано вірний шлях до Небесного Єрусалима. “І Володимир прийняв це до серця свого” – стверджує
літописець. Тим самим князь узяв на себе роль Мойсея – керманича нового “народу Божого”. Ідеологема Нового Єрусалима була вельми актуальною, бо мала консолідуючий характер, оскільки духовно об’єднувала населення Русі довкола княжого Києва – живої ікони Царства Небесного. В
такому втіленому на землі небесному Ґраді русичі-неофіти отримували
можливість і право на Спасіння. Тріумф християнства у майбутньому святому Граді – Києві означав би перспективу встановлення на Русі 1000-літнього Царства Божого.
Факт присутності єрусалимської ідеї вже в першому творі києво-руської літератури ще ніким належним чином не відмічений і, відповідно, не
проаналізований у пропонованому контексті. Як показано вище, вважають, що ідейний конструкт “Київ – Новий Єрусалим” виник не раніше
30-х рр. ХІ ст.36 Такий висновок не переконує, бо суперечить не лише давньоруським творам літератури і мистецтва, але передусім – християнським
ідеологічним засадам розбудови нової Київської держави, отже, перейнятий з Візантії згаданий ідейний конструкт мав виникнути на півсторіччя
раніше. Як справедливо зазначає Л. Лебедєв: “Приняв веру Христову от
православной Византии, Русь тут же постаралась устроить свою столицу –
г. Киев во образ столицы Византии – Константинополя”37. Можна погодитись з І. Данилевським у тому, що уявлення про Київ як Новий Єрусалим проіснувало аж до 20-х рр. ХVI ст., тобто до того моменту, коли остаточно сформувалася теорія “Москва – третій Рим”, яку пов’язують з
іменем старця псковського Єлеазаровського монастиря Філофеєм38.
36

Данилевский И.Н. Мог ли Киев быть Новым Иерусалимом?... – С. 368.
Лебедев Л. Богословие Земли Русской... – С. 285.
38
Данилевский И.Н. Мог ли Киев быть Новым Иерусалимом?… – С. 363.
37
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Оскільки феномен творення на київському терені щойно після навернення Русі цілісного просторового образу Небесного Єрусалима ще не досліджувався, об’єктом монографічного дослідження виступають найдавніші твори духовної і матеріальної культури Києва загальнодержавного
значення – “Промова філософа”, а також головні церковно-політичні та
релігійні центри Русі – Десятинна церква, Софія Київська, Золоті ворота,
Києво-Печерський монастир. Саме вони сформували цей новий київський
сакральний простір і стали символами державного суверенітету та етноконфесійної ідентичності Русі, зримими втіленнями її християнської легітимності.
Предметом дослідження є феномен розбудови новонаверненого Києва
як реалізація спеціального проекту Нового Єрусалима, тобто образне відтворення його на київських теренах. Увага зосереджується на темі перенесення сюди єрусалимського сакрального простору як найважливішого
чинника становлення та розвитку християнської Київської Русі. Особливе
місце в монографії приділено процесу побудови сакрального простору
Києво-Печерського монастиря – колосальному явищу вітчизняної і світової культури, що сфокусувало у собі комплекс вузлових історико-культурних проблем процесу християнізації Русі, явище усвідомлення якого в
ієротопічному контексті лише розпочалося.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період створення на київських теренах згаданих пам’яток, поява яких зумовлена процесом християнізації Русі, тобто кінець Х – початок ХІІ ст.
Відомо, що за середньовіччя розміщення міста, його форма, вхідні ворота, палаци, храми, їхнє присвячення, архітектура та розписи ніколи не
були випадковими, довільними чи утилітарними. Насправді міста закладалися у відповідності з певними вченнями, ідеями, потребами та вимогами, тобто місто наче віддзеркалювало в собі суспільство; отже, вивчення
того чи іншого суспільства можливе й необхідне через вивчення міста.
Мета даної роботи – виявити історико-культурний контекст київської
образної моделі Нового Єрусалима та показати особливості рецепції цієї
креативної ідеї шляхом історико-релігієзнавчого та культурологічного аналізу найдавніших вітчизняних творів літератури і мистецтва, які найбільш
адекватно відображують добу християнізації Русі.
Методологічну та теоретичну основу дослідження складають універсальні принципи об’єктивності й історизму. Їх реалізація базується на дослідженні релігійних і соціальних явищ у їхньому стадіальному розвитку
та взаємозв’язку. Автор виходить з оцінки християнства як явища передусім духовної культури, запровадження якого на Русі мало свою етнічну специфіку, зумовлену самобутністю духовного життя східнослов’янського суспільства.
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З огляду на своєрідність пам’яток, автор розглядає їх:
з урахуванням особливостей середньовічної ментальності;
у руслі вітчизняної православної традиції;
у контексті взаємодії літератури і мистецтва як засобів відображення
історичної дійсності;
враховуючи синтез універсального і етнічного.
Але дане монографічне дослідження має й свою методологічну специфіку. Оскільки вищевказаний предмет дослідження є новим в українській
історіографії, на цьому питанні варто докладно зупинитися. Проілюструємо це на прикладі вивчення нами проблеми складання сакрального
комплексу Києво-Печерської лаври, проблеми, що є складовою вивчення
пам’яток Давньої Русі з точки зору середньовічної ментальності, з огляду
на іншу, відмінну від сучасної, картину світу. О. Лідов відзначає, що тематика “сакрального” досить детально розроблена у наукових працях відомого релігієзнавця М. Еліадє, який увів у науковий обіг поняття ієрофанії.
За концепцією М. Еліадє, будь-який священний простір передбачає ієрофанію – тобто вторгнення священного, в результаті чого з оточуючого середовища виокремлюється територія, якій надаються якісно відмінні властивості. Для розкриття теми, піднятої у нашій роботі, необхідно розуміти
основи середньовічного бачення сакрального простору. За середньовічними уявленнями, що сягають архаїчних часів, святе місце залишається
святим, тому що ієрофанія, що колись тут сталася, має перманентну природу. Ієрофанія не просто перетворює звичайний профанний простір на сакральний – вона має силу, що підтримує у ньому цю святість. Саме у тому
місці, де сталася ієрофанія, вона повторюється, – ось чому це місце стає
невичерпним джерелом енергії та святості, надаючи їх людині, що знаходиться тут, та підтримуючи її зв’язок зі священним39.
Як показують багаточисельні приклади ієрофаній, людина ніколи не
“обирає” місце, а тільки “відкриває” його. Тобто святе місце у той чи
інший спосіб відкриває себе людині. Будь-яка ієрофанія преображає місце,
де вона сталася, і воно, до того просте, пусте, та нічого не варте – профанне, стає надвартісним – священним.
Як приклад ієрофанії М. Еліадє наводить біблійний сюжет про сон патріарха Іакова, в якому праотцю з’явилася “Лествиця” з янголами, що з’єднала Небо і Землю та пролунав глас Божий, після чого Іаків створив на
цьому місці вівтар40 .
У цьому пасажі опис ієротопічного проекту починається з моменту
пробудження Іакова, коли він, натхненний Божественним Одкровенням,
39

Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения. – М.,
1999. – С. 337-338.
40
Его же. Священное и мирское. – М., 1994. – С. 25.
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починає створювати сакральний простір – тобто реальне просторове середовище, що покликане до життя ієрофанією. Цей простір вміщує образ Одкровення, проте вирізняється як результат людської творчості. Саме постійна взаємодія ієрофанії (містичного) та ієротопії (справи розуму та рук
людських) визначає найсуттєвіші риси створення сакральних просторів41.
Як показали останні дослідження, у багатьох випадках обговорення
явищ візуальної культури не може здійснюватися лише в контексті позитивістського опису зовнішніх форм та аналізу богословських понять. Деякі
явища можуть бути адекватно сприйняті лише на рівні образів-ідей, які
О. Лідов пропонує назвати образами-парадигмами. Тому образ – парадигму
можна було побачити та впізнати, однак, цей образ не був принципово
формалізований і в цьому сенсі нагадував метафору, що втрачає зміст, коли
намагаєшся її переказати чи розділити на складові елементи. Натомість для
візантійців таке “нераціональне” та водночас “ієропластичне” сприйняття
світу було найбільш адекватним засобом осягнення його божественної
суті42.
Давно здійснений перехід до методів “нової історичної науки”, запроваджений школою “Анналів” ще у 20-х рр. ХХ ст., поставив у центр пізнання людину в історії, ознаменувавши відмову від позитивістських та суто
описових дослідницьких технологій. У контексті нового бачення історія
почала розумітися як наука про людину, про її минуле, а не про речі чи
явища. Ця методологічна інновація визначила головним завданням історика спробу зрозуміти людей минулих часів, необхідність проникнення у
їхній внутрішній світ задля осягнення культурних та духовних парадигм,
якими було насичене тогочасне життя.
У цьому сенсі неможливо переоцінити дослідження вчених, які у своїх
працях торкаються проблеми складання сакрального простору Києво-Печерської обителі, розглядаючи її крізь призму давньоруських джерел. Так,
дослідження просторової структури Житія прп. Феодосія дало можливість
В. Топорову говорити про появу нового фокусу у київському просторі із
заснуванням Печерського монастиря, який “зібрав навколо себе весь “київський” простір. Тепер монастир у Києві і церква в Києві – це майже завжди Печерський монастир і його церква – Успенський собор. Всі головні
історичні події тепер відбувається тут”43.
Герменевтичний розгляд Києво-Печерського патерика дозволив
Ю. Завгородньому дійти концептуального висновку про середньовічне
41
Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества… –
С. 10.
42
Там же. – С. 13.
43
Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. – М., 1995. – Т. 1:
Первый век христианства на Руси. – С.635.
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сприйняття Києва та Києво-Печерського монастиря “як духовної (смислової) цілісності при одночасному збереженні їхньої фізичної віддаленості”44. Це означає, що дослідження принципів створення сакрального
простору раннього Києво-Печерського монастиря є можливим лише в
контексті ієротопічної парадигми Давнього Києва.
Щодо духовного (смислового) підґрунтя створення сакрального простору лаврських печер, вчений, досліджуючи Патерик, робить дуже цікаве
спостереження. Він акцентує на рідкісному для творів давньоруського
книжника описі заглибленого у землю просторового ландшафту. Так,
згідно з Патериком, “Відбувається занурення в землю, яка не тільки ототожнюється із хтонічним началом і нагадує про епоху язичництва, а й стає
місцем напруженої екзистенційної боротьби ченця-самітника зі спокусою
підступів бісівських і радісного моменту перемоги духовного трудівництва.
Схоже, що аскетичний подвиг ченців у монастирських печерах продовжує
освячення обраного згори місця … спрямовуючи його ще й на те, щоб висвятити “низові”, “плотські”, “ґрунтові” настанови людського буття. У результаті печерський топос набуває і в прямому розумінні глибинного освячення, а сам монастир дістає міцний підмурок перетвореного духу
християнських подвижників”45. Тож, як можна розуміти, створення печер
у давнину усвідомлювалося в контексті тогочасних просторових уявлень,
які визначалися релігійністю. Ці уявлення не мають нічого спільного з сучасним світобаченням. Саме тому у нашому дослідженні особлива увага
приділяється аналізу ментальності засновників та насельників раннього
Києво-Печерського монастиря, тобто проблемі, що не лише ніколи не вивчалася, але і взагалі не була побачена науковцями.
Слово “mentalite”, яке лежить в основі ключового поняття “ментальність”, було введене ще у першій половині ХХ ст. і має широке тлумачення –
це і є “умонастрій”, і “розумові настанови”, і “колективні уявлення”, і
“склад розуму”, і “бачення світу”. Нині існує велика кількість наукових
праць, присвячених аналізу цього поняття та того значення, яке воно має
для осягнення психології та суспільної свідомості людей різних епох та суспільств46.
Важливо підкреслити, що ментальність, як спосіб бачення світу, зовсім
не ідентична ідеології, яка має справу з продуманими системами; вона у
багатьох випадках може бути непрорефлектованою та логічно невиявленою. Ментальність – не філософські, наукові або естетичні системи, а той
44
Завгородній Ю.Ю. Київ у системі просторово-часових уявлень у культурі Київської Русі ХІ – першої третини ХІІІ ст. // Софія. – 2009. – Вип. 7. – С. 104.
45
Там само. – С. 105-106.
46
Гуревич А.Я. Уроки Люсьена Февра. Приложение // Февр Л. Бои за историю. –
М., 1991. – С. 517.
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рівень суспільної свідомості, на якому думка не відрізняється від емоцій,
від латентних звичок та способів свідомості. Люди ними користуються, навіть самі того не помічаючи, не замислюючись над їхнім логічним обґрунтуванням.
Здійснена у монографії спроба подивитися на життя творців КиєвоПечерського монастиря крізь призму середньовічної ментальності та тісно
пов’язаної з нею православної культурної традиції може розглядатися альтернативою такого методу інтерпретації джерела коли, говорячи словами
засновника школи “Анналів” Люсьєна Февра, “факты даются истории как
некие субстанциональные сущности, относительно глубоко похороненные
в толще времени, и все трудности состоят лишь в том, чтобы раскопать их,
почистить и подать современникам в выгодном освещении”47.
За таким методом дослідник виходить з сучасних йому засад світосприйняття і лише крізь них тлумачить минуле, тобто, за висловом
Л. Февра, страждає найтяжчим і найпоширенішим гріхом історика – анахронізмом. Передумова, з якої свідомо, а частіше за все навіть не відаючи
того, виходять вчені – це впевненість, що людина у всі епохи свого розвитку лишалася “незмінною величиною”, отже, вона однаково ставилася
до світу, відчувала та думала у давнину так само, як і в новий час. Таким
чином, простежується тенденція проектувати на екран минулого почуття
та ідеї сучасної людини, а реальне життя підміняти текстами пам’ятників,
яким надається самодостатнє значення, що приводить до демонстрації
“всезнання дрібниць”.
Натомість, на думку відомого знавця середньовічної культури А. Гуревича, який відзначає особливо вагому роль “духовного елементу” у творенні середньовічної історії: “… если мы хотим познать прошлое таким,
каким оно было “на самом деле”,… мы не можем не стремиться к тому,
чтобы подойти к нему с адекватными ему критериями, изучить его имманентно, вскрыть его собственную внутреннюю структуру, остерегаясь навязывать ему наши, современные оценки… Поступки людей мотивировались ценностями и идеалами их эпохи и среды. Не учитывая в полной мере
ценностные ориентации и критерии, которыми вольно или невольно руководствовались люди в феодальном обществе, мы не можем претендовать
на понимание их поведения и, следовательно, на научное объяснение исторического процесса”48.
На жаль, сучасна історіографія ранньої Лаври спирається переважно
на досягнення науки початку ХХ ст. та радянського періоду, “продукуючи”
висновки, зроблені саме на підґрунті досліджень цих часів. Існує досить
47

Февр Л. Бои за историю. – М., 1991. – С. 17.
Гуревич А.Я. Категории средневековой кульуры [Електронний ресурс] // Режим
доступу: http:// justlife.narod.ru/gurevich/gurevich01.htm
48
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багато праць орієнтованих на тлумачення джерел виключно у соціальнополітичному вимірі, причому у тому розумінні, якого йому надає сам дослідник, а не середньовічна людина. Такі студії змальовують засновників
та насельників давнього монастиря спритними політичними гравцями, для
яких досягнення “земної” і, з точки зору дослідника, “обґрунтованої” мети
є головним і єдиним завданням, заради якого вони готові нехтувати своїм
внутрішнім духовним світом, який, в принципі, і не береться до уваги.
Зі сторінок праць деяких сучасних дослідників історії Києво-Печерської лаври прпп. Отці Печерські постають такими собі похмурими інтриганами, діяльність яких зумовлена цілком “земними” інтересами, через задоволення яких у обителі царює розбрат та свавілля. Подальшої розробки
отримують укорінені в науці кліше про те, що абсолютно всю історію ранньої обителі (тобто всі прояви реального життя у ній) визначала боротьба
монастиря з київською митрополією; про “протистояння” прпп. Антонія
та Феодосія; про дві політичні “течії” у ранній історії монастиря – “проантоніївську” і “профеодосіївську” та багато інших міфологем. Отже,
рання історія Києво-Печерського монастиря вимагає свого перегляду в
контексті останніх методологічних напрацювань медієвістики, що ми і
пропонуємо у нашій монографії.
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Роздiл 1
PRIMA SIGNATIO ВОЛОДИМИРА – ВIДПРАВНИЙ МОМЕНТ
РОЗБУДОВИ НОВОГО ЄРУСАЛИМА НА БЕРЕГАХ ДНIПРА

1.1. Найдавніша київська оповідка про хрещення
князя Володимира
Ідеологема “Новий Єрусалим” відіграла провідну роль у встановленні сакральної ідентичності Києва. Перенесення на Русь єрусалимської ідеї і набуття Києвом статусу святого міста відображено вже на самому початку “Повісті врем’яних літ”. Розпочавши розповідь про
історію людства після потопу, від синів Ноя, літописець доводить її до
розселення слов’ян, далі звужує тему до Русі, полян і київських гір, куди
прийшов апостол Андрій. “Приде и ста подъ горами на березh, и заоутра въставъ рече к сущимъ с нимъ оученикомъ: видите горы си"”,
“ко на сихъ горахъ въси”"еть благодать Божи”, имать и городъ великъ
быти, и церкви мьногы имать Богъ въздвигнути. И въшедъ на горы
сиа и благослови “, и постави
крестъ. И помолився Богу, и
слhзе съ горы се"”, идеже
послеже бысть Киевъ, и поиде
по Днhпру горh”1. Це апостольське пророцтво є знаком
“духовного первородства” столиці Русі відносно всіх східнослов’янських міст. Та головне
значення руської місії апостола
Андрія, який учив у Синопі,
потім прийшов у Корсунь,
звідки піднявся Дніпром до
Апостол Андрій воздвигає хрест
на київських горах. Мініатюра
Києва, полягає в освяченні ним
Радзивілівського літопису. Арк. 3зв. ХV ст.
київських гір. Тут явно міститься натяк на перенесення апостолом сакрального простору від єрусалимської горниці, де Андрій отримав Святого Духа і з ним дар учительства, на київські терени. Вважають, що наведений уривок включено до
літопису на початку ХІІ ст., коли було складено “Повість врем’яних літ”2.
1

ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 6-7.
Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. –
СПб., 1913. – С. 162.
2
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Апостол Андрій.
Мозаїка “Євхаристія”, фрагмент.
Софія Київська, головний вівтар.
1011–1018 рр.

Апостол Андрій.
Мозаїка “Євхаристія”, фрагмент.
Михайлівський Золотоверхий собор
Києва, головний вівтар. 1108–1113 р.

Але, як зазначалося у Вступі, “прив’язування” до Києва єрусалимської
ідеї більш давнє, бо вона імпліцитно присутня у включеному до “Повісті
врем’яних літ” під 987 р. її найдавнішому фрагменті – “Промові філософа”.
“Промова”, що є доволі розлогою оповідкою про початковий момент навернення Володимира, ставить особливий акцент на боротьбі єдинобожжя
з язичництвом та на марноті й безславному кінці останнього. Грецький (візантійський) філософ-місіонер, стисло передаючи Володимирові зміст
Священної історії, розглядає її події крізь ідею знайдення “народом
Божим” Святої Землі й завершує цю епопею згадкою про чудо Зішестя
Святого Духа на апостолів у Єрусалимі на день П’ятидесятниці, після чого
вони розійшлися по всьому світу, навчаючи і хрестячи водою. Попри простоту, на перший погляд, викладу і, здавалося б, цілком зрозумілий суто
місіонерський контекст “Промови”, пам’ятка ця має глибокий підтекст і
колосальний духовний та історико-культурний зміст, вміщуючи в собі
значний комплекс цивілізаційних та церковно-політичних ідей. Досить
сказати, що кульмінаційне в оповідці свято П’ятидесятниці отримує в цю
добу особливий місіонерський зміст для імператорів Македонської династії, які акцентували свою рівноапостольність3.
Для вірного розуміння “Промови філософа”, її походження, місця й
значення у вітчизняній історії та культурі, слід враховувати весь комплекс
3

Див.: Иванов С.А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из варвара
христианина? – М., 2003. – С. 152-157.
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чинників, які викликали пам’ятку до життя. Особливо важливо при цьому
брати до уваги церковно-конфесійний чинник, якому не надавалося належної ролі при дослідженні “Промови філософа”.
Вивчаючи пам’ятку у такому контексті, необхідно з’ясувати, яким
чином здійснювалася рецепція східнохристиянської духовності у новому
історико-культурному середовищі, тобто, що “відбиралося” з традиційного
християнського фонду, як “заломлювалася” християнська традиція на київському терені з урахуванням потреб давньоруського суспільства .
Утвердження християнства на теренах Русі-України було закономірним
результатом її економічного та суспільно-політичного розвитку, що проходив під впливом як могутньої Візантійської імперії, так і слов’янських країн
дунайсько-балканського регіону, зокрема Болгарії. Сучасна наука визначає
характер впливу візантійської і давньоруської культур у категоріях діалогу.
Русько-візантійський (як і русько-балканський взагалі) діалог, що стоїть
біля витоків вітчизняної культури, розглядається дослідниками як довгодіючий структурний фактор історії східнослов’янської культури, а не лише
як епізод для вивчення давно минулої доби. “Візантинізм” вважають вселенським феноменом, який означає “літургізм, примат духовності, містицизм”, зумовлені особливостями східного християнства. “Візантинізму”
властиві ірраціональне сприйняття світу, своєрідний “космізм”, синтез особового начала і соборності, теоцентризм на противагу ренесансному антропоцентризму західної культури і “синергизм” (співдію, співдружність)4.
Певна річ, що проблема культурної взаємодії Візантії і Русі не може розглядатися в контексті пристосування слов’янської культури до візантійських
зразків. Найбільш адекватною категорією, яка пояснює механізм культурної
взаємодії Візантії і слов’ян, є поняття translatio – переносу, перекладу, що
передбачає і момент придбання, запозичення, і оригінальну творчість5 .
Оскільки християнізація Русі-України відбувалася не ізольовано і введення нової релігії проходило під впливом слов’янських країн Балканського півострова, хід християнізації яких був взаємопов’язаним, обумовленим спільними для Південно-Східної і Східної Європи чинниками,
особливе місце в цьому процесі належало міжслов’янським культурним
зв’язкам. Для позначення культурної спільності південних і східних
слов’ян, які перебували під безпосереднім впливом Візантії, сучасною наукою прийнятий термін “православне слов’янство” (Slavia Orthodoxa)6. Ут4

Иоанн (Экономцев), иеромонах. Византинизм, славяне и Россия // ВИ. – М.,
1989. – № 8. – С. 54-75.
5
Franklin S. The Empire of RHOMAIOI as Viewed from Kievan Russia: Aspekts of the
Byzantino –Russian Cultural Relations // Byzantion. – Bruxelles, 1983. – P. 383-398.
6
Picchio R. Questione della lingua e Slavic Cirillomethodiana // Studi sulla questione della
lingua presso gli Slavi. – Roma, 1972. – P. 23.
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вердження ідеологічної (за тієї доби переважно релігійної) єдності багаторазово посилювало міжслов’янське культурне спілкування, що здійснювалося на підгрунті спільної слов’янської писемності. Варто, одначе, враховувати той факт, що тоді, як для Великої Моравії і Болгарії прийняття
християнства практично співпало з часом самого створення Кирилом і Мефодієм слов’янської писемності, із зародженням писемної традиції, для
Русі до часів офіційного запровадження в ній християнства вже відкрилася
можливість використати ту велику культурну спадщину (як у перекладах,
так і в оригіналі), що була створена у Великій Моравії і Болгарії.
Хрещення Великоморавії і Болгарії передувало хрещенню Русі, тому
південнослов’янські країни могли слугувати для Київської держави тим наочним взірцем, що ілюстрував наслідки такого важливого і відповідального
кроку, як запровадження нової державної релігії. Болгарія до того ж сама
мала досить тісні й тривалі контакти з Візантією, часом безпосередньо входячи до складу імперії, тому можна вважати, що візантійський вплив виявлявся не лише у прямому спілкуванні русів з візантійцями, а й в опосередкованому розповсюдженні ідей візантинізму через болгарську культуру.
Винайдена Кирилом і Мефодієм абетка з самого початку була призначена для створення слов’янської літературної мови як мови сакральної. Ця
новостворена літературна мова виявила свої позитивні якості передусім як
вдалий засіб масового прилучення слов’ян до християнської віри, тобто як
знаряддя оглашення – катехізації. “И ради быша Словhнh, “"ко слышаша
величь"” Божи"” своимъ "“зыкомъ”, – записав автор “Повісті врем’яних
літ”7.
Певна річ, що на Русі, як і в інших європейських державах, які прийняли християнство, література була спочатку переважно культовою і виключно перекладною: без неї не могла здійснюватися ані практична діяльність, ані духовна освіта кліру, ченців і мирян.
З кінця Х–ХІ ст. на Русі розповсюджуються численні твори візантійської християнської літератури, які були перекладені у Болгарії діячами
“золотого віку” болгарської літератури. Саме на засвоєння традицій візантійського культурного кола, що прийшли з Болгарії, були спрямовані головні зусилля давньоруських книжників.
Коли останні познайомилися з пам’ятками візантійської і давньоболгарської християнської літератури, з системою її жанрів, з арсеналом художніх засобів, у них з’явилася можливість і потреба писати власні літературні твори. До перших вітчизняних літературних творів належить “Повість
врем’яних літ” – найдавніший літопис Русі-України, у складі якого зберігся Початковий звід 996–997 рр., що містить у собі “Промову філософа”.
7
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Св. Мефодій. Олійний живопис.
Софія Київська,
Апостольський вівтар. ХVІІІ ст.

Св. Кирило. Олійний живопис.
Софія Київська,
Апостольський вівтар. ХVІІІ ст.

Центральне місце у Початковому зводі 996–997 рр. належить сказанню
про Володимирове хрещення. Це сказання є стрижньовим і для всієї “Повісті врем’яних літ”, займаючи близько 1/7 усього обсягу тексту, тобто охоплюючи його більшу частину8.
Починається сказання вміщеною під 986 р. розповіддю про прихід до
Володимира Святославича представників різних вір, котрі водночас репрезентували собою різні держави: від Волзької Булгарії – “Болъгары вhры
Бохъмичh”, від Германії – “Нhмьци ^ папежа”, від Хозарії – “Жидове
Козарьстии”, від Візантії – “прислаша Грьци къ Володимиру философа”.
Між ними та київським князем відбувається діалог, у ході якого Володимир
з’ясовує сутність їхніх вір. Якщо промови перших трьох проповідників
стислі і не дають належного уявлення про їхні віри, то зовсім інакше виглядає промова грецького місіонера про православну віру9. У науковій літературі цей літописний фрагмент прийнято називати “Промовою філо8
9

ПСРЛ. – Т. 1 . – Стб. 84-116.
Там же. – С. 86-106.
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софа”. Звертає на себе увагу той факт, що “Промова філософа” складає
собою половину сказання про хрещення Русі, отже, даний фрагмент є головним в описі княжіння Володимира; згідно з літописною концепцією,
саме під впливом цієї промови князь і прийняв нову віру, тобто звершив
головну справу свого життя – навернув Русь у християнство, що, своєю
чергою, стало центральною подією її історії. Варто уваги те, що 996 р., тобто
у 10-річний ювілей зустрічі Володимира з грецьким місіонером, відбулося
освячення Десятинної церкви, яка знаменувала собою утвердження християнства на Русі.
“Промова філософа” складається з кількох частин. Спочатку стисло передано зміст ветхозавітних книг, де викладено біблійну історію від Адама
до падіння Єрусалима та першого зруйнування храму. Далі цитуються книги
пророків, причому цитати згруповані за такими сюжетами: пророцтво про
розсіяння Ізраїлю, про закликання нових народів, про прихід Месії, про
Страсті Господні та Його Воскресіння. Третю частину складає стислий виклад євангельської історії. Завершується “Промова філософа” теоретичним
коментарем основних подій християнської історії – Різдва, Розп’яття, Хрещення Христового. Потім подається розповідь про Страшний Суд, яка підкріплюється вагомим “аргументом”: місіонер показує Володимиру запону
(пелену) з зображенням “Судища Господнього”. На ній праворуч були зображені праведники, які прямували в Рай, а ліворуч – грішники, які йшли
на муки вічні в пекло. Виступ філософа справив на Володимира величезне
враження, хоча й не спонукав його до остаточного рішення.
Найбільш за все в тексті вражає величезна перевага ветхозавітного матеріалу: 55,6% взято з Восьмикнижжя, 23,3% – з Пророків і лише 12,5% присвячені
Христу10. Причому викладені в
“Промові” основні події ветхозавітної історії розгортаються в самому Єрусалимі й
довкола нього, тобто на Святій
Землі, звідки апостоли розійшлися по всьому світу, несучи народам слово Спасіння.
У цьому феномені вбачаємо
свідомий акцент на єрусалимГрецький філософ показує запону Володимиру.
ській ідеї, що є наскрізною у
Мініатюра Радзивілівського літопису.
Ветхому і Новому Завітах.
Арк. 58. ХV ст.
10
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“Промова філософа” привернула увагу багатьох дослідників давньоруської історії і культури. З’ясовуючи питання походження пам’ятки, майже
всі вчені дійшли висновку, що вона спочатку існувала як самостійний твір,
який згодом був уплетений у тканину літописної розповіді. М. Нікольський
при цьому посилався на “Слово о бытии всего мира” та “Слово изъ Палеи
выведено на Жиды”, зміст яких співпадає з “Промовою філософа”11.
Однак, як показав О. Шахматов, обидва згадувані Нікольським твори, являють собою переробку “Промови філософа” із залученням інших джерел12. Сам О. Шахматов, звернувши увагу на подібність пам’яток, що розповідають про охрещення болгарського царя Бориса і київського князя
Володимира, схилявся до думки, що напевно вже у Х–ХІ ст. існував болгарський переказ про навернення Бориса слов’янським первоучителем
Константином Філософом, і цей переказ був використаний руським літописцем. Зіставивши пам’ятки Борисового і Володимирового хрещення,
О. Шахматов визначив 9 пунктів, що зближують ці пам’ятки, і виснував:
“руський переказ перелицював болгарський”13. О. Шахматов писав, що
джерелом, звідки взято “Промову філософа”, була розповідь про охрещення Бориса греками і, можливо, укладач Найдавнішого зводу познайомився з цією історією завдяки болгарському літописанню. О. Шахматов
навіть вважав аналогічні свідчення візантійських хронік “грецькою версією
болгарської легенди”14. Пізніше, переглянувши свою точку зору, він стверджував: “Після багатьох вагань я схиляюся до думки, що “Промова філософа” не існувала в окремому від літопису вигляді, що вона складена літописцем”15.
В. Ламанський, виходячи з даних Житія Константина, визнавав, що
“Промова філософа” є твором Константина Філософа, зверненим до руського кагана, адже факт хрещення русів у другій половині 60-х рр. ІХ ст.
є достовірним, бо про нього свідчить патріарх Фотій у своєму Окружному
посланні16.
В. Істрін також не мав сумнівів у тому, що “сказання про прихід філософа до Володимира існувало і в окремому вигляді раніше, ніж потрапило
у ту чи іншу літописну збірку”, і що воно спочатку містилося у Хронографі
11

Никольский Н.К. Материалы для повременного списка русских писателей и их
сочинений (Х–ХІ вв.). – СПб., 1906. – С. 6-16.
12
Шахматов А.А. “Повесть временных лет” и ее источники // ТОДРЛ. – М., 1940. –
Т. 4. – С. 124 і далі.
13
Его же. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. – СПб., 1908. –
С. 152-155.
14
Там же. – С. 152-155.
15
Шахматов А.А. “Повесть временных лет”… – С. 123.
16
Ламанский В. Славянское житие Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник. – Пг., 1915. – С. 176 і далі.
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за великим викладенням, складеним на Русі на основі даних Хроніки Георгія Амартола та його продовжувача17.
На думку Д. Лихачова, “Промова філософа” лише “зовні прикріплена
до Володимира” і належить до жанру творів про хрещення царя-язичника
грецьким проповідником. Вона є поширеним у християнській учительній
літературі сократичний діалогом: між двома особами – язичником (царем,
князем, халіфом) і грецьким ієрархом відбувається диспут про віру. Цей
диспут спрямовується стислими і нечисленними запитаннями язичника,
сама ж розповідь зосереджується у докладних відповідях християнина, котрий принагідно викладає основи православного віровчення. Д. Лихачов
певен, що “Промова філософа” – руський твір, складений з метою пропаганди християнства на Русі у традиційних формах, на основі руського компілятивного хронографа. Можливо, гадає вчений, “Промова філософа”
була створена автором “Сказання про розповсюдження християнства на
Русі”18. Пізніше Д. Лихачов назвав цей фрагмент літопису “першим компілятивним твором руської літератури” і датував його кінцем Х ст. Він охарактеризував “Промову філософа” як викладення всесвітньої історії з
християнської точки зору, причому це викладення донині вражає своєю
“педагогічністю”. Вчений звернув увагу на те, що у “Промові філософа”
ще не осмислено значення прийняття християнства руським народом19.
М. Брайчевський гадав, що “Промова філософа” була виголошена Кирилом Філософом влітку 860 р. в Софії Константинопольській і звернена
до київського кагана Аскольда, який щойно перед тим уклав переможний
мир з імператором Михаїлом ІІІ; фіналом “Промови” було хрещення київського володаря. Цей твір, як вважав історик, був запозичений з “Літопису Аскольда” і вставлений до зводу 1037 р. книжниками Ярослава; до
Володимира ж цей твір жодного відношення не мав20. На жаль, історик чомусь зовсім не врахував висновків щодо цієї пам’ятки лінгвіста О. Львова,
про які йтиметься нижче.
Як бачимо, питання про походження “Промови філософа” вирішувалося науковцями в контексті власних концепцій генези руського літописання, залишаючись, по суті, остаточно не з’ясованим. Якісно новим етапом у вивченні пам’ятки стало її грунтовне історико-лінгвістичне
дослідження, котре здійснив О. Львов. Вивчивши характерні особливості
мови пам’ятки, він переконливо довів, що за своїм змістом і метою – це
17

Истрин В.М. Замечания о начале русского летописания // ИОРЯС. – СПб., 1922. –
Т. 27. – С. 99.
18
Повесть временных лет: Приложения. – СПб., 1999. – С. 454-455.
19
Лихачев Д.С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней
Руси // Лихачев Д.С. Избранные работы: В 3 т. – Л., 1987. – Т. 2. – С. 5, 30.
20
Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988. – С. 188-191.
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твір старослов’янської літератури, перекладений з грецької мови. У процесі
використання в різних слов’янських країнах пам’ятка неодноразово редагувалася і лише згодом потрапила на Русь. Отже, вважає О. Львов, “Промову філософа” неможливо визнати твором руського літописця; він лише
включив цей твір до літопису із заміною в ньому деяких слів, як от: Махъметъ на Бохъмитъ, срацини на болъгары тощо, а також переадресування
всіх питань, звернених до філософа, князю Володимиру. Крім того, літописцю належить інтерполяція, яка повідомляє, що люди почали вірувати
гаям, джерелам і рікам. Внаслідок цього склалося враження, що “Промова
філософа” – “спеціальний” твір, складений для Володимира і звернений
до нього.
Загалом О. Львов вважає “Промову філософа” пам’яткою християнської учительної літератури, яка спочатку існувала в грекомовному варіанті і у ІХ ст. була перекладена у Моравії на старослов’янську мову. Згодом пам’ятка побутувала у Східній Болгарії, де була піддана грунтовній
редакції: заміні одних слів іншими, одних цитат іншими, одних граматичних форм іншими. Характерні особливості “Промови філософа”
дають змогу визнати, що вона пристосовувалась до живої мови, вірогідно,
чехів, болгар і східних слов’ян. Але “Промову” не можна вважати стандартним місіонерським текстом, який застосовувався греками для навернення варварів21.
Притаманне цьому твору вільне препарування текстів церковних книг
та їх майстерне сполучення міг виконати лише достатньо підготовлений
для цього книжник. Це було під силу ерудованому проповіднику, котрий
отримав завдання будь-що досягти того, аби в результаті його роз’яснень
людина (чи люди) охрестилася. “Промова” містить деякі апокрифічні
риси, що відрізняють її зміст від канонічного тексту Біблії. У низці випадків
з’являється “сотона” всупереч біблійному тексту. Сатана радіє “w
прокл#тьи земл#”, вчить Каїна, як можна вбити брата. Апокрифічною є
розповідь про двох птахів, що навчили Адама і Єву обряду поховання. Частина свідоцтв почерпнута з візантійської хроніки Георгія Амартола (ІХ ст.),
але їм також надано своєрідного тлумачення.
У тексті є дата, яка відносить Різдво Христове до 5500 р. (а не до 5508 р.,
як належало за константинопольською ерою). Це так звана антіохійська
ера, поширена у дунайських слов’ян у ІХ ст., як один з проявів антіохійського впливу взагалі. У тексті вказано лише на одну відмінність Східної і
Західної Церков – застосування у причасті прісного хлібу – опрісноків, облатків. А пропуск у викладенні основ віровчення спору щодо “філіокве”,
тобто сходження Святого Духа “І від Сина”, свідчить про ранню появу
21

Иванов С.А. Византийское миссионерство... – С. 215.
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пам’ятки, адже Рим не наполягав на обов’язковому додаванні до Символу
віри цього уточнення аж до початку ХІ ст.22
Л. Махновець також звертає увагу на апокрифічні подробиці “Промови
філософа”, як от: Адам, перебуваючи у Раю, бачив Бога і вкупі з ангелами
славив Його; Мойсей скинув вінець з голови фараона і наступив на нього,
а єгипетські волхви напророчили цареві майбутню загибель Єгипту; про
навчання Мойсея в архангела Гавриїла щодо створення світу, і про першу
людину, і про тих, хто був після неї, і про потоп, і про змішання народів, і
скільки хто літ жив, і про зоряний хід і число зорь, і про розмір Землі, і всякої мудрості23.
Чи відображує даний твір історичний факт? Вчені по-різному відповідають на це питання. Відомий історик Церкви Є. Голубинський оповідку
про хрещення Володимира вважав “пізнішою вигадкою”, позбавленою реального історичного змісту24. М. Присьолков висловлював подив: чому “замість дійсної розповіді про хрещення Володимира і Русі і дійсних мотивів
цієї події митрополичий звід 1039 р. повідомляв гарну, але беззмістовну легенду про проповідь князю грецького філософа та про враження, справлене
як нею, так і картиною Страшного Суду, взявши все це з болгарської літератури і лише замінивши ім’я князя Бориса на Володимира?”25. Повністю
недостовірною вважав літописну розповідь М. Рожков26. С. Бахрушин
писав про те, що “історичних фактів не можна виявити за цією павутиною
інтернаціональної легенди”27.
Скептично ставився до історичної достовірності твору і М. Брайчевський. Вказуючи на “філософсько-теологічну недоладність сказання про
Володимирове хрещення”, вчений зазначав: “Автор тексту не помічає, що
ставить Володимира (якого він прагне звеличити) в становище дуже невигідне, змальовуючи людиною неініціативною, недалекою, неглибокою,
трохи чи не з інфантильним розумом… Ініціативи християнізації виходять
не від нього, а від непроханих проповідників”. Підкресливши, що вкладені
в уста проповідників промови вражають наївністю, а подекуди й невіглаством, М. Брайчевський підсумував, що неправдоподібно низький теоретичний рівень імпровізованого диспуту бере під сумнів саму можливість роз22

Львов А.С. Исследование Речи философа // Памятники древнерусской письменности: Язык и текстология. – М., 1968. – С. 333-396.
23
Літопис руський. – К., 1989. – С. 52-60.
24
Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1901. – С. 105.
25
Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории... – С. 25.
26
Рожков Н.А. Русская история в сравнительно историческом освещении. – Л.;М.,
1928. – Т. 1. – С. 230-231.
27
Бахрушин С.К. К вопросу о крещении Киевской Руси // Историк-марксист. –
1937. – № 2. – С. 50.
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глядати його як історичну реальність28. Одначе історик не виключав існування певного історичного змісту у коментованому уривку, обстоюючи
думку, що останній “являє собою проекцію на кінець Х ст. ідеологічної колізії іншого часу – або більш раннього, або пізнішого”. На його думку, подібна місія могла відбутися або в третій чверті ІХ ст. за патріарха Фотія, або
за часів Ярослава Мудрого, адже участь у заочному диспуті 986 р. латинян
як репрезентантів особливої релігії, альтернативної православ’ю, наприкінці Х ст. виключається, бо тоді не існувало підстав для відкритої конфронтації29.
Проте ще М. Карамзіну прихід до Володимира проповідників різних вір
видавався цілком вірогідним30, а С. Соловйов говорив про “вірність цього
передання часові і суспільству”31. Д. Багалей також припускав, що ця розповідь створена на реальному історичному грунті32. Цікаво, що фактологічну достовірність розповіді про “вибір вір” Володимиром (Буладмиром)
підтверджують східні джерела, зокрема повідомлення арабського автора
кінця XI — початку XII ст. ал-Марвазі та його послідовників, які розповідають про посольство князя до хорезмшаха з метою прийняття ісламу; історики зіставляють це повідомлення з літописною звісткою про посольство
Володимира у Волзьку Болгарію, звідки руські посли могли відправитися і
далі на Схід — у Хорезм. Вважають, що яким би не був реальний маршрут
руського посольства, сам факт направлення послів в ісламську країну міг
бути витлумачений мусульманами як намагання русів прийняти іслам33.
Не заперечували історичного підґрунтя “Промови філософа” також
О. Шахматов і В. Ламанський, хоча вони і відносили цю подію до іншого
часу та до іншої країни; перший пов’язував даний епізод з промовою Мефодія до болгарського царя Бориса34, другий висунув гіпотезу про походження фрагмента на основі промови Кирила Філософа під час його хозарської місії35. На думку О. Шахматова, саме промова грецького філософа
переконала Володимира прийняти християнство за візантійським обрядом, що і трапилося у Києві в тому самому 986 році. Вся подальша літописна розповідь уявлялося йому легендарним нашаруванням.
28

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі… – С. 131-135.
Там само. – С. 135-138.
30
Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. – Т. 1. – М., 1989. –
С. 102.
31
Соловьев М. Сочинения: В 18 кн. Кн. 1: История России с древнейших времен. –
М., 1988. – Т. 1-2. – С. 171.
32
Багалей Д.И. Русская история. – М., 1914. – Т. 1. – С. 212-213.
33
Коновалова И.Г. Восточные источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников. – М., 2001. – С. 233-235.
34
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах… – С. 250.
35
Ламанский В. Славянское житие Кирилла... – С. 176.
29

37

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

Важливим є спостереження з цього приводу Г. Літаврина і Б. Флорі.
Вони вважають, що зміст дискусій, як вони викладені у літописі, далеко не
у всьому заслуговує довіри. Більш вірогідним, однак, є опис процедурних
норм, які виконувалися при цьому, адже їх перекручування не мало для літописця жодного сенсу. Так, вислухавши місіонерів різних релігій, Володимир скликає “бол#ры сво"” и старци градьскыh” і за їхньою порадою вирішує, не покладаючись на місіонерів, вислати посольства, щоб на місці
ознайомитися з віросповіданнями різних народів. Виконавши свою місію,
посли звітують перед дружиною, себто, як випливає з контексту, перед тими
ж боярами і старцями. За їхньою рекомендацією і було прийнято рішення
про хрещення. Князь радився з ними навіть про можливе місце хрещення36.
З наведеного огляду стає очевидною вся дискусійність і, відповідно,
актуальність даної проблеми. Щоб вийти на новий рівень її осмислення,
слід або розширити коло джерел, або знайти нові методи їх аналізу. Свого
часу Д. Лихачов зазначив, що як історичне джерело “Промова філософа”
зовсім не вивчалася37. Це завдання значною мірою виконав О. Львов, розглянувши пам’ятку в історико-лінгвістичному контексті. У цьому зв’язку
найбільш доцільним є історико-релігієзнавче дослідження “Промови філософа”, що дасть можливість не лише атрибутувати пам’ятку, а й зрозуміти її роль і місце у вітчизняній історії та культурі.
Тут варто завважити, що Володимир постає як повноцінний християнин лише після прийняття в Корсуні таїнства хрещення та проголошення
Символу віри, що починається словом “Вірую”, тож надзвичайно важливим є конфесійно-обрядовий аспект проблеми.

1.2. Катехізма Володимира
Коли людина визнає християнську віру, вона починає це визнання словом Символу віри “Вірую”, бо віра є відповіддю людини Богові. Але перед
тим, як викладати віру Церкви такою, якою вона визнається у Символі,
проголошується в літургії, здійснюється у виконанні заповідей і в молитві,
людина мусить бути навченою основним положенням християнства. З модерної доби для цього існують Катехізиси (Катехізми) – призначені для
початкового навчання вірян книги-підручники, що містять стислий виклад
християнського віровчення. Одним із найбільш відомих є Катехізис митрополита Петра Могили – “Православное исповhдание Каaолической и
Апостольской Церкви Восточной” (1640).
36
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Але слово “катехізис” (“катихісис”) у перекладі з грецької означає
“через слух”, тобто усну настанову у вірі, стислий виклад основ християнського вчення у формі питань і відповідей38. Це саме по собі надзвичайно
нагадує форму і зміст “Промови філософа”, що не може бути випадковим.
Проблема, що розглядається, може постати перед нами у новому світлі,
якщо подивитися на неї крізь призму церковної обрядності, а також залучити дані писемних джерел і пам’яток давньоруського мистецтва, передусім тих, що хронологічно і тематично близькі до Початкового київського
зводу.
Звертає на себе увагу той факт, що “Промова філософа” вставлена у
сказання про хрещення Володимира, котре сприймається як сакральний
церемоніал, що епічно розгортається в просторі й часі: прихід до Володимира місіонерів, потім вибір віри послами князя в різних країнах і, зрештою, прийняття Володимиром у Корсуні таїнства хрещення після сповідання ним Символу віри.
“Промова філософа” складає сутність першого етапу цього тривалого
обряду, бо проповіді інших місіонерів подаються надто схематичними і
наївними, вони слугують лише прелюдією до “Промови філософа”, відтіняючи переваги грецької віри. Водночас “Промова філософа” містить
стислий, ємкий і точний виклад принципових засад християнства, у ній
говориться про найголовніше з Ветхого і Нового Завітів. Взагалі, у літописній розповіді про навернення Володимира акцент на літургіці й полеміці настільки сильний, що все це змушує уважно придивитися до
древнього обряду хрещення, тим більше, що подія відбувається за середньовіччя – доби церемоніалу.
Хоча у нас обмаль свідчень про те, як відбувалася християнізація
слов’ян, однак сутність їхніх запозичень у Візантії в царині релігії визначалася консерватизмом ортодоксального християнства, адже вибірковість
чи зміна запозичень погрожувала звинуваченнями у єресі39. З мізерних,
уривчастих свідчень джерел відомий американський візантиніст і славіст
І. Шевченко робить спробу скласти картину того, як відбувалася катехізація слов’ян. Використані ним матеріали взяті з диспуту Григентія з іудеєм,
житій Феодора Едеського, Панкратія Тафмінського та стислого житія
апостола Андрія. Судячи з них, катехізаційна проповідь була доволі важкою дидактичною побудовою на мотиви Ветхого Завіту з ексксурсом в історію Вселенських соборів. Аналогічний висновок автор робить і на підгрунті аналізу житія Мефодія, “Повісті врем’яних літ”, листа патріарха
38
Дьяченко Г., протоиерей. Полный церковно-славянский словарь. – М., 1993. –
С. 247.
39
Obolensky D. The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500-1453. – L.,1982. –
P. 294.
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Фотія до болгарського царя Бориса. Порівнюючи те, що нам відомо про
хрещення Русі з переліченими джерелами, І. Шевченко відшукує у картині
християнізації Києва риси, притаманні візантійському місіонерству взагалі. Демонстрація картини Страшного суду, влаштована грецьким філософом київському князю, пише І.Шевченко, разюче нагадує не лише історію навернення Бориса, але й користування “наочними матеріалами” з
агітаційною метою, що зустрічається у житії Панкратія. Висновок І. Шевченка: хрещення Русі, як описано у руських джерелах, є локальним варіантом загальновізантійського хрещального сценарію40.
На наше переконання, цей висновок можна конкретизувати і доповнити. Відомо, що на Русі запозичили візантійську церковну практику,
згідно з якою дорослого хрестили не інакше, як після навчення його вірі
або оглашенні (грецьк. “катехізис”), після чого мав проминути певний час
(іноді кілька років, іноді кілька місяців, в залежності від обставин) до прийняття таїнства хрещення. Оглашеним викладали основи християнства,
причому приватним чином і поза церквою. Взагалі під оглашенням розуміли не одну настанову в істинах віри, але весь древній чин приготування
людини до хрещення.
Спочатку намагалися показати оглашеним марність іудейського і жалюгідність язичеського вірувань, доводячи переваги християнства. Потім
розповідали про справи Божі: про створення світу і людини, про гріховне
єство людське, про безсмертя душі, про майбутнє життя, про нагороду добрих і покарання злих, про тяжкість гріхів, про необхідність викуплення.
Говорили про Втілення Христа, Його Страсті, Воскресіння і Вознесіння,
пояснюючи сутність всіх подій. Після ретельної настанови в істинах віри
пропонувалося вступити в союз з Богом, охреститися41. Все це зустрічаємо
у “Промові філософа”. Тож постає питання: що могло послужити для неї
взірцем? Як виявляється, існували спеціальні оглашальні слова – повчання
(катехізми), з якими катехети, себто ті, хто навчав вірі, зверталися до неофітів. Особливою популярністю користувалися повчання архієпископа
Кирила Єрусалимського, котрий жив у IV ст. З його творінь грецькою
мовою збереглися 18 оглашальних і 5 тайноводствених слів, виголошених
ним у 347–348 рр. Оглашальні слова призначалися для навчання вірі тих,
хто готувався до хрещення і були виголошені Кирилом впродовж Чотиридесятниці. Тайноводствені слова укріплювали віру новоохрещених і про40

Ševčenko I. Religious Missions Seen from Byzantium // Harvard Ukrainian studies. –
Cambridge (Mass): Harvard univ.: Ukr. Research inst., 1990. – Vol. 12/13: 1988/1989: Proceedings of the International congress commemorating the Millenium Christianity in Rus – Ukraine /
Gen. Ed.: Prisak O., Sĕvcĕnco I. With the assist. of Labunka M. – P. 7-27.
41
Долоцкий В.И. Чин оглашения в древней христианской церкви // ХЧ. – СПб.,
1849. – Ч. 1. – С. 416-470.
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мовлялися ним протягом Великодня, після того, як оглашені удостоїлися
хрещення. Згідно з давньою практикою Церкви, хрещення оглашених відбувалося чотири рази на рік: на Богоявлення, на П’ятидесятницю, в Лазореву суботу та у Велику суботу після утрені. Якщо людина прагнула охреститися у Велику суботу або у неділю Великодня, то протягом 40 днів
Великого посту (Чотиридесятниці) вона мала посилено готуватися: молитися та постувати. “Подвизайся для души своей наипаче в эти дни, – пише
св. Кирило, – питай ее чтением Божественных писаний, ибо духовную
приготовил тебе вечерю Владыка…”42. Тож, невипадково оглашальні слова
виголошувалися впродовж найсуворішого посту. У Велику суботу таїнство
хрещення відбувалося під час читання другої паремії: “Светися, светися,
новый Иерусалим”43 – хрещення усвідомлювалося спасінням, входженням
людини до Нового Єрусалима – Церкви Христової.
Зміст оглашальних слів св. Кирила такий. У передмові (“Повчанні тому,
хто готується до оглашення”) говориться про обов’язки християнина взагалі
та про те, що потрібно належним чином приготуватися до хрещення. Причому оглашені називаються “просвещаемыми”, тобто людьми, які вже отримали благодать Святого Духа: “Уже воня блаженства на вас, просвещаемые! Уже собираете вы духовные цветы для сплетения венцов небесных;
уже благоухание Духа Святого излилось; уже вы в преддверии царских чертогов…Уже перепись имен ваших была. Также и в воинство наречение, и
брачные светильники…”44. У першому слові йдеться про важливість хрещення; у другому – про тяжкість і походження гріха та про необхідність покаяння; у третьому – про те, чому хрещення відбувається у воді; у четвертому – стисло про основи християнського віровчення; у п’ятому – про
значення віри і Символу віри. В останніх 13 оглашальних словах пояснювався весь Символ віри, саме місцевий, Єрусалимський, дещо відмінний
від Нікейського. Проповідник пояснює один за одним увесь Символ віри.
У п’яти “Тайноводствених словах” тлумачаться сутність і обряди Таїнств хрещення, миропомазання і Євхаристії. Історик Церкви Філарет,
єпископ Чернігівський, зазначає: “св. Кирил говорить спокійно, пропонує
думки свої просто, ясно; висловлюється точно; там, де оживлюється предмет, говорить живо”. Описи священних обрядів у його оглашеннях, підкреслює історик, “вражають і радують сина православної Церкви. Читаючи
42
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цей опис, опис IV століття, начебто бачимо те саме, що здійснюється у православних храмах ХІХ століття”45.
Цікаво, що у третьому оглашальному слові св. Кирила, так само, як і у
“Промові філософа”, розкривається зміст хрещення водою, причому в обох
випадках робиться екскурс у ветхозавітну історію. Якщо у св. Кирила наголошується на священних властивостях води, її божественному походженні,
то у “Промові філософа” священна дія води розглядається в контексті історії про Гедеона та “Руно Орошене”, що, вочевидь, віддзеркалює наріжну
для новонаверненої Русі ідею Боговтілення – Пришестя на Русь Христа.
Варто звернути особливу увагу на четверте і п’яте “Оглашальні слова”.
У четвертому “Слові” говориться про десять догматів: про Бога, про Христа,
про народження від Діви, про хрест Розп’яття, про Погребіння, про Воскресіння, про Вознесіння, про майбутній Суд, про Святий Дух, про душу,
про тіло, про їжу, про одяг, про воскресіння людей, про хрещення, про Ветхий і Новий Завіти, їхній взаємозв’язок, про книги Біблії. Варто зауважити,
що так само, як у “Промові філософа”, у слові про Божественне Писання
св. Кирил приділяє особливу увагу Ветхому Завіту, закликаючи достеменно
вивчати його. Перераховуючи книги Ветхого Завіту, він пише: “Из Ветхого
Завета двадцатью двумя книгами, как сказано, занимайся, и если ты хочешь
научиться, то старайся с моих слов запомнить их поименно...”46.
У п’ятому “Слові” про віру св. Кирил звертається до своїх слухачів:
“Много можно говорить о вере, так что целого дня не достанет для рассуждения о ней. Удовольствуемся еще одним ветхозаветным примером Авраама, так как мы и сынами его посредством веры соделались, он не делами
только оправдался, но и верою”. І далі св. Кирил стисло викладає історію
Авраама47.
В одному з останніх оглашальних слів – п’ятнадцятому, св. Кирил говорить про Друге Пришестя Христове, про суд над грішними та нагороду праведників48, що також знаходить аналогію у “Промові філософа”, яка закінчується демонстрацією Володимиру запони із зображенням Страшного суду.
Отже, як бачимо, за змістом “Промова філософа” перегукується з “Оглашальними словами” Кирила, хоча за формою вона інша: майже все, про
що говорить Кирил, згадується у “Промові філософа”, в тому числі й історія
Авраама, одначе у “Промові” все подано у глобальному контексті світової
історії. Річ у тім, що Кирил не ставив собі за мету викласти всю Священну
історію, спеціально зазначивши, що наводить з неї окремі приклади.
45
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Крім повчань Кирила Єрусалимського, збереглися “Оглашальні слова”
Афанасія Олександрійського, Климента Олександрійського, Григорія Ниського, Іоанна Златоуста, Феодора Студита тощо. Два “Оглашальних слова”
до тих, хто готується до хрещення, були
виголошені Іоанном Златоустом, як
вважають, 387 р. під час Чотиридесятниці: перше – за 30 днів до Великодня,
друге – за 10. Перше з них – “про те,
чому хрещення називається банею пакибуття, а не оставлення гріхів, і що небезпечним є не лише порушувати
клятву, але й клястися, хоча б ми клялися справедливо”. Друге “Слово” –
“про жінок, котрі прикрашають себе
плетінням волосся і золотом, і про тих,
хто переймається прикметами, чи
замовами – що все є чужим християнСвятитель Іоанн Златоуст.
ству”49.
Мозаїка “Святительський чин”
Софії Київської, деталь.
Климент Олександрійський керував
1011–1018 рр.
настановою оглашених як предстоятель
Олександрійської оглашальної школи. Навчання поділялося на два курси,
котрим передував підготовчий курс. Цьому поділу навчання відповідали і
три головних творіння Климента: “Увіщування до Еллінів”, “Педагог”,
“Стромати”, так само, говорить Климент, як Бог-Логос (Слово) є Увіщувачем, Педагогом, Учителем. “Увіщування” звернене до язичників, тому
у ньому письменник переслідує полемічну мету і через доведення до абсурду спростовує язичницьке вчення про богів. “Педагог” відповідає першому оглашальному курсу і викладає правила практичного християнського
життя, християнської моралі. Зрештою, другий курс – “Стромати” вчить
основам віровчення, які розглянуті Климентом в глибоко символічному
ключі, навіть із застосуванням нумерології 50.
49

Иоанн Златоуст. Слова огласительные // Творения святого отца нашего Иоанна
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50
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Таким чином, “Оглашальні слова” були різними як за формою, так і
за змістом, адже мали гостроактуальний характер, відповідаючи нагальним
потребам дня. Одначе всі вони служили єдиній меті – підготувати людину
до хрещення, навчити її вірі. Про це красномовно свідчить Григорій Ниський: “Слово оглашення необхідне для тих, хто приступає до благочестивого життя, щоб Церква помножувалася приростом спасенних, тому що істинне вчення через настанову доходить до слуху невіруючих. Втім, не всім,
хто приступає до просвіти, прийнятним буде один і той же образ навчання,
але, за різницею вірувань, слід змінювати оглашення, (підкреслено автором), маючи на увазі одну й ту саму мету настанови, проте неоднаково користуючись доказами. Адже іншими поняттями керується юдействуючий,
й іншими пробуваючий в еллінстві… Тому за родом хвороби слід застосовувати і спосіб лікування”51.
З наведеного матеріалу напрошується висновок: “Промова філософа”
явно нагадує собою древні “Оглашальні слова”. Створюється враження
про існування за часів патріарха Фотія – активного провідника політики
християнізації слов’ян – спеціального тексту, призначеного для оглашення
князя – неофіта. Якщо наше припущення вірне, то, вірогідно, цей складений у Візантії документ у ІХ ст. був застосований у Великій Моравії і в Болгарії, а наприкінці Х ст. – на Русі, де зберігався у княжому або митрополичому архіві і при укладанні зводу 996–997 рр. був у відредагованому вигляді
вплетений у тканину літописної розповіді.
У цьому зв’язку варто згадати, що серед найдавніших слов’янських перекладів переважають твори авторів “золотого віку” візантійської риторики – Іоанна Златоуста, Григорія Богослова, з більш пізніх – Іоанна Дамаскіна, Козьми Веститора, Феодора Студита (до речі, останньому також
належить велика кількість оглашальних слів) тощо. Переклад насамперед
творінь ранньовізантійських проповідників пояснюється як їх високими
художніми достоїнствами, так і тим, що їхнє красномовство було звернене
до вчорашніх язичників, адже паралель з новонаверненими слов’янами
була надто наочною.
Більшість похвальних і численні учительні слова були перекладені у
зв’язку з церковними потребами у складі календарних збірок (мінейних і
тріодних гоміларіїв), але перекладалися і авторські колекції творів: збірка
з 13 (а згодом з 16) слів Григорія Богослова, Златоструй, що переважно
складався зі слів Іоанна Златоуста, а також складений майже повністю з
його творів тріодний гоміларій – Златоуст.
Для нашої теми особливо важливо відзначити, що серед найбільш ранніх перекладних творів у слов’ян були катехізми (повчання оглашальні),
51
Пространное огласительное слово святого отца нашего Григория Нисского, на
сорок глав разделенное. – М., 1859. – С. 1-2.
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зокрема Кирила Єрусалимського і
Феодора Студита52.
Варто зауважити, що “Промова
філософа” за своїм змістом і побудовою близько стоїть до древнього канону антіохійської літургії, що збереглася в Апостольських Постановах.
У молитовному євхаристичному чині,
славлячи Бога і перелічуючи Його
благодіяння, що спонукають людину
до вдячності, священик зупиняється
на перших актах Божественної діяльності – на створенні світу через Сина,
причому наголошується Божественність Сина і Його відношення до
Отця. Далі говориться про створення
через Сина ангельських чинів і різних
предметів царства природи. Потім
молитва переходить до створення
Св. Павло – апостол язичників.
людини і докладно описує акт твоМозаїка в барабані центрального
купола Софії Київської.
ріння, саму людину, зображує Рай,
1011–1018 рр.
гріхопадіння перших людей, історію
родини і потомства Адама; далі розповідається про головні події з життя
патріархів, долю народу Божого в Єгипті і Божі благодіяння під час виходу звідти іудеїв. Вказавши на хваління Бога різними ангельськими чинами, укладач молитви переходить до історії викуплення, причому репрезентує Христа хоча й єдинородним Сином Божим, народженим перед
усіма віками, одначе підлеглим, нижчим, службовою особою, і без тих
визначальних рис, у яких зображено відношення Сина до Отця за визначенням Нікейського собору і Отців IV ст. Цей погляд є напіваріанським
і є ще не розвиненим вченням про іпостась Христа, себто репрезентує
ранню редакцію літургії53.
Цікаво, що риси аріанства містить у собі і викладений Володимиру
Символ віри при його хрещенні, адже у Символі стверджується, що БогОтець старший за Сина, а стосовно Христа застосовується термін “подібносущний”, а не “єдиносущний” Отцю54.
52

Очерки истории культуры славян. – М., 1996. – С. 285-286.
Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике: Литургика. –
Сергиев Посад, 1918. – С. 77-78.
54
ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 112-113.
53
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Визначний німецький теолог, візантиніст і славіст Г. Подскальський
висловлює подив: яким чином у Сповідання віри, вкладене в уста Володимира, двічі закладається аріанська теза про “подібносущність”?55
А. Кузьмін пояснює цей напіваріанський Символ проникненням на
Русь кирило-мефодіївської традиції, що зберегла у собі риси аріанства. Історик аргументує наявність у кирило-мефодіївській традиції реліктів аріанства тим, що вона зазнала впливу рис західного християнства, які стійко
зберігалися у різних країнах Європи ще з часів готів-аріан і проникли у Подунав’я разом з ірландськими місіонерами56. Безсумнівним, одначе, є факт,
що величезна більшість словесності, що прийшла на Русь з хрещенням,
була створена у Візантії, а не у слов’янських землях. Русь отримала християнську літературу “готовою”, відібраною і перекладеною на Балканах.
Тож, аріанські риси кирило-мефодіївської традиції радше за все можна пояснити впливами на неї не західної, а навпаки – східної гілки християнства, а саме – Антіохійської Церкви.
У ранньохристиянській Антіохії, яку називають “Парижем Сходу” з її
рухливим, легковажним населенням, жадібним до розваг, сильними були
традиції язичництва, існувала впливова іудейська община. Відомо й те, що
тут було поширене аріанство57. У цих умовах гартувалася майстерність візантійських проповідників – катехетів, тому не дивно, що Антіохійська
Церква до появи Нікео-Цареградського Символу зберігала аріанські риси.
Творчий доробок антіохійських проповідників доби масового прилучення
людей до християнської Церкви, що відбився і у проповідницькій літературі і у літургії, став у нагоді при християнізації слов’ян. Все це дозволяє
висловити припущення, що через кирило-мефодіївську традицію на Русі
своєрідно переломилися древні обряди Антіохійської Церкви, що включали в себе літургійний чин, на основі якого виник той оглашальний текст,
котрий став протографом “Промови філософа”.
Вірогідність цього припущення підтверджує прикметний факт збереження у “Промові філософа” дати Різдва Христового за антіохійською
ерою. Належність пам’ятки до ранньохристиянської традиції засвідчує і
притаманна їй ряснота апокрифічних мотивів саме тієї доби, коли ще не
були розроблені канони Візантійської Церкви. Важко сказати чим пояснюється збереження аріанських рис у документах, пов’язаних з хрещенням
Володимира: неточністю перекладу58 чи наявністю реальних елементів арі55
Podskalsky G. Christentum und Theologische Literatur in der Kiever Rus (988–1237). –
Munchen: Beck, 1982. – P. 19.
56
Кузьмин А.Г. Западные традиции в русском христианстве // Введение христианства на Руси. – М., 1987. – С. 34-35.
57
Культура Византии: ІV – первая половина VII в. – М., 1984. – С. 348-349.
58
Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской
Церкви. – М., 1995. – Кн. 2. – С. 65-66.
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анства на Русі у Х ст.59 Річ у тім, що у мовному відношенні Сповідання віри
Володимира кваліфікують як болгарський текст, створений раніше середини Х ст.60
У світлі запропонованої нами атрибуції “Промови філософа” можлива
й така відповідь: перекладачі давніх літургійних текстів Антіохійської Церкви не могли змінювати їх зміст, адже це було компетенцією церковних Соборів. Очевидно, щодо зазначених текстів не існувало якоїсь канонічної
санкції, а у подібних випадках православна ортодоксія вимагала точного
дотримання обрядності.
Надзвичайно важливим тут видається мистецький аспект “Промови
філософа”, дослідженню якого не надавали належної уваги в науці. На
нашу думку, відбиттям обряду оглашення Володимира, очевидно, є епізод
із запоною, на якій було зображено Страшний суд. Даний сюжет, як правило, розміщували в західній частині храмів, найчастіше в нартексах (катехуменах), де стояли ті, хто каявся, а також оглашені. Серед пам’яток візантійського монументального живопису слід назвати фрески церкви
Панагії тон Халкеон у Фессалоніках (1028), розписи крипти Бачковської
костниці в Болгарії (третя чверть ХІІ ст.), церкви Панагії Мавріотіси в Касторії (початок ХІІІ ст.), мозаїку церкви Санта Марія Ассунта на о. Торчелло
(близько 1200); ця композиція набула поширення у ХІІ ст. і в храмах Північно-Східної Русі, серед яких варто передусім назвати новгородські
храми – Николо-Дворищенський собор (близько 1120) та церкву Спаса на
Нередиці (1199), стінопис яких зазнав безперечного впливу ранньої київської традиції61. Найдавніші ж зображення Страшного суду у монументальному живопису Києва зустрічаємо в нартексі Чудо-Михайлівської (кінець
ХІ ст.) і Кирилівської церков (середина ХІІ ст.)62.
У відповідності з канонами, в західному притворі храмів мали розташовуватися гаптовані зображення Страшного суду: відомо, що шиті тканини “без числа” прикрашали давньоруські храми. Цікаво, що традиція
розташування завіси у нартексах храмів була дуже стійкою, причому символіка такого розташування пов’язувалась з покаянням грішників. Зокрема
Симеон Фессалонікійський (ХV ст.) на питання, яке значення мають завіси
біля притворів, відповідає: “Потому-то в священных обителях и ограждают
храмы некоторыми завесами во время пения, совершаемого вне храма; а
59

Кузьмин А.Г. Западные традиции…. – С. 36-49.
Верещагин Е.М. Был ли креститель Руси Владимир еретиком – арианином? //
ИАН. – М., 1989. – Т. 48. – Вып. 1. – С. 52.
61
Пор.: Пивоварова Н.В. Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде: Иконографическая программа росписи. – СПб., 2002. – С. 80-86.
62
Див.: Ульяновский В. Выдубицкий Чуда архангела Михаила монастырь. История в
лицах, памятниках архитектуры и церковного искусства. – К., 2009. – С. 225-228; Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила. – К., 2005. – С. 108-113.
60
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входя в храм, отдергивают их, выражая тем, что Христос низшел ради нас
и, разорив средостение ограды и дав мир, возвел нас на небо. Да и впадшие
во грехи не дерзают входить внутрь храма. И совершая чин обновления,
мы наблюдаем это…”63.
Цікаво, що у східнохристиянському монументальному живопису Х –
першої половини ХІ ст. зображення Страшного суду не набуло популярності. Принаймні ця сцена відсутня не лише у храмах Х ст., але й у найбільших монументальних ансамблях першої половини ХІ ст. – Софії Київській (перша чверть ХІ ст.), Осіос Лукас у Фокіді (близько 1011), Неа
Моні на о. Хіос (1042–1056). Імовірно, не було такої сцени і в Десятинній
церкві Києва. Вірогідно, традиція зображати в стінопису храмів Страшний
суд почала поширюватися наприкінці ХІ ст., витіснивши більш ранній
звичай ілюструвати цей сюжет на іконах або гаптованих тканинах, на яких
він був, так би мовити, “рухливим”. Таку освячену на престолі ікону чи
тканину можна було принести у княжий палац для здійснення обряду оглашення, що, імовірно, і було зроблено у випадку з хрещенням Володимира.
Такий висновок випливає з функціонального характеру християнського мистецтва, яке було тісно пов’язано з літургією. Зовсім не випадково у православ’ї тема Страшного суду осмислена у літургії оглашених, як
про те свідчить “Тлумачення на Божественну літургію” преподобного
Максима Сповідника. Даючи пояснення літургії, він говорить, що вона
символічно зображує у своїх обрядах стан людини у нинішньому і майбутньому житті, її поступове сходження на шляху духовного удосконалення,
яке має завершитися у Царстві Слави. Керуючись останньою паралеллю,
Максим Сповідник вхід народу у церкву пояснює як навернення невірних
від невігластва й омани до пізнання Бога, покаяння і виправлення кожного
з нас; читання Писання означає вимогу Божественної волі стосовно нашого Спасіння; привітання “Мир всім”, що передує цим читанням, означає розраду за подвиги добра. Видалення оглашених з храму після читання
Євангелія означає проповідь Євангелія всім народам, після чого настане
кінець віку і грішні будуть відокремлені від праведних64. Примітно, що проповідь грецьким філософом Слова Божого Володимиру завершується демонстрацією князю картини Страшного суду, яка ілюструє відокремлення
грішних від праведних і хід одних у пекло, других – у Рай. Саме на даному
моменті акцентує літописець, підкреслюючи, як це вразило Володимира.
63

Блаженного Симеона архиепископа Фессалоникийского. Толкование о божественном храме и божественных тайнодействиях // Писания св. Отцев и учителей
церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. – Т. III. – СПб.,
1857. – С. 14.
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Максим Исповедник. Тайноводство // ЖМП. – М., 1987. – № 4. – С. 68-75.
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Ніщо не заважає припустити, що на ранніх стадіях існування християнства у Візантії оглашення неофіта, зокрема в Антіохійській Церкві, завершувалося ілюстрацією йому зображення Страшного суду на іконі або
шитій тканині, і пізніше ця практика була застосована візантійськими місіонерами у слов’ян. Те, що такий церковний чин існував насправді – промовисто засвідчує один з епізодів охрещення болгарського царя БорисаМихаїла (864 р.). Хоча болгарської пам’ятки про його охрещення не
збереглося, однак сюжет демонстрації Борису картини Страшного суду наводять візантійські хроніки Х–ХІІ ст. Так, Продовжувач Феофана (середина Х ст.) розповідає, як князь Борис, завзятий мисливець, виявив бажання зобразити в своєму палаці сцену полювання. Він запросив до себе
грецького живописця, ченця Мефодія, і коли той з’явився, Борис з Божого
промислу раптом наказав зобразити картину, один погляд на яку наводив
би на глядача жах. Мефодій же не знав нічого іншого, що якомога сильніше
наводило б страх, як Другого Божественного Пришестя, і зобразив його на
картині: з одного боку праведників, котрі отримують воздаяння за подвиги,
з другого боку грішників, які пожинають плоди посіяного у житті. Побачивши цю картину, князь, охоплений страхом Божим, по оглашенні у Божественних таїнствах серед глибокої ночі приймає хрещення65.
Цей самий сюжет зустрічаємо у Симеона Магістра (середина Х ст.),
Іоанна Скіліци (друга половина ХІ ст.) і Георгія Кедріна (рубіж ХІ–
ХІІ ст.)66. М. Соколов вважав цю розповідь легендарною, хоча зазначив,
що вона побудована на правильній думці: питання про долю людини після
смерті, на яке не давало ясної відповіді язичництво, нерідко змушувало
варварів навертатися у християнство. Так, король нортумбелландський
Едвін охрестився після того, як йому наочно роз’яснили християнське
вчення про майбутнє життя67.
Отже, маємо кілька свідоцтв про цілком певний зв’язок сюжету Страшного суду з наверненням язичницького державця.
Тому П. Толочко слушно зазначає, що включення до літопису болгарського сказання (себто “Промови філософа”) про хрещення царя Бориса
дозволяє припустити і повторення ситуації68.
На думку А.-Е. Тахіаоса, у Візантії існував – і не міг не існувати за унітарного характеру держави – єдиний “слов’янський проект”, у рамках
якого здійснювалося хрещення як Болгарії, так і Русі69.
65

Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. – М., 1992. –
С. 325.
66
Соколов М. Из древней истории болгар. – СПб., 1879. – С. 233-241.
67
Там же. – С. 142.
68
Толочко П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий. – К., 1996. – С. 88.
69
Tachiaos A. – E.N. The Greek Metropolitans of Kievan Rus: An. Evolution of Their
Spiritual and Cultural Activity // Harvard Ukranian studies. – Cambridge (Mass.) : Harvard
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Постає питання: звідки літописець узяв текст оглашення Володимира,
а також вкладений у вуста князя Символ віри? Тут можна згадати зауваження М. Присьолкова про звичай візантійської церковної адміністрації
при заснуванні нової кафедри складати “нотатки історичного характеру
про причини, місце й осіб цієї події”. Історик пояснював цим виникнення
Найдавнішого зводу 1037 р., пов’язуючи таким чином початок літописання
із заснуванням митрополичої кафедри у св. Софії 70. Не зайвим буде згадати
і висновок Д. Лихачова щодо Сказання про поширення християнства на
Русі, покладене в основу руського літописання71.
Варто нагадати загальновідомий висновок О. Шахматова про виникнення Найдавнішого літописного зводу в 1039 р. при митрополичій кафедрі в Софії Київській72. У подальшому дослідники руського літописання
підтримували гіпотезу О. Шахматова або ж принаймні намагалися навести
нові дані на користь того, що найдавніші зводи виникли в ХІ ст. Однак наукою доведено виникнення Найдавнішого зводу при митрополичій кафедрі у Десятинній церкві ще у 996–997 рр., причому, як гадає Б. Рибаков,
в руках у літописців була окрема повість, що завершувалася цими роками73.
Якщо, враховуючи цю обставину, наведені вище цілком логічні міркування М. Присьолкова і Д. Лихачова поставити у сучасний науковий контекст, можна зробити таке припущення: в основу Найдавнішого зводу
кінця Х ст., складеному на княже замовлення, було покладено Сказання
про хрещення Русі – головну подію її історії, героєм якої є сам князь-замовник Володимир. Недаремно стрижнем літописної розповіді про найдавнішу історію слов’ян і Русі є розгляд етапів їх християнізації, кульмінацією якої є Володимирове хрещення. Імпульсом для цього стало не
зіткнення руських племен з християнським світом, як те обстоює Г. Подскальський74 а, як гадаємо, концепція історії новонаверненої Київської
держави, покладена в основу Найдавнішого зводу часів Володимира і збережена та продовжена літописанням Ярославової доби.
Отже, Сказання про хрещення Русі, ймовірно, було складено на основі
документів з митрополичого архіву при Десятинній церкві, зокрема вищеuniv.: Ukr. Research inst., 1990. – Vol. 12/13: 1988/1989: Proceedings of the International
congress commemorating the Millenium Christianity in Rus-Ukraine. – P. 436.
70
Приселков М.Д. История русского летописания ХІ–ХV вв. – М., 1996. – С. 61;
Лихачев Д.С. Великое наследие... – С. 91.
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Приселков М.Д. История русского летописания... – С. 91.
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Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах...
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Черепнин Л.В. “Повесть временных лет”, ее редакции и предшествующие ей летописные своды // ИЗ. – 1948. – № 25. – С. 293-333; Тихомиров М.Н. Начало русской
историографии. – М., 1979; Рыбаков Б.А. Древняя Русь: Сказания; Былины; Летописи. – М., 1963. – С. 175; Толочко П. Десятинна церква – центр давньоруської духовності // Церква Богородиці Десятинна в Києві. До 1000-ліття освячення. – К., 1996. –
С. 12.
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згаданих “нотаток історичного характеру”, до яких належали тексти,
пов’язані з особистим наверненням Володимира. Маються на увазі тексти
його оглашення та Символу віри, які стали сакральним ядром Сказання:
перший з них означає звернення Бога до Володимира, адже Священне Писання є Словом Божим, другий – відповідь Володимира Богу, бо саме так
сприймається Символ віри. Хрещення, як одне з найважливіших християнських таїнств, є зв’язуючою ланкою між небесною і земною ієрархіями –
перша очолюється Христом як образом Бога невидимого (2 Кор., IV), а
друга репрезентована чином священнослужителів і чином віруючих. За архаїчними уявленнями, Володимир був харизматичним вождем, уособленням свого народу, тому літописна концепція хрещення Русі зводила цю
подію до особистого навернення князя. Напевне, до 10-річного ювілею
хрещення Володимира, яке сприймалося сучасниками як хрещення Русі,
і було приурочено звід 996–997 рр.
На наше переконання, причина включення до літопису великих за обсягом сакральних текстів криється не лише у намаганні логічно викласти
історію хрещення Володимира, а й у особливостях середньовічної ментальності. Людина тієї доби сприймала літературу як священнодійство, читач
наче перебував у молитовному пристоянні тексту, відчував благоговіння
до нього, як до ікони75.
Читання тексту, так само, як сприйняття сакральної архітектури і живопису, мислилося своєрідною літургією. Подібно до того, як відтворювані
літургією події Священної історії відбуваються знов і знов, так і розповідь
про Володимирове хрещення, накладаючись на канву хрестильного обряду, вводить цю подію у вічність. За спостереженням Д. Лихачова, у відповідності з феодальним етикетом, середньовічний письменник про кожний рід фактів писав у властивій цій групі фактів манері, у своєрідному
стилістичному трафареті76. Розвиваючи точку зору Д. Лихачова, Р. Піккіо
пише, що у середньовічній літературі існували “зразки” і “еталони” (Д. Лихачов називає їх “жанрами”), здатні увійти у будь-які ансамблі (твори). Останні усвідомлювалися як втілена у різних “писаннях” відкрита Книга Істини, у яку вписуються нові сторінки. Сам автор тексту сприймав себе як
свідка, реєстратора духовної і фактичної правди. Проблема визначення
“зразків” і “еталонів” тісно пов’язана з ідеєю Slavia Orthodoxa, адже їхня
дія розповсюджувалася на всю територію православного слов’янства і
складала “ізонорму” середньовічної художньої мови. Ті компоненти тексту, які не могли бути прямо перенесеними з одного ізводу в інший, тобто
те, що вимагало перекладу, – все це поступово складалося у національну
75
Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси // Лихачев Д.С. Избранные работы: В 3 т. – Л., 1987. – С. 18.
76
Там же. – С. 69-70.
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літературну систему. Одначе тут слід мати на увазі тривалий симбіоз національного і загальноцерковнослов’янського77.
Варто враховувати також тісний зв’язок “духовного” і “світського” у
давньоруських пам’ятках. Це було зумовлено як тим, що літературний твір
безпосередньо адресувався конкретній аудиторії (з урахуванням місця, часу
написання тощо), так і тим, що твір включався у загальний хід розвитку літератури. Домагання світсько-політичного характеру мали звичай провадити у життя за допомогою релігійних норм, а духовні вимоги – здійснювати, спираючись на світсько-політичну аргументацію78.
Наведені міркування добре пояснюють і різножанровість “Повісті
врем’яних літ”, і включення до її складу відповідно відредагованого оглашального тексту Володимира, і, зрештою, перегук дійсних обставин хрещення Бориса і Володимира.
Відображення історичних реалій доби хрещення Русі, що постають із
“Промови філософа”, можна простежити і у давньоруських пам’ятках мистецтва.
Знаменно, що “Промова філософа” багато в чому перегукується з передсмертною промовою архідиякона Стефана у “Діях апостолів”, що, по
суті, являє собою Сповідання віри, викладене у формі катехізми (Дії. 7).
Причому ціла низка фраз “Промови філософа” буквально повторює слова
промови Стефана – друга, імовірно, стала для першої сакральним прототипом, що засвідчує особливу роль цього святого у християнському пантеоні новонаверненої Русі. Недаремно у мозаїчному “Святительському
чині” Софії Київської, яка є храмом-меморіалом хрещення Русі, велично
постає образ архідиякона Стефана. Ряд святителів тут починають постаті
Єпіфанія Кіпрського і Климента Римського, через які символічно прославляються головні діяння Володимира по хрещенню Русі – створення Десятинної церкви, освяченої на день пам’яті Єпіфанія (12 травня), і запровадження першого загальнодержавного культу Климента, чиї мощі
Володимир приніс із Корсуня і поклав у Десятинній церкві79.
У центрі ряду святителів зображені пліч-о-пліч Миколай Чудотворець
і архідиякон Стефан80, причому таке поєднання персонажів у руській і візантійській іконній традиції невідоме. Зате воно зустрічається у давньоруській кам’яній пластиці, де набуває глибокого внутрішнього змісту.
77

Picchio R. Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom //
American contributions to the seventh International congress of slavists. – W-wa, Aug. 21–
27, 1973. – Columbus (Ohio), 1973. – Vol. 2 : Literature and folklore. – P. 439-467.
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Seeman K.-D. Zum Weltlichen in der altrussischen Literatur // Forshungen zur
ostueropashen Geschichte. – Wiesbaden, 1978. – Bd. 25. – S. 330-341.
79
Никитенко Н.Н. Русь и Византия... – С. 125-127.
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Логвин Г.Н. София Киевская: Альбом. – К., 1981. – Рис. 69.
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а
Святительський чин. Мозаїка. Софія Київська, головний вівтар. 1011–1018 рр.:
а) північна половина
б) південна половина

Архідиякон Стефан. Мозаїка.
Михайлівський Золотоверхий собор
Києва, головний вівтар. 1108–1113 рр.

Св. Миколай. Фреска.
Софія Київська, центральна нава.
1011–1018 рр.

Йдеться про невеликі кам’яні різьблені ікони-образки XIV–XV ст., що є
паломницькими реліквіями. Їхні різьблені композиції втілюють образ
храму, причому якщо на лицевому боці розміщений сюжет “Гробу Господнього”, то на звороті його місце посідають постаті Миколая і Стефана.
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А. Риндіна переконливо пов’язує ці образи з ідеєю райських врат, що знаменують собою вхід у Царство Боже, у Горній Єрусалим , символом якого
є вівтар. Миколай у народній свідомості здавна шанувався “привратником
раю”, і ці уявлення походять від візантійської агіографічної літератури
Х ст., де описано не лише ходіння святого на поклоніння Гробу Господньому, а й чудесний епізод із священними вратами біля хресного дерева,
що розкрилися перед Миколаєм. Стефан же, побитий камінням, загинув
мученицькою смертю неподалік від майбутнього храму Воскресіння в Єрусалимі, де була споруджена церква на його честь. Він став першою після
Христа жертвою гонінь, тому й отримав ім’я “первомученик”81. Однак популярність святих Миколая і Стефана на Русі і їхній взаємозв’язок саме у
руській свідомості могли до того ж мати і свої місцеві київські корені, тим
більше, що їхні культи мали яскраво виражений місіонерський характер.
Недаремно Миколаю були присвячені вівтарі Десятинної церкви і Софії
Київської. Обидва храми володіли чудотворними іконами святого, причому ініціатором широкого розповсюдження культу Миколая був, як гадають, Володимир Святославич, який за тогочасною антропонімічною традицією крім хрестильного імені Василь, мав і молитовне ім’я – Миколай82.
Неабияке значення для Володимира мав і культ Стефана, двірцевий храм
якого у Константинополі відігравав роль домової церкви імператорської
родини, з якої походила княгиня Анна. У цьому храмі-мартирії вкупі лежали мощі архідияконів Стефана і Лаврентія (до речі, образ останнього фігурує поруч з образом Стефана у “Святительському чині” Софії). Частина
мощей Стефана зберігалася у Софії Київській83, тож не виключено, що їх
привезли на Русь наприкінці Х ст. для здійснення обряду оглашення Володимира. Великий знавець і опікувач київських святинь митрополит
Петро Могила, відроджуючи українське православ’я, віднайшов і зібрав
мощі святих, що здебільшого потрапили на Русь за домонгольських часів.
Симптоматично , що частина мощей Стефана була також покладена у Десятинній церкві, зведеній Могилою на руїнах її древньої попередниці.
Вони зберігалися і в останньому Десятинному храмі, змурованому в ХІХ ст.
і знесеному у ХХ ст.84
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Никитенко Н., Верещагина Н. Проблема имянаречения князя Владимира в свете новых
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Можна гадати, що саме тому в оглашальний текст спеціально для Володимира були вставлені пасажі з промови Стефана, що і відбилось у літописній “Промові філософа”.
Таким чином, “Промова філософа” – найдавніший твір вітчизняної
літератури – є яскравим зразком симбіозу національного й універсального,
києворуським перекладом “еталону” Slavia Orthodoxa.
Ця пам’ятка, яка належить до спадку кирило-мефодіївської традиції,
свідчить, що в Київській Русі знайшов продовження слов’янський варіант
християнства, вказуючи цим на використання досягнень його культури.
Водночас “Промова філософа” є унікальним історичним документом, що
дає змогу наблизитись до відтворення картини особистого навернення Володимира Святославича.

1.3. Prima signatio Володимира та хрещення Русі
Хрещення князя Володимира – головна, поворотна подія не лише в
його особистому житті, але й у житті усієї Київської держави, усього східного слов’янства. Русь в особі Володимира зробила свій цивілізаційний
вибір, причому вибір суверенний, вільний. Як можна судити з “Промови
філософа”, Володимира особливо приваблював у християнстві його історизм, розповідь про втрачений земний Рай і християнська перспектива отримання через нову віру життя вічного й радості без кінця у Царстві Небесному. За словами філософа, запорукою такої перспективи мало стати
особисте навернення князя, адже сучасність сприймалася як пора здійснення біблійних пророцтв.
“Повість врем’яних літ” наводить розлогу розповідь про шлях Володимира до істинної віри, який завершується сюжетом хрещення та вінчання з
царівною Анною в Корсуні в 988 р. Ця розповідь давно вже стала хрестоматійною і знаною. Тим не менш, нам невідомо точно ні коли охрестився
князь Володимир, ні якими були обставини прилучення князя до християнської віри. Без сумніву, важливою є роль причорноморського Корсуня в
цій події. Київ і Корсунь – дві точки на мапі, розділені майже тисячею кілометрів шляху, проте події розгорталися на значно більшому просторі, що
включав у себе терени Візантійської імперії і сусідніх з нею країн. Це, поза
сумнівом, наклало відбиток на характер київського християнства, а відтак – на весь процесс розбудови грандіозної просторової ікони Нового Єрусалима на берегах Дніпра. Плин подій, пов’язаних з наверненням князя Володимира в християнство, розтягнувся на кілька років, охопивши меншою
мірою хронологічний період з 986 по 989 р. Отже, розглянемо початкову
ланку у тому єдиному ланцюгу подій, що змінили всю подальшу долю РусіУкраїни й заклали підвалини нового сакрального образу Києва.
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Як відомо, хрещення Русі не було результатом християнської
місії,
воно
відбулося за ініціативою верховної влади
внаслідок внутрішнього розвитку соціальних і політичних
структур, котрі шуЯзичницький пантеон Володимира.
кали собі ідеологію,
Мініатюра Радзивілівського літопису. Арк. 45. ХV ст.
здатну підтримати їх
краще, ніж язичництво. Тож, на Русі утвердилося християнство “константинівського зразка”, так само, як і в інших європейських країнах, що
увійшли до сім’ї християнських держав подібним шляхом. Хрещення Русі –
не ізольований факт в історії Європи кінця Х ст. До цього часу народи, що
залишилися поза межами Візантійської імперії та каролінгської Європи
(слов’яни, угорці, скандинави), так само, як і Русь, з тих же мотивів і тим
самим шляхом, за ініціативою правителя приймають християнство. Вибір
між західною та східною традиціями, зроблений Володимиром, був зумовлений передусім геополітичним фактором, тому при осмисленні подій необхідно вписати їх у загальну лінію русько-візантійських стосунків кінця Х ст.
Обставини хрещення Русі неоднаково висвітлюються у давньоруських
та іноземних джерелах, тому в науці поширена думка, що перша і друга
групи джерел перебувають у протиріччі між собою85.
Розглянемо спочатку дані вітчизняних джерел. Руські звістки містяться
у двох джерелах: 1. У “Повісті врем’яних літ”; 2. У Житії святого Володимира – агіографічному творі, відомому у кількох варіантах та редакціях,
найдавніший з яких, як вважають, входить до складу “Пам’яті і похвали
князю руському Володимиру” Якова Мніха86. Інші давньоруські твори, які
згадують хрещення Володимира та Русі, повторюють чи розвивають дані
двох вищезгаданих джерел, не зачіпаючи суті розгорнутої в них концепції.
Стисло викладена літописна історія хрещення Володимира виглядає
так. 986 року до Києва прибули місіонери з різних країн. Володимир,
майже переконаний у тому, що істинною є лише грецька віра, все ж вирішує “почекати ще трохи”. 987 року князь відправляє своїх послів випробовувати віри і служби мусульман, католиків та православних. Повернувшись у Київ, посли радять Володимиру прийняти грецьке християнство,
85
86
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на що Володимир погоджується, запитавши бояр про місце
хрещення, а ті відповідають: “гдh ти любо”.
Наступного року (988)
Володимир йде на
Херсонес, обкладає і
захоплює його. А тоді
виставляє імператорам вимогу віддати за
нього їхню сестру
Анну, попередивши,
що в разі відмови він
учинить з КонстантиВибір віри Володимиром. Олійний живопис.
нополем так, як з ХерСофія Київська, Успенський вівтар. ХVІІІ ст.
сонесом. Збентежені
імператори відповідають про свою згоду на шлюб, однак після того, як
Володимир охреститься. На це князь говорить посланцям від царів, що
він уже уподобав їхню віру і готовий прийняти хрещення. Імператори відправляють у Херсонес сестру супроти її волі в супроводі сановників і священників. Із Божого допусту в цей час розхворівся Володимир очима, та,
прийнявши за порадою Анни хрещення, чудесно прозрів. Побачивши
чудо, охрестилася і його дружина. Охрестилися ж вони, говорить літописець, у церкві святої Софії, і стоїть та церква посеред міста, де торгують
корсунці. А далі додає: “Се же не свhдуще право глаголють, >ко крестилъс# есть в Киевh, и ини же рhша: в Василиви, друзии же инако скажють””. Після цього Володимиру був викладений доволі великий Символ
віри87.
Дещо відмінну від літописної хронологію подій подає “Пам’ять і похвала князю руському Володимиру” Якова Мніха. Згідно з цим джерелом,
Володимир жив після хрещення 28 літ, тож охрестився 987 р.; на третє літо
по хрещенні (989) Корсунь узяв; на четверте літо (990) заснував церкву Богородиці; на п’яте літо (991) Переяславль заклав; на дев’яте літо (996) дав
церкві Богородиці десятину88. Аналіз “Пам’яті і похвали” привів О. Шахматова до висновку, що ця пам’ятка має у своєму складі давнє Житіє Володимира, написане на підгрунті записів Найдавнішого літописного зводу.
Одним із доказів цього О. Шахматов вважав те, що “Пам’ять і похвала” не
87
88
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знає того, що Володимир охрестився у Корсуні, дотримуючись давнішого,
ще не вилученого переказу про те, що Корсунь було взято вже після хрещення89. Причому дату хрещення Володимира у 987 р. підтверджує “Читання” про Бориса і Гліба Нестора, де прямо говориться, що князь охрестився “въ лhто 6495 отъ сотворения мира”, тобто у 987 р.90 О. Шахматов
підсумовує, що в ХІ ст. були відомими два сказання про хрещення Володимира: перше з них повідомляло про хрещення князя від грецького філософа, котрий прибув у Київ; друге – говорило про хрещення Володимира
в Корсуні. Віддаючи перевагу київській версії навернення князя, О. Шахматов називає літописне сказання “Корсунською легендою про хрещення
Володимира”. “Корсунська легенда”, на думку О. Шахматова, спочатку існувала в окремому від літопису вигляді і склалася не раніше другої половини або навіть й останньої чверті ХІ ст. Хоча в основу Корсунської легенди покладені дійсні історичні факти: похід Володимира на Корсунь,
одруження на грецькій царівні тощо, однак легенда злила воєдино різночасові події, надавши єдності тому, що насправді такої єдності не мало91.
Отже, в основі версії О. Шахматова лежить заперечення достовірності літописного переказу, адже літописець, як гадав історик, лише узгоджував
літературні джерела, внаслідок чого розповідь про охрещення Володимира
в Корсуні є штучним твором, побудованим не на фактичному, а на чисто
літературному матеріалі.
Після праць О. Шахматова розробка проблеми пішла іншим напрямом.
Вчені обговорювали вже не історичну достовірність оповіді, а структуру
повісті, час і умови виникнення кожної з її складових частин та їх автентичність. Основний принцип аналізу, сформульований О. Шахматовим,
прийнятий і сучасною наукою. На жаль, це призвело до надто скептичного
ставлення до літописного переказу про хрещення Русі, а часом навіть і до
майже повного заперечення його достовірності. Це особливо стосується
праць таких авторитетних істориків, як М. Брайчевський і А. Поппе, висновки яких набули популярності у вітчизняних та зарубіжних наукових
колах. Йдеться передусім про концепцію польського дослідника А. Поппе,
яка є широко визнаною у сучасній зарубіжній історіографії92. А. Поппе
вельми низько поціновує достовірність літопису як джерела про хрещення
Володимира: “Ми пропонуємо відмовитися від трактування літописної
розповіді про хрещення як достовірного першоджерела лише дещо зміне89
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ного вставками літературного характеру. Літописна розповідь про хрещення є вагомим першоджерелом для розуміння давньоруської історичної
самосвідомості, початкового періоду давньоруської історіографії, літературного та релігійного побуту, дійсного ходу подій ХІ – початку ХІІ ст.,
тобто часу, коли була складена ця розповідь”93.
Таким чином, у науці встановилася започаткована О. Шахматовим традиція, яка заперечує достовірність літописних повідомлень про час, місце
та обставини особистого навернення Володимира. Як справедливо зазначає С. Бєляєв, ця проблема, незважаючи на величезну кількість літератури,
що побачила світ у зв’язку з 1000-річчям хрещення Русі, не отримала свого
задовільного вирішення. Захоплення критикою літописних даних призвело
до повної руйнації картини початкового етапу християнізації Русі, що реконструюється на підставі літописної оповіді, хоча науково вивіреної альтернативи останній не створено. Тож, нагальним є завдання більш глибокої і переконливої інтерпретації літописних звісток. Дослідник пише, що,
не передрікаючи висновків, він насмілюється висловити тезу про те, що
літописна розповідь у цілому дає достовірну інформацію про корсунський
похід і про хрещення князя Володимира94.
Підтримуючи точку зору О. Бєляєва, котрий присвятив багато років
як вивченню проблеми хрещення Русі загалом, так і археологічному дослідженню християнських пам’яток Херсонеса зокрема95, спробуємо перевірити його тезу на підгрунті запропонованої атрибуції “Промови філософа”.
Отже, якщо “Промова філософа” дійсно є історичним документом,
пов’язаним з оглашенням Володимира, то обидві дати особистого хрещення князя, що фігурують у давньоруській літературі, є істинними: 987 р., названий у “Читанні” про Бориса і Гліба Нестора і у “Пам’яті і похвалі” Володимиру Якова Мніха, – це рік оглашення Володимира, а 988 р., що
фігурує у літописі, чи 989 р., згаданий у “Пам’яті і похвалі” як рік взяття
Корсуня, – це рік його охрещення.
Звернемо увагу на свідчення Новгородського першого літопису за Комісійним списком: “В лhто 6497. Крестися Володимиръ и вся земля Руская; и поставиша в Киевh митрополита, а Новуграду архиепископа, а по
иным градом епископы и попы и диаконы; и бысть радость всюду”96. Отже,
за Новгородським літописом хрещення Володимира і Русі відбулося 989 р.
93
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Цю ж дату хрещення Русі наводить Псковський перший літопис97. Під
989 р. у Вологодському літописі читаємо: “Князь Владимер взя Корсунь
град, и крестися ту, и поя себе жену Анну Греческую. И приде из Корсуня
и крести всю землю Рускую”98.
Також істинним здається й відображене у літописі давнє передання про
охрещення Володимира в Києві або Василєві, яке викликало скептичне
ставлення багатьох істориків до літописного повідомлення про охрещення
князя в Корсуні у 988 р. У Києві або Василєві, ймовірно, мало місце оглашення князя, під час якого він, згідно з цим обрядом, отримав нове християнське ім’я – Василій, що відбилося у назві міста; таїнство ж хрещення
він, вірогідно, прийняв у Корсуні. Остання обставина значною мірою підтверджується результатами археологічних досліджень середньовічного Херсонеса, під час яких були виявлені рештки баптистерія (хрестильні) біля так
званої Уварівської базиліки; С. Бєляєв аргументовано доводить, що це і є
та сама згадувана у джерелах базиліка, у якій охрестився Володимир99.
Вважаємо за необхідне звернути увагу ще на одну християнську
пам’ятку, яка, на наше переконання, містить у собі оригінальні дані з розглядуваної проблеми. Йдеться про унікальні світські фрески двох сходових
веж Софії Київської, атрибутовані у сучасній науці як тріумфальний великокняжий цикл, що ілюструє укладення династичного шлюбу Володимира
й Анни напередодні хрещення Русі. На фресках південної вежі зображено
прийом послів Володимира Василієм ІІ на константинопольському іподромі та в імператорському палаці; на фресках північної вежі відображено
коронацію принцеси Анни в Константинополі під час її заручин з Володимиром. Зроблено та всебічно аргументовано висновок, що коронаційні
урочистості відбулися наприкінці грудня 987 – на початку січня 988 рр. і
були пов’язані з наданням Володимиру кесарського чину у відповідності з
візантійськими церемоніально-дипломатичними нормами100. З цього
можна виснувати, що на час укладення династичного шлюбу Володимир
вже не був язичником.
Ця концепція прийнята в сучасній науці. Зокрема зазначено, що дослідження Н. Нікітенко “выявили выдающееся место гречанки в деле христианского строительства, создания первого храма в Киеве, разработки
программы фресковых композиций св. Софии”101.
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Перевіримо тепер, як реконструйована нами на підгрунті даних давньоруських джерел версія охрещення Володимира узгоджується із свідченнями середньовічних іноземних авторів.
У сучасній історіографії питання про політичні передумови прийняття
Руссю християнства розглядається передусім на підгрунті свідчень арабського хроніста Ях’ї Антіохійського – сучасника Володимира і Ярослава.
Ще М. Грушевський зазначав, що “це оповідання про зносини Візантії з
Володимиром Святим дуже важливе, бо йде з доброго джерела”102. Такої ж
оцінки хроніці Ях’ї надають і сучасні українські історики103. Ях’я розповідає
про заколот малоазійських феодалів, очолюваних Вардою Фокою, котрий
восени 987 р. проголосив себе імператором і рушив з військом через Малу
Азію на Константинополь. Коли узурпатор зупинився навпроти столиці,
на протилежному березі Босфора, законна влада потрапила у безвихідь. Імператор Василій ІІ змушений був звернутися по допомогу до київського
князя Володимира, володаря могутньої язичницької держави. “І згодився
він на те, – пише Ях’я. – І уложили вони поміж собою умову про посвоячення, і оженився цар Руси з сестрою царя Василя, як цей поставив йому
умову, щоб він охрестився і вся людність його країв, а то народ великий. І
тоді Русь не признавалась ні до якого закону і не знала жодної віри. І послав
до нього цар Василь пізніше митрополитів і єпископів, і ті охрестили царя
і всіх, кого містили в собі його землі, і послав до нього сестру свою, і та побудувала багато церков в земли Руси. І коли зайшла у них умова про шлюб,
прийшли війська Руси також і сполучились з військами греків, які були у
царя Василя, і пішли всі разом на боротьбу з Вардою Фокою морем і суходолом в Хризополь. І перемогли вони Фоку, і опанував цар Василь край
приморський, і забрав всі кораблі, які були у Фоки”104.
Після перемоги під Хризополем, яка сталася навесні або влітку 988 р.,
Василій ІІ за допомогою руського війська остаточно розбив узурпатора під
Абідосом в ніч з 12 на 13 квітня 989 р.: “І рушив цар Василь і брат його Констянтин разом зі своїми військами і з військами Руси, і зустрілися з Вардою
Фокою в Абідосі – а це недалеко від берега константинопольського – і побили Фоку, і вбито його в суботу 13 нисана (квітня) того ж року … і принесено його голову в Константинополь і виставлено. І тягнувся його бунт
один рік і сім місяців”105.
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А. Поппе зауважує, що цей текст містить велику кількість
дат, однак дотримується не хронологічної послідовності подій, а вишикує їх у
причинно-обумовлений ряд106. На наше
переконання, Ях’я
дійсно
обумовлює
причини подій, одначе, ми не можемо погодитися з тим, що
Імператор Василій ІІ (ліворуч)
на фресці вежі Софії Київської 1011–1018 рр.
хроніст не дотримуі на візантійській мініатюрі 1019 р.
ється хронологічної
послідовності у їх викладенні: Ях’я скрізь уточнює час кожного епізоду,
прив’язуючи його до певної історичної ситуації. Справді, якщо уважно
придивитися до послідовності подій у хронологічному континуумі хроніки
Ях’ї, то вимальовується така картина: коли Володимир зобов’язався охреститися і оженився на сестрі імператора, на Русі ще панувало язичництво.
Лише згодом, коли проминув деякий час після укладення “умови про посвоячення”, Василій IІ прислав до Володимира Анну з митрополитами та
єпископами, котрі охрестили князя та його державу.
Якщо врахувати факт оглашення Володимира грецьким філософом у
Києві, то можна зрозуміти свідчення Ях’ї про зобов’язання
князя хреститися в той час,
коли Русь ще була язичницькою. Можна зрозуміти й те, що
саме тоді Володимир одружився на Анні, адже за середньовіччя шлюбом вважалися
заручини – “умова про посвоячення”, весілля ж було актом
виконання цієї умови, тому Василій прислав Анну до ВолодиПрибуття царівни Анни в Корсунь.
мира “пізніше”. З іншого боку,
Мініатюра Радзивілівського літопису.
Арк. 62. ХV ст.
Володимир міг одружитися (за106
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ручитися) з Анною лише будучи християнином, а таким він міг вважатися
тільки після свого оглашення.
Варто також врахувати й те, що за свідченням арабського хроніста охрещення Володимира і Русі відбулося значно пізніше укладення угоди між
ним і імператором, на що звернув увагу перекладач і дослідник хроніки Ях’ї
В. Розен107. Історичну канву подій, накреслену Ях’єю, належить доповнити
звістками інших авторів. Свідчення, що їх повідомляють візантійські історики про ці події, містяться у таких джерелах: 1. У згадці Михаїла Пселла
(середина ХІ ст.) про прибуття руського війська та його битву з армією
Варди Фоки108. 2. У стислих повідомленнях про ці події хроністів Скіліци
та Зонари (ХІ–ХІІ ст.), котрі згадують цінну подробицю: перед битвою під
Хризополем Василій ІІ встиг одружити Володимира з Анною109. Таким
чином, князь побрався з принцесою не пізніше весни – початку літа 988 р.
3. У надзвичайно важливій інформації сучасника подій Лева Диякона про
захоплення русами Херсонеса. Він повідомляє, що напередодні падіння
Херсонеса на небі з’явилися вогняні стовпи (північне сяйво) як провість
цієї події, і далі зауважує, що незабаром з’явилася комета, яка провіщала
нове лихо: землетрус у Константинополі110. Оскільки згадані небесні феномени точно датовані Ях’єю, а також частково іншим сучасником подій –
вірменським істориком Степаносом Таронським (Асохіком), В. Васильєвський та В. Розен першими встановили, що Херсонес був узятий між
7 квітня, коли були видимі вогняні стовпи, і 27 липня 989 р., коли з’явилася
комета111. Отже, Анна прибула у Херсонес не раніше 7 квітня 989 р. А це
означає, що заручини Володимира з Анною відбулися до весни 988 р., а весілля – після 7 квітня 989 р.
Якщо візантійські автори нічого не говорять про хрещення Русі, то
Асохік згадує це у повідомленні про подію 1000 року. Розповідаючи про сутичку між русами і грузинами, загони яких з 988 р. входили до складу візантійської армії, Асохік зауважує: “Тоді весь народ рузів, що був там, піднявся на бій; їх було 6 000 чоловік – піших, озброєних списами і щитами,
яких просив цар Василій у царя рузів у той час, коли він віддав сестру свою
заміж за останнього. В той же самий час рузи увірували в Христа”112.
У світлі цих фактів, вважає А. Поппе, важко погодитися з ситуацією,
за якої військо Володимира билося за Василія ІІ і одночасно Володимир
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здійснив похід проти цього імператора на Херсон, щоби забезпечити собі
право на руку сестри останнього. Звідси, пише А. Поппе, можна виснувати,
що Володимир діяв не супроти міста, лояльного по відношенню до імператора, а супроти бунтівного; тож Херсон визнав владу узурпатора, а Володимир, союзник Василія, прагнув установити там порядок113.
Гіпотеза А. Поппе була піддана критиці з боку російських та українських істориків, котрі зазначили, що вона суперечить прямим вказівкам
джерел: “Повість врем’яних літ” та “Історія” Лева Диякона характеризують
цей похід як відверто ворожу щодо Візантії акцію114.
Західноєвропейські джерела про ці події практично відсутні. Виключенням є цінне повідомлення сучасника Володимира – Тітмара Мерзебурзького: “Поступлю далі в своїх увагах і згадаю про неправдивий вчинок
короля руського Володимира. Він взяв жінку з Греції на ім’я Олена, що засватана була за Оттона ІІІ та хитрим підступом відібрана, і за її намовою
прийняв святу віру християнську, але добрими ділами її не украсив”115. В
історіографії стало ледве не загальним місцем звинувачення Тітмара у плутанині. Наприклад, у М. Брайчевського читаємо: “Важко зробити в такому
короткому уривку більше помилок, ніж у цитованому тексті. Грецьку принцесу, видану за Володимира, звали не Олена, а Анна. Тут очевидна плутанина з княгинею Ольгою, чий надгробок інформатор Тітмара бачив у Десятинній церкві. Анна ніколи не була заручена з імператором Оттоном ІІІ.
Тітмар, напевне, має на увазі невдале женихання французького принца Роберта, але як звали грецьку царівну, чиєї руки він домагався, нам невідомо... Анна була рідною тіткою Оттона ІІІ, а відтак ніяк не могла виступати в ролі нареченої. Тому відпадає і звинувачення грецьких царів Василя
і Константина у підступності… Невірно, що Володимир хрестився за наполяганням дружини, бо шлюб з нею брав уже будучи християнином… Такі
неточності різко знижують джерелознавчу вартість Тітмарової хроніки”116.
Подібні судження зустрічаємо у М. Ільїна117, Б. Свердлова118, О. Назаренка119
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та ін. Однак жодна з вищенаведених зауваг істориків не має повної доказової сили.
По-перше, Тітмар, як людина наближена до німецького імператорського двору, добре орієнтувався у сучасних йому міжнародних подіях
(помер 1018)120 і не міг вигадати колізію з жениханням Оттона ІІІ, тим
більше, що останній не був племінником Анни, бо його батько Оттон ІІ
одружився не з її сестрою, а з родичкою Іоанна І Цимісхія121.
По-друге, згідно з тогочасними звичаями, Анна могла носити друге
ім’я – Олени: на Русі, як і в інших східнохристиянських країнах, дитина
при народженні отримувала два християнських імені – перше молитовне,
яке давали на 8-й день по народженні, а друге хрестильне, котрим називали
дитину на 40-й день її життя122. Цей звичай згадує і В. Татищев, зазначаючи,
що у найбільш відповідальних моментах життя називається молитовне ім’я
людини, як таке, за котрим її знає Бог123. Інформатори Тітмара, саксонські
лицарі, які були у війську польського князя Болеслава Хороброго, котрий
захопив Київ у серпні 1018 р., могли бачити ім’я Олени на згадуваній Тітмаром гробниці жінки Володимира у Десятинній церкві124. По-третє, запропонована нами атрибуція “Промови філософа” дає змогу говорити про
те, що Володимир насправді міг хреститися в Херсоні за наполяганням
Анни, бо брав з нею шлюб після свого оглашення, але ще до прийняття таїнства хрещення. Якісь зволікання князя з прийняттям обряду хрещення
засвідчило його “Житіє особливого складу”, де говориться, що Володимир
намірявся “створити безвір’я” у Корсуні після прибуття сюди Анни, внаслідок чого занедужав очима. Хоча це Житіє – доволі пізня пам’ятка
(XVI ст.), однак воно зберегло у собі деякі фактичні дані з давніших джерел125. Нагадаємо, що у “Повісті врем’яних літ” також акцентується роль
Анни в особистому наверненні Володимира, адже, як стверджує літописець, саме за її порадою князь охрестився і позбувся сліпоти.
Тож, на наше переконання, свідчення Тітмара є цілком достовірними.
Все це зайвий раз підтверджує необхідність уважного ставлення до даних
М., 1993. – С. 78-79; Назаренко А.В. Западноевропейские источники // Древняя Русь
в свете зарубежных источников. – М., 2001. – С.317-324.
120
Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 2: ХІ–ХIII вік. – К., 1992. – С. 558.
121
Поппэ А. Политический фон крещения Руси (русско-византийские отношения
в 986–989 годах) // Как была крещена Русь. – М., 1989. – С. 228.
122
Дмитриевский А. Богослужение в русской церкви в ХVІ веке. – Казань, 1884. –
Ч. 1. – С. 262-263; Никитенко Н., Верещагина Н. Проблема имянаречения князя Владимира… – С. 9-11.
123
Татищев В.Н. История Российская: В 7 т. – М.; Л., 1962. – Т. 1. – С. 385.
124
Грушевський М. Виїмки з джерел… – С. 97.
125
Шахматов А.А. Корсунская легенда о крещении Владимира. – СПб., 1906. –
С. 94.
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джерел, для розуміння яких варто враховувати всі обставини, в тому числі
середньовічну ментальність, звичаї та обряди як невід’ємний компонент
культури. Останнє найбільшою мірою стосується церковної обрядності,
особливо канонічного чину хрещення, що належить до одного з семи Таїнств християнської Церкви. Ця важлива тема у зв’язку з проблемою особистого хрещення Володимира була порушена знаним іспанським дослідником М. Арранцем, фахівцем зі східнохристиянської теології та
літургіки126. Основним джерелом для автора послужив відомий у різних рукописних варіантах константинопольський Євхологій і московський Требник 1623 р. – останній зберіг практично дослівний переклад потрібних частин грецької літургії, що свідчить про дотримування на Русі візантійської
духовної практики впродовж багатьох століть. М. Арранц поставив за мету
спробувати відновити порядок здійснення Таїнства над князем Володимиром у двох варіантах: перший настає, якщо хрещення було здійснено на
Богоявління (6 січня) 988 р., другий – якщо Таїнство відбулося на Великдень 988 р. (7–8 квітня) . Отже, в обох випадках автор приймає літописну
дату – 988 рік. Цим він погоджується з реконструкцією А. Поппе, котрий
запропонував “на вибір” дві вищевказані дати охрещення Володимира (з
наданням переваги першій)127. М. Арранц підтримує гіпотезу деяких істориків про “розтягнуту” версію хрещення Володимира (Київ-Херсон), яка,
до речі, обстоюється і в нашій роботі. Річ у тім, що про можливість охрещення Володимира з попереднім оглашенням говорили чимало авторів,
однак, на жаль, без належної аргументації128. Брак необхідних доказів призвів до того, що ця конструктивна думка була, як-то кажуть, “з порогу” відкинута тими дослідниками, у чиї побудови вона не вкладається129. Особливо рішуче проти такої гадки висловився М. Брайчевський, вважаючи,
що вона “не витримує критики”130. Слід зазначити, однак, що і противники
даної гіпотези не висунули жодних серйозних контраргументів. З посиланням на думку Г. Острогорського це спробував зробити С. Беляєв, одначе,
він намагається спростувати не саму можливість оглашення Володимира,
а факт двох хрещень князя, про що аж ніяк не йдеться у прибічників “розтягнутої” версії; їм можна лише закинути деяку неточність термінології,
коли вони іноді оглашення називають “попереднім хрещенням”.
126

Арранц М. Чин оглашения и крещения в Древней Руси... – С. 69-100.
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Тож заслугою М. Арранца є те, що він вперше розглянув зазначену гіпотезу в контексті канону грецького Євхологія, який вимагає дотримання
тривалої фази оглашення перед прийняттям таїнства хрещення. У зв’язку
з цим, вчений звертає увагу на лінгвістичні особливості терміну “хрещення”: термін baptisma перекладається слов’янською мовою як “хрещення”; натомість його етимологічно точною відповідністю є “занурення”.
Власне, завершальний акт хрещення позначений у візантійських літургійних текстах як photisma, що слов’янською означає “просвітлення”. Слова
ж про хрещення Володимира у Києві можуть означати ритуальну дію “покладення хреста” (prima signatio), яка вводить неофіта до категорії “неохрещенних християн”, себто, вважає М. Арранц, у Києві могло відбутися
оглашення князя.
Дослідник творчості Кирила Єрусалимського – Г. Флоровський зауважує, що у давній Церкві розрізнялись три чини – предстоятелів, вірних і оглашених (катехуменів), тобто оглашені вважалися членами Церкви. До числа
оглашених входили після навчення вірі й особливого обряду, що включав у
себе покладення на неофіта рук, осінення його хресним знаменням (prima
signatio. – Авт.) й молитви, що збереглась у Апостольських Постановах131.
Значення подібних досліджень стосовно середньовічної історії і культури важко переоцінити. Наведемо такий промовистий факт. Авторитетний французький історик – культуролог, знавець руського Середньовіччя
В. Водов, намагаючись спростувати версію про можливість оглашення Володимира, твердить, що цей обряд не засвідчений у Візантії (!) і є суто скандинавським за своїм походженням. Цим історик прагне довести безпідставність свідчень руських джерел щодо дати та місця хрещення
Володимира: давньоруські пам’ятки, стверджує В. Водов, залишають відкритими ці питання, бо сповнені протиріч і непевностей132.
Та насправді обряд оглашення був для візантійців вельми значимим і
обов’язковим, у тому числі і в Х ст.: після того, як у 934 р. в арабів була відвойована Мілітіна, високопоставлених арабських бранців при візантійському дворі піддавали такій собі “квазі-християнізації”, вбираючи їх під
час урочистих процесій в білий одяг і знімаючи з них пояси, що в очах візантійців було вбранням “катехуменів”, тобто оглашених. Проте не слід
думати, що навернення у християнство в усіх випадках мало насильницький чи облудний характер. Зазвичай полоненим пропонувалося прийняти
нову віру за непогану плату, шлюбні угоди або податкові привілеї133.
131
Флоровский Г., протоиерей. Восточные отцы ІV–VIII веков. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. – С. 46-47.
132
Vodoff V. Naissance de la chretiente russe: La conversion du prince Vladimir de Kiev
(988) et ses consequences (X1–X111 siecles). – P., 1988. – P. 68-69.
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Найбільш важливим є те, що обряд оглашення отримав особливого поширення у варязькому середовищі, звідки походили і з яким були тісно
пов’язані Рюриковичі. Причому скандинавські джерела чітко фіксують цей
проміжний віросповідний статус і навіть ті переваги, які він давав. Так, персонаж саги про Олава Святого Токі Токасон у відповідь на питання конунга,
чи був він охрещений, відповідає: “Я отримав оглашення, але не був хрещеним”134. Ту саму відповідь отримує від данця Геста Тордарсона конунг Олав
Трюггвасон. Про цього Геста сказано в сазі, що він “ввечері осіняв себе хрестом, як інші люди при дворі конунга, але насправді був язичником”135. У перехідний від язичництва до християнства період статус оглашеного приносив
чималу практичну та політичну вигоду, адже людина, яка отримала оглашення, користувалася багатьма перевагами члена християнської общини,
не розриваючи при цьому зв’язків з язичницьким світом136. Можливість не
відмовлятися повністю від релігії предків була особливо актуальною для правителя, вождя, керівника дружини. Статус prima signatio дозволяв обійти
складнощі, що виникали у правителя-воєначальника з прийняттям нової
віри, оскільки далеко не завжди людина після оглашення приймала хрещення. В Житії св. Ансгарія розповідається про те, що багато данців вже були
охрещені, але водночас язичники надавали перевагу прийняттю “хресного
знамення”, аби мати можливість відвідувати церкву та бути присутніми при
здійсненні Таїнств. До того ж ті, хто отримали оглашення, не поспішали
приймати хрещення, розраховуючи зробити це перед самою смертю, щоб,
очистившись від гріхів, незаплямованими увійти в Царство Небесне137.
Таким чином, оглашений міг майже все життя не поривати з язичництвом, навіть вмерти нехрещеним, тобто prima signatio не завжди свідчило
про неухильне бажання змінити віру, інколи цей акт був продиктований
цілком життєвими міркуваннями. Подібну практику помічаємо в сазі про
Егіля: “Англія була охрещена задовго до того, коли все відбулося. Конунг
Адальстейн був християнином, і його називали Адальстейн Благочесний.
Конунг запропонував Торольву з братом прийняти неповне хрещення. Це
був поширений звичай у торгового люду й у тих, хто наймався до християн,
тому що ті, які прийняли неповне хрещення, могли спілкуватися і з християнами, і з язичниками, а віру вони собі обирали ту, яка більше подобається. Торольв та Егіль зробили так, як просив конунг, й обоє прийняли
неповне хрещення. У них тоді було під началом три сотні воїнів”138.
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У цьому зв’язку цікавими є повідомлення циклу скандинавських саг
про норвезького конунга Олава Трюггвасона139. Згідно з цими повідомленнями, Олав, який довго жив при дворі Володимира і перебував на той час
саме в статусі оглашеного, брав безпосередню участь у справі навернення
Володимира. Навернення самого Олава почалося з прийняття prima signatio у Візантії, а обряд хрещення він пройшов на островах Сюллінга в Ірландії, що досить чітко зафіксовано в англійській хроніці Уільяма Мальмсберійського140. Хоча цьому джерелу через його агіографічні мотиви і
традиційне для поетики саг звеличування головного героя зазвичай відмовляють у достовірності, проте на думку відомого дослідника скандинавських джерел В. Петрухіна, немає прямих підстав заперечувати “місію”
Олава на Русі, тобто його роль у поширенні тут християнства. Дослідник
вказує на те, що переважна більшість візантійських монет – міліарісіїв, виявлена у Північній і Східній Європі, відноситься до часів правління Василія ІІ і Константина VIII, що підтверджує найбільшу інтенсивність у цей
час зв’язків Візантії, Русі і Скандинавії. Як вважає більшість дослідників,
досить рідкісні (на відміну від мас східного срібла) візантійські монети не
можуть розглядатися як свідчення грошового обігу, тим більше, що вивіз
золота і срібла з Візантії був заборонений. Отже, знахідки візантійських
монет можна пов’язувати з виплатами варязьким найманцям. За дотепним
здогадом В. Петрухіна, дружина Олава склала основу бойового контингенту, відправленого в 988 р. Володимиром на допомогу Василію ІІ в його
боротьбі з узурпатором Вардою Фокою141.
Отже, поширений у варязько-руському середовищі обряд оглашення
неофітів, надійно підтверджений скандинавськими джерелами часів хрещення Русі, вочевидь, мав місце під час особистого навернення Володимира і його змістовна основа цілком могла бути “покладена на письмо”,
якщо зважити на схильність візантійців до такого роду документації обряду
хрещення (пор. оглашальні і тайноводственні слова).
Отже, ввівши до кола давньоруських джерел новий історичний документ про хрещення князя Володимира, що відбив текст його оглашення
(“Промова філософа”), та розглянувши у новому контексті дані вітчизняних та іноземних пам’яток історії і культури про цю подію, отримуємо такі
висновки:
139
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Обидві групи джерел фактично підтверджують одна одну, про що говорив ще М. Грушевський142, і подають достовірні звістки стосовно події,
що розглядається. Зіставлення їхніх даних дозволяє уточнити картину особистого навернення Володимира. Вона вимальовується у такому вигляді.
Наприкінці 987 р., якраз після того, як Василій ІІ звернувся по допомогу
до Володимира, у Київ прибула візантійська місія. Саме тоді, вірогідно, сталося оглашення князя, коли він приєднався до християнської спільноти з
новим ім’ям – Василій. Одночасно у Константинополі відбулися заручини
Володимира з Анною, які, згідно з тогочасною шлюбною обрядністю, мали
заочний характер. Володимир, увійшовши до родини василевсів, у відповідності з візантійськими церемоніально-дипломатичними нормами був,
як вважають історики, наділений царськими (кесарськими) інсигніями143.
Анна, як царева наречена, отримала відповідні регалії та титул144.
Перемігши узурпатора за допомогою руського війська, Василій ІІ не поспішав виконати угоду і видати за
князя свою сестру. Тому наприкінці весни – на початку літа 989 р.
Володимир обложив і взяв Херсонес – опірний пункт Візантії в
Криму. Невдовзі після цього імператор змушений був відправити у
Херсонес Анну, де і відбулося охрещення князя та його весілля з віХрещення Володимира. Мініатюра
Радзивілівського літопису. Арк. 62зв. ХV ст.
зантійською принцесою. Звідси
князь рушив на Київ, взявши
“мощи святого Климента, и Фива,
оученика его, и поима сьсуды церковны"”, иконы на благословенье
себе”, а також дві античні статуї
(“м
”“ hд#нh 2 капищи”) та бронзову
квадригу (“4 конh мhд#ны”), встановлені згодом на Бабиному торжку біля Десятинної церкви, “иже
и нынh сто"”ть за святою Богородицею” (тобто на початку ХІІ ст.,
коли
складалася
“Повість
Хрещення дружинників Володимира. Мініа145
тюра Радзивілівського літопису.
врем’яних літ” – Авт.) . Так було
Арк. 62зв. ХV ст.

142

Грушевський М. Історія України-Руси… – С. 591.
Там само. – С. 507, 509.
144
Никитенко Н.Н. Русь и Византия… – С. 119-121.
145
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 101.
143
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покладено початок розбудові сакрального простору давнього Києва. Отже,
наріжним каменем цієї розбудови стало хрещення-просвітлення князя і Русі
(photisma), а висхідним пунктом – “покладення хреста” (prima signatio) Володимира в Києві. Це дає зрозуміти основний концепт такої розбудови.

Хрещення киян (вгорі) і княгиня Ольга.
Олійний живопис. Софія Київська,
Успенський вівтар. ХVІІІ ст.

Хрещення киян.
Барельєф пам'ятника Володимиру
на Володимирській гірці Києва.
Скульптор П. Клодт. 1853 р.

У цьому сенсі важливо акцентувати її літургійний аспект. Колосальне
явище історичного життя Русі – хрещення її керманича, як основоположна
подія і поворотний пункт духовного життя народу заклало ідейний стрижень усієї києво-руської християнської культури, матрицею якої стала загальнохристиянська ієротопічна ідея Нового Єрусалима. Недарма сучасник Володимира і Ярослава митрополит Київський Іларіон, прославляючи
в своєму “Слові” “великого кагана нашої землі” Володимира як просвітителя Русі, на перше місце ставить літургійний чинник особистого хрещення князя, який “съ ризами ветъхааго человека съложи тлhннаа,
^тр#се прахъ невhрїа и вълhзе въ свят@ю коупhль, и породис# ^ духа
и воды, въ Христа крестивс#, въ Христа оwблhчес#, и изыде ^ коупhли
бhлоwбраз@”с#, сынъ бывъ нетлhнїа, сынъ въскрhшенїа, им# прїимъ
вhчно именито на роды и роды Василїи, им же написас# въ книги животныа въ вышнїимъ градh и нетлhннhимъ Іерусалимh”146.
Тому епохальну подію навернення Володимира можна назвати початком “літургійної єрусалимізації” Києва, яка супроводжувалася його “візуальною єрусалимізацією”147.
146

Молдован А.М. Слово о законе... – С. 92-93.
Пор. Пентковский А.М. “Иерусалимизация” литургического пространства в византийской традиции // Новые Иерусалимы… – С. 58-77.
147
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“ЄРУСАЛИМIЗАЦIЯ” КИЇВСЬКОГО ПРОСТОРУ

2.1. Єрусалимський топос у забудові Києва
Стрижнем єрусалимської ідеї є архаїчний мотив Святої Гори, що символізує вершину світу у вертикальній моделі простору: гора – центр і водночас вища точка земного світу, локус контакту земного і небесного. Недарма
мотив гір позначений особливим статусом локусу, притаманний слов’янській традиції з часів її становлення. Те, що гора для літописців має виразне
сакральне забарвлення свідчить аналіз усіх випадків використання цього
слова у “Повісті врем’яних літ”, зокрема вісім разів згадується Свята Гора, з
якою була пов’язана доля св. Антонія та заснованого ним Печерського монастиря, тричі згадується “гора Синайстея” і двічі “гора Вамьская” – з неї
Мойсею було показано Край Обіцяний, і на цій горі він помер. У “Промові
філософа” згадується “гора Елевоньская” а також “гора” в Корсуні (на ній
Володимир Святославич поставив церкву після взяття цього міста)1.
У “Повісті врем’яних літ” розповідь про розселення слов’ян на Русі
розпочинається зі згадки полян, які поселилися на дніпровських горах.
Причому в літописному описі Ойкумени географія перетворюється з фізичної на священну, бо Русь опиняється не на північній периферії, а в
центрі світу, звідки можна потрапити у всі частини світу, поділені за жеребом синами Ноя. Такий “егоцентризм”, що проголошує центром Ойкумени власну країну, є однією з характерних рис картини світу в давніх культурах. Те саме стосується і столиць різних країн. У римській традиції
існували уявлення про Рим як “пуп” Землі. Так само у ветхозавітній традиції Єрусалим – центр і “пуп” Землі. Устами пророка Єзекіїля Господь
говорить: “Цей Єрусалим – Я поставив його в середині народів, а довкілля
його – країни” (Єз.5:5). Недарма на середньовічних картах Єрусалим як
“пуп” Землі розміщується в центрі світу. Натомість на візантійських картах
у центрі опиняється не Єрусалим, а Константинополь, в чому вбачається
утвердження останнього як сакрального центру світу2.
За літописом, центром самої Русі є столиця полян – Київ, куди з Єрусалима через Понт (Чорне море) прийшов апостол Андрій Первозваний.
Він установив хрест на горі, де мав виникнути Київ, і провістив йому майбутню славу міста Благодаті Божої. Розповідь про воздвиження Андрієм
1
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.):
Курс лекций. – М., 2001. – С. 390.
2
Пор. Подосинов А.В. “Это Иерусалим! Я поставил его среди народов…”. О месте
Иерусалима на средневековых картах // Новые Иерусалимы... – М., 2009. – С. 11-34.
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Хреста Господнього на київських горах явно містить у собі алюзію на Київ
як Новий Єрусалим, заснований первозваним апостолом.
Втім, статусу Нового Єрусалима Київ повноцінно набув лише після
хрещення Русі за Володимира. Набуття цього статусу, певна річ, не стало
одночасним актом, воно було підготовлено всією логікою розвитку на Русі
процесу християнізації. Хоча офіційною датою встановлення християнства
на Русі вважається 988 р., однак ця віха, по суті, позначає лише історичний
факт визнання християнства офіційною релігією Київської держави. Процес утвердження християнства на її теренах був непростим і тривалим,
проте вже наприкінці ХІ–на початку ХІІ ст. у давньоруських і візантійських джерелах Русь фігурує як найважливіша ланка християнського світу,
а її людність візантійські автори називають “найбільш християнською”3.
Що ж сприяло швидкому поширенню християнства на теренах величезної різноплемінної держави, народ якої впродовж століть сповідував
язичництво? Дослідники вказують на цілу низку обставин, найважливішими з яких уявляються наступні. Слов’янське язичництво було неоднорідною відкритою системою, у якій нове співіснувало зі старим, не відкидало його, а постійно доповнювало, утворюючи цілий ряд нашарувань.
Пройшовши великий шлях розвитку, язичництво напередодні хрещення
Русі являло собою ієрархієзовану систему надприродних сил, уособлених
язичницькими богами, головні з яких були репрезентовані у Володимировому пантеоні 980 р., який очолювався князівсько-дружинним богом Перуном. Отже, вірування слов’ян напередодні хрещення Русі були близькими до монотеїзму, тобто підготували ґрунт для релігійності вищого
порядку. Процес “обрусіння” християнського віровчення і Церкви також
мав під собою багатовікову традицію.
Проникнення християнських ідей на терени Східної Європи сягає
перших віків нашої ери і набуває своєї кульмінації в ІХ–Х ст., коли Русь
потрапляє в орбіту християнських держав, передусім Візантії. Саме цей період історії Києва позначений феноменом співіснування язичницьких і
християнських культових осередків. Причому головні слов’янські святилища – пантеони (язичницькі капища, виявлені в 1908 і 1975 рр.) були зосереджені на Старокиївській горі – своєрідному акрополі міста. Натомість
християнські храми існували на його периферії – на Подолі, себто в торгово-ремісничому посаді (Іллінська церква), а також на Аскольдовій могилі, в урочищі Угорському (церква св. Миколая). Згідно з “Повістю
врем’яних літ”, остання церква була побудована якимось Ольмою “на горh,
еже с# ныне зоветъ Оугорьское, кде ныне Wлъминъ дворъ. На тои мо3

Вернадский Г.В. Киевская Русь. – Тверь;М., 1996. – С. 80.
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гилh поставилъ церковь святого Николу”“”4. У Київському Синопсису говориться, що її збудувала княгиня Ольга: “погребоша Осколда на горе, на ней
же потом великая княгиня Ольга, окрестившися, первую церковь святого
Николы в Киеве постави”5. Як вважає П. Толочко, в урочищі Угорському,
можливо, вже за часів Аскольда існувала капличка, відновлена Ольгою6.
В. Татищев наводить свідчення пізнього Іоакимівського літопису
XVI ст. про заснування Ольгою київського Софійського собору7 , що перегукується із записом на Апостолі XIV ст. про освячення св. Софії 952 р.8 Не
виключено, що запис у згаданому літописі був навіяний більш ранньою
звісткою на Апостолі, або мав спільне з нею джерело. Якщо ця звістка має
під собою реальне підґрунтя, доведеться визнати, що вже Ольга побудувала
парафіяльний храм, адже церкви св. Софії не могли бути домовими. У
цьому зв’язку варто згадати, що 1975 р. при дослідженні фундаментних
ровів капища були виявлені рештки зруйнованого кам’яного храму (фрагменти мурування, голосників-резонаторів, фрескового тиньку). Припускають, що цей храм був зруйнований Святославом Ігоревичем між 969–
972 рр., коли після смерті Ольги почалися гоніння на християн. Храм міг
розташовуватися на місці київської ротонди ХІІ ст., адже в її фундаменті
також зустрічається матеріал Х ст., аналогічний матеріалові з розкопок капища9. Розміщення найдавнішого київського Софійського храму часів
Ольги в центрі міста на Старокиївській горі цілком зрозуміле, адже храми
з таким присвяченням були соборними і посідали чільне місце в сакральній
топографії. Можна зрозуміти і зовсім недовгий час існування цього храму.
Вірогідно, у часи мирного співіснування язичницьких і християнських святилищ за княгині Ольги християнський храм виник на табуйованому місці –
священній для слов’ян-язичників горі, що призвело до зруйнування храму
під час язичницьких гонінь.
Натомість Іллінська церква на Подолі продовжувала існувати, і більше
того, – функціонувати як головний соборний храм київських християн.
Принаймні за часів княжіння Ігоря, при укладенні в 944 р. русько-візантійського договору, сюди водили для присяги варягів-християн. Традиційно вважають, що присвячення церкви пов’язано з прирівнюванням образу пророка Іллі до язичницького бога-громовержця Перуна, якому
присягала язичницька частина дружини Ігоря. Але хто, власне, прирівняв
Іллю до Перуна? На слушну думку С. Іванова, церква була зведена греками,
4

ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 23.
Киевский Синопсис. – К., 1836. – С. 27.
6
Толочко П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий. – К., 1996. – С. 80-81.
7
Татищев В.Н. История Российская. – М.;Л., 1962. – С. 201.
8
Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. – Владимир, 1901. – Т. 2. – С. 139.
9
Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян. – К., 1982. – С. 47-49.
5
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які жодним чином не могли
адаптувати християнські культи
до язичницьких вірувань місцевих жителів. До того ж, образ
Іллі в православ’ї не мав практично нічого дотичного до
слов’янського образу Перуна.
Дослідник певен, що таке присвячення храму цілком залеПрисяга дружини Ігоря.
Ліворуч – церква Іллі Пророка.
жало від внутрішньої церковної
Мініатюра Радзивілівського літопису.
кон’юнктури в самій Візантії.
А. 66зв. ХV ст.
Датуючи появу київського Іллінського храму періодом з 867 по 886 р., тобто
часом правління Василія Македонянина, він пояснює це тим, що “унікальний приклад вознесіння
смертної людини на небеса міг нагадувати Василію
його власне життя. Адже він, простолюдин з глухої
провінції, карколомно вознісся на вершини влади
і зрештою оволодів візантійським престолом. На
таке пояснення наштовхує один пасаж з Іоанна Зонари: “Він надзвичайно шанував пророка Ілію і
вірив, що коли-небудь буде взятий ним і вознесений разом з ним на вогняній колісниці”10.
Штучність наведеного пояснення дослідника
випливає вже з того, що запропоноване ним датування появи церкви св. Іллі в Києві є анахронічним,
адже вона згадується в літописі вже під 944 р. як діючий храм. Та й яке значення для київських християн – замовників храму мали персональні зацікавлення імператора? Якщо й орієнтувалися на
Пророк Ілля.
Візантію – то в сенсі врахування традицій присвя- Фреска Софії Київської.
1011–1018 рр.
чення храмів у межах єдиного сакрального простору,
в даному випадку – столичного міста. Хоча присвячення храмів залежало від
волі замовника і дуже часто пов’язувалося з його небесним патроном, тим
не менш при побудові головних храмів (а на той час таким був соборний храм
Іллі в Києві) передусім враховувались його місце і роль у сакральному просторі, тобто в побудові цього простору, ієротопії. В основі ж останньої лежала
провідна християнська ідея Нового Єрусалима – земного і Небесного.
10
Иванов С.А. Когда в Киеве появился первый христианский храм? // Славяне и их
соседи: Славянский мир между Римом и Константинополем. – М., 2004. – С. 9-18.
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Варто згадати, що в християнській традиції храм ототожнюється з тим,
кому він присвячений, в даному разі – з пророком Іллею, за Біблією –
Божим чоловіком. Як і пророк Ілля, який був відлюдником, чим відділив
себе від суспільства язичників, і жив біля потоку Керіту, що навпроти Йордану, церква Іллі виникла на периферії язичницького Києва “надъ ручаемъ”, що впадав у Дніпро, який здавна ототожнювався з Йорданом. Як
і пророк Ілля, який є ветхозавітним прообразом Іоанна Предтечі, ця церква, вочевидь, вважалася і стала предтечею християнських храмів Києва. Як
і пророк Ілля, церква отримала місію відвернути народ від язичництва та
вселити в нього віру в єдиного істинного Бога, яка стане запорукою Спасіння: “Ось Я пошлю вам пророка Іллю, перше ніж день Господній настане, великий і страшний! І приверне він серце батьків до синів, і серце
синівське до їхніх батьків, щоб Я не прийшов, і не вразив цей край прокляттям!”. Тобто присвячення першої київської соборної церкви пророку
Іллі означало перенесення сакрального простору Святої Землі на язичницькі київські терени для їх перетворення на святу християнську землю.
З введенням християнства наприкінці Х ст. головною ідеологічною акцією Володимира стало знищення язичницького капища на Старокиївській горі і побудова на цьому місці Десятинного храму. Все це засвідчує
виключну роль Старокиївської гори у духовному житті східного слов’янства, а також сакрально запрограмований характер її забудови. У цьому
зв’язку важливо простежити специфіку формування нового сакрального
середовища Києва, яке, на наш погляд, стало колискою києворуської християнської державності.
Передусім варто зупинитися на літописних звістках, які розповідають
про державотворчі акції, пов’язані з Десятинною церквою. Літописи майже
однаково повідомляють про
заснування храму та про побудову його грецькими майстрами, проте датують цю подію
по-різному. Найдавніша редакція “Повісті врем’яних літ”
(далі – ПВЛ), що збереглася у
Лаврентіївському зводі, датою заснування храму називає
989 р.11 Аналогічне датування
Освячення Десятинної церкви.
подає Радзивілівський літоМініатюра Радзивілівського літопису.
Арк. 67зв. ХV ст.
пис12.
11
12
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Там же. – Т. 38. – С. 67.
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Новгородські літописи датують заснування Десятинної церкви
990 р.13, Іпатіївський звід – 991 р.14 Під 991 р. згадують заснування храму
також Софійський перший15, Воскресенський16, Рогозький17, Тверський18,
Львівський19, Устюзький20 літописи, а також Московський літописний
звід кінця XV ст.21
Літопис Авраамки повідомляє про заснування Десятинної церкви під
922р.22, а Никонівський загалом говорить про її створення під 993 р.23
Датування Десятинної церкви, що тісно пов’язане з дискусійною хронологією подій хрещення Русі Володимиром, по-різному тлумачиться у
науковій літературі. Дехто з науковців, дотримуючись хронологічної канви
“Пам’яті та похвали” Володимиру Якова Мніха, котрий стверджував, що
князь після свого хрещення “на четвертое лето церковь камену святые
Богородица заложи”24 вважає, що церкву закладено 991 р., тобто ця дата
збігається з хронологією Іпатіївського зводу25.
Під 996 р. літописи повідомляють про завершення будівництва храму
та про його освячення26.
Сказання про освячення цього року Десятинної церкви зустрічається
й поза літописом, у найдавніших пергаменних списках Прологу, де воно
поміщено під 12 травня. Про свято 12 травня згадується вже в Обіході
ХІІІ ст.; 12 травня – найдавніше руське свято, внесене у Пролог27.
О. Шахматов припускав, що повідомлення про освячення Десятинної
церкви походить від окремої статті, що містила звістку про дарування цій
церкві десятини. На думку історика, освячення церкви відбулося не 996, а
995 р., адже 12 травня припало на неділю, коли зазвичай освячували храми,
саме 995 р.28
13

ПСРЛ. – Т. 3. – С. 165; Новгородские летописи. – СПб., 1879. – С. 174.
Там же. – Т. 2. – Стб. 106.
15
Там же. – Т. 5. – С. 121.
16
Там же. – Т. 7. – С. 313.
17
Там же. – Т. 15. – С. 16.
18
Там же. – С. 114.
19
Там же. – Т. 20. – С. 82.
20
Там же. – Т. 37. – С. 25.
21
Там же. – Т. 25. – С. 366.
22
Там же. – Т. 16. – С. 40.
23
Там же. – Т. 9 . – С. 65.
24
Зимин А.А. Память и похвала... – С. 75.
25
Рапов О.М. Русская церковь в ІХ–первой трети ХII в.: Принятие христианства. –
М., 1988. – С. 239-240.
26
ПСРЛ. – Т. 3. – С. 165; Новгородские летописи… – С. 174; ПСРЛ. – Т. 2. –
Стб. 108; там же. – Т. 15. – С. 117; там же. – Т. 16. – С. 40; там же. – Т. 20. – С. 84; там
же. – Т. 21. – С. 40; там же. – Т. 25. – С. 366; там же. – Т. 37. – С. 26; там же. – Т. 38. –
С. 69; там же. – Т. 41. – С. 80.
27
Повесть временных лет... – СПб., 1999. – Ч. 2. – С. 348.
28
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах... – С. 25, 160.
14
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У Десятинній церкві Володимир помістив узяті в Корсуні реліквії –
мощі одного з найбільш шанованих корсунських святих Папи Климента
та його учня Фіва, відкриті слов’янським просвітником св. Кирилом
(Константином) Філософом у 861 р., а також принесені в Київ “сьсуды
церковны>, иконы на благословенье себе”29. Тут князь влаштував і книгозбірню, куди поклав узяті в Корсуні “книгы”, як про те згадується в його
найдавнішому житії30. Але передусім говориться, що Володимир “поимъ
царицю, и Настаса, и попы Корсуньскы””31. Отже, найголовнішим духовним “трофеєм” Володимира стали священні особи – духовенство (священство) і цариця Анна (царський титул вважався у Візантії священним,
Анна ж, як показують фрески веж Софії, пройшла під час заручин у Константинополі обряд коронації32). Як уже говорилося вище, перенесення
Володимиром в Київ корсунських трофеїв стало першим діянням князя з
розбудови київського священного простору. Варто підкреслити особливу
роль у цьому вищеназваних живих “трофеїв”, що дає змогу зрозуміти значимість охрещення Володимира та його дружини (за поняттям тих часів –
“всієї Русі”) в Корсуні, звідки прийшла в язичницький Київ уже “християнська Русь”.
Наступні згадки про Десятинну церкву є вельми нечисленними,
пов’язаними з певними подіями. Під 1007 р. записано про перенесення в
цю церкву якихось святих, під 1015 – про поховання тут у мармуровому
саркофазі князя Володимира, під 1039 р. – про повторне освячення храму
митрополитом Феопемптом. Гадають, що у той час у церкві, мабуть, проводилися якісь ремонтні роботи, пов’язані з порушенням вівтаря, чи перебудова, бо інакше не було б потреби знову освячувати храм33.
Вельми загадковий запис читається у літописі під 1044 р.: “Выгребена
быста 2 кн#з#, ±рополкъ и Wлегъ, сына Святославл#, и крестиша кости
ею, и положи > въ церкви святы> Богородица”34.
Ця безпрецедентна акція Ярослава з хрещення і перенесення останків
князів-язичників у Десятинну церкву викликає різні тлумачення в науці.
Можливо, це пов’язано з християнським освяченням роду Рюриковичів,
починаючи з Ярополка й Олега, мати яких, за припущенням М. Брайчевського, була християнкою35. У цьому зв’язку В. Татищев наводить свід29

ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 101.
Зимин А.А. Память и похвала… – С. 73.
31
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 101.
32
Див. Никитенко Н.Н. Русь и Византия... – С. 65-76; її ж. Святая София Киевская. –
К., 2008. – С. 263-307.
33
Пуцько В. Про заснування Десятинної церкви у Києві // УІЖ. – К., 1990. – № 9. –
С. 93-94.
34
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 143.
35
Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі... – С. 104-105.
30
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чення Іоакимівського літопису про прихильність Ярополка до християн:
“... зане христианам даде волю велику”36.
Десятинна церква згадується і в інших давньоруських джерелах – в
“Уставі” Володимира36, у “Слові про Закон і Благодать” митрополита Іларіона37, у “Читанні” про Бориса і Гліба Нестора38, у “Списке русских городов дальних и ближних” (ХІV–XV ст.), що зберігся у кількох літописах –
Новгородському І, Воскресенському, Єрмолінському та ін.40
Якщо Десятинна церква – перший київський храм загальнодержавного
значення – стала місцем укладення Найдавнішого зводу кінця Х ст., то при
Софії Київській виник наступний літописний звід 1037–1039 рр., який відбив у собі головні події державотворчого характеру, пов’язані з цією
пам’яткою.
З давньоруських літописів постає грандіозна містобудівна програма,
пов’язана з перетворенням столиці новонаверненої Русі – Києва на великий центр східного християнства, причому головні будівничі акції припадають на зеніт княжіння Ярослава Мудрого – 1037 рік. У ПВЛ під 1037 р.
читається велика стаття про будівничу діяльність Ярослава, де
згадується цілий комплекс споруд – “город великий” (укріплення) із Золотими воротами,
Свята Софія, надбрамна Благовіщенська церква, монастирі
св. Георгія та св. Ірини41. У науковій літературі неодноразово
відзначалося, що ця літописна
стаття має підсумковий панегіричний характер, адже вона
узагальнює будівничу діяльБудівництво міста Ярославом.
ність Ярослава за весь час його
Мініатюра Радзивілівського літопису.
правління42.
Арк. 87. ХV ст.
36

Татищев В.Н. История Российская. – М.;Л., 1962. – С. 118.
Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси ХІ –ХIV вв. – М., 1972. –
С.12-127; его же. Древнерусские княжеские уставы ХI–XV вв. – М., 1976. – С. 66-73.
38
Молдован А.М. Слово о законе и благодати Илариона... – С. 97.
39
Памятники древнерусской литературы. – Пг., 1916. – Вып. 2. – С. 19-41.
40
Тихомиров М.Н. Список русских городов дальних и ближних // ИЗ. – М., 1952. –
Т. 40. – С. 218-219.
41
ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 151-152 ; там же. – Т. 2. – Стб. 139-141.
42
Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской. – К., 1976. – С. 242;
Каргер М.К. Древний Киев. – М.;Л., 1961. – Т. 2. – С. 233; Толочко П.П. Древний
Киев. – К., 1983. – С. 75-76; Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах… – С. 544.
37
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Макет Києва Х–ХІІ ст. Експонується в Софії Київській. Автор Д. Мазюкевич

У попередньому 1036 р., за повідомленням ПВЛ, на тому місці, де зведена св. Софія, відбулася запекла битва з печенігами: “и сступишас# на
мhсто, идеже стоить нынh свята” Софь"”, митрополь"” Руська”; бh бо тогда
поле внh града. И бысть сhча зла, и wдва wдоле к вечеру ±рославъ”43.
У Новгородському першому літопису та в низці інших літописів дата
заснування св. Софії віднесена до 1017 р.: “Ярослав иде къ Берестию. И
заложена бысть святая София Кыевh””44.
Під 1037 р. у Новгородському першому літописі повторено звістку про
заснування св. Софії45, а в інших літописах повідомляється про закінчення
будови46.
Важливою подією, яка відбулася у храмі св. Софії, було влаштування в
ній бібліотеки із скрипторієм-майстернею з переписування книг, у якому
взяв участь сам Ярослав, про що читаємо в літописній статті під 1037 р.47
Багато хто з істориків, узгоджуючи 20-річну розбіжність літописних датувань Софії, вважав, що її створено в 1017–1037 рр.48 Проте новітніми до43

ПСРЛ. – Т. 1. – Стлб. 151.
Там же. – Т. 3. – С. 15; там же. – Т. 5. – С. 132; там же. – Т. 7. – С. 325; там же. –
Т. 9. – С. 75.
45
Там же. – Т. 3. – С. 17.
46
Новгородские летописи… – С. 180; ПСРЛ. – Т. 5. – С. 137; ПСРЛ. – Т. 7. – С. 330 и др.
47
ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 152.
48
Див. напр. Завитневич В. К вопросу о времени сооружения храма св. Софии в
Киеве // Сборник к 300-летнему юбилею Киевской духовной академии (1615–1915). –
44
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слідженнями доведено, що
Софія більш рання пам’ятка, адже вона створена на
зламі правлінь Володимира
Святославича і Ярослава
Мудрого, а саме – в 1011–
1018 рр.49 Найпереконливішими свідченнями на користь заснування Софії ще
за часів Володимира є написи-графіті на фресках
Софії, що містять прямі
дати 1012/21, 1022, 1028,
1033 (два написи) та 1036 рр.
Тобто вже до 1018 р. Софія

Софія Київська, західний фасад. Сучасний вигляд

Графіті Софії Київської
про Кіріопасху. 1022 р. Фото і прорис
Дата 6520 (1012/21 р.)
Графіті Софії Київської. Прорис

Дата 1028 р.
Графіті Софії Київської. Фото і прорис

Дата 1033 р. Графіті
Софії Київської. Фото і прорис

К., 1917. – Вып. 1. – С. 403-409; Айналов Д. К вопросу о строительной деятельности
св. Владимира // Сборник в память святого и равноапостольного князя Владимира. –
Пг., 1917. – С. 37; Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской... – С. 240250; Толочко П. Ярослав Мудрий. – К., 2002. – С. 160.
49
Никитенко Н.Н. Русь и Византия... – С. 49, 292; її ж. Святая София Киевская… –
С. 11-29, 250-263.
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була не лише повністю зведена, але і прикрашена мозаїками та фресками, що було можливим лише в тому випадку, якщо вона була заснована не менше ніж за 7 років до цієї дати50.
Привласнення Ярославом заслуги Володимира як будівничого Софії Київської (можливо,
й укріплень із Золотими воротами) мало досить
промовистий прецедент. Йдеться про часи КонГрафіті Софії Київської
стантина Великого – взірця і прообраза всіх сез датою 1033 р.
Фото і прорис
редньовічних християнських правителів, у тому
числі – київських князів. Після перемоги в 315
р. над Максенцієм імператор офіційно “привласнив” собі спорудження в Римі громадських
будівель переможенного супротивника. Його
(Максенція) базиліка (базиліка Нова) отримала
ім’я Константина, бо в ній встановили статую
останнього. Написи оголошували Константина
будівничим приймальні міського префекта. Декрет сенату приписав йому перебудову храму Венери і Роми, щойно завершеного Максенцієм.
На підставі рішень сенату Константин як справжній
римський імператор вступив у володіння
Графіті Софії Київської
з датою 1036 р.
монументальним центром Риму і всієї імперії51.
Фото і прорис
Відтак і Ярослав, перемігши в міжусобній боротьбі нащадків Володимира за київський стіл, мусив “привласнити” собі
споруди свого знаменитого батька, аби постати легітимним правителем
Русі. Причому йдеться про ті споруди, до появи яких Ярослав доклав власних зусиль, перш за все – про Софію Київську.
Ранній час появи Софії підтверджують свідчення іноземних джерел,
які дозволяють говорити про інтенсивну забудову Києва вже у перші десятиріччя після хрещення Русі. Особливо цінними є звістки Тітмара Мерзебурзького, котрий, розповідаючи про події, що мали місце під час усобиці
50

Нікітенко Н.М., Корнієнко В.В. Найдавніші датовані графіті Софії Київської //
ПЦП. – Вип. 12. – К., 2007. – С. 244-260; Нікітенко Н.М., Корнієнко В.В. Найдавніші
графіті Софії Київської та її датування // Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви,
науки і культури. – К., 2008. – Вип. 7. – С. 365-399; Нікітенко Н., Корнієнко В. Графіті
“групи Олісави” на хорах Софії Київської // Пам’ятки України: історія та культура.
Науковий часопис. – К., 2008. – Ч. 1; Корнієнко В.В. Найдавніше датоване графіті
Софії Київської: нова знахідка // Пам’ятки Національного заповідника “Софія
Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції “Софійські читання”. – Київ, 25–26 жовтня 2007 р. – К., 2009. – С. 444-446.
51
Краутхаймер Р. Три христианские столицы:топография и политика. – М.;СПб.,
2000. – С. 31-32.
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Володимировичів, подає унікальні відомості про Київ другого десятиріччя
ХІ ст., називаючи при цьому як Десятинну церкву, так і Софійський собор.
Десятинну церкву Тітмар згадує у VII книзі, Софійський собор – у VIII,
причому в зв’язку з конкретними історичними подіями. Так, розповідаючи
про Володимира, хроніст зазначає: “Він довго правив згаданим королівством, помер у вельми похилому віці й похований у великому місті Києві
в церкві мученика Христова папи Климента поруч із згаданою своєю дружиною – саркофаги їх стоять посеред храму”52. Дане повідомлення, поза
всяким сумнівом, видає присутність очевидця, тим більше, що у Десятинній церкві справді покоїлися мощі св. Климента Римського, вивезені Володимиром із Херсонеса. Софійський собор Тітмар згадує в зв’язку із захопленням Києва польським князем Болеславом Хоробрим і його зятем
Святополком Володимировичем 14 серпня 1018 р.: “Архієпископ цього
міста зустрів прийдешніх (Болеслава і Святополка. – Авт.) з мощами святих та іншими святощами у монастирі св. Софії, який, на жаль, у минулому
році погорів”53. Саме тут згадується, що “У цьому великому місті, яке є столицею того королівства, знаходиться понад чотирьохсот церков і вісім ринків, люду ж – незчисленна кількість”54. Тітмар називає архієпископом Київського митрополита, адже у західній Церкві митрополітанату як
самостійного інституту не було. Імені митрополита, котрий зустрічав переможців, які в’їздили до міста за християнським звичаєм напередодні церковного свята (15 серпня – Успіння Божої Матері), Тітмар не називає, але
ним мав бути Іоанн І, який згадувався на київській кафедрі у перші роки
правління Ярослава давньоруськими пам’ятками Борисоглібського циклу55. Цікавим є опис Києва початку ХІ ст. Нічого подібного в інших джерелах ми не знаходимо, і лише в іще одній німецькій хроніці 1070-х років –
Адама Бременського – столиця Русі називається “суперницею константинопольського скипетра”56. Те, що Тітмар згадує у Києві 1018 р. чотириста
храмів, багатьом історикам здається неможливим, адже після хрещення
Русі минуло лише 30 років. Однак саме стосовно числа церков подібні дані
є і в інших джерелах. Так, у Лаврентіївському літописі читаємо, що через
100 років у пожежі 1124 р. у Києві згоріло близько 600 храмів57, а згоріли ж,
певна річ, не всі церкви. У польській хроніці XV ст. Яна Длугоша повідомляється, що в сучасному хроністу Києві можна було бачити руїни понад
52

Thietmari episcopi Merseburgensis chronicon... – VII. 74.
Там само. – VIII. 32.
54
Там само.
55
Памятники древнерусской литературы… – С. 4, 19.
56
Adam Bremensis Chronicon Hammaburgensis ecclesiae pontificum Adam von Bremen /
Hamburgische Kirchen – geschichte / B. Schmeidler. 3. Auf 1. – Hannover; Leipzig, 1917
(MGH SS rer. Germ. [T.1] ). – Р. 22.
57
ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 293.
53
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трьохсот храмів58, тобто йдеться, судячи з усього, лише про кам’яні церкви.
Не виключено, що свідчення про кількість церков у Києві інформант Тітмара отримав з оточення Київського митрополита, котрий зустрічав Болеслава і Святополка у Софійському монастирі.
Польський хроніст початку ХІІ ст. Анонім Галл називає Київ другого
десятиріччя ХІ ст. “містом великим і багатим”, згадуючи при цьому Золоті ворота, в які польський князь Болеслав Хоробрий “ударив оголеним
мечем” при взятті міста 14 серпня 1018 р.59 У цьому повідомленні немає
нічого неймовірного, адже, по-перше, князь виконав традиційний обряд
взяття міста, а по-друге, Золоті ворота могли вже на той час існувати. Певна
річ, ворота не могли стояти окремо від земляних валів – “граду великого”
літописів. У цьому сенсі
цікавим є повідомлення
Еймундової саги про існування у 1017 р. недобудованих укріплень Києва60,
які дослідники пов’язують
з вищезгаданими фортифіка- ційними спорудами61.
Не варто ігнорувати і
свідоцтва ранньомодерних джерел, які належать
очевидцям – Мартину
Груневегу, Еріху Ляссоті
та Павлу Алеппському.
Золоті ворота в Києві.
Записки львівського
Павільйон-реконструкція
купця, німця за походженням, Мартина Груневега, який відвідав Київ 1584 р., цінні повідомленнями
про характер давньої забудови міста, а також описами окремих пам’яток
архітектури, в тому числі Золотих воріт і Софійського собору, причому цей
храм автор записок пов’язує з будівничою діяльністю Володимира Великого62.
58

Мошин В. Послание русского митрополита Леона об опресноках в Охридской рукописи // Byzantinoslavica. – Pr., 1963. – T. 24, fask. 1. – P. 261.
59
Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. – М., 1961. –
С. 36.
60
Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги... – С. 251.
61
Сагайдак М.А. Великий город Ярослава. – К., 1982. – С. 21; Никитенко Н.Н. Русь
и Византия... – С. 220-223.
62
Ісаєвич Я.Д. Нове джерело про історичну топографію та архітектурні пам’ятки
стародавнього Києва // Київська Русь: культура, традиції. – К., 1982. – С. 113-129.
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Так само і моравський шляхтич Еріх Ляссота – посол до запорожців
від австрійського імператора (Ляссота проїздив через Київ 1594 р.) – говорить, що св. Софія “побудована царем Володимиром”, докладно описуючи храм. Ляссота бачив руїни численних будов ранньохристиянського
Києва, оточених фортифікаційним валом, довжина якого (за словами
Ляссоти, 9 миль) дала йому змогу говорити про великі розміри давньої
столиці Русі63.
Звернемо також увагу на слова Павла Алеппського, яким не надавали
належного значення в науці: “Світло християнської віри прийшло сюди зі
сходу в часи імператора Василія Македонянина за 650 років до цього часу,
як можна бачити по числах на дверях церков і монастирів”. Далі архідиякон твердить, що хрещення Русі відбулося внаслідок одруження князя
Володимира із сестрою імператора і, майже дослівно повторюючи Ях’ю
Антіохійського, додає: “Вона прибула в країну з митрополитами та єпископами, котрі охрестили руського монарха і весь його великий народ…
нова цариця побудувала багато церков і монастирів, створених руками константинопольських майстрів; саме з цієї причини всі надписи в них грецькою мовою”64.
З контексту цього унікального повідомлення випливає, що при вході у
київські храми і монастирі Павло Алеппський бачив написи, у яких ішлося
про хрещення Русі за часів Володимира. Крім того, архідиякон говорить
про численні київські храми і монастирі, побудовані константинопольськими майстрами, що прибули сюди з царівною Анною.
Щодо цього цікавою є звістка Никонівського літопису під 991 р .: “Того
ж лета приидоша из Грекъ въ Киевъ къ Володимеру каменосечцы и зиздателе палатъ каменныхъ”65. Дана звістка конкретизована у Степенній
книзі: “О мудрыхъ мастерехъ. Тогда же благоволениемъ Божиимъ приидоша из Грекъ в Киевъ къ самодержавному христолюбцу Владимиру
мудрии мастеры, иже искусно бяху созидати каменныхъ церквей и полать,
с ними же и каменосечцы и прочии делатели”66.
У науковій літературі не акцентувалося на тому, що наведені звістки
ранньомодерних джерел, які, на нашу думку, відобразили багатовікову
київську традицію, надійно підтверджені результатами досліджень
пам’яток ранньохристиянського Києва. Зокрема участь саме константи63
Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. –
К., 1874. – С. 16-17.
64
Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине ХVII века,
описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. – М., 1897. – Вып. 2. –
С. 61.
65
ПСРЛ. – Т. 9. – С. 64.
66
Там же. – Т. 21. – С. 103.
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нопольських майстрів у зведенні київських першохрамів засвідчують техніко-стильові особливості їхньої архітектури та розписів67.
Дані археологічних досліджень переконливо говорять про те, що крім
Десятинної церкви одразу після хрещення Русі в Києві з’являється цілий
комплекс княжих палаців, які побудували вищезгадані “зиздателе палат
каменных”. Навпроти головного західного входу Десятинної церкви виявлені рештки грандіозного палацу довжиною 75 м і шириною 12 м. Ще одна
палацова будова довжиною 45 м і шириною 11,5 м знайдена на південь від
церкви. Загалом у цій частині давнього Києва виявлені рештки п’яти палацових будов Х–ХІ ст.68
Отже, не останню роль у забудові Києва відіграло самоствердження могутніх київських державців, тож містобудівна програма Володимира і Ярослава втілила у собі як сакральні, так і державницько-репрезентативні ідеї,
з’ясування яких наблизить нас до розуміння феномену швидкої розбудови
християнської Русі.
Перш за все необхідно враховувати фактор культурного простору, у
якому йшло формування київського сакрального комплексу. Давня Русь
була зоною зустрічі цивілізацій, вона стояла на великому шляху “з Варягів
у Греки”, і при всій своїй своєрідності зазнала великого впливу візантійської і скандинавської культур. Ці два культурних потоки – християнська
культура Візантії і світська військово-дружинна культура Скандинавії оригінально вплелись у тканину давньоруської культури. Південно-західні, візантійсько-балканські впливи особливо посилилися після хрещення Русі,
в той же час значно послабилися скандинавські.
Сучасною наукою доведено, що Русь увійшла до складу Візантійської
співдружності держав (The Byzantine Commonwealth), які сформували найвищу в європейському середньовіччі цивілізацію. Ця східнохристиянська
культурно-ідеологічна спільність почала cформовуватися з другої половини ІХ ст., досягши найвищого розвитку в Х–XІІ ст.69 Взаємостосунки
Візантії з країнами Східної Європи базувалися на доктринальній ідеї візантійської політичної теорії – ідеї універсальної імперії з центром у Константинополі. Члени Візантійської співдружності мали складати ієрархію співпідлеглих народностей, що перебували у церковній та політичній
залежності від імперії. Місцю, яке посіла та чи інша країна співдружності
67
Лазарев В.Н. Мозаики Софии Киевской. – М., 1960. – С. 36-37; Логвин Г.Н.
София Киевская... – С. 15; Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца Х – начала
ХІІ в.: Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. – М., 1987. –
С. 176-177.
68
История Киева: В трех томах, четырех книгах. – Т. 1: Древний и средневековый
Киев. – К., 1982. – С. 168.
69
Obolensky D. The Byzantine Commonwealth...
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у міжнародній ієрархії відповідав титул, наданий її правителю візантійським імператором. Проблема титулатури була надзвичайно важливою у
стосунках Візантії з її партнерами – Болгарією, Сербією, Руссю. Впровадження у східноєвропейських державах візантійських суспільних інститутів
стимулювало появу у їхніх зверхників претензій на культурну і політичну
автономію. Головна складність при цьому полягала в узгодженні універсалістських зазіхань Візантії з прагненням країн співдружності до незалежності. Це прагнення повною мірою відобразилось у монументальному мистецтві, яке, з одного боку, було засобом міжетнічного спілкування, з
іншого, – виявом запитів місцевого замовлення, висловлених рафінованим язиком східнохристиянської образної системи. Але в кожному разі
репрезентація давньоруської державності мусила відповідати ментальноконфесійним нормам православної ойкумени, тож не дивно, що забудова
Києва знайшла свої аналогії у межах Візантійської співдружності.
Культурний злет Київської Русі в добу її християнізації можна порівняти з “золотим віком” болгарської культури доби царя Симеона. Амбітні
правители Першого Болгарського царства, котрі претендували на рівну з
візантійськими імператорами владу, намагалися створювати у власній християнській столиці храми й палаци, які не поступалися б за своєю пишністю
константинопольським спорудам. Розкіш “Великої церкви” Преславу і
царського палацу, прикрашених за візантійською традицією мозаїками, яскраво змалював в одному з своїх творів болгарський письменник Х ст. Іоанн
Екзарх. На жаль, від цих величезних, вражаючих своєю царською величчю
споруд, майже нічого не збереглося, але виявлені археологами фрагменти
мозаїчної підлоги, мармурових колон, багатого керамічного облицювання
підтверджують точність повідомлення болгарського письменника70.
З небагатьох пам’яток архітектури ХІ ст., що збереглися на
завойованих візантійцями землях
Першого Болгарського царства,
найбільший інтерес в історикокультурному плані представяє
собор св. Софії в Охриді (1037–
1050), прикрашений фресковим
розписом того ж часу. Присвячення святій Софії головного
храму міста, яке наприкінці Х –
Софія Охридська. Вигляд на вівтар.
на початку ХІ ст. було духовною
Близько 1040 р.

70

Ваклинов С. Формиране на старобългарската култура VІ–ХІ вв. – София, 1977. –
С. 245.
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і світською столицею Першого Болгарського царства, не було випадковістю. Ідея Софії Премудрості Божої, якою облаштована і тримається вся
світобудова, була імманентно притаманною візантійському богослов’ю.
Храм, присвячений Софії, сприймався зримим образом облаштованого
Богом космосу, а храм св. Софії у Константинополі, в якому цей образ втілився найбільш довершено, був тим високим взірцем, котрий прагнули
відтворити у різних країнах візантійського культурного кола. Але відтворення відбувалось не на матеріальному, а на ідейному рівні: необхідно було
втілити саму ідею Софії як Дому Премудрості – опори православної свідомості й досвіду.
Софія у східнохристиянській ментальності ототожнювалась з поняттям
ґрада, умовою буття якого
вона є; недаремно Царгород називали “градом Софії”. У “Повісті про Царгород” – давньоруському
творі XV ст., який приписували Нестору Іскандеру,
говориться, що семипаСофія Константинопольська.
горбний град Софії загиСучасний вигляд. 532–537 рр.
нув, коли залишила його
Софія Премудрість. 21 травня 1453 р. сталось жахливе знамення, коли
вночі освітилось усе місто і у великій церкві Премудрості Божої з вікон бані
вийшло вогняне полум’я, і було взяте на небо. Це був ангел Божий, котрого
утвердив у Софії Бог при Юстиніані. Коли Софія залишила храм, місто і
людей, вони перестали бути взагалі71.
Перефразовуючи відомий новгородський вислів, можна гадати, що так
Русь думала і про себе : “Къде святая София, ту Русь”. Отже, стає зрозумілим, чому найдавніші Софійські храми – це храми не лише соборні, а й
кафедральні, зведені у головних містах країн або земель. Призначені освячувати собою довкілля, вони, на наше переконання, були неодмінним атрибутом східнохристиянської державності.
Тож не дивно, що незабаром після хрещення Русі у столичному Києві
з’являється своя свята Софія, яка стає центром великого архітектурного
ансамблю; за словами митрополита Іларіона, вона створена “на святість та
освячення” Києва. Відтак, вимальовується спільне культурно-історичне
71

Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году // Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина ХV века. – М., 1982. – С. 216-267, 602-607.
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тло, на якому сприймався образ Софійських храмів східнохристиянських
столиць: подібно до того, як град Константина уособлював собою Священну Ромейську державу, так само Охрид і Київ утілювали Святу Болгарію і Святу Русь. Тож, вже сама поява Софійського собору в столиці Русі є
важливою ознакою державної і територіальної консолідації давньоруських
земель довкола Києва, символом єдиної християнської держави.
Тому вважається недоречним висновок німецького історика Х. Рюса
про відсутність у східних слов’ян розвиненої державності за доби Володимира: “Говорити для часів Володимира про будь-яку у політичному і територіальному відношенні “єдину державу” навряд чи можливо”72.
Осмисленням долі нової Русі в загальноісторичній перспективі можна
пояснити побудову в Києві, подібно до Царгорода, тріумфальних Золотих
воріт, а дещо згодом – Георгіївської та Ірининської церков:
останні, як і однойменні константинопольські храми, були
зведені поруч із святою Софією.

Богоматір з Немовлям. Мозаїка в консі апсиди
Софії Константинопольської. 867 р.
Сучасний вигляд. 532–537 рр.

Деісус. Мозаїка в південній галереї
Софії Константинопольської.
Друга чверть ХІІ ст.
72

Імператор Константин ІХ
Мономах та імператриця Зоя
перед Христом.
Мозаїка в південній галереї Софії
Константинопольської.
1034–1042 рр.

Rüss H. Kiever Reichsbuilding... – S. 314.
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Вважаємо, що перегук київської містобудівної програми з її
константинопольським прототипом зумовлений не суперництвом з “другим Римом”: універсального, екуменічного виміру
Візантійської імперії Русь ніколи не намагалася перейняти;
ідея “трансляції імперії” була
чужою Київській державі73.
Цей перегук був покликаІмператор Іоанн ІІ Комнін та імператриця
Ірина перед Богоматір’ю з Немовлям.
ний до життя встановленням етМозаїка в південній галереї
ноконфесійної
ідентичності
Софії Константинопольської. 1118 р.
нової християнської держави,
тож недарма у давньоруських джерелах не знаходимо співставлення Києва
з “другим Римом”, зате зустрічаємо величання столиці Русі “другим Єрусалимом”, себто Градом Божим, який втілюється на землі.
Теорія “другого Риму” взагалі не є властивою для засвоєної на Русі кирило-мефодіївської традиції: у південнослов’янських творах розвивається
ідея рівності з Візантією через небесну благодать, а також теорія “нового
Ізраїля” – богообраного народу, сакральним осердям якого є Єрусалим74.
У християнській традиції Єрусалим – це символ віри, духовне джерело
і головна опора в житті християнина. Водночас – це святе місто, “ворота в
небеса”, місце паломництва, де здійснюється проща і очищається душа
християнина.
Записки давньоруських паломників75 говорять про те, що Константинополь мислився як ідеальна сакральна модель Небесного Єрусалима,
тож успадкування Києвом цієї моделі означало появу на історичній арені
нового “народу Божого” і “нового Єрусалима”. Про перенесення Володимиром і Ольгою естафети “нового Єрусалима” з Константинополя до
Києва говорить митрополит Іларіон, порівнюючи руських князів з християнізаторами Візантії – Константином Великим і його матір’ю Оленою:
“Wнъ с материю своею Еленою крестъ ^ Іерусалима принесъша, по
всемu мироу своемu праславьша вер@ оутвердиста, ты же съ бабою
твоею Wльгою принесъша крестъ ^ новааго Іерусалима Кон ст#нтина града, по всеи земли своеи поставивша, оутвердиста
73

Podskalsky G. Christentum... – P. 41.
Русь между Востоком и западом: культура и общество, Х–ХVII вв. (Зарубежные
и советские исследования). – М., 1991. – Ч. 2. – С. 211.
75
Пименово хожение в Царьград // Книга хожений: записки русских путешественников ХІ–ХVІ вв. – М., 1984. – С. 78.
74
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вhр@” 76 . Про принесення Ольгою в Київ Чесного Хреста після охрещення княгині в Константинополі говорить і Яків Мніх: “…възратися в
землю Рускую, в домъ свои къ людемъ своимъ съ радостию великою,
освhщена духом и тhлом, несущи знамение Честнаго Креста”77.
Мотив перенесення хреста, як вважаємо, не є чистою риторикою чи
суто символічним образом, адже в Пролозі церковному під 11 липня в житії
блаженної Ольги говориться, що у вівтарі св. Софії Київської, з правого
боку стояв принесений нею з Константинополя хрест з написом на ньому:
“обновися Российская земля святым крещением, его же прият Ольга Благоверная княгиня”, але на початку ХІХ ст. його вже не було78. Звучання напису свідчить про його досить пізнє походження, але це зовсім не означає,
що й хрест був пізнім.
Якою ж була святиня? Певна річ, це був не сам Животворний Хрест,
але реліквія (курсив автора) цього хреста, тобто його справжній, автентичний фрагмент, вміщений у відповідну Животворному Хресту копію. Така
традиція існувала ще з часів Константина Великого: подібний хрест з реліквією, привезеною царицею Єленою зі
Святої Землі зберігалася в римській церкві
ІV ст. Санта Кроче ін Джерузалемме; цікаво, що й сама церква називалася “Єрусалим” (Hierusalem)79.
Знаменно, що на північній стіні вівтарної апсиди Софії Київської, тобто
якраз з правого боку вівтаря, над горнім
престолом збереглося давнє мозаїчне зображення Животворного Хреста в арці –
символ Церкви Христової як Небесного
Єрусалима. Мабуть, саме під цим зображенням і зберігався Животворний Хрест,
принесений Ольгою з Константинополя.
Це вже – зримий символ перенесення в
Київ священного простору Єрусалима й
локалізація осердя цього простору в Софійському соборі.
Животворний хрест Господній.
Інкрустація на шиферній плиті
Вперше звернемо увагу і на численні
над синтроном головного
фрескові зображення Чесного хреста Госвівтаря Софії Київської.
1011–1018 рр.
поднього на стінах Софії Київської – зри76

Молдован А.М. Слово о законе... – С. 97.
Зимин А.А. Память и похвала... – С. 69.
78
Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва... – С. 69.
79
Див.: Краутхаймер Р. Три христианские столицы... – С. 26, 158.
77
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Животворний хрест Господній.
Фреска під вікном дияконика
Софії Київської.
1011–1018 р.

Животворний хрест
Господній. Фреска
західного компартимента
нави Георгіївського
вівтаря Софії Київської.
1011–1018 рр.

Животворний хрест
Господній. Фреска
західної внутрішньої
галереї Софії Київської.
1011–1018 рр.

мого образу Небесного Єрусалима, що на наше переконання, є свідомим
акцентуванням теми перенесення в Київ сакрального простору святого
міста. Пригадуються літописні рядки про створення Володимиром Десятинної церкви: “вдавъ ту все, еже бh вз#л в Корсуни: иконы, и съсуды
и кресты” (Повість врем’яних літ)80; “вда ту все, еже бh в Корсунh вз#лъ:
иконы, и съсуды и кресты честныя съ драгым камениемъ” (Новгородський перший літопис)81.
На думку дослідників, присвячення головного храму Русі св.Софії веде
до традиції Володимирового княжіння, адже за версією Іпатіївського літопису, Володимир охрестився в корсунському храмі св.Софії. Отже, корені
софійського культу давніші за Ярославове княжіння і сягають часів Володимира, тож будівельна програма Ярослава перебувала в ідеологічному
зв’язку з програмою Володимира82.
80

ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 121.
Там же. – Т. 3. – С. 165.
82
Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1998. – С. 148-149.
81
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Ця слушна думка знаходить своє підтвердження у “Слові про Закон і
Благодать” митрополита Іларіона. Прославляючи хрещення Київської держави, Іларіон говорить про продовження Ярославом справи Володимира,
і тема розбудови нової Русі осмислюється автором “Слова” як розбудова її
столиці Києва83.
Побудова сакрального простору християнського Києва була можливою
лише за умови створення в ньому святилища архістратига Михаїла, адже
за давньою церковною традицією архангел Михаїл є стражем Церкви, її
охоронцем. Оскільки архангел був небесним покровителем першого руського митрополита – Михаїла, це також сприяло поширенню Михайлівського культу. Про особливу пошану архангела Михаїла ще за часів Володимира Хрестителя свідчать фрески Михайлівського приділу Софії
Київської 84.
Осягнення ролі та місця Михайлівського монастиря у сакральному
просторі Давнього Києва пов’язано зі з’ясуванням особи першого митрополита Русі. Розгляд цього питання
виявляється важливим і для вирішення проблеми існування монастирів у Києві до виникнення Києво-Печерської лаври. У церковній традиції
реальність існування першого митрополита Михаїла не викликає сумнівів.
У цьому сенсі цікавим є розпис ек-

Михайлівський вівтар Софії Київської.
1011–1018 рр.

24. Архангел Михаїл. Фреска в консі апсиди
Михайлівського вівтаря Софії Київської.
1011–1018 рр.

83

Молдован А.М. Слово о законе… – С. 97-98.
Нікітенко Н.Н. Присвячення та фресковий цикл Свято-Михайлівського вівтаря
Софії Київської // Науковий збірник присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського
Золотоверхого монастиря. Матеріали науково-практичної конференції “Михайлівський золотоверхий монастир: історія крізь століття”. – К., 2008. – С. 207-215.
84
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Боротьба Архангела з Яковом.
Фреска північного схилу склепіння віми
Михайлівського вівтаря Софії Київської.
1011–1018 рр.

Перший Київський митрополит
Михаїл Сирин. Олійний живопис
Апостольського вівтаря
Софії Київської. ХVІІІ ст.
85
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ПСРЛ. – Т. 15. – С. 15.

Скинення сатани.
Фреска південного схилу склепіння віми
Михайлівського вівтаря Софії Київської.
1011–1018 рр.

стер’єру Троїцької надбрамної церкви
Києво-Печерської лаври, виконаний у
ХVIII ст., який багаторазово поновлювався. На західній стіні Троїцького
храму з боку входу в лавру з міста один
напроти одного зображені св. князь
Володимир та митрополит Михаїл. В
контексті ідеї Святої Трійці – свята,
яке знаменує народження Церкви, тут
читається тема народження Церкви
Руської за князя Володимира та сучасного йому першого митрополита Русі –
Михаїла. Подібне бачення відповідає
даним ієрархічних каталогів, за якими
першим Київським митрополитом був
Михаїл Сирин, ім’я котрого зустрічається в літописах, починаючи з ХV ст.
Так, у Рогозькому літописі ХV ст. читаємо: “И поставиша въ Киове митрополита Михаила”85. Він згадується як
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київський першоієрарх і у джерелах ХVІ–ХVII ст.: Никоновському та Густинському літописах, Степенній книзі, “Синопсисі” Інокентія Гізеля,
“Палінодії” Захарії Копистенського. Так, у Никоновському літописі зазначено, що Володимир після охрещення в Корсуні послав ““”в Греки к
преосвященному Фотею, патріарху Цареградскому, и взя от него перваго
митрополита Михаила Киеву и всей Русской земли””86. Явний анахронізм,
що містить у собі ця звістка (Фотій жив у ІХ ст.) змусив істориків піддати
сумніву її достовірність. На думку А. Поппе, джерелом свідчення про першого Київського митрополита Михаїла був церковний Устав Володимира,
що виник не раніше ХII–ХIII ст. В іншій редакції Уставу першим Київським митрополитом називається Лев. Згадані повідомлення є, як вважає
історик, продуктом давньоруських ерудитів ХIII–ХVІ ст., які намагалися
заповнити прогалину у відомостях про початки церковної ієрархії на Русі.
За висновком Поппе, що отримав визнання в науці, першим київським
митрополитом був Феофілакт, якого було переведено на Руську митрополію з Севастії за візантійського імператора Василія II (976–1025). Хоча це
повідомлення взято з досить пізньої “Церковної історії” Никифора Каліста
(1328), А. Поппе вважає, що Феофілакт є першим достовірно засвідченим
митрополитом, який прибув на Русь не пізніше 1025 р. Появу імені Михаїла в Уставі дослідник пояснює тим, що у літописі під 988 р. наводиться
настанова про віру, викладена новоохрещеному Володимиру; як гадає
А. Поппе, вона становить стислий переклад Символу віри, складеного у
першій половині ІХ ст. Михаїлом Синкеллом, тож укладачі Уставу сприйняли цю настанову як написану для Володимира і з цього виснували, що
автор Символу віри був першим Руським митрополитом87.
Варто зазначити, що вперше на Символ віри Михаїла Синкелла звернув увагу в середині ХІХ ст. М. Сухомлинов, вказавши, що літописний
Символ віри є скороченням “того самого Символу, котрий значно докладніше викладається у грецьких творах, як наприклад, у Сповіданні віри Михаїла Синкелла”88. Таким чином, Символ віри Михаїла Синкелла є лише
одним з численних прикладів, які залучив М. Сухомлинов для обґрунтування своєї думки, тому не можна стверджувати, що літописний Символ
навіяний саме вищеназваним текстом. Подібність цього тексту до настанови про віру Володимиру зумовлена тим, що загалом Символ віри є стислим і точним викладенням того, у що має вірити християнин. Хоча в різних
джерелах він подається в різних варіаціях і з різними подробицями, але
86
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обов’язково містить у собі основні догмати православної віри. Аби переконатися в цьому достатньо зіставити згаданий літописний текст із Сповіданням віри київського митрополита Іларіона, яке звучить майже ідентично89. Розглянувши це питання, ми дійшли висновку, що Устав
Володимира виник не на зламі ХII–ХIII ст., як вважає А. Поппе, а на зламі
Х–ХІ ст.: хоча архетип всіх існуючих редакцій Уставу відноситься до середини чи другої половини ХII ст., однак в основі текстів, що збереглися, лежить грамота Володимира про дарування десятини церкві Пресвятої Богородиці в Києві90. Хоча ім’я першого митрополита Русі Михаїла
поєднується в джерелах з ім’ям візантійського патріарха ІХ ст. Фотія або ж
змінюється на ім’я Леон, однак, це не означає, що воно є вигаданим. Леон,
як це зазначається в ієрархічних каталогах, міг насправді бути другим митрополитом Русі, котрий посідав кафедру в 992–1008 рр.91 У такому разі за
Леона було завершено будівництво Десятинної церкви і створено її архів,
тому в грамоті Володимира про дарування десятини фігурувало ім’я Леона,
звідки воно потрапило до Уставу.
Постає запитання: чому давньоруські книжники пов’язали ім’я митрополита Михаїла з патріархом Фотієм? Є. Голубинський вважав, що таке
поєднання можна пояснити наявністю в руках літописців відомої енцикліки Фотія про хрещення русів і прийняття ними пастиря. На думку історика, митрополит Михаїл був за патріарха Фотія хрестителем таврійських
русів, тому і сприймався як хреститель всієї Русі92. П. Толочко зазначає,
що ця інформація походить з українських літописів ХVІ–ХVII ст. – Густинського, “Синопсису”, “Палінодії”, де говориться, що митрополита Михаїла прислав на Русь не в Х, а в ІХ ст. патріарх Фотій93.
У сучасній історіографії особистість митрополита Михаїла І здебільшого вважається легендарною94. Однак існує і протилежна точка зору, наприклад, Брайчевський певен, що Михаїл Сирін дійсно був сучасником
Фотія і хрестив Русь разом з князем Аскольдом95. До часів Аскольдового
хрещення Русі відносив митрополита Михаїла і А. Карташов, котрий пояснював, що пам’ять про перше хрещення русів і заснування Руської митрополії була штучно вилучена з літопису Олегом, котрий, вбивши Ас89
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кольда, наклав “терористичну заборону” на епізод улаштування першопочатково Руської Церкви. За переконанням історика, це зумовило виникнення “тієї плутанини у спогадах про початок руської ієрархії, яка так неграмотно змішала століття патріарха Фотія зі століттям князя
Володимира”96.
Cучасні церковні історики, кандидати богословських наук В. Клос97 і
К. Лозинський98 також вважать Михаїла Сиріна першим Київським митрополитом. “Споконвіку шановані мощі святого, – пише К. Лозинський, –
що зберігалися до вибуху у 1942 р. в Успенському соборі Києво-Печерської
лаври і традиційна літургійна формула поминання київських святителів
“Михаїла, Іларіона, Макарія...” свідчать, що церковне передання про особу
нашого первосвятителя історично обґрунтоване”99.
На нашу думку, для розгляду цієї проблеми варто залучити важливий
документ, пов’язаний з патріархом Фотієм. Річ у тім, що літописна настанова про віру Володимиру дуже нагадує повчальне послання Фотія до новонаверненого болгарського князя Бориса-Михаїла, на що звернув увагу
О. Шахматов100. Причому у руських літописах повторюються всі три частини
Фотієвого послання: Символ віри, Сказання про сім соборів, а у Никонівському літописі і Степенній книзі перед Символом віри міститься повчання
Володимиру стосовно християнського життя, яке легко зіставляється з третьою частиною послання Фотія101. Тут може бути кілька пояснень. Найпростішим з них є те, що ім’я автора знаменитого послання було добре відомим, тож руські книжники штучно прив’язали ім’я Михаїла до Фотія.
Зокрема такі відомі церковні історики ХІХ ст., як митрополит Євгеній (Болховітінов) і архієпископ Філарет вважали, що патріарх Фотій сприймався
як типовий образ, адже був першим і найбільш палким захисником православ’я. Тому коли наші літописи говорять, що Володимир прийняв першого
митрополита від патріарха Фотія, вони мають на увазі лише те, що князь
прийняв з Візантії митрополита православного, котрий твердо дотримувався думок Фотія, не поступаючись нововведенням Римської Церкви102.
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Спростовуючи цю аргументацію, митрополит Макарій цілком слушно
зауважує, що навіть при поверховому читанні розповіді про прибуття до
нас перших митрополитів від патріарха Фотія помітно, що літописці
сприймають дане повідомлення як цілком конкретне, адже в іншому випадку всі наступні митрополити також вважалися б присланими від Фотія,
чого літописці не стверджують. А далі історик висловлює припущення, що
ім’я Фотія внесено в літописи випадково, без усяких намірів. Ця помилка,
як вважав Макарій, сталася тому, що хтось необачно переплутав два хрещення русів: перше, що відбулося за Аскольда і Діра (866 р.), коли на Русь
прибув єпископ, а можливо, навіть архієпископ чи митрополит від Фотія,
і друге хрещення, яке сталося за Володимира (988 р.), коли на Русь також
прислали митрополита з Константинополя, але не від Фотія103.
Як було вказано вище, Є. Голубинський, А. Карташов і М. Брайчевський висловили майже аналогічну думку, однак, на відміну від Макарія,
вони вони вважають, що Михаїл жив за часів Фотія. Натомість Макарій
признавав Михаїла сучасником Володимира.
Появу імені Фотія в Уставі, на нашу думку, можна пояснити впливом
пам’яток Борисового хрещення на пам’ятки хрещення Володимира, адже
для навернення київського князя візантійці застосовували документи, які
століттям раніше були використані у Болгарії для охрещення царя Бориса.
Як канонічні документи вони мали підписуватись ім’ям свого автора –
Фотія, котрий, з одного боку, відзначався широтою поглядів, з іншого, ні
на крок не відступав від підвалин віри104.
Таким чином, збереження в документах Володимирового хрещення
Русі імені Фотія може пояснюватись феноменом Slavia Orthodoxa, а не плутаниною давньоруських книжників, котрі не могли не знати, що Фотій жив
у ІХ ст., отже, не був сучасником Володимира.
З огляду на те, що найдавніша основа Уставу Володимира справді сягає
часів хрестителя Русі, ніщо не заважає вважати саме Михаїла першим митрополитом Русі, як це зазначено в Уставі. Недаремно церковні каталоги,
усі до одного, розпочинають ряд митрополитів Русі іменем Михаїла. Вони
складалися на підґрунті давніх київських свідчень, а саме: в Києві зберігалися найдостовірніші відомості про першого митрополита Русі.
Варто брати до уваги той важливий факт, що в Києві спочивали нетлінні мощі первосвятителя Михаїла, які близько 1103 р. були перенесені
з Десятинної церкви у Антонієві печери, а 1730 р. їх перенесли до Успенського собору Лаври.
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Є. Голубинський гадав, що мощі Михаїла були перенесені з Тавриди,
бо Михаїл був за патріарха Фотія хрестителем таврійських русів і міг сприйматися як первохреститель Русі. Ця думка не здається коректною з кількох
причин. По-перше, сучасною наукою доведено, що за патріарха Фотія охрестилися київські руси – Аскольд з дружиною105. По-друге, важко повірити в те, що мощі Михаїла понад сторіччя зберігалися в язичницькому
Києві. По-третє, нам невідомі факти зберігання мощей місцевих святих
раніше ніж з кінця Х ст. А в тому, що мощі Михаїла шанувалися ще в домонгольському Києві, переконує той факт, що ім’я цього митрополита згадується в Уставі Володимира. Можна було б припустити, що це ім’я з’явилося в Уставі не раніше ХVІ ст., якби не промовисті свідчення давньоруських пам’яток.
У Київському Синопсису ХVII ст. читаємо, що митрополит Михаїл збудував Михайлівський Золотоверхий собор напроти Перунового місця на
честь свого небесного патрона й на знак перемоги архангела Михаїла над
дияволом, з яким асоціювалося язичництво106. Хоча цей собор був змурований на початку ХІІ ст., відомо, що за церковною традицією нові храми
зводили на місці однойменних старих: це символізувало одвічність і спадкоємність християнських святинь, під фундаментами яких лежали мощі

Панорама Михайлівського Золотоверхого монастиря. Хромолітографія. 1911 р.
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Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі... – С. 49-52.
[Иннокентий Гизель]. Синопсис или Краткое собрание от разных летописцев о
начале славяно-российского народа. – К., 1680. – С. 76.
106
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Михайлівський Золотоверхий собор у Дмитрівському монастирі.
Діорама, деталь. Експонується в Музеї історії
Михайлівського Золотоверхого монастиря

святих. Не виключено, що
Святополк-Михаїл Ізяславич
заклав на честь 120-річного
ювілею хрещення Русі у
1108 р. Михайлівський собор
на тому освяченому місці, де
митрополит Михаїл поставив
однойменний
дерев’яний
храм. За київським переказом,
саме через зведений тут перший дерев’яний храм Михаїла
Архангела південно-східна
Михайлівський Золотоверхий собор
частина Старокиївської гори
ХІІ ст. Реконструкція Ю. Асєєва
дістала назву Михайлівської
гори. Дізнаємося також, що при церкві було засновано перший Михайлівський монастир, де оселилися ченці, які разом з митрополитом прийшли
з Греції107
Цей переказ видається достовірним з огляду на те, що митрополит,
здійснюючи відправи у Десятинній церкві, мусив мати поблизу неї власну
резиденцію; натомість монастиря при цій, оточеній княжими палацами,
107
[Иннокентий Гизель]. Синопсис или Краткое собрание... – К., 1680. – С. 76-77;
Паломник Киевский или Путеводитель по монастырям и церквам киевским для богомольцев, посещающих святыню Киева. – К., 1854. – С. 79; Закревский Н. Описание
Киева. – М., 1868. – Т. 1. – С. 502-506.
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Шиферний рельєф із
зображенням великомученика
Євстафія Плакиди. Михайлівський
Золотоверхий монастир. ХІІ ст.

Шиферний рельєф із зображенням
Георгія Побідоносця і Феодора Стратилата.
Михайлівський Золотоверхий монастир.
ХІІ ст.

Євхаристія, деталь. Мозаїка Михайлівського
Золотоверхого собору. 1108–1113 рр.

Дмитро Солунський.
Мозаїка Михайлівського
Золотоверхого собору.
1108–1113 рр.

двірцевій церкві не було. Щоправда, митрополит
Макарій звертає увагу на свідчення Супрасльського літопису (кінець ХV ст.) про заснування Володимиром при Десятинній церкві монастиря Пресвятої Богородиці108. Проте це свідчення є
сумнівним, адже в інших списках літопису замість слова “манастырь” у
фразі “Свершиша манастырь святую Богородицю” читається “мастеры”,
що О. Шахматов вважав більш коректним109. Взагалі важко уявити дерев’яні монастирські споруди: чернечі келії, трапезну, будинок митрополита тощо навколо розкішної Десятинної церкви – композиційного центру
величного двірцевого ансамблю. Натомість розташований неподалік від
108

Макарий (Булгаков), митрополит Московський и Коломенский. История Русской
Церкви. – М., 1995. – С. 101.
109
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах... – С. 93.
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Десятинної церкви Михайлівський монастир якнайкраще відповідав вимогам функціонуючої митрополії. Зведений на високій кручі, цей монастир чудово вписувався у ландшафт християнського Києва, що змушує згадати слова митрополита Іларіона про те, як вже за Володимира, після
охрещення ним Русі, “манастыреве на горах сташа, черноризьци явишася”110. Час виникнення перших руських монастирів – одне з проблемних
питань науки, однак можна гадати, що вони з’явилися уже за часів Володимира одночасно із заснуванням митрополії.
Яків Мніх говорить, що Володимир “праздноваше светло праздникы
Господьскыя, три трапезы поставляше: первую митрополиту с епископы,
и с черноризьце, и с попы, вторую – нищим и убогым, третьюю собе и
боярам своїм, и всем мужем своим”111.
Впадає в очі те, що будівництво Святополком Ізяславичем Михайлівського Золотоверхого собору на честь ювілею мало свої прецеденти: у сторічний ювілей хрещення Русі, у 1088–1089 рр. були освячені Михайлівські
храми в Києві на Видубичах і у Переяславлі. У 110-ті роковини хрещення
Русі (1098) освячено Михайлівську божницю в Острі. Цікаво, що остання
церква була зведена Володимиром Мономахом, названим на честь хрестителя Русі Володимиром-Василієм; отже, ім’я митрополита Михаїла
пов’язувалося з іменем князя Володимира, що не могло бути випадковим,
адже за доби середньовіччя вибір імен дітей державців відображав цілеспрямовану ідеологічну, політичну, релігійну орієнтацію чи програму, причому в кожному конкретному випадку різну, тобто ім’я поєднувало у собі
релігійний і політичний компонент112.
Більшість дослідників, посилаючись на факт зведення в Київській Русі
наприкінці ХІ – на початку ХІІ ст. низки Михайлівських храмів, пов’язують поширення тут культу Архангела Михаїла саме з цим періодом. Проте
простежуються значно давніші корені шанування Архангела Михаїла як
покровителя Київської християнської держави. На цій проблемі досить докладно зупиняються автори видання присвяченого Михайлівському Золотоверхому собору М. Дегтярьов і А. Реутов. Співавтори пишуть, що після
прийняття християнства Архангел Михаїл перебрав “небесні обов’язки”
Перуна – бога грози і блискавки, глави язичницького пантеону Володимира, створеного князем 980 р. При цьому вони посилаються на літописну
“Промову філософа”, де переказується біблійна оповідь про “війну на
небі”, після якої Бог поставив на місце скинутого сатани “старійшину Ми110

Молдован А.М. Слово о законе... – С. 93.
Зимин А.А. Память и похвала... – С. 68.
112
Чичуров И.С. “Хождение апостола Андрея” в византийской и древнерусской церковно-идеологической традиции // Церковь, общество и государство в феодальной
России. – М., 1990. – С. 14-15.
111
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хаїла”113. Натомість Б. Рибаков, услід за іншими дослідниками, певен, що
після хрещення Русі Перун був уподібнений пророку Іллі114. Однак М. Дегтярьов та А. Реутов слушно зауважують, що св. Пророк заступив Перуна
лише у землеробському календарі, а далі пишуть, що “небесний воєвода”,
себто Архістратиг Михаїл, після перемоги християнства мусив посісти
місце найголовнішого “біса” – Перуна. Замінивши собою верховного
язичницького бога Перуна, Архістратиг Михаїл не лише став символом перемоги християнства над язичництвом, а й, так би мовити, перебрав від
Перуна “естафету” громовержця, захистивши “небесним вогнем” нову
християнську державність східних слов’ян. Як пише В. Топоров, “урахування міфологічної язичницької спадщини в момент її зустрічі з кругом
ідей і образів християнства дає змогу зрозуміти руську версію святості”115.
Недарма зображення Архангела Михаїла, патрона князя і дружини, повторюється на древніх княжих печатях, а князь, як відомо, уособлював собою
державу. Крім того, образ Архангела Михаїла мав особливий церковний
сенс, адже він є й покровителем земної Церкви, на чому наголошує літописець, пояснюючи, що до кожного народу приставлений один з Архангелів116.
“Князь ангелів” Михаїл, говорить літописець, “со дь”воломъ тhла ради
Моисиева против#с#”117. Мойсей же, як знаємо з давніх джерел, сприймався біблійним прообразом державців, зокрема Володимира Хрестителя.
Тому зрозуміло, чому небесний патрон першого Київського митрополита,
засновника Руської церкви, став державно-церковним символом новонаверненої Русі. У даному зв’язку варто звернути увагу на печать митрополита Єфрема (середина ХІ ст.), на якій зображено Архангела Михаїла, а не
особистого патрона цього владики118. Але чи не найбільш важливим є те,
що Архангелу Михаїлу присвячено південний бічний вівтар Софії Київської, яка є меморіалом хрещення Русі119.
Не випадковим є й те,що іменем Михаїл було названо внука Ярослава – Святополка (Михаїла) Ізяславича, який народився в 1050 р. Надзвичайно цікаво, що ще два онуки Ярослава від його старших синів – Ростислав Володимирович і Олег Святославич – також отримали ім’я Михаїл. Це
113
Дегтярьов М.Г., Реутов А.В. Михайлівський Золотоверхий монастир. – К., 1997. –
С. 10.
114
Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1987. – С. 443.
115
Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре... – С. 8.
116
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 270.
117
Там же. – Стб. 269.
118
Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси, Х–ХV вв.: В 2-х т. – Т. 1: Печати Х –
начала ХIII в. – М., 1970. – С. 44-47.
119
Его же. Русская княгиня Олисава-Гертруда и ее сын Ярополк // НЭ. – М., 1963. –
Т. 4. – С. 142-164.
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засвідчує особливе шанування у князівській родині в середині ХІ ст. архангела Михаїла. Причому першим це ім’я отримав Ростислав, котрий народився 1038 р. у 50-річний ювілей хрещення Русі.
Таким чином, наведені аргументи свідчать на користь тези про шанування Архангела Михаїла як патрона новонаверненої Русі вже з часів
Володимира Хрестителя. Та ніщо не заважає припустити, що ініціатором утвердження цього культу поряд з Володимиром був перший митрополит Русі Михаїл Сирін, особа якого, на нашу думку, не є легендарною. Маючи власний осідок у сусідньому з Десятинною церквою
Михайлівському монастирі, митрополит Михаїл міг, з одного боку,
здійснювати архієрейські відправи і брати участь у церковно-політичних акціях, які відбувалися у головному храмі держави, а з другого – був
убезпечений як від ворожих нападів, так і від зайвого втручання світської влади у церковні справи, що мало свою актуальність у перші роки
після хрещення Русі. Цьому якнайкраще відповідало розташування першої митрополичої резиденції на Михайлівській горі. Хоча її територія
ще недостатньо досліджена, топографічна зручність цього місця дає
змогу припускати, що заселення гори розпочалося вже наприкінці Х –
на початку ХІ ст.120
Новітні археологічні дослідження дали змогу з’ясувати історію залюднення цього району. Вважають, що в Х ст. тут був язичницький могильник
(кілька поховань виявлено під самим собором, пізніше – християнський.
У ХІ ст. територію забудовано житловими й господарськими спорудами.
Близько 1062 р. Ізяслав Ярославич звів тут Дмитрієвський монастир, пізніше його старший син Ярополк – церкву св. Петра. На початку ХII ст.
житлову забудову знесено, а майданчик ретельно вирівняно під будівництво Михайлівського Золотоверхого собору121.
Не виключено, що згадані християнські поховання, як і житлові та господарські споруди, належали Михайлівському монастирю кінця Х–ХІ ст.,
адже перші київські монастирі були чернечими слобідками122. Це так зване
келіотство – одноосібне проживання, яке практично не регулювалося монастирськими уставами.
Якщо наше припущення вірне, можна зрозуміти, чому митрополичий осідок був улаштований на Михайлівській горі. Ізольований з трьох
боків великий мис із стрімкими схилами в бік Дніпра, оточений глибокими ярами і з’єднаний вузьким перешийком із Старокиївською горою,
120

Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. – К., 1972. – С. 102.
Івакін Г. Археологічне вичення Михайлівського Золотоверхого монастиря в
1996–1998 рр. // Пам’ятки України: історія та культура. – 1999. – Ч. 1. – С. 57.
122
Голубинський Е. История русской церкви. – М., 1904. – Т. 1, вторая половина. –
С. 321.
121
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де була княжа резиденція (тож у разі небезпеки шлях ворогам міг бути
легко перекритий княжою дружиною), був ідеальним місцем для будівництва великого кафедрального монастиря з численними спорудами.
Що саме такі умови були необхідними для нормального функціонування
“митрополії руської” – свідчить її пізніше розташування у Софії Київській, яка теж була зведена на відстані від княжого дитинця і стояла в
центрі великої садиби площею 3,5 га, укріпленої високим і міцним
кам’яним муром123.
Викладені висновки узгоджуються з доведеним істориками фактом заснування митрополії Русі незабаром після хрещення та підтверджують
можливість резидування митрополії саме в Києві (див. нижче), де були
створені належні умови для її функціонування.
Відомий дослідник М. Сичов звернув увагу на спорудження перших
Михайлівських храмів Києва на високих кручах, що не було випадковим.
Так, церква архангела Михаїла на Видубичах виникла на місці настільки
небезпечному і близькому до урвища, що вже 1199 р. Петру Милонегу довелося зводити для укріплення кручі таку кам’яну стіну, про яку “мнози не
дерзнуша помислити от древних”. Як припускав учений, очевидно кияни
збудували тут храм за зразком ораторіїв Михаїла, “князя великого, що
здавна являвся на гірських висотах Синаю і Сіона, на вершинах Семигір’я,
бо там, як згодом у Колоссах-Хонах, а потім на середньовічному Заході
Михаїлу була засвоєна виключна роль у союзі неба і землі, у боротьбі світлого й темного начала у космосі та історії”124. Відомий український історик
В. Ульяновський у своїй фундаментальній праці, присвяченій Видубицькому монастирю, переконливо довів, що Михайлівський собор цього монастиря кінця ХІ ст. був посвячений на честь Чуда Архангела Михаїла в
Хонах125.
Отже, перший Михайлівський храм Києва, що виник на окраїні міста,
посів саме те місце, яке було відведене йому на терені “Нового Єрусалима”.
Воно було назавжди “закріплено” за Архістратигом небесних сил вже
самим актом закладення мощей під фундаменти храму. Можливо, це були
мощі священномучеників Анфима, Феодула і Євдокима, котрі фігурують
у “Святительському чині” Михайлівського вівтаря Софії – саме біля них у
давнину були видряпані грецькі графіті з їхніми іменами126. За словами па123

Каргер М.К. Древний Киев... – С. 206-216.
Сычев Н.П. На заре бытия Киево-Печерской обители // Сборник статей в честь
академика А.И Соболевского (СОРЯС. – Т. 101. – № 3). – Л., 1928. – С. 292.
125
Див.: Ульяновский В. Выдубицкий Чуда архангела Михаила монастырь... – К.,
2009. – С. 16-50.
126
Нікітенко Н. Присвячення та фресковий цикл Свято-Михайлівського вівтаря
Софії Київської// Науковий збірник присвячений 900-літтю Михайлівського Золотоверхого монастиря. – К., 2008. – С. 212.
124
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тріарха Фотія, згідно з канонами східнохристиянської Церкви, при закладинах храмів під їхні вівтарі вкладалися мощі мучеників: “Тому що стосовно їхніх мощей не може бути сумніву, що вони є святими і подають освячення; натомість щодо інших святих це не зовсім ясно”127. Вірогідність
закладин мощей святих ієрархів під фундаменти першого митрополичого
храму Києва узгоджується з тим, що саме святителів мусив уважати своїми
покровителями першоієрарх Русі.
Особливо цікавим у цьому зв’язку видається розміщення в “Святительському чині” Михайлівського вівтаря Софії священномученика Анфима
Никомідійського. Цей святитель шанувався в Давній Русі, адже його образ
неодноразово зустрічається в церквах Новгорода і Старої Ладоги ХІІ–
ХІV ст. На переконання Н. Нікітенко, на північно-російські терени цей
культ прийшов з Києва, де він укорінився в часи християнізації. Дослідниця пояснює це тим, що св. Анфим Никомідійський був хрестителем воїнів-язичників “у якійсь ріці”, духовним пастирем вельмож і царедворців,
що удостоїлися за віру вінця мучеників. Особливо він шанувався як хреститель 20 тисяч никомідійських мучеників, спалених у церкві в 302 році128.
Смисловий зв’язок образу св. Анфима Никомідійського з темою масового хрещення народу засвідчує й зображення цього святого в хрещальні
Софії Київської, вбудованої в 1115 р. у південну частину її західної зовнішньої
галереї. Хрещальня Софії носила меморіальний характер і була створена на
замовлення Володимира-Василія Мономаха на честь 100-річного ювілею
кончини його славного прадіда, чиє ім’я він носив – Володимира-Василія
Святославича. Тема хрещення народу акцентується тут фресками ХІ ст., що
виникли ще за часів Володимира Святославича: великою композицією
“Сорок севастійських мучеників” на стіні південної башти (до неї примикає
хрещальня), образами апостола Марка і святителя Анфима (на лицевих західних пілонах східних стовпів), а також фресками початку ХІІ ст., виконаними на замовлення Володимира Мономаха на вбудованій між східними
стовпами апсиді: св. Василієм Великим (святим патроном обох князів) – над
апсидою та композицією “Хрещення Христа в Йордані”129. Варто відзначити
живучість ідей, якими надихалися і нащадки Володимира Святославича – замовника та автора (чи принаймні співавтора) програми творення священного
простору Нового Єрусалима на берегах Дніпра.
127

Лебедев А.П. Очеркви внутренней истории Византийско-восточной церкви в ІХ,
Х и ХІ веках (серия “Византийская библиотека”: Исследования). – СПб., 1998. –
С. 171.
128
Нікітенко Н. Присвячення та фресковий цикл... – С. 212.
129
Див.: Никитенко Н. Святая София Киевская... – С. 210-214. Атрибуція образів
свв. Марка і Анфима стала можливою завдяки знахідці на цих зображеннях В. Корнієнком давніх написів-графіті з їхніми іменами.
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Продуманість, функціональна та віронавчальна ефективність
забудови ранньохристиянського
Києва вражає. Тут не зайве знову
згадати часи Константина Великого, на якого рівнявся хреститель Русі Володимир. Йдеться
про розмітку стін Константинополя в 324 р. – сам Константин зі
списом в руці провів лінію нових
стін, і таке sanctio (або limitatio)
було старою римською традицією, що мала широке коло паралелей в язичницьких обрядах130.
Тож, дуже вірогідно, що й Володимир, розбудовуючи християнський Київ, так само розмітив контури Нового Єрусалима на дніпровських пагорбах.
Отже, забудова християнського Києва була підпорядкована необхідності встановлення
етноконфесійної ідентичності
Русі в контексті перенесення
сюди сакрального простору
Нового Єрусалима, а відтак,
мусила мати характер розгорнутої цілеспрямованої програми,
принципові засади якої, ймовірно, сягають доби Володимира Хрестителя. Для конкретизації змісту цієї програми
варто зупинитися на розгляді в
ній місця, ролі і значення найдавніших київських святинь у
контексті їх функціональноконфесійної специфіки.

130

Хрещення, деталь:
Ісус Христос та Іоанн Предтеча.
Фреска хрещальні Софії Київської.
Близько 1115 р.

Хрещення, деталь: ангели.
Фреска хрещальні Софії Київської.
Близько 1115 р.

Краутхаймер Р. Три христианские столицы... – С. 46-47.
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2.2. Ієротопія і політика
2.2.1. Набуття Києвом митрополичого статусу
Чи не найважливішим чинником становлення Нового Єрусалима на
київських пагорбах було набуття столицею новонаверненої Русі митрополичого статусу, тобто побудова відповідного кафедралу – “митрополії
Русі”. Саме слово “митрополія”, що у перекладі з грецької означає “матір
ґрадам”, було одним з епітетів Константинополя, і ця царгородська парадигма, як відомо з давньоруських джерел, мала особливе значення для
Києва. Вказавши на дану обставину, відомий московський дослідник
О. Назаренко звернув особливу увагу на церковне забарвлення терміну
“матір ґрадам”, неодноразово застосованого в руських джерелах щодо
Києва: “но наиболее показательно его упоминание в службе на освящение
церкви святого Георгия в Киеве (середина XI в.): “… от первопрестольного
матери градом, Богом спасенного Киева”. Здесь, – пише історик, – Киев
назван еще и первопрестольным: калькированная с греческого терминология усугубляется специфическим церковным определением, употреблявшимся по отношению к первенствующим кафедрам”131.
Як слідом за А. Куником, А. Маркевичем та І. Данилевським вказав
В. Ричка, ідіома “матір ґрадам” походить з біблійного тексту, в якому вона
алюзивно співставлена з Єрусалимом. Причому, як показують тексти (зокрема “Голубина книга”, апокрифічна “Повість про царя Волота Волотовича” і особливо Житіє Василія Нового), таке співставлення було знайоме
руським книжникам. Але найбільш цікавим є апокрифічне пророцтво з
“Повести ґрада Иерусалима”: “…будет на Руси град Іерусалим начальныи,
и в том граде будет соборная и апостольская церковь Софии”132. Вважаємо, що в цьому пророцтві знайшло відлуння переконання про іманентно притаманну Києву як “граду Єрусалиму начальному” наявність митрополичого храму Св. Софії.
Наша теза неминуче породжує питання: коли виникла і де спочатку
функціонувала Київська митрополія? Від відповіді на ці питання залежить
вирішення проблеми першопочатків розбудови Києва як Нового Єрусалима. Загальновідомо, що головними осередками церковно-політичного
життя Русі були Десятинна церква і Софія Київська, тобто ці храми мали
державно-соборний характер. На сьогодні у науці існують кілька концепцій
щодо початкового етапу становлення давньоруської церковної організації:
131

Назаренко А.В. Была ли столица в Древней Руси? Некоторые сравнительно-исторические и терминологические наблюдения // Столичные и периферийные города
Руси и России в средние века и раннее Новое время (XI–XVIII вв.): тезисы докладов
научной конференции (Москва, 3–5 декабря 1996 г.). – М., 1996. – С. 70-71.
132
Ричка В. Київ – другий Єрусалим... – С. 141-147.
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1. Митрополія Русі, заснована не раніше 1037 р., з самого початку містилась у Софії Київській.
2. Митрополія Русі, заснована наприкінці Х ст., до побудови кам’яної
Софії містилась у дерев’яному Софійському соборі, зведеному Володимиром
або навіть Ольгою, а Десятинна церква була княжим двірцевим храмом.
3. До створення Софії Київської митрополича резиденція розташовувалась не у великокняжому Києві, а у сусідньому Переяславлі.
На противагу наведеним концепціям, існує ще одна точка зору, яка
стверджує, що заснована наприкінці Х ст. Руська митрополія мала резиденцію у Десятинній церкві, а згодом перемістилась у кам’яний кафедрал
св. Софії.
Як бачимо, питання про характер київських першохрамів стосується
ключових моментів церковно-політичного життя Русі. Отже, тема дає можливість уточнити ступінь синхронності державо – і церковнотворчих процесів, тим самим: а) поглибити розуміння ролі християнства у вітчизняній
суспільній і, зокрема, культурній еволюції; б) грунтовніше осмислити генезу східнослов’янської, передусім української традиції, церковно-державних відносин.
Фрагментарні, непевні й суперечливі свідчення джерел зумовили дискусійність майже всіх питань, пов’язаних з початковим періодом історії
Київського християнства, становленням національної церковної організації. “Повість врем’яних літ” не називає митрополитів аж до Феопемпта,
який уперше згадується під 1039 р.: “В лето 6547. Священа бысть церкы
святы> Богородица, юже созда Володимеръ, отець ±рославль, митрополитомъ Феwопеньтомъ”133. На думку Д. Лихачова, наведена звістка є помилковою, адже Богородична (Десятинна) церква була освячена за 50 років
до того; ця звістка, як гадав учений, насправді стосується Софії Київської,
освячення якої співпало зі встановленням Руської митрополії, очоленої
першим митрополитом – греком Феопемптом134. Цей висновок Д. Лихачова спирається на стару наукову традицію, що пов’язувала виникнення
Київської митрополії з заснуванням у 1037 р. собору св. Софії – “митрополії руської”135.
Проте ще М. Грушевський справедливо зауважив, що “стара літопись
каже тільки, що Ярослав побудував в Київі митрополію, себто катедральну
церкву св. Софію, а не засновав її яко інституцію”, тим більше, що літописці взагалі нічого не повідомляють про ієрархічні справи136.
133

ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 141.
Повесть временных лет. – СПб., 1999. – Ч. 2. – С. 378.
135
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах… – С. 415417; Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории... – С. 26-36.
136
Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 1: До початку ХІ віку. – К., 1991. –
С. 520.
134
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Слушність такого зауваження підтвердило подальше вивчення проблеми. Факт виникнення Київської митрополії невдовзі після хрещення
Русі був доведений у 1944–1945 рр. Е. Хонігманом і сприйнятий сучасною наукою як цілком достовірний. Е. Хонігман, який ретельно вивчив
матеріал візантійських нотицій Х–ХІ ст. зі списками єпископських кафедр, яким передують списки кафедр митрополитів і архієпископів, показав, що ранг кожної кафедри, підпорядкованої Константинопольському патріархату, визначався датою її заснування. Вчений вперше
довів, що митрополія Русі виникла не пізніше 997 р.137 Судячи з візантійського переліку кафедр кінця ХІ ст., що переписувався впродовж тривалого часу, традиційно зберігаючи порядкові числа митрополій за часом
їх виникнення, митрополія Русі була заснована між 995 і 997 рр.138 Відомо, що 996 р. була освячена Богородична Десятинна церква – перший
храм загальнодержавного значення, який до побудови Київської Софії
виконував функції митрополичого центру. Цьому храму було передано
десятину княжих прибутків, що свідчить про його значення у церковнополітичному житті Русі. Тому є підстави вважати, що Київська митрополія виникла невдовзі після побудови Десятинної церкви, між 996–
998 рр.139
Здавалося б, після класичної роботи Е. Хонігмана та інших серйозних
академічних студій на цю тему немає підстав сумніватися щодо виникнення митрополії Русі саме після її хрещення і належність цієї митрополії
до юрисдикції Константинопольського патріархату. Однак не всі сучасні
науковці вважають це питання остаточно з’ясованим. В. Ричка звертає
увагу на те, що давньоруські літописи не містять жодних згадок про взаємини уряду князя Володимира Святославича з митрополитом, факт приїзду котрого на Русь також залишився непоміченим літописцями. На думку
історика, Київська держава обрала для себе корсунську модель церковного
устрою, себто статус автокефальної єпархії. Щоправда, дослідник не виключає можливості того, що патріарший ставленик міг прибути до Києва
у почту Анни Порфірородної, однак він відігравав на Русі другорядну роль.
У цьому зв’язку В. Ричка висловлює припущення про влаштування ми137

Honigmann E. Studies in Slavic Church History. A. The Foundation of the Russian Metropolitan Church according to Greek Sources // Byzantion. – Bruxelles, 1944/45. – Vol. 17. –
P. 128-182, 142-148.
138
Darrouzes J. Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae. – Paris, 1981. –
P. 343, 349, 381, 388; Чичуров И.С. “Хождение апостола Андрея” в византийской и древнерусской традиции // Церковь, общество и государство в феодальной России. – М.,
1990. – С. 7-23.
139
Поппе А. Заснування митрополії Русі в Києві // Український історичний журнал. –
К., 1969. – № 6. – С. 97-104; Щапов Я.Н. Государство и Церковь в Древней Руси Х–
ХІІІ в. – М., 1989. – С. 24-28.
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трополичої резиденції не у великокняжому Києві, а в одному з південноруських центрів – Переяславлі140.
Така позиція В. Рички не є новою, адже подібне припущення вчені висловлювали ще понад півтора сторіччя тому. Думка про заснування митрополії у Переяславлі грунтується на літописному повідомленні під 1089 р.:
“В се ж лhто священа бысть церкы святаго Михаила [Пер”яславьска”я]
Ефрhмом, митрополитомь то"” церкы, юже бh создалъ велику сущю, бh
бо преже в Пере”славли митрополь"”141.
Звернувши увагу на цю літописну звістку, митрополит Макарій (Булгаков) зауважує, що “деякі літописи і списки церковного Уставу Володимирового ясно висловлюються, що святий князь прийняв з Царгорода митрополита Києву, між тим, як другий наш митрополит Леонтій названий у
надписі його твору митрополитом Переяславля Руського”142. Атрибуція полемічного твору проти латинян якогось “Лева, митрополита Преслави на
Русі” одному з перших митрополитів доби Володимира Леву (Леонтію),
котрий у деяких редакціях церковного Уставу Володимира називається як
першоієрарх Русі, ще не дуже давно вважалася безсумнівною143. Митрополит Макарій пояснював протиріччя джерел щодо резиденції першого Київського митрополита тим, що перші руські митрополити призначалися
для столиці (митрополії) Русі і присилалися з Царгорода у Київ. Однак у
Києві не було для них пристойного приміщення, яке, імовірно, існувало у
сусідньому Переяславлі. Це тривало допоки Ярослав не спорудив у Києві
Софійський кафедральний собор і при ньому будинок митрополита, відколи митрополія перемістилася з Переяславля в Київ144.
Думка про первісне місцеперебування митрополії в Переяславлі була
сприйнята багатьма вченими145. Одначе ця побудова дискутувалася вже в
ХІХ ст.146 Та як це не парадоксально, саме в лоні “переяславльської тези”
народилася інша цікава гіпотеза. Здається, Є. Голубинський першим висловив припущення, що в ХІ ст. Переяславльський митрополит тільки
носив цей титул, тобто був титулярним митрополитом, бо на відміну від
140
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Київського митрополита не мав у своїй підлеглості інших єпископів147. Ще
одне важливе спостереження для вивчення даної проблеми зробив М. Присьолков, котрий, попри хибне переконання у виникненні митрополії Русі
в 1037 р. та її підпорядкуванні Охридській церкві, на чолі якої стояв незалежний від Константинополя архієпископ148, тим не менш слушно пов’язав
вищезгаданий полемічний твір проти латинян митрополита Лева з часом
існування митрополії в Переяславлі у 1070-х рр. Вчений довів, що цей документ не може датуватися рубежем Х–ХІ ст., адже в ньому використані
твори візантійських полемістів, котрі писали після розділу Церков у
1054 р.149
Ці висновки Є. Голубинського та М. Присьолкова були сприйняті й
аргументовані сучасним польським істориком А. Поппе. Полеміка з “переяславльською тезою” привела А. Поппе до висновку, що трактат Лева
про опрісноки був написаний у 60-х роках ХІ ст.150 На думку А. Поппе, згадувана у трактаті Лева Переяславльська митрополія була митрополією титулярною, пов’язаною не з рангом самої кафедри, а лише надана пожиттєво певному ієрархові; така митрополія, що не мала у своїй підлеглості
інших єпископій, існувала у Переяславлі за княжіння там Всеволода Ярославича. Автор звернув увагу на наявність аналогічної титулярної митрополії
у Чернігові за часів брата Всеволода – Святослава. А. Поппе припускає,
що виникнення цих митрополій було викликано специфічною політичною
ситуацією на Русі, яка оформилася у тріумвірат Ярославичів. Своєрідна
рівновага між Ізяславом Київським, Святославом Чернігівським і Всеволодом Переяславльським, гадає А. Поппе, вірогідно була закріплена особливою угодою. Це “могло знайти також виявлення і в області церковної
організації… Заснування нових митрополій, що виконували у політичному
плані роль свого роду візантійських представництв, сприяло безпосереднім
зносинам (Візантії. – Авт.) з князями, від яких рівною мірою залежала державна політика Русі”151.
Відомий дослідник історії Руської Церкви Я. Щапов також не має сумніву щодо початкового розміщення митрополії в Києві, а не в Переяславлі.
Він підтримує і тезу А. Поппе про існування ще однієї титулярної митрополії у Чернігові, вказуючи на свідчення Житія Феодосія Печерського, де
серед учасників перенесення мощей Бориса і Гліба у Вишгороді в 1072 р.
згадано митрополита Чернігівського Неофіта: “И совокупивъше ся вься
братия Изяслав, Святослав и Всеволод, митрополит Георгий кыевьскый
147
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и другый Неофит чьрниговьскый, и епископ Петр переяславьский…… и по сих
митрополита и епискупи… … … … с ракою идяху””. Отже, підкреслює Я. Щапов, в
Житії говориться про “другого” митрополита поряд з Київським і застосовується форма “митрополита” у подвійному числі, тобто чернігівський ієрарх, як і київський, мав вищий церковний сан на Русі. У “Повісті
врем’яних літ” чернігівський ієрарх у цьому повідомленні зовсім не згадується, однак у літописах, що походять з Новгородсько-Софійського зводу
(Софійський І, Воскресенський тощо) таке свідчення також є152.
Слідом за А. Поппе, Я. Щапов обстоює думку, що заснування нових
митрополичих кафедр у Переяславлі і Чернігові добре вкладається у політичну структуру Русі третьої чверті ХІ ст. під час існування тріумвірату
Ярославичів, церковно-адміністративна рівність столиць яких мала підкреслювати внутрішньополітичну рівність князів. Ініціатива дроблення
церковної влади на Русі належала не Константинополю а, як доводить
Я. Щапов, Святославу і Всеволоду153.
Хоча у питанні про точну дату заснування титулярних митрополій можливі коливання у межах від 1060 до 1072 р. для Чернігова і до 1078 р. для
Переяславля, факт їх існування А. Поппе та Я. Щапов вважають безсумнівним, хоча загалом інститут титулярних митрополій, популярний у Візантії, залишався нетиповим для Русі. Як гадають історики, митрополії
припинили своє існування з ліквідацією політичних умов та в зв’язку з кончиною чернігівського і переяславльського архієреїв: Неофіт помер близько
1085 р. і Єфрема – близько 1100 р. Іх спадкоємці знову стали суффраганами
Київських митрополитів154.
Принагідно зауважимо, що руські титулярні митрополити, про зносини яких з Візантією немає жодних свідчень, мусили канонічно підпорядковуватися київському ієрархові, тож теза про зацікавленість Ярославичів у розподілі церковної влади на Русі викликає серйозні сумніви.
Вважаємо, що суттєва для нашої теми проблема початкового місцеперебування Руської митрополії, як і пов’язане з нею питання титулярних
митрополій, можуть вирішуватися дещо інакше. Думка істориків про заснування митрополії Русі у столичному Києві, а не в Переяславлі, є переконливою, адже церковно-політичне життя Русі було невід’ємною складовою життя держави, уособленої київським князем та його оточенням. На
це звертав увагу ще М. Грушевський155. Історик підкреслював, що всі джерела, в яких йдеться про встановлення ієрархії за Володимира, “вказують
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на Київ і ніяких натяків на Ярославову фундацію або на перенесення митрополії з Переяслава до Київа не дають”. Вчений вважав особливо цінною
вказівку Уставу Володимира з рукопису ХІІІ ст.: “взяхъ перваго митрополита Леона Кыеву”. М. Грушевський слушно зауважив, що “константинопольський патріархат в ХІV ст., застановляючись над перенесенням резиденції руських митрополитів до Москви, нічого не згадував про
перенесення митрополії до Києва, хоч такий прецедент був би йому дуже
на руку: очевидно, він уважав Київ споконвічною митрополичою резиденцією”156.
Небезсумнівним є припущення про виникнення титулярних митрополій у Переяславлі і Чернігові лише у другій половині ХІ ст. Традиція утворення титулярних митрополій, що прийшла на Русь з Візантії, мала під
собою тривалу церковну практику, отже, диктувалася не лише вимогами
політичної боротьби світських можновладців. Цей давній церковний інститут міг бути запозиченим з Візантії разом з прийняттям Руссю християнства. Не виключено, що наявністю не одного, а трьох митрополитів –
загальноруського Київського та титулярних – Переяславльського і Чернігівського, котрі репрезентували три головні центри південної Русі, можна
пояснити свідчення сучасника Володимира арабського хроніста Ях’ї Антіохійського про прибуття на Русь разом з принцесою Анною “митрополитів (підкреслено нами. – Авт.) та єпископів”157.
У зв’язку з даною проблемою на це свідчення Ях’ї звернув увагу М. Грушевський: “Що переяславські єпископи мали колись титул митрополитів –
се можна вважати певним; та коли єп. Єфрем в 2-й пол. ХІ в. мав титул
митрополита тільки гоноровий, як се всі признають, то могло се мати місце
й перед тим… Піднесу тут, що Ях’я каже про “митрополитів і єпископів”,
післаних на Русь до Володимира для охрещеня, в числі многім; може ся
звістка має реальний характер – може митрополитів послано відразу й
кількох на Русь”158.
Що стосується Чернігівської митрополії, то Л. Мюллер пов’язує її виникнення не з часами тріумвірату Ярославичів, а з розділом Русі по Дніпру
між Ярославом і Мстиславом у 1026–1036 рр., вказуючи на промовистий
факт будівництва Мстиславом Володимировичем монументального
Спасо-Преображенського собору в Чернігові159. Погоджуючись з тим, що
початок зведення мурованого собору незадовго до смерті Мстислава
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(помер 1036 р.) дозволяє відносити саме до цього часу зміни у церковнополітичному становищі князівства, Я. Щапов, однак, вважає, що вказана
акція могла бути пов’язаною радше із заснуванням єпископської, а не митрополичої кафедри160.
Вищенаведені міркування істориків на цю тему якось обминають церковний зміст даної проблеми, віддаючи перевагу її політичному аспекту.
Натомість треба звернути увагу на той факт, що практика створення додаткових титулярних митрополій набувала особливого значення в роки
становлення молодої Руської Церкви, оскільки організаційно зміцнювала
останню і значно підносила її престиж. Крім того, це сприяло місіонерській політиці Церкви, що, звісно, було головним у її діяльності в роки християнізації Русі.
Тут варто враховувати візантійський прецедент. Згідно із законодавством імператорів Македонської династії, патріарху, митрополитам і єпископам передусім належить дар учительства, тому вони мусять пояснювати
пастві древні канони, настанови Отців Церкви і Вселенських соборів161.
А. Карташов у цьому зв’язку цілком слушно говорить про те, що Візантійська Церква сприймала архієрея не лише як на церковного адміністратора,
а передусім як наближеного до віруючих духовного пастиря, тому у Візантії
існувала велика кількість церковно-адміністративних одиниць. Це давало
можливість архієрею щорічно обходити всіх своїх прочан по їхніх домівках,
не проминаючи навіть незаможних; в імператорському указі Олексія І
Комнина (1081–1118) нагадується, що всякий архієрей “призначений для
цієї праці і він мусить це виконувати”. “Легко уявити собі, – пише Карташов, – яка фізична неможливість бути дійсними пастирями створилася у
нас на Русі з великими розмірами єпархій”162. Тож не виключено, що саме
вказана обставина зумовила існування трьох митрополій на теренах південної Русі на початковому етапі її християнізації.
Недаремно і в північній Русі з’являється аналогічна за своїм значенням
титулярним митрополіям Новгородська архієпископія. Історія появи цього
титулу у новгородських ієрархів ще й досі нез’ясована, хоча згідно з новгородським літописанням титул архієпископа новгородські владики мали
з часів хрещення Русі: “Крестися Володимиръ и вся земля Руская; и поставиша в Киевh митрополита, а Новуграду архиепископа, а по инымh
градомh епископы и попы и диаконы””163. Одначе у переліку новгородських
160

Щапов Я.Н. Государство и церковь… – С. 59-60
Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в ІХ,
Х и ХІ веках (серия “Византийская библиотека”: Исследования). – СПб., 1998. –
С. 20-21.
162
Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви. – М., 1993. – Т. 1. – С. 183-184.
163
ПСРЛ. – Т. 3. – С. 159.
161
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владик у Комісійному списку середини ХV ст. ряд архієпископів починається з Іллі (1165), а всі попередні ієрархи віднесені до числа “новгородських єпископів”. Але більш ранній склад даного переліку, що належить
першій чверті ХІV ст., містить Замойський список, в якому, як і в Новгородському І літописі, всі новгородські владики, починаючи з Іоакима,
тобто з часів хрещення Русі, мають титул архієпископа164.
Це протиріччя, услід за В. Яніним, можемо пояснити тим, що пожалування титулу архієпископа мало, як і у випадку з наданням титулу митрополита Переяславльського та Чернігівського, особистий, епізодичний характер165.
Я. Щапов вважав, що Новгородський титулярний архієпископ був канонічно підпорядкований Київському митрополиту; що стосується Константинополя – останній не визнавав цього титулу за новгородським ієрархом166. Не маючи на меті з’ясування всіх аспектів виникнення та діяльності
титулярних митрополій і архієпископії, акцентуємо сам факт їх існування та
зробимо припущення про появу цих титулів у руських ієрархів з часів хрещення Русі. В усякому разі, вищенаведений запис під 1089 р. про освячення
Михайлівського храму у Переяславлі, де згадується первісне розміщення
митрополичої кафедри, має характер пригадування, пов’язаного з заснуванням митрополії на Русі. Хоча титулярні митрополії і Новгородська архієпископія не мали у своїй підлеглості єпископських кафедр, вже сама церковноадміністративна структура Русі свідчить про високий авторитет Церкви в цей
період, що знаходить підтвердження в писемних джерелах. Все це є дуже
важливим для розуміння процесу християнізації Русі, особливості якого, як
буде показано нижче, позначилися на храмобудівництві.
Що стосується мовчання літописів про взаємини княжої і митрополичої влади за Володимира Великого – це можна пояснити тим, що друга половина княжіння Володимира взагалі наче “випала” з літописного тексту;
це могло бути спричиненим різними обставинами, в тому числі і редагуванням літописів. Зазначимо, що в літописному описі княжіння Ярослава
подіям церковного життя також майже не приділено уваги. Натомість функціонування на Русі митрополії наприкінці Х – на початку ХІ ст. засвідчено церковним Уставом, в основі якого лежить грамота Володимира про
виділення десятини церкві Богородиці Десятинній 995–996 рр. Вже 1011 р.
ця грамота була перероблена на Устав167.
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Щапов Я.Н. Государство и церковь… – С. 63.
Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси, Х–ХV вв.: В 2-х т. – Т. 1: Печати Х –
начала ХIII в. – М., 1970. – С. 54-56.
166
Щапов Я.Н. Государство и церковь… – С. 69.
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Российское законодательство Х–ХХ вв. (Тексты и коммент.): В 9 т. – М., 1984. –
С. 138.
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Варто ще раз звернути увагу і на такий вищезгаданий нами факт: 1018 р.,
як говорить сучасник Володимира німецький хроніст Тітмар Мерзебурзький,
Київський митрополит (Тітмар називає його архієпископом) зустрічав польського князя Болеслава Хороброго та його зятя Святополка Володимировича
у власній резиденції – монастирі св. Софії, який за рік до того потерпів від
пожежі168. З цього можна зробити висновок, що, по-перше, митрополія Русі
існувала ще до 1017 р., а по-друге, що в середині другого десятиріччя ХІ ст.
вона мала резиденцію у Софійському монастирі з однойменним храмом.
У цьому сенсі звернемо увагу на важливе джерело ранньомодерного часу,
яке чомусь випало з поля зору дослідників169. Йдеться про “Донесення про
руську релігію, русинів і руських єпископів” невідомого автора від 1595 р., в
якому є згадка про заснування Володимиром митрополичого осідку. Донесення мало на меті ознайомити Папський престол із головними відомостями
про народ та ієрархію Церкви, яка мала вступити до Унії з Римом. Автор був
католиком, найімовірніше – поляком, оскільки добре орієнтується в політичній ситуації в регіоні. Він добре обізнаний з польською тогочасною історіографією, звідки черпає популярні сарматські сюжети, окремі історичні
факти. Більшість фактичних відомостей автора взято з “Хроніки Польської”
Мартіна Кромера. Звідти, зокрема, автор взяв інформацію про час охрещення Володимира – після 980 р., та посилання на “руські хроніки”170 (сам
автор, вочевидь, з руськими літописами був не знайомий). Однак інформація
про заснування Володимиром митрополичого осідку (під яким найчастіше
розуміється головний храм митрополії) є новою. Вона не зустрічається ні у
Кромера, ні в інших тогочасних польських авторів і є почерпнутою автором
з невідомих на сьогодні джерел. Ось це свідчення:
“Руська релігія, як і у всіх народів після Великого Потопу, була культом
фальшивих богів. Вона трималася брехні і хитрощів демонів аж до часів
князя Володимира, який мав владу над всією Руссю. Цей Володимир за часів
грецьких імператорів братів Константина і Василія, у яких і сестру [їхню] в
дружини взяв, прийняв християнську релігію і церковний обряд від Східної
Церкви, а саме – від Константинопольського патріарха після 980 року від
Різдва Христового як говорять їхні хроніки. Цей князь Володимир заснував
і обдарував митрополичий осідок (sedem metropolitanem, серед значень якого
і митрополича кафедра. – Авт.) Києва, який був головою і митрополією для
всієї Русі; в інших же містах поставив двадцять єпископів, призначених Константинопольським патріархом. З цього виразно зрозуміло, що русини від
початку прийняли схизматицьке Євангеліє, зіпсуте греками”171.
168

Thietmari episcopi Merseburgensis chronicon... – VIII. 32.
На це латиничне джерело та його специфіку звернула нашу увагу Н. Сінкевич.
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Kronika Marcina Kromera. Sanok, 1868. – T. 1. – S. 96-97.
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Monumenta Ucrainae historica. – Roma, 1964. – V. 1. – P. 87-89.
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Можемо припустити, що безсумнівно компетентний автор “Донесення” (це випливає з контексту джерела) мав у своєму розпорядженні
якийсь невідомий нам документ чи документи про заснування Володимиром у Києві митрополичої кафедри. Інша річ – де саме заснував Володимир
митрополичу кафедру – в Десятинній церкві чи в Софії? Адже сучасні дослідження, зокрема виявлення датованих графіті на фресках Софії 1012–
1921, 1022, 1028, 1033 і 1036 рр., надійно підтверджують висунуту та всебічно аргументовану Н. Нікітенко гіпотезу про заснування Софії
Володимиром у 1011 р. та завершення її Ярославом у 1018 р.172 У будь-якому
випадку ще раз підкріплюється точка зору тих науковців, які певні щодо
факту заснування митрополії Русі за Володимира.
Митрополичий характер київських першохрамів пітверджують і давньоруські писемні джерела, а також архітектурно-декоративне вирішення
древніх соборів. Щоправда, прямих свідчень про митрополичий характер
Десятинної церкви у джерелах немає, але у найдавнішому Житії Володимира, вміщеному у “Пам’яті і похвалі” Якова Мніха, вказується на участь
митрополита з єпископами у святкуванні Володимиром церковних празників173.
У “Читанні” про Бориса і Гліба Нестора (кінець ХІ ст.) Десятинна
церква названа “кафолікані іклісіа”, що рівнозначна назві “кафедральний
собор”174. Хоча ця назва має характер пригадування, адже задовго до Нестора кафедралом була Софія Київська, у цій згадці є відгук реальності, бо
Десятинна церква до побудови Софії виконувала функції митрополичого
і княжого храму.
Це зумовило складність її архітектури: шестистовпний тринавний храм
за наявності нартекса мав дуже розвинений екзонартекс, бічні галереї і
172
Див.: Нікітенко Н.М., Корнієнко В.В. Найдавніші датовані графіті Софії Київської... – С. 244-260; їх же. Найдавніші графіті Софії Київської та її датування... –
С. 365-399; Корнієнко В.В. Найдавніше датоване графіті Софії Київської: нова знахідка... – С. 444-445.
173
Зимин А.А. Память и похвала… – С. 70.
174
Абрамович Д.И. Жития св. муч. Бориса и Глеба и службы им. – Пгрд., 1916. –
Вып. 2. – С. 19. Див.: Каргер М.К. Древний Киев… – С. 11. Цікаво, що ранньосередньовічні єпископські собори Вірменської Церкви також позначалися терміном “Катогіке” (вірменський еквівалент грецького слова “кафолікані” в його руському озвученні), що означає “Вселенська”. Крім того, вірменські кафедральні собори
іменувалися “матір’ю-церквою” або “матір’ю церков вірменських”, що було пов’язано
з ідеєю Першоцеркви. Цією ідеєю визначалися й орієнтири будівничих вірменських
кафедральних соборів. Див.: Казарян А.Ю. Образы “Майр екегеци” (“Материцеркви”) в армянской архитектуре // Идея и образ: Принципы и методы изучения
средневекового искусства стран православного мира. Тезисы докладов международной научной конференции 1–2 ноября 2005 года. – М., 2005. – С. 15-17. Це перегукується з називанням Десятинної церкви “кафолікані іклісіа”, зайвий раз підтверджуючи її кафедральний статус.
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хрестильню у південно-західному куті. Розвинена західна частина Десятинної церкви свідчить про те, що вона мала катехумени – спеціальні приміщення для тих, хто готувався до хрещення (оглашених), і ця місіонерська
функція церкви була пов’язана з тим, що князь був змушений ділити з митрополитом свій княжий храм. Уже самі великі розміри церкви свідчать про
митрополиче богослужіння, у якому було задіяно багато осіб. Східні приміщення відкритих галерей слугували для скевофілакія і мутаторія, де перевдягалися митрополит і князь, котрі брали участь у відправах. Так само
і кафедральні митрополичі собори Чернігова і Переяславля (Спаський,
Михайлівський) були одночасно і княжими, що позначилося на їх архітектурі175.
Одначе Десятинна церква лише тимчасово могла бути митрополичим
кафедралом, адже архієрейська відправа вимагала особливих умов. Як відомо, для митрополичого
богослужіння Давня Русь
запозичила літургійний чин
Софії Константинопольської176, який відзначався
широким розвоєм обрядового драматизму. Тож, відправа у митрополичій
церкві Русі мала бути уподібненою до відправи у патріаршій Константинопольській Софії, при якій було
до 60 священників, 100
Десятинна церква.
дияконів, 90 іподияконів,
Реконструкція Ю. Асєєва
175
Вагнер Г.К. Искусство мыслить в камне. – М., 1990. – С. 31-32. Більшість дослідників не має сумнівів щодо хрестовокупольності Десятинної церкви – безпосередньої
попередниці Софії Київської, генетично спорідненої з київським першохрамом. Це
стало очевидним після масштабних розкопок М. Каргера 1938–1939 рр., в результаті
яких вчений дійшов переконання про хрестовокупольність Десятинної церкви. Див.:
Каргер М.К. Древний Киев… – С. 12-59. Останнім часом після нових археологічних
досліджень Десятинної церкви Г. Івакіним та О. Іоаннісяном висунуто гіпотезу про
базилікальність цього храму. Див.: Івакін Г.Ю., Іоаннісян О.М. Перші підсумки вивчення Десятинної церкви у 2005–2007 рр.// ДьнЭслово. Збірка праць на пошану
дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 70-річчя. – К., 2008. – С. 191-213. Проте Д. Гордієнко переконливо довів
безпідставність цієї гіпотези, піддавши її слушній, добре аргументованій критиці; дослідник виснував, що “запропоновані ще М. Каргером за матеріалами розкопок 1938–
1939 рр. план і аксонометрія цього плану як хрестовокупольної споруди залишаються
найбільш переконливими і достовірними”. Див.: Гордієнко Д.С. Ще раз про реконструкцію образу Десятинної церкви в Києві// ПЦП. – Вип. 15. – К., 2009. – С. 282-292.
176
Болховітінов Є., митрополит. Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995. – С. 61.
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110 читців, 25 півчих і 100 нижчих служителів. Деякі відправи здійснювалися, наприклад, з 12-ма митрополитами, за числом апостолів177.
Як слушно зазначає Г. Вагнер, князь Володимир, безперечно, прагнув
завести у своєму митрополичому кафедралі аналогічні порядки. Подібно до
візантійського імператора, великий князь київський мусив брати участь у
відправі, зокрема у Великому вході. В особливо урочистих випадках відправа могла відбуватися з 12-ма єпископами, для котрих мав існувати великий простір у центрі храму навколо амвону. Десятинна ж церква, яка мала
лише три нави, навряд чи надавала можливості для широкого розвою літургійного дійства. Г. Вагнер вважає цілком вірогідним, що невдовзі за призначенням у Київ наступника митрополита Михаїла було вирішено зводити
особливий кафедральний храм. На думку дослідника, це міг бути згаданий
Тітмаром Софійський кафедральний собор178.
Державно-соборний характер Київської Софії, як і ранній час її виникнення, яскраво відобразилися у програмі розпису, де відбилися пишний
двірцевий та церковний церемоніал і всебічна глоріфікація хрестителів
Русі179. Звернемо увагу на колосальну кількість образів святителів, представлених у всіх компартиментах собору. Але особливо виразно замов-

Єпіфаній Кіпрський.
Мозаїка “Святительський чин” Софії
Київської, деталь. 1011–1018 рр.

Климент Римський – покровитель
новонавернених народів і Русі.
Мозаїка “Святительський чин”
Софії Київської, деталь. 1011–1018 рр.
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Вагнер Г.К. От Десятинной церкви к Софийскому собору // BR. – М., 1994. –
№ 1. – С. 153.
178
Там же. – С. 154.
179
Никитенко Н.Н. Русь и Византия…; її ж. Собор Святой Софии в Киеве... – С. 6;
її ж. Святая София Киевская...
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Святитель Капітон –
хреститель Херсонеса.
Фреска південної
внутрішньої галереї Софії
Київської. 1011–1018 рр.

Святитель Фока –
покровитель кормчих.
Фреска південної внутрішньої
галереї Софії Київської.
1011–1018 рр.

Святитель Ігнатій
Богоносець – носій Христа в
своєму серці, поставлений для
християн з язичників. Фреска
південної внутрішньої галереї
Софії Київської. 1011–1018 рр.
180

Святитель
Григорій Богослов –
покровитель церковних
ієрархів. Фреска
південної внутрішньої
галереї Софії Київської.
1011–1018 рр.

лення будівничих Софії позначилось на вирішенні княжого групового портрета у центральній наві, розгляд якого на тлі східнохристиянської культурної традиції дозволяє
сприймати цю фреску не лише унікальним
твором середньовічного монументального
портретного живопису, а й справжньою
церковно-політичною декларацією. Важливими для розуміння фрески є літургійні
аспекти ілюстрованої нею дії, адже ніколи,
як в ХІ ст., мистецтво не було так тісно й органічно пов’язано з літургією. Цю фреску
традиційно трактують як ктиторську композицію з зображенням сім’ї Ярослава180,
проте новітні дослідження дають змогу визначити її як сцену освячення св. Софії родиною хрестителя Русі Володимира. Ілю-

Высоцкий С.А. Киевские граффити ХІ–ХVII вв. – К., 1985. – С. 63-112.
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струючи реальну історичну подію, фреска символізує собою хрещення
Київської держави181. Київський князь був репрезентований тут як “новий
Мойсей”, котрий веде свій народ до Спасіння, що знаходить пряму аналогію в давньоруській літературі182.

Княжий портрет, південна половина.
Фреска центральної нави Софії Київської.
1011–1018 рр.

Князь Володимир з моделлю
Десятинної церкви. Княжий портрет
у замальовці А. ван Вестерфельда,
деталь. 1651 р.

Княгиня Анна – дружина Володимира.
Княжий портрет у замальовці А. ван
Вестерфельда, деталь. 1651 р.
181

Модель Десятинної церкви

Никитенко Н.Н. Русь и Византия… – С. 29-64.
Нікітенко Н.М., Нікітенко М.М. Княжий портрет у Софії Київській в контексті
східнохристиянської культурної традиції // Наукові записки НаУКМА. – Т. 2. – К,
1997. – С. 141-150.
182
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Княжий портрет у Софії Київській. Реконструкція Н. Нікітенко

Порівняння хрестителя Русі з Мойсеєм є вельми промовистим. У творах Отця Церкви Климента Олександрійського стверджується, що Мойсей
був пророком, законодавцем, тактиком, полководцем, політиком і філософом, яким має бути кожний досконалий державець. Досконала держава
подібна до Церкви, а Церква є найбільш вільною державою на землі, виконуючи Божественну волю так, як вона виконується на небі183.
Отже, ми намагались показати, що обидва київські храми – Десятинна
церква і Софія – були задумані як кафедрали саме після хрещення Русі в
зв’язку із заснуванням її митрополії наприкінці Х ст. Спочатку митрополичу
функцію виконувала двірцева Десятинна церква, а в другому десятиріччі
ХІ ст. цю роль перебрала Софія. Таким чином, у добу християнізації Русі її
церковно-державні та культуротворчі процеси були синхронізовані та інтегровані, що стало запорукою їх високої ефективності.
183

Лубський В. Християнські погляди на державу ( І–III ст. ) // Всеукраїнська Міжнародна Християнська Асамблея “Заповідь нову даю вам: любіть один одного” (Іоан.
13.34). Доповіді, повідомлення. – К., 1998. – С. 110.
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Імператор Константин Великий –
християнізатор Візантії
і прообраз князя Володимира.
Фреска нави дияконика Софії
Київської. 1011–1018 рр.

Узагальнюючи викладений матеріал,
можна зробити такі висновки.
Заснована наприкінці Х ст. митрополія
Русі мала резиденцію у княжій Десятинній
церкві і, вірогідно, у сусідньому їй Михайлівському монастирі – патрональній обителі першого Київського митрополита
Михаїла. Архітектура церкви була запрограмована її державно-соборним характером, що відбивав потреби світської і духовної влади. У другому десятиріччі ХІ ст.
митрополія перемістилась у зведений для
неї монастирський Софійський собор, архітектурно-декоративне вирішення якого
також відобразило взаємодію князя і митрополита у церковно-політичному житті.
Розташування митрополії Русі засвідчує, з одного боку, тісний союз світського
і духовного можновладців, з іншого, –
унезалежнення Церкви від державної
влади, високий соціальний статус київ-

ського ієрарха, що є відмітною рисою
давньоруського християнства. І все ж
найголовнішим є те, що митрополичий
храм у центрі міста (спочатку – Десятинна церква, а з подальшою розбудовою Києва – Софія) сприймався духовним серцем Нового Єрусалима –
“престола слави”, звідки відбувалося управління християнською державою.
Київське християнство яскраво виявило себе і в розписі “митрополії руської”, позначеному державотворчою
ідеєю, котра може бути витлумачена так:
новонавернена Русь – це священна богохранима держава, єдиний християнський соціум у його освяченому Богом
історичному бутті; рівноапостольний
київський князь – помазаник Божий,
котрий веде свій народ до Спасіння.
124

Княжі хори Софії Київської.
1011–1018 рр.
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Можна думати, що аналогічною концепцією був пройнятий і розпис
Десятинної церкви, але загибель храму залишає місце лише для припущень. Щоправда, бесумнівним, на наше переконання, є те, що так само,
як у Софії Київській, в цьому храмі було застосовано константинопольську
ієрархізовану систему декорації, яка мала відповідати іконографічним канонам хрестовокупольного храму середньовізантійської доби. Принаймні
до цього висновку привів Д. Айналова аналіз поданого у “Повісті
врем’яних літ” тексту молитви Володимира у щойно створеній ним Десятинній церкві184. Під 996 р. у літописному тексті читається такий запис: “Володимеръ видhвъ церковь свершену, вшедъ в ню и помолися Богу глаголя:
“Господи Боже призри с небесе, и вижь, и посhти винограда сво~го, и
сверши “"же насади десница тво"”, новы"” люди си, имже wбратилъ ~си
сердце в разумъ познати тебе Бога истинного. И призри на церковь твою
си, юже создахъ недостоиныи рабъ твои въ им# рожьша"” т# Матере
приснодевы"” Богородица. Аже кто помолитьс# въ церкви сеи, то оуслыши
молитву ~го молитвы ради пречисты"” Богородица”185.
Тут виразно проступають ключові образи іконографічної системи хрестовокупольного храму: Христос Пантократор у центральному куполі і Богоматір Оранта (Молитовниця) у головному вівтарі. Ці взаємопов’язані образи,
що несуть у собі надзвичайно актуальну
для новонаверненої Русі ідею Святої Софії
Премудрості Божої, яка облаштовує впорядкований Богом світ, фігурували на сті-

Христос Пантократор у
центральному куполі і Богоматір
Оранта у головному вівтарі Софії
Київської. Мозаїка. 1011–1018 рр.

Богоматір Оранта і Євхаристія
у головному вівтарі Софії Київської.
Мозаїка. 1011–1018 рр.

184

Айналов Д.В. К вопросу о строительной деятельности св. Владимира // Сборник
в память святого и равноапостольного князя Владимира. – Пг., 1917. – С. 26-28.
185
ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 124.
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Деісус. Мозаїка над головним
вівтарем Софії Київської.
1011–1018 рр.

Євхаристія, центральна частина.
Мозаїка головного вівтаря Софії
Київської. 1011–1018 рр.

нах головних київських храмів кінця Х – початку ХІ ст.: крім Десятинної церкви, також у Софії Київській, Успенському і Михайлівському Золотоверхому
соборах. Натомість для базилік характерна інша організація храмової декорації, адже їхні безперервні пласкі поверхні стін були призначені для оповідального, а не ієрархізованого типу декору186.
Надзвичайно цікавим є те, що
молитва Володимира є парафразою
молитви царя Соломона у новозбудованому Єрусалимському храмі (2
Хр. 6:19-21). Оскільки ці слова належать Початковому зводу 996–
997 рр., складеному при Десятинній
церкві, це саме по собі вказує на єрусалимський контекст задуму містоПідлога Десятинної церкви.
будівної програми Володимира. Ще
989–996 рр.
прозоріше цей контекст відчитується
в “Слові” Іларіона, який стверджує, що Ярослав завершив починання Володимира, виконуючи його “устави”: “не рuшаща твоих оуставъ, нъ оутвержающа, ни оумал#юща твоемu благовhрїю положенїа, но паче прилагающа, не сказаша нъ оучин#юща, иже недоконьчана# твоа наконьча акы
Соломонъ Давыдова, иже дwм божїи великыи святыи его прhмудрости
създа на святость и wсвященїе граду твоемu”187. Порівняння Володимира
і Ярослава з Давидом і Соломоном, Софії Київської – з Домом Божим, себто
Єрусалимським храмом, до створення якого, як випливає з контексту
“Слова”, причетні обидва князі, не залишають сумнівів у тому, що вже за
Володимира була задумана цілісна програма розбудови Києва як Нового
Єрусалима, в лоні якого мала творитися вся історія Русі.
186
187
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2.2.2. Мавзолей Рюриковичів
Важливо завважити, що київські першохрами – сакральні осередки
Києва як Нового Єрусалима землі Руської, вірогідно, мали у ньому визначену власну функцію. Вона не могла бути осмисленою інакше, ніж у контексті літургійного спілкування Церкви земної і Церкви Небесної, вінцем
якого є Євхаристія. Один із учителів древньої Церкви (Ориген) говорив,
що “У молитовних зібраннях присутня двоєдина спільнота: одна, що складається з людей, друга – з небожителів”188.
Свідченням присутності святих у храмі були їхні мощі, тому давня
Церква здійснювала таїнство Євхаристії на могилах мучеників, причому їхні
гробниці служили престолом для таїнства. Отже, коли ми читаємо у літописі
про певну подію, яка відбулася у Десятинній церкві
чи Софії Київській,
варто
мати на увазі,
що водночас
“політика” не
була відірваною від “церковності”. У
зв’язку з цим
Софія Великомучениця.
варто зауважи- Фреска західного компартимента
нави Георгіївського вівтаря
Севастійські мученики.
ти, що в княСофії Київської.
Фреска хрещальні Софії
жій Десятин1011–1018 рр.
Київської. 1011–1018 рр.
ній церкві була
влаштована перша родова усипальня Рюриковичів, а Софія Київська,
уособлюючи собою давньоруську державність, стала місцем першої відомої
нам з літописів руської книгозбірні та книгописної майстерні (скрипторія).
П. Толочко зазначає, що “Літопис наголошує на їх винятково церковному
характері. Навряд чи може бути сумнів, що більшість перекладних книг
були церковними. Потреба в них диктувалась великим поширенням на Русі
християнства”189.
На думку В. Ачкасової, від давньої софійської книгозбірні донині збереглися чотири книги: Реймське Євангеліє першої половини ХІ ст., Ос188

Лебедев П. Наука о богослужении Православной Церкви. – М., 1890. – Ч. 1-2. –

С. 84.
189

Толочко П.П. Від Русі до України. – К., 1997. – С. 102.
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тромирове Євангеліє 1056–57 рр. та Ізборники
Святослава 1073 і 1076 рр.190 На підгрунті архівних
даних про більш пізнє зібрання книг Софійської
бібліотеки, які, імовірно, відображали давньокиївську книжну традицію, можемо отримати уявлення і про інші книги софійської книгозбірні:
тут, вірогідно, крім Біблії зберігались Служебники, Требники, Чиновники архієрейські, твори
Отців Церкви, місяцеслови і житія святих, давньоруські літописи і візантійські хроніки, а також
паломницька література.
Десятинна церква, поза всяким сумнівом,
також
мала власні книгозбірню і скрипторій: тут
Пам’ятний знак
на честь заснування
знаходились численні церковні книги і був склаЯрославом бібліотеки
дений Найдавніший звід кінця Х ст., хоча літов Софії Київській.
пис про це нічого не говорить. На нашу думку,
Скульптор І. Кавалерідзе.
1969 р.
дана обставина зумовлена певним розумінням у
Давній Русі того місця, яке вказані храми посідали у духовному космосі
Нового Єрусалима або, інакше кажучи, їх сакрально-меморіальною функцією. Софія Київська була символом вищої Мудрості у її біблійному розумінні: “Я, Мудрість, живу разом з розумом і знаходжу пізнання розважне…
Мною царюють царі, а законодавці права справедливі встановлюють.
Мною правлять владики й вельможні, всі праведні судді”.
Натомість, на відміну від Десятинної церкви, Софія Київська не відіграла ролі києворуського пантеону, адже першим у ній був похований Ярослав (1054), а наприкінці ХІ – у першій половині ХІІ ст. собор став усипальнею роду Всеволода Ярославича, у якій поховали його двох синів –
Ростислава (1093) і Володимира Мономаха (1125) та онука В’ячеслава (1154).
Отже, Софія слугувала усипальнею лише одного княжого роду – Всеволода,
на чому свого часу наголосив М. Каргер191. Це не могло бути зумовленим
більш ранньою побудовою Десятинної церкви, бо в ній ховали київських
князів як до, так і після створення Софії: Ольгу (1007?), Анну (1011), Володимира (1015), Ярополка і Олега Святославичів (1044), Ізяслава Ярославича
(1078) і Ростислава Мстиславича (1093). Дану обставину можна пояснити
нічим іншим, як християнською сакралізацією династії Рюриковичів. Проте
у такому разі виникає питання: чому не Софія, а саме Десятинна церква
стала усипальнею роду Рюриковичів (а не його окремої гілки)?
190
Ачкасова В.Н. К вопросу об истории книг Софийской библиотеки // Отечественная философская мысль ХІ–ХVII вв. и греческая культура. Сб. научных трудов. – К.,
1991. – С. 86-89.
191
Каргер М.К. Древний Киев… – С. 104-105.
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Гробниця княгині Ольги (?).
Кінець Х – початок ХІ ст.
Знайдена в 1826 р. при розкопках
Десятинної церкви

З огляду на вищезазначене, доцільно окремо зупинитися на дискусійному питанні першого пантеону
києворуських святих, адже дана проблема тісно пов’язана з нашою темою.
У науці поширена думка, що ідея
незалежності Київської держави та
місіонерської ролі великокняжої династії була народжена добою ЯросСаркофаг Ярослава Мудрого
у Володимирському вівтарі
лава, котрий, впроваджуючи в життя
Софії Київської
цю ідею, висунув програму канонізації перших києворуських святих. Вважають, що кандидатами у перші руські
святі були вбиті за часів Володимира Святославича київськими язичниками варяги-християни, а також перша княгиня-християнка Ольга, князімученики Борис і Гліб. Однак Ярославу вдалося досягти канонізації лише
своїх братів Бориса і Гліба й цим освятити власну династію.
Проте питання про створення власне київського пантеону, вірогідно,
було поставлено ще за часів Володимира Хрестителя. Актуальність даного
питання для Володимирової доби промовисто засвідчує факт створення у
980 р. загальноруського пантеону язичницьких богів – ця ідеологічна акція,
що супроводжувала народження могутньої Київської держави, мала виразний консолідуючий характер. Однак спроба запровадження єдиної давньоруської релігії на підгрунті язичницького пантеону зазнала поразки. Услід
за невдалою язичницькою реформою 980 р. Володимир провів епохальну
християнську реформу 988–989 рр., що стала справжньою революцією в
усіх сферах життя держави і суспільства. Відтак, нагульним знову постало
питання створення загальнодержавного києворуського пантеону, однак
уже на новій християнській основі.
Наблизитися до розуміння сутнісного боку цієї справи дозволяє зновтаки сприйняття її крізь призму єрусалимської ідеї, що знайшла своє вті129
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лення на Русі крізь візантійський прецедент. Коли Константин Великий
розбудовував Константинополь як християнську столицю, то його найважливішою справою стала побудова мартирію апостолів – церкви Святих
Апостолів, що стала його усипальницею, а згодом – мавзолеєм імператорів
Візантії.
Здійснюючи власну ідеологічну реформу, Володимир переносить
мощі Ольги у Десятинний храм, який, судячи з усього, з самого початку
був задуманий як пантеон – зібрання руських святинь. Туди ж у 1007 р.
перенесли мощі якихось безіменних святих. Там у 1011 р. була похована
дружина Володимира княгиня Анна, чиє ім’я пов’язане з хрещенням
Русі192. То чиї ж мощі перенесли у Десятинний храм 1007 р.? З давніх
джерел відомо лише про перенесення сюди мощей Ольги; тому традиційно вважається, що у літописній статті під 1007 р. йдеться саме про цю
акцію.
О. Хорошев доводить, що створення Десятинного пантеону відбулося
на поєднанні язичницьких вірувань і християнських мотивів шанування
предків; на його думку, “на гребені церковного шанування предків виникає культ “предтечі” християнізації Русі княгині Ольги і “хрестителя”
князя Володимира”193.
Висновок про язичницьке підгрунтя Десятинного пантеону уявляється
явно не коректним, зумовленим проатеїстичною позицією автора. Якщо
й можна у даному разі говорити про шанування предків, то як про таке, що
було перейняте християнством від язичництва за багато сторіч до хрещення
Русі. Не викликає сумнівів, що Десятинна церква була задумана як усипальня Володимировичів, адже влаштування ктиторами родових усипалень – характерна риса тогочасного храмобудівництва, притаманна саме
християнській традиції. Водночас рельєфно проступає зв’язок Десятинного пантеону з головною подією у житті Київської держави – її хрещенням. Передусім варто звернути увагу на літописний запис під 1007 р.: “Принесени святии вь святую Богородицю””194. Про святих тут говориться у
множині, отже, мова може йти не лише про княгиню Ольгу. Слід згадати,
що за Володимира почалося також шанування двох варягів-християн, убитих київськими язичниками 983 р.: цих варягів Руська Церква визнає
своїми першими святими мучениками. Про те, що місцеве шанування варягів-мучеників, на крові яких згодом звели Десятинну церкву, встановилося дуже рано, свідчить вже сама літописна розповідь про них, яка, по
суті, є найдавнішим києворуським житієм святих. З нього дізнаємося, що
192
Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации (ХI–ХVI вв.). – М.,
1986. – С. 48.
193
Там же. – С. 47-48.
194
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 114.
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варяги, батько й син, котрі прийшли у Київ з Візантії, таємно сповідували
християнство. 983 р., після вдалого походу Володимира на ятвягів, було вирішено відсвяткувати перемогу жертвоприношенням язичницьким богам.
Жереб упав на варязького сина, одначе батько відмовився віддати його у
жертву кумирам. Розлючений натовп язичників розніс двір варягів, підрубав під ними сіни, а тоді повбивав їх195.
О. Шахматов не мав сумнівів, що ця розповідь є давнішою
за літописний текст: укладач
зводу 1037–1039 рр. знав розповідь про перших мучеників і
включив її у свій твір. Дослідник
звернув увагу на те, що у більш
повному вигляді переказ про
перших руських мучеників читається у Пролозі під 12 липня, де
вказано ім’я молодшого варяга –
Іоанн; ім’я старшого варяга, імоВбивство варягів-християн
вірно, було Тури (пізніші джекиївськими язичниками в 983 р.
Мініатюра Радзивілівського літопису.
рела називають його Федором)196.
Арк. 47. ХV ст.
Співставляючи далі сказання
про варягів-мучеників з розповіддю про хрещення Русі, О. Шахматов виявив низку збігів: у першому і другому випадках руські язичники називаються маловживаним терміном “невегласы”, що більш ніде не зустрічається; подібним є й зображення ремствування диявола тощо197. На думку
Д. Лихачова, це зумовлено не тим, що сказання про варягів вплинуло на
літописний текст, а тим, що обидві розповіді входили до єдиного твору –
“Сказання про першопочаткове поширення християнства на Русі”, яке належало одному автору і було складено при митрополичому храмі св. Софії
у першій половині 40-х рр. ХІ ст. Тісно пов’язане з усією політичною діяльністю Ярослава Мудрого, “Сказання”, на думку вченого, було першою
великою і систематичною працею з руської історії198. Одначе сучасною наукою встановлено, що початок вітчизняної історіографії сягає часів Володимира Великого (див. вище), тож переказ про варягів-мучеників, який
увійшов до Прологу у більш повному і давньому вигляді, ніж до літопису,
є, судячи з усього, першим київським агіографічним твором, приуроченим
до канонізації руських первомучеників.
195

ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 69-70.
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах… – С. 145.
197
Там же. – С. 146-147.
198
Повесть временных лет. – СПб., 1999. – Ч. 2. – С. 326-327.
196
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Відомо, що на Русі канонізація грунтувалася лише на віднайденні
мощей, чудесах і вірі народу у святість подвижника. Тим часом у літописі
читаємо: “И не свhсть никтоже, кде положиша"“. Б#ху бо человеци тогда
невегласи [и] погани”199, себто можна гадати, що мощей варягів у Києві
не було. Ніщо, одначе, не заважає припустити, що київська Церква володіла якимись реліквіями, пов’язаними з варягами-мучениками або навіть
частками їхніх мощей, адже Десятинна церква була зведена на місці їхньої
загибелі, “на правовірній основі”, як говорить перший Київський митрополит – русин Іларіон у своєму “Слові про Закон і Благодать”200. Прикметно, що 1908 р. під час розкопок біля південної апсиди Десятинної церкви був відкритий зруб – п’ятистінок, який деякі дослідники ототожнили
з домом варягів201. Тобто Володимир звів Десятинний храм на крові і кістках мучеників, що відповідало канонічним вимогам Церкви, яка вчить,
що не лише частки святих мощей мають благодатну надприродну дію на
віруючих, а й навіть речі, якими користувався чи до яких доторкнувся святий. Тому й прах (себто земля) довкола раки святого чи місце, де пролилася
його кров, сповнені божественної благодаті. За словами Григорія Богослова, чудодійними є не тільки тіла мучеників, а й “краплі крові, і все, що
носить на собі сліди їхніх страждань”, адже вони “є так само дійсними, як
і їхні тіла”202. Відомий богослов, профессор І. Попов говорив, що “підгрунтям для канонізації святих служить не нетлінність їхніх останків, а разюче
проявлення Духа у святості їх життя”203.
На думку О. Хорошева, церковне шанування варягів-християн не підтверджується якимось канонізаційним актом, проте саме таким актом
могло стати перенесення мощей київських первомучеників у Десятинну
церкву, здійснене, очевидно, 1007 року. Імовірно, до цієї події було складено і стисле (проложне) житіє варягів, вміщене в літопису під 983 р. Можливість церковного шанування варягів-мучеників підтверджується також
текстом Києво-Печерського патерика. В одному з послань Симона, єпископа Володимирського і Суздальського, до печерського інока Полікарпа
(20-і роки ХІІІ ст.) розповідається про вбивство язичниками ростовського
єпископа Леонтія і додається : “И се третий гражданин бысть Рускаго
мира, с онема Варягома венчася от Христа””204. Симон навіть не вважав
потрібним описувати Полікарпу подвиг двох варягів, бо, вочевидь, розраховував на те, що його адресат добре знав цю історію. Відомо, що Симон і
199

ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 70.
Молдован А.М. Слово о законе… – С. 97.
201
Новое в археологии Киева. – К., 1981. – С. 64.
202
Остров П. О почитании святых мощей // ЖМП. – 1997. – № 1. – С. 71-72.
203
Там же. – С. 77.
204
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик.. – С. 102.
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132

Розділ 2. “Єрусалимізація” київського простору

Полікарп для свого листування послуговувалися місцевими монастирськими пам’ятками, Житіями святих, печерськими переказами, тож, культ
варягів-мучеників пустив на Русі глибоке коріння вже у домонгольські
часи. Все це свідчить на користь висновку про найдавніший києворуський
культ варягів-мучеників, чиї мощі (чи їхні частки) або якісь інші реліквії
були покладені Володимиром у Десятинному пантеоні.
Митрополит Макарій (Булгаков) висловив здогад, що вже з часів Володимира Святого на Русі щорічно 12 липня святкували пам’ять перших
київських мучеників-варягів Федора і Іоанна. “І побудова Володимиром
Десятинної церкви на місці, де жили і постраждали за Христа ці мученики,
чи не вказує вже на деяке шанування їх у Києві? Пам’ять їх зустрічається у
Пролозі XV ст.”, – зазначив історик205. Гадають навіть, що на честь мучеників-варягів Володимир на місці охрещення киян поставив так звану Турову божницю (церкву), згадувану у літописі під 1146 р. Про значення цієї
церкви у житті Києва свідчить той факт, що 1146 р. біля Турової божниці
зібралося київське віче. Чому саме там? Пояснення знаходимо у Степенній
книзі (XVI ст.): “на месте же, идеже снидостася киевские людие креститися, и ту поставлена бысть церковь во имя святого мученика Турова, и
оттоле наречеся место оно святое место””206.
Посилаючись на слова більш раннього Пролога XV ст.: “И оттоле наречеся место святое, идеже и ныне есть церькви святую мученику у Торова””, історики висловили думку, що “святую мученику”” (подвійне число)
проложного читання – це перші руські мученики Федір і Іоанн, а св. Тур
(Тури) – це св. Федір. Вірогідність цього висновку підтверджується тим,
що трохи далі у Пролозі говориться про Тура: “То бысть первый ходатай
нашему спасению”. Імовірно, Тур – це варязьке ім’я св. Федора (від скан.
Ottar)207.
З часом давній київський культ отримав офіційне визнання Руської
Православної Церкви, себто набрав значення загальноцерковного, і житіє
варягів, котрих Церква іменує Федором і Іоанном, було вміщено у видатній
пам’ятці церковної літератури XVI ст. – Великих Четіях Мінеях. Церковний історик ХІХ ст. архімандрит Леонід (Кавелін), називаючи Федора і
Іоанна першими руськими святими, посилається як на запис у Лаврентіївському літописі під 983 р., так і на Четії Мінеї, що для Церкви є документальним підгрунтям для шанування варягів як християнських подвижни205

Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской
Церкви... – С. 439.
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ПСРЛ. – Т. 21. – С. 141.
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Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской
Церкви... – С. 38-39, 432-604; Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах… – С. 145.
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ків. Отже, пам’ять святих Федора і Іоанна значиться у Святцях під 12 липня, де вони називаються “першими мучениками за віру Христову на
Русі”208.
Одночасно з варягими-мучениками Володимир, судячи з усього, установив місцеве шанування княгині Ольги, перенісши її мощі 1007 р. з Вишгорода
у Десятинну церкву. Недаремно пам’ять варягів Федора і Іоанна, що святкувалася 12 липня, була приурочена Церквою до пам’яті Ольги, котра померла
11 липня 969 р. Не виключено, що перенесення мощей варягів-страстотерпців і княгині-первохристиянки у Десятинну церкву відбулося 11 липня
1007 р., на день пам’яті Ольги. Цікаво, що літописна стаття під 969 р. вміщує
проложне житіє Ольги, складене за усіма канонами агіографії. О. Шахматов
аргументував думку, що у розпорядженні укладача Найдавнішого зводу була
особлива оповідка про хрещення і кончину
Ольги, адже вказівка на нетлінність мощей
Ольги, що містилася у ній, повторюється і в
давньому Пролозі, і в особливій похвалі
Ользі, включеній до складу “Пам’яті і похвали” святому Володимиру Якова Мніха209.
Давній київський книжник Яків Мніх писав,
що мощі Ольги покоїлися у встановленному
у Десятинній церкві невеликому кам’яному
саркофазі з віконцем зверху210.

Княгиня Ольга.
Олійний живопис Апостольського
вівтаря Софії Київської.
ХVІІІ ст.

Прийом княгині Ольги імператором
Константином VІІ Багрянородним у 957 р.
Мініатюра Радзивілівського літопису.
Арк. 32. ХV ст.

208
Леонид, архимандрит. Святая Русь или сведения о всех святых и подвижниках
благочестия на Руси (до ХVIII века) обще и местно чтимых. – СПб., 1891. – С. 2.
209
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах… – С. 116-117.
210
Зимин А.А. Память и похвала… – С. 73.
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Хоча Ольгу почали шанувати в Києві як святу ще за
часів Володимира, питання
про час її офіційної канонізації є спірним у науці. Деякі
вчені гадають, що Ольгу було
канонізовано ще до монголотатарської навали, доказом
чого є сербський Пролог
ХІІІ–XIV ст., списаний з давнішого руського оригіналу. В
ньому серед київських святих
Ольга згадується як “царице
Смерть княгині Ольги в 969 р.
Мініатюра Радзивілівського літопису.
рушьские, проматерь всех
Арк. 36зв. ХV ст.
царей Рушьских”. Щоправда,
ця титулатура Ольги має сербське походження, бо вона зумовлена сербською церковною практикою211. Є. Голубинський, висловлюючи сумнів
щодо канонізації Ольги у домонгольські часи, слушно зауважує, що її імені
немає в жодних Святцях цього періоду212. Інші історики теж зазначають,
що у давнину святкування пам’яті Ольги було нерозповсюдженим, агіографічна література про неї починається лише з часів її канонізації у другій
половині ХІІІ ст.
Як у такому разі ім’я Ольги потрапило до сербського Прологу? Поперше, варто не забувати про шанування Ольги у Києві з часів Володимира, а по-друге, слід враховувати те, що сербський Пролог був складений
тоді, коли Ольгу тільки-но канонізували, тож її ім’я мусили внести у загальноцерковні Святці.
Є ще одна хибна думка, поширена у науковій традиції. Існує переконання, нібито Ольгу, як першу княгиню-християнку, визнавали за соратницю Володимира Хрестителя ще з ХІ ст. Цей науковий стереотип “перекочував” з церковної історіографії ХІХ ст., що пов’язувала канонізацію
Володимира й Ольги з їхньою літургійною титулатурою як “рівноапостольних”. Одначе ця титулатура з’явилася у синодиках не раніше XIV ст., а вже
до цього часу форма шанування Ольги могла зазнати певних змін213. Взагалі, співставлення Володимира й Ольги здається дивним з огляду на те,
що Ольга не була ані сучасницею ані соратницею Володимира, котрий охрестив Русь через 20 років після смерті своєї баби. Цікаво й те, що у літо211
Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты) //
ЧОИДР. – М., 1915. – Кн. 2(254). – С. 6.
212
Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1904. – С. 391-395.
213
Хорошев А.С. Политическая история… – С. 47.
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писі, де проводиться паралель між Володимиром і Константином Великим,
немає порівняння Ольги з царицею Оленою, говориться лише, що при охрещенні княгиня отримала таке ж ім’я, як і матір Константина Великого.
Але це ім’я було дане Ользі не на честь матері Константина, з якою пізніші
київські джерела співставляють київську княгиню. Так звали сучасницю
Ольги імператрицю Олену, дружину Константина VII Багрянородного, ім’я
якої за візантійськими церемоніально-дипломатичними нормами було дане
Ользі, коли княгиня приймала хрещення. Річ у тім, що князі-неофіти отримували імена візантійських державців як своїх духовних батьків.
У цьому зв’язку варто звернути увагу на літургійну титулатуру Ольги у
давньоруській агіографії, де вона іменується “предътече роуськое к
Богу”214. У “Повісті врем’яних літ”, де під 969 р. вміщено похвальне слово
Ользі, вона також називається “предътекущи> кресть>ньстhи земли”.
Отже, літописець прославляє Ольгу як предтечу руського християнства,
приклад якої був стимулом для хрестителя Русі, та внесок її у справу хрещення іншого характеру – вона передвісниця нової віри, але не сподвижниця Володимира Хрестителя.
Щоправда, у “Слові про Закон і Благодать” митрополит Іларіон, звертаючись до Володимира, говорить, що так само, як Константин Великий
разом з матір’ю своєю Оленою приніс хрест на свою землю з Єрусалима,
так і Володимир, разом з бабою своєю Ольгою, приніс на Русь хрест з нового Єрусалима – Константинополя. Втім, слід враховувати те, що
“Слово” Іларіона неодноразово редагувалося, тобто його текст приводився
у відповідність з вимогами часу. Якщо у найдавнішому повному списку
“Слова” кінця XIV ст. Ольга ще не згадується, то у пізніших списках цього
твору, які виникли вже після канонізації княгині, вона фігурує як спільниця Володимира. Характерним є й те, що, говорячи про історію руського
християнства, Іларіон починає її з Володимира, а не з Ольги.
Варто обережно підходити і до даних “Пам’яті і похвали Володимиру”
Якова Мніха, котрий теж співставляє Ольгу з Володимиром. Цей компілятивний твір складається з трьох частин: похвали Володимиру, похвали
Ользі і житія Володимира. Однак лише одна частина триптиха містить у
собі давнє джерело – це житіє Володимира, а вся компіляція виникла не
раніше кінця ХІ ст. Але й це датування не є певним, бо, як вважають,
“Пам’ять і похвала” могла виникнути і в другій половині ХІІІ ст. у зв’язку
з канонізацією Володимира, причому похвала Ользі була додана до цього
твору ще пізніше – у XIV ст., після канонізації княгині.
І все ж не можна ігнорувати той факт, що автор “Пам’яті і похвали”
згадує “гроб блаженныя Олги, и на верху гроба оконце сьтворено, и туда
214
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видети тело блаженныя Олги, лежаще цело”215. Тобто йдеться про домонгольські часи, коли Десятинна церква, у якій стояла гробниця Ольги, була
ще не зруйнованою. Одначе Яків Мніх міг послуговуватися давнішим джерелом, у якому Ольга прославляється як предтеча києворуського християнства. Хоча Десятинна церква загинула у 1240 р., свідоцтво про гробницю
Ольги не втратило своєї актуальності і в помонгольські часи, його ретельно
переписували навіть книжники XVI–XVII ст. Особливого значення це свідоцтво набуло у часи канонізації Ольги, адже в ньому йдеться про чудо нетлінності тіла княгині – необхідну умову цього акту.
Отже, ототожнення справи Володимира й Ольги – доволі пізня традиція, що започатковується у часи їхньої канонізації, здійсненої майже одночасно – у другій половині ХІІІ – на початку XIV ст. Саме тоді, за умов
іноземного поневолення, з усією актуальністю постає питання про звернення до давніх київських святинь, які нагадували про колишню славу Русі.
Відтоді ім’я Ольги поєднується з ім’ям Володимира, адже вони в пам’яті
співвітчизників асоціювалися з могутньою Київською державою.
Натомість у часи розбудови Київської держави на історію вітчизняного
християнства не дивилися узагальнено, бо живими були ті, хто доклав власних зусиль до цієї справи. Йдеться передусім про княже подружжя хрестителів Русі – Володимира й Анну. Якщо історія нагородила Володимира іменами Великого, Святого, Рівноапостольного, то справа Анни якось
залишилась у затінку. Анна Порфірородна, принцесса, котра народилася
у Порфіровій палаті Священного палацу візантійських царів, була рідною
сестрою могутніх імператорів Василія ІІ і Константина VIII, з якими Володимир, а згодом і Ярослав, підтримували тісні родинні стосунки. Було б
дивно, якби за життя Анни, котра разом з Володимиром охрестила Русь,
не її, а Ольгу співставляли б з царицею Оленою, ігноруючи тим діяльність
дружини Володимира. Джерела свідчать про неабияку політичну роль, яку
відігравала Анна у державному житті Русі. Дізнаємося з літопису про високе призначення Анни навернути Русь у Христову віру, про почесну зустріч княгині у Корсуні, про її ініціативу в особистому наверненні Володимира, про царський титул Анни. Окремим записом відзначив літопис і
смерть “царици Володимер#а Анна”216. Засвідчили джерела і її роль соратниці Володимира у державно-церковних справах: Анна була співавторкою
свого чоловіка в укладанні церковного Уставу – судебника, в якому також
повідомляється про її щедрі пожертвування Десятинній церкві217.
Політичну активність княгині та її високий соціальний статус відзначають сучасні добі Володимира і Ярослава іноземні джерела. Німецький
215

Зимин А.А. Память и похвала… – С. 73.
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 114.
217
Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские уставы… – С. 66.
216
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хроніст Тітмар Мерзебурзький підкреслює її роль в особистому наверненні
Володимира і повідомляє, що гробниця Анни стоїть поруч з гробницею її
чоловіка у Десятинній церкві218. Арабський історик Ях’я Антіохійський відзначає місіонерську і храмобудівничу діяльність Анни, котра “побудувала
багато церков у країні русів”219.
Вперше в науці звернемо увагу на те, що образ княгині Анни у середньовічних джерелах належить до відомого феномену “переконуючої
жінки” (лат. mulier suadens). Феномен “переконуючої жінки”, княгиніхристиянки, яка відіграє визначну роль у хрещенні свого чоловіка, князяязичника, а відтак, і його підданих, є мандрівним сюжетом літератури новонавернених країн. Досить згадати св. Людмилу, дружину Беривоя, князя
Богемії (початку Х ст.), Дубравку, дружину польського князя Мєшка І,
котра одружилася з ним 965 р., нарешті, Аделаїду, дружину угорського
князя Гейзи (70-і рр. Х ст.). До них примикає образ київської княгині
Ольги, котра намагалася переконати свого сина Святослава навернутися у
християнство.
Словацький історик М. Гомза пояснює цей topos середньовічних джерел “софістичним планом пізніших агіографів, котрі прагнули надати початку християнства у своїх країнах схожих рамок”220. Цим він підтримує
поширену гіпотезу про те, що згаданий topos виник у Східно-Центральній
Європі між ХІ–ХІІІ ст., коли у ньому існувала гостра потреба221.
Теологічну концепцію феномену “переконуючої жінки” висловив
Папа Іоанн Павло ІІ. Він виділяє особливі функції жінки у Новому Завіті –
переконуючу і євангелізуючу, які є дуже близькими між собою; саме ці
функції прислужилися архетипом “переконуючої жінки”. Діву Марію
також можна назвати mulier suadens, оскільки вона переконала все людство
у своїй ролі в Спасінні, адже істинний Бог народжений від неї. Роль Богородиці як “переконуючої жінки” дуже показово виступає у Євангелії від
Іоанна (шлюб у Кані Галілейській)222.
218

Thietmare episcopi Merseburgensis chronicon… – VII. 74.
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З огляду на сказане, вважаємо, що феномен “переконуючої жінки” (на
Русі – Ольги та Анни) не є лише літературним штампом, який виник під
пером середньовічних книжників. Цей феномен був зумовлений тогочасною ментальністю, яка сприйняла християнські уявлення про духовну
місію жінки, а також про включення історичної долі народів-неофітів у
Священну історію, отже, її символічне повторення в історії національній.
Через цей, неодноразово акцентований нами синтез універсального і національного, характерний для доби становлення етноконфесійної ідентичності новонавернених країн, відбувалося освячення Київської держави, репрезентованої князями-християнізаторами.
Недаремно усі давньоруські та іноземні джерела у центрі події хрещення Русі ставлять шлюб Володимира й Анни, завдяки якому Рюриковичі отримали своє загальновизнане тогочасним світом священне “право
царювати” (jus regnandi). Це право були змушені визнати навіть візантійці,
які називали себе “ромеями” (римлянами) і, зневажаючи іноземців, вкрай
неохоче йшли на подібні династичні союзи. Ось як писав імператор Михаїл
VII Дука у листі до Всеволода Ярославича з приводу шлюбу дочки Всеволода і брата Михаїла VII – Константина: “Нині твоя дочка удостоїться царської крові, отримавши законний чин і звання”223. Особливого значення
шлюбу надавало порфірородство, яке розглядалося як харизматична ознака: “Тих, хто народився таким чином, – пояснював Михаїл VII, – наші
римляни називають порфірородними царями, а ті, хто отримують таку назву, вважають її чимось божественним”224. Не
дивно, що отримане через шлюб Володимира й Анни “право царювати” Рюриковичі пам’ятали впродовж сторіч. Коли у
Івана Грозного виникла суперечка з польським королем Сигизмундом Августом
через царський титул, то Іван IV добився
грамоти від Константинопольського патріарха і собора, де вказувалося, що він
має право називатися царем, бо веде рід
Князь Володимир Великий у
“від пріснопам’ятної цариці і государині
царському вбранні на своїй монеті.
225
Анни” .
Кінець Х ст.
223
Васильевский В.Г. Два письма византийского императора Михаила VII Дуки к
Всеволоду Ярославичу // Васильевский В.Г. Труды. – СПб., 1909. – Т. 2. – Вып. 1. –
С. 10.
224
Там же. – С. 13.
225
Попов К.М. Чин священного коронования (Исторический очерк образования
чина) // БВ. – 1896, май. – С. 180.
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Важливим оригінальним
джерелом з цього питання є
розпис Софії Київської, позначений актуальною історичною
проблематикою. У всіх ланках
декоративної системи собору
простежується послідовна глоріфікація хрестителів Русі Володимира й Анни. Дуже цікавою є
паралель “Князь Володимир –
новий Ісус Навин, керманич
Князь Володимир (ліворуч) в образі Ісуса
народу Божого”. Особливо виНавина – проводиря народу Божого. Фреска
разно ця тенденція проступає у
нави Михайлівського вівтаря Софії Київської.
княжому груповому портреті
1011–1018 рр.
центральної нави і у світському розпису сходових веж. На княжому портреті Володимир і Анна фігурували у царських шатах, а на фресках веж зображено укладання русько-візантійського династичного союзу, який супроводжувався надзвичайними урочистостями у Константинополі.
Фрески свідчать, що на зламі 987–988 рр. відбулися заручини Володимира
й Анни. Тоді наречена Володимира, котрому був наданий кесарський чин,
у відповідності з імператорським шлюбним обрядом була коронована царським вінцем – саме тому Анна у джерелах називається не “царівною”, а
“царицею”226.
Відтак,
розпис
“митрополії руської”
дає змогу вважати, що
імена княжого подружжя хрестителів Русі готувалися до канонізації. Можна навіть припустити, що церковне
шанування Анни за
ініціативою Володимира розпочалося одразу після її смерті. Недаремно мармуровий
саркофаг княгині був
Коронаційний вихід візантійської принцеси Анни –
установлений
Володинареченої Володимира. Фреска північної вежі Софії
Київської. 1011–1018 рр.
миром у Десятинному
226
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пантеоні. Більш того, Анні, судячи з усього, був наданий почесний титул
“нової Олени” – саме Оленою називає княгиню Тітмар Мерзебурзький.
Це зовсім не помилка хроніста, як про те часом думають історики. Річ у
тім, що це ім’я, вірогідно, бачили на гробниці княгині 1018 р. земляки Тітмара – саксонські лицарі, які прийшли у Київ з військом польського князя
Болеслава Хороброго. Напевно, Анна прийняла перед смертю схиму з
ім’ям Олена, адже подібний звичай був розповсюджений за середньовіччя.
Таке іменування мало значення офіційної титулатури, тож отримувало виразне церковно-політичне забарвлення.
Але чи мало церковне шанування Анни, встановлене її чоловіком одразу після смерті княгині, якісь історичні прецеденти? Даючи ствердну відповідь, вкажемо на приклад з життя Македонської династії, представницею якої була Анна. У Києві добре знали, що прадід Анни імператор Лев
VI Мудрий канонізував власну жінку Феофано після її смерті у 892 р. Лев
навіть звів на честь нової святої чудовий храм біля церкви Святих Апостолів. Феофано шанувалася Церквою як ідеал дружини державця і християнської цариці-подвижниці227. Імовірно, за такі самі заслуги прославлялася
Анна – “цариця Володимирова”, саркофаг якої встановили поруч з саркофагом Володимира у приділі св. Климента Римського Десятинної церкви.
Климент Римський – один з 70 апостолів, автор “Послання до Коринтян”;
його мощі Володимир приніс з Корсуня в Київ і поклав у Десятинній церкві. Тож влаштування усипальні Володимира й Анни біля вівтаря св. Климента, де зберігалися його мощі, промовисто засвідчувало рівноапостольність подружжя хрестителів Русі. Перенесення на руських князівхрестителів чину рівноапостольних, який утвердився у Візантії як загальний царський титул, освячувало владу київських державців.
Отже, підгрунтям висунутої Володимиром програми створення києворуського пантеону була концептуальна ідея хрещення Русі. Таким чином,
вимальовується логічна картина найдавнішої програми канонізації києворуських святих: Ольга – предтеча руського християнства; варяги Федір і
Іоанн – первомученики за віру; Володимир і Анна – рівноапостольні хрестителі Русі. Новопосталу Святу Русь маніфестувала велична Богородиця
Десятинна, адже Богоматір є образом Церкви земної, а сам храм є найповнішим втіленням святості.
Сакрально-меморіальна функція Десятинної церкви і Софії Київської
перегукується з призначенням двох головних храмів столиці Візантії –
Софії Константинопольської і Святих Апостолів. Побудований за часів
Константина храм Святих Апостолів був замінений за Юстиніана новим,
227
Голубинский Е. История канонизации святых в Русской церкви. – М., 1903. –
С. 379-381; Федотов Г. Святые Древней Руси. – М., 1990. – С. 92.
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який згодом неодноразово перебудовувся, зберігаючи за собою значення
усипальні імператорів і патріархів. Якщо Софія Константинопольська називалася “матір’ю Імперії” і в ній не було усипалень, то у другому за своїм
значенням столичному храмі Святих Апостолів було дві усипальні, які називалися “іроонами”, себто храмами героїв чи напівбогів. Цей храм був
хрестоподібним, у його вівтарі лежали мощі апостолів, а у рукавах хреста
розміщувалися усипальні. Перша усипальня, що розташовувалася у північному рукаві хреста, була присвячена Константину Великому і у її вівтарній частині знаходився саркофаг Константина і його матері Олени. Усипальня у південному рукаві хреста була присвячена Юстиніану Великому
і у її вівтарі стояв саркофаг Юстиніана. У галереях храму стояли гробниці
інших царських осіб і патріархів.
Цікаво, що історики архітектури відносять Десятинну церкву до типу
церкви Святих Апостолів, головною композиційною особливістю якої була
хрещата композиція плану, яка переважно використовувалася для церковмартиріїв; планова структура Десятинної церкви була зумовлена тим, що
Володимир розглядав її як власну усипальню228.
Суттєво, що церква Святих Апостолів, що була задумана як власний
мавзолей імператора Константина, стояла на найвищій точці всередині
стін Константинополя і була єдиним храмом, який імператор заснував і завершив. Вона кидала виклик давньому табу на захоронення всередині міських стін. Довкола церкви було заплановано або вже зведено ціле містечко
з імператорським палацом – воно було призначене для розміщення юрб
прибульців. Усе це мало перетворити місце упокоєння імператора на об’єкт
невпинного поклоніння і центр паломництва, що містило в собі доволі
прозорі алюзії з гробницею Христа на Голгофі. Константин, який ототожнював себе з Богом сонця Геліосом, тим самим натякав на ототожнення з
Христом – Новим Сонцем, Сонцем Правди і Справедливості. Не випадково всередині церкви часів Константина його гробницю оточували 12
стел-кенотафів, які були символами апостолів, що натякало на першість
Константина серед них. Усе це виглядало доволі сумісним з християнською
традицією, адже імператор, який вважав себе “символом династії”, поставив собі завданням привести народ до Христа229.
Згадуючи побудову храму Святих Апостолів Константином Великим,
його сучасник і біограф Євсевій Памфіл говорить, що “у сьому храмі він
приготував сам собі місце на випадок своєї кончини, надзвичайною силою
віри передбачаючи, що після смерті мощі його сподобляться назви апос228

Реутов А. До проблеми реконструкції Десятинної церкви // Церква Богородиці
Десятинна в Києві. До 1000-ліття освячення. – К., 1996. – С. 34.
229
Краутхаймер Р. Три христианские столицы... – С. 62-73.
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тольських, і бажаючи навіть після кончини мати участь у молитвах, які в
сьому храмі будуть возноситися на честь Апостолів”. Більше того, Євсевій
твердить, що Константин все підготував для того, аби Євхаристія звершувалась поруч або над його могилою230.
Так само поховання Володимира й Анни – “нового Константина” і
“нової Олени” в Десятинній церкві, в приділі прославленого “мужа апостольського” св. Климента, де стояла його гробниця, стали фокусом, смисловим центром храму, місцем паломництва і поклоніння, тож недарма Тітмар Мерзебурзький говорить, що Володимир “похований у великому місті
Києві в церкві мученика Христова папи Климента поруч зі згаданою своєю
дружиною – саркофаги їхні стоять відкрито (у всіх на виду. – Авт.) посередині храму”231.
І так само, як головний рушій і проводир світової історії – Христос, головний діяч і керманич вітчизняної – Володимир. Так, принаймні, стверджує митрополит Іларіон у своєму “Слові”.
Отже, влаштовуючи власний мавзолей-пантеон у Десятинній церкві,
Володимир впроваджував у життя програму сакралізації Рюриковичів у дусі
східнохристиянської традиції. Виступаючи як “новий Константин”, хреститель Русі прагнув зконсолідувати державу і суспільство на новій ідеологічній основі. Згідно з християнським віровченням, стосунки між володарем та його підданими мали будуватися на біблійних принципах, які
проголошували, що якщо країною правлять праведні князі, то народові цієї
країни будуть прощені численні гріхи, але якщо неправедні, нещирі, злі –
тоді Бог покарає цю країну ще більшим лихом. Вказана біблійна концепція
не була чужою і незрозумілою для русичів, адже мала архаїчні, ще язичницькі
корені. За прадавніми віруваннями, притаманними багатьом народам, держава структурувалась антропоморфно як тіло її володаря. Відповідно до
цього, “Руська земля” персоніфікувалася в образі династії Рюриковичів, яка
складала “тіло” цієї землі, а її “головою” був київський державець.
Таким чином, започаткована Володимиром і продовжена Ярославом
політика зведення храмів, їх архітектура та розпис, формування пантеону
києворуських святих, були свідченням не лише правової династичної самосвідомості християнізаторів Русі, а й намаганням відповідати апостольській місії династії. З приєднанням до родової традиції сакралізації князя
церковного уявлення про божественне освячення всякої влади [Рим. 13:17] князь переосмислюється, “він означає функцію, що відповідає візантійській концепції вищої влади”. Відтак, у слов’янських перекладах на місці
230

Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. – М., 1998. –
С. 170-171.
231
Thietmari episcopi Merseburgensis chronicon… – VII. 72.
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“царя” з’являється “князь”: “Бога бійтеся, князя шануйте” – так перекладає євангельські слова єпископ Лука Жидята232. Усе це засвідчує успіх державотворчої політики Володимира і Ярослава, яка знайшла своє яскраве
відображення у найперших християнських пам’ятках Києва.
У духовній атмосфері цих пам’яток, вже у ранньохристиянському Києві,
народжується феномен Святої Русі як ідея всесвітньоісторичної місії народу.
“За всіма ознаками це багатозначне самовизначення національної самосвідомості є низового, масового, стихійного походження”, – пише А. Карташов233. Російські історики вважають, що основи поняття “Святої Русі”, закладені не раніше XV ст. в добу становлення Московської централізованої
держави, знайшли відображення у цілісній концепції “Москва – третій Рим”,
розробленій псковським ученим ченцем Філофеєм на початку XVI ст.234
У монографії московської дослідниці Н. Синициної всіляко обстоюється
думка, нібито концепція “Третього Риму” не мала нічого спільного з ідеєю
“трансляції імперії”, адже у Філофея йшлося не про месіанізм, не про імперський експансіонізм, а про тяглість у часові християнського царства235.
Як стверджують російські історики, зв’язок тези “Свята Русь” з давньоруською дійсністю – кліше конфесійної історіографії, яке прислужилося до обгрунтування “ідеології націоналізму” ХІХ – початку ХХ ст.
Пов’язуючи виникнення цього поняття з формуванням етнічної самосвідомості у добу становлення середньовічних народностей, вони ідентифікують його з ідеологічною доктриною московських великих князів. Намагаючись довести “антиісторичність” згаданого “націоналістичного кліше”,
вони говорять про те, що не можна давньоруську етнічну спільність зводити до спільності Священної історії; мовляв, Київська Русь – це лише
“колиска давньоруської нації (народності)”, культурний спадок якої є загальним здобутком українців, росіян і білорусів236.
Проте нічого “антиісторичного” в ототожненні Святої Русі з християнською Київською державою немає, тим більше, що аналогічне ототожнення було притаманне наймогутнішим державам раннього Cередньовіччя – Візантії (Священній імперії) і Священній Римській імперії
германського народу. Вважаємо, що поняття Святої Русі – це феномен
Київського християнства, народжений добою Володимира і Ярослава,
232

Vodoff V. Naissance de la chretiente russe... – P. 264.
Карташов А.В. Крещение Руси святым князем Владимиром и его национальнокультурное значение // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. – М.,
1991. – С. 34.
234
Русь между Востоком и Западом...– С. 177-221.
235
Синицына Н.В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (ХV–ХVІ вв.). – М., 1998. – С. 328.
236
Русь между Востоком и Западом… – С. 8-10.
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тобто часом найвищого злету ранньохристиянської Русі, як цілком сформованої етноконфесійної спільності.
Як зазначається в новітній російській науковій літературі, історична
пам’ять сучасної Росії зберігає архетип “Третій Рим”, що перебрав на себе
концепт Святої Русі, оскільки Росія донині усвідомлює себе спадкоємицею
Московсько-Ромейського царства, єдиною надією та опорою всіх православних світу237.
Запозичивши київську тезу “Святої Русі”, Московська Русь ототожнила
її з ідеєю “Третього Риму”, суттю якої стало успадкування московськими
державцями християнсько-світової імперії від візантійських імператорів, які,
в свою чергу, перейняли її від римських. Ідея “Третього Риму” стала ідеологічною основою постання Московської тоталітарної держави, у якій Церква
відігравала підлеглу роль238. Універсалістська концепція “Третього Риму”
гранично ясно висловлена Філофеєм: “Яко вся христианская царства приидоша в конецъ и снидошася во едино царьство нашего государя, по пророчьскимь книгамь то есть Ромеиское царство. Два убо Рима падоша, а
третии стоит, а четвертому не быти. Многажды и апостолъ Павелъ поминает Рима в посланиих, в толковании глаголет: Римъ весь миръ”239.
Дослідження київських пам’яток привело нас до висновку: якщо в
Московській державі поняття “Свята Русь” ідентифікувалося з імперською
ідеєю “Третього Риму” (алегорії Московської держави), то в Київській – з
духовно-політичною концепцією Києва як Нового Єрусалима. Ця, сприйнята на ментальному рівні концепція, що, безперечно, позначилась на духовному становленні київського етнокультурного комплексу – ядра праукраїнського етносу, дістала своє образне втілення як у забудові міста кінця
Х – першої половини ХІ ст., так і у його головних сакральних спорудах,
підпорядкованих єдиному задуму.
Таким чином, Київ, який ще за язичеських часів сприймався східним
слов’янством як місце перебування святості в просторі і часі, зберіг за
собою значення сакральної зони, осмисленої, однак, у християнському
сенсі. Отже, Київ як Новий Єрусалим східнослов’янського світу, як містохрам, став осердям християнської святості, від якого вона розійшлася по
всій землі Руській, і це значення навіки закріпилося за Києвом, що залишався центром паломництва ще на початку ХХ ст. У цьому полягає історична місія Києва, його християнських святинь, створення і відродження
яких завжди позначало державотворчий процес в Русі-Україні.
237

Шмидт В.В. Никоноведение: библиография, историография и историософия //
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – М., 2008. – № 3-4 (44-45). –
С. 191.
238
Гришко В. Історико-правне підгрунтя теорії III Риму. – Мюнхен, 1953. – С. 241.
239
Синицына Н.В. Третий Рим… – С. 345.
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3.1. Початок монастиря:
літописна версія та реальна історія
Неодмінною умовою життя середньовічного суспільства була наявність
монастирських обителей, без яких жодне християнське місто не могло
сприйматися Небесним Єрусалимом. Розбудова вітчизняного чернецтва
проходила в певних політичних умовах. Тому перед тим, як приступити до
розгляду власне ієртопічних концепцій, втілених у сакральному просторі
Києво-Печерської лаври, необхідно бодай дуже коротко розглянути історію виникнення славетного монастиря в контексті давньоруських політичних реалій.
Монастирі в Києві існували ще до виникнення Печерської обителі.
Так, одразу після хрещення Русі було засновано митрополію та Михайлівський монастир. Сучасник Володимира і Ярослава митрополит Іларіон
свідчить, що одразу після хрещення Русі “манастыреве на горах сташа,
черноризьци явишася”“”№”1.
Відомий дослідник історії Руської церкви митрополит Макарій (Булгаков), наводячи ці слова Іларіона, зробив висновок, що одразу після хрещення Русі тут з’явилися монастирі разом з першими пастирями, які прийшли на Русь з Греції2. Радше за все, це були парафіяльні храми, в яких
служило грецьке духовенство. Історик Церкви Є. Голубинський писав з
цього приводу, що перші монастирі Русі скоріше нагадували невеличкі слобідки: кожний чернець ставив для себе келію, а гуртувалися вони довкола
парафіяльних церков і жили на подаяння мирян3.
У “Повісті врем’яних літ” під 1051 р. читається розлога розповідь про
заснування Києво-Печерського монастиря. Починається вона звісткою
про поставлення київським князем Ярославом Володимировичем на митрополичу кафедру “русина” Іларіона: “В лhто 6559. Постави ±рославъ
Лариwна митрополитомъ русина въ святhй Соfьи, собравъ епископы”4
Ця звістка літопису довгий час сприймалася дослідниками як свідчення
“руської схизми”, коли поставлення Ярославом митрополита сталося в
обхід канонічного права – без санкції константинопольського патріарха.
1

Молдован А.М. Слово о законе... – С. 93.
Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. – М.,
1995. – С. 101.
3
Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1904. – С. 452.
4
ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 155.
2
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У цьому начебто виявилася антигрецька політика руського
князя. Проте слід зазначити,
що поставлення Іларіона на
митрополичу кафедру відбулося у період пожвавлення русько-візантійських контактів у
релігійній, церковно-політичній та культурній сферах. Адже
після русько-візантійського
конфлікту 1043 р. було досягПоставлення Іларіона на митрополита
Київського. Мініатюра Радзивілівського
нуто певного компромісу між
літопису. Арк. 90. ХV ст.
Візантією та Руссю5.
У новітній літературі традиційна версія про “руську схизму” 1051 р. піддається серйозним сумнівам. Принаймні немає прямих свідчень, що на поставлення Іларіона не було отримано санкції константинопольської патріархії. Тим більше, що і в самому “Слові про Закон та Благодать” Іларіона
аж ніяк не простежується антигрецька спрямованість6.
З Іларіоном літопис пов’язує початок історії Києво-Печерської обителі. Саме у печерці, яку викопав майбутній ієрарх Руської Церкви, оселився засновник монастиря – прп. Антоній Печерський. Відтак, КиєвоПечерський монастир починається з символічної могили-печери, що була
викопана у правому крутому березі Дніпра: старослов’янською мовою брhг
означало не лише “крутий берег”, але також “пагорб”, “схил”, “гора”. З
вершини гори Фасги, що, власне, й означає “вершина” (у “Повісті врем’яних літ” вона називається “гора Вамьская””) Мойсей перед кончиною
побачив увесь Край Обіцяний7.
Таким чином, у літописі прослідковується думка про особливе “благословення” обраного для монастиря місця. До того ж, заснування вітчизняного чернецтва тут пов’язується з поставленням на київську митрополичу
кафедру співвітчизника-русича. Далі думка про освячення місця нового монастиря розвивається та поглиблюється: прп. Антоній, який прийняв чернечий постриг на Святій Горі, приніс звідти благословення Бога та Богоматері на київські гори, де мало народитися вітчизняне чернецтво.
Цікаво, що згідно з літописом, оселившись у печерці Іларіона, прп. Антоній не лише віддався молитовному подвигу, а й продовжив копати пе5

Нікітенко Н.М. Свята Софія Київська: історія в мистецтві... – С. 118-134.
Müller L. Ilarion und die Nestorchronik // Harvard University Studies. – 1990. –
Vol. 12/13: 1988/1989: Proceeding of the International Congress commemorating the Millenium Christianity in Rus–Ukraine. – P. 341-325.
7
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков... – С. 390-391.
6
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черу, тим самим наче “розширюючи” засноване Іларіоном
святе місце. Поступово до
старця почали приходити учні.
Коли кількість братії збільшилася до 12 осіб, прп. Антоній,
прагнучи усамітнення, поставив їм ігумена – прп. Варлаама,
а сам оселився на іншому паПостриг Антонія на Афоні та повернення
горбі, де заснував нову печеру. У
його в Київ. Мініатюра Радзивілівського
цій печері він прожив 40 років, і
літопису. Арк. 90зв.
тут він був похований. Після
відходу прп. Антонія до іншого
пагорба братія у залишеній ним
печері значно збільшилася, так
що вже не могла вміститися у
підземеллі. Тоді ченці на чолі з
ігуменом прийшли до прп. Антонія з проханням поставити
церкву над печерою. І прп. АнЗаснування Антонієм Печерського
тоній
“повелh” їм здійснити це.
монастиря в 1051 р. Мініатюра
Радзивілівського літопису. Арк. 90. ХV ст.
Отже, ченці поставили над печерою невелику дерев’яну церкву на честь Успіння Божої Матері. Згодом братія почала
збільшуватися. І пішли ченці
знову до прп. Антонія з проханням
поставити
монастир.
Прп. Антоній дуже зрадів та надіслав одного з іноків до київського князя Ізяслава Ярославича з проханням надати
Поставлення Антонієм Варлаама
монастиреві всю гору над печена ігумена Печерського монастиря та
ухід Антонія в печеру. Мініатюра
рою. Ізяслав з радістю виконав
Радзивілівського літопису. Арк. 91. ХV ст.
прохання старця. Тоді “Игумен
же и братья заложиша церковь велику, и манастырь огородиша столпием,
кельh поставиша многы, церковь свершиша и иконами украсиша. И оттолh почася Печерскый манастырь, имъ же бhша жили черньци преже в
печерh, а от того прозвася Печерскый манастырь”. Коли ж князь Ізяслав
поставив прп. Варлаама ігуменом Димитріївського монастиря, тоді печерська братія попросила прп. Антонія назначити їм нового очільника.
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І прп. Антоній порадив їм одного з найулюбленіших своїх
учнів – прп. Феодосія. Саме за
прп. Феодосія Печерський монастир перетворився на достатньо велику кіновію, в якій було
прийнято Студійський устав.
Від Печерського монастиря перейняли правила життя та богослужіння й інші чернечі обиАнтоній благословляє князя Ізяслава
Ярославича з дружиною. 1051 р. Мініатюра
телі Русі8.
Радзивілівського літопису. Арк. 91. ХV ст.
Отже, так виглядає літописна версія. Проте, у давнину існував відмінний від літопису опис початкової історії Києво-Печерського монастиря. Він містився у Житії прп. Антонія, яке частково увійшло до пізніших редакцій Києво-Печерського
патерика9. Житіє відносило початок історії монастиря до часів Володимира
Хрестителя10 та розповідало про існування Києво-Печерської обителі у 30х рр. ХІ ст.11 Місцем оселення та подвигу прп. Антонія тут називалася не
печерка Іларіона, а Варязькі печери. У Житії були вміщені оповіді про деяких перших печерських подвижників12.
Довгий час вважалося, що з Житія походить інформація про постриг
прп. Антонієм майбутнього митрополита Іларіона13. Такий висновок грун8

ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 155-160.
Деякі дослідники заперечували сам факт існування Житія прп. Антонія: Див.
напр. Казанский П.С. О времени основания Печерской обители // ВОИДР. – М.,
1854. – Кн. 19. – С. 34; Хрущев И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях ХІ–ХII столетия. – К., 1878. –С. 19; Васильев В. История канонизации русских
святых // ЧОИДР. – М., 1893. – Кн. 3. – С. 111. Однак переважна більшість істориків
схильні розглядати Житіє прп. Антонія як пам’ятку, що реально існувала у давнину:
Див. напр. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. – М., 1995. –
Т. 1. – С. 768; Шахматов А.А. Житие Антония и Печерская летопись // ЖМНП. –
1898. – № 3. – С. 106.
10
Інформація про прихід до Києва прп. Антонія за часів Володимира Святого міститься також у пізніх літописних джерелах. Зокрема, там вказаний рік першого приходу старця – 1013 р. Так, у Густинському літописі під цим роком записано: “В лето
6521. 1013. Прийде первhе въ Киевъ преподобный отецъ нашъ Антоний от Святыя
Горы и вселися в пещеру варяжескую” (ПСРЛ. – Т. 40. – С. 48).
11
Згідно з О. Шахматовим, Житіє прп. Антонія повідомляло про прихід до КиєвоПечерського монастиря св. Мойсея Угрина, а з літопису відомо, що це могло статися
у 30-х рр. ХІ ст. (Шахматов А.А. Житие Антония и Печерская летопись... – С. 113).
Цікаво, що існування Києво-Печерського монастиря у 30-х рр. ХІ ст. підтверджує і
Житіє прп. Феодосія Печерського, де говориться про постриг цього святого “в лhто
6540”, тобто у 1032 р.
12
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах... – С. 188209.
13
Там же.– С. 188-209.
9
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тувався на словах “Послання” Володимиро-Суздальського єпископа Симона до києво-печерського ігумена Полікарпа, яке увійшло до Патерика:
“Илариона же митрополита и сам челъ еси въ житии святаго Антоніа,
яко от того постриженъ бысть и тако священьства сподоблень”14. Проте
для того, аби правильно розуміти ці слова, не вириваючи їх з контексту,
наведемо увесь пасаж, де йдеться про поставлення єпископами пострижеників Києво-Печерського монастиря: “От того, брате, Печерьскаго манастыря пречистыа Богоматере мнози епскопи поставлени быша, яко же
и от самого Христа Бога нашего апостоли въ всю вселенную послани
быша, и яко свhтила свhтлаа освhтиша всю Рускую землю святым крещеніем. Первый Леонтіе, епископ Ростовьскый, великый святитель, его
же Богъ прослави нетлhнием, и се бысть первый престолникъ, его же невhрніи много мучивше, и се третій гражданин бысть Рускаго мира, съ
онъма Варягома вhнчася от Христа, его же ради пострада. Илариона же
митрополита и сам челъ еси въ житии святаго Антоніа, яко от того постриженъ бысть и тако священьства сподоблень. По сем же: Николае и
Ефрем – Переяславлю, Исаіа – Ростову, Германъ – Новуграду, Стефанъ
– Владимеру, Нифонтъ – Новуграду, Маринъ - Юрьеву, Мина – Полотску, Никола – Тьмутараканю, Феоктистъ Чернигову, Лаврентій – Турову, Лука – Бhлуграду, Ефрhм – Суждалю. И аще хошеши вся увhдати,
почти лhтописца старого Ростовьскаго, есть бо всhх болh 30, а иже потом
и до нас грhшных, мню, близ 50”15.
Нове прочитання цього свідчення Патерика було нещодавно запропоноване Ф. Томсоном: “В действительности, – пише дослідник, – в этом
вышеприведенном пассаже, русское слово “се” используется в значении
этот, т.е. последний, в то время, как “того” используется в значении тот,
а это означает, что Леонтий, а не Антоний постриг Илариона... Надо отметить, что единственная информация в этом отрывке, взятая из Жития
Антония, это в действительности то, что Леонтий постриг Илариона”16.
Цю версію сприйняли Ю. Артамонов17 та Ю. Шевченко18.
Однак, на нашу думку, у наведеному патериковому пасажі, скоріше за
все, йдеться про те, що Леонтій був пострижений Іларіоном, оскільки в
тексті перераховуються саме єпископи, тоді як Іларіон – митрополит.
Таким чином, спочатку мова йде про першого єпископа Леонтія, який от14

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 102-103.
Там само. – С. 102-103.
16
Thomson F.J. Saint Anthony of Kiev – the facts and the fiction: The legend of the blessing
of Athos upon early Russian monasticism // BySlav. – Praha, 1995. – Vol. 56. – P. 645.
17
Артамонов Ю.А. Проблема реконструкции древнейшего Жития Антония Печерского // Средневековая Русь. –Ч. 3. – М., 2001. – С. 34-46.
18
Шевченко Ю.Ю. Христианские пещерные святыни. – Т. 2. Подземные святыни
христианской Руси: генезис, функционирование, контекст. – СПб., 2010. – С. 137.
15
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римав постриг та священство від Іларіона, а після Леонтія називаються
інші єпископи, яких більше ніж 30 або навіть 50.
Як гадаємо, ця інформація Симона може свідчити про особливий
зв’язок Іларіона з Києво-Печерським монастирем, адже перераховані
єпископи – усі вихідці зі славетної обителі, і перший з них – Леонтій отримав постриг та священство від Іларіона. Згідно з обгрунтованим висновком Н. Нікітенко, Іларіон виголосив своє “Слово про Закон і Благодать”
не в середині ХІ ст., а у 1022 р.19 Тобто вже у 20-х рр. ХІ ст. він мав духовний
сан і справді міг ще раніше бути постриженим прп. Антонієм. Звернемо
увагу також на той важливий факт, що в чернечій традиції імена Антоній
та Іларіон так само пов’язані між собою, як поняття “батько” і “син”, адже
св. Іларіон, засновник палестинського чернецтва, був улюбленим учнем
прп. Антонія Великого.
Житіє прп. Антонія, яке інакше викладало історію монастиря, ніж
офіційний літопис, не збереглося до наших днів. Одна з дискусійних проблем ранньої історії Лаври – це причини зникнення пам’ятки, які й досі
лишаються нез’ясованими. Створене не пізніше 90-х рр. ХІ ст., Житіє,
можливо, було втрачене ще в давньоруські часи. Про те, що воно було недосяжним широкому загалу вже у ХIII ст. свідчать слова послання прп.
Полікарпа до ігумена Акіндіна. Так, у “Слові” про блаженного Агапіта написано: “Въ житіи же святаго Антоніа ихъ житіа (святих Отців. – Авт.)
вписанна суть, аще и въкратцh реченна. Но паче преже реченніи черноризци ясно реку, не в тайнh, яко же и прhжде: аще бо азъ премолчю, от
мене до конца забвенна будуть и к тому не помянуться имена их, яко
же было и до сего дьни. Се же речеся въ 15 лhто твоего игуменства,
еже не бысть помяновенія за 100 и 60 лhт”20. Отже, якби Житіє Антонія,
в якому були описані подвиги преподобних Отців Печерських, було розповсюдженим і знаним, то чому прп. Полікарп наголошував на забутті про
них? Більше того, з його слів про “таємність” поминання святих Отців
можна припустити, що Житіє Антонія було ледве не забороненим твором.
Схоже на те, що воно зникло дуже рано. Якби Житіє існувало у ХІV–
ХV ст., то воно, напевне, було б використане укладачами найдавніших редакцій Києво-Печерського патерика (передусім Арсеніївської та Касиянівської І та II), що суттєво розширювали склад Патерика за рахунок
включення у нього різних творів, які мали відношення до історії КиєвоПечерської обителі21. Зі слів диякона Ісаї, який прибув у Москву для того,
аби зняти копії декількох книг з царського сховища, достеменно відомо,
19

Никитенко Н.Н. Русь и Византия… – С. 205-215.
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 133.
21
Бобровский Т.А. К вопросу о происхождении Варяжской пещеры // Могилянські
читання 2000 року. – К., 2001. – С. 48.
20
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що в 70-х рр. ХVІ ст. у Києво-Печерському монастирі Житія вже не існувало22.
Вчені по-різному пояснювали причини зникнення Житія прп. Антонія. О. Шахматов, а вслід за ним й інші дослідники вбачали в Житії певну
невідповідність викладених у ньому подій давньої історії монастиря життєвим реаліям. Це начебто і спричинило зникнення пам’ятки. Як зазначав
О. Шахматов: “Это Житие, составленное с очевидною тенденцией прославить Печерский монастырь и для этого отнести его ко временам давно минувшим, когда в России едва начиналось распространение христианства,
имело именно поэтому сначала громкий успех, а потом печальную судьбу:
его стали игнорировать, его забыли – оно слишком противоречило как монастырской традиции, так и письменным памятникам, возросшим из этой
самой традиции – Житию Феодосия и летописи”23. Отже, з часів О. Шахматова Житіє прп. Антонія вважають “тенденційним твором”, який не відображав історичної істини.
Учень і послідовник О. Шахматова М. Присьолков, який акцентував
на протистоянні між Києво-Печерським монастирем та київською митрополією, вважав, що Житіє так викладало історію чернечої обителі, що всі
здобутки в цій справі руських людей переходили в здобутки греків, які прибули на Русь або у почету митрополита-грека, або з власного почину24.
Теза М. Присьолкова щодо “протистояння” Києво-Печерського монастиря київській митрополії припала до душі радянським вченим, які всіляко намагалися довести майже цілковиту відсутність візантійського
впливу на культуру Давньої Русі. Подібне бачення обумовлювалося атеїстичним характером радянської історичної науки. Наприклад, М. Каргер
писав: “…основные тенденции грекофильствующего фальсификатора
конца ХІ в. (тобто автора Житія прп. Антонія. – Авт.) оказались вполне
созвучными господствовавшим до недавнего времени в историографии
древнерусской культуры тенденциям неумеренного преувеличения роли
византийской культуры в сложении культуры древней Руси”25.
Натомість версію М. Присьолкова про “прогрецький” характер Житія
прп. Антонія справедливо прокритикував ще С. Розанов. Вчений писав:
“Прежде всего, о канонизации. Автор (Присьолков. – Авт.) предполагает,
что житие Антония составлено ко дню этой канонизации (прп. Антонія. –
Авт.), следовательно, эта канонизация была делом определенным и решенным. Но ведь такой канонизации на самом деле не было. Почему же
она не состоялась, несмотря на то, что она лежала в целях политической
22

Кубарев А.О. О Патерике Печерском // ЧОИДР. – М., 1847. – № 9. – С. 18.
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах… – С. 200.
24
Приселков М.Д. История русского летописания... – С. 36.
25
Каргер М.К. Древний Киев... – С. 344.
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борьбы кафедры? Неужели кафедра могла здесь встретить препятствия со
стороны монастыря? Конечно, нет. Да и нельзя себе представить, каким
образом канонизация Антония могла быть неугодна Печерскому монастырю. Напротив, монастырь не мог бы не видеть в этом все-таки уступки
со стороны кафедры в его борьбе с ней за национальное дело. Поэтому
представляется маловероятной самая такая затея со стороны кафедры канонизации Антония в устранении канонизации Феодосия. Не вижу я признаков указанной тенденции и в самом житии, ни в содержании, ни в тоне.
А ведь какая бы искусная рука ни составляла такое житие, эта узкая тенденция непременно бы выдала себя, непременно бы отразилась хотя бы
узостью самого содержания. Между тем содержание жития Антония
прямо-таки обращает на себя внимание своей широтой: оно заключает в
себе биографии целого ряда подвижников Печерской обители. Для указанной тенденции это совершенно излишне. Даже наоборот, это вело лишь
к прославлению монастыря, что, конечно, никогда не входило в расчеты
кафедры”26.
Погоджуючись з С. Розановим у тому, що Житіє прп. Антонія не мало
жодних ознак “прогрецькості”, вважаємо, що і сама версія про “протистояння” між Києво-Печерським монастирем та Київським митрополитом
вже давно вимагає свого перегляду з огляду на дослідження останніх років.
І справді, тісний зв’язок Печерської обителі з митрополією та з ії очільником доводить сам факт наявності чисельних єпископів Руської Церкви, що
вийшли зі стін славетного монастиря. Відомо, що єпископи поставлялися
на давньоруські кафедри київським митрополитом виключно у Софійському соборі. Навіть після монголо-татарського завоювання св. Софія
Київська залишалась резиденцією Київського митрополита, який здійснював звідси управління над 19 руськими єпархіями. Однак розорена і
спустошена Південна Русь, яка терпіла від монгольських наїздів, не могла
слугувати пристановищем для вищої церковної влади. 1300 р. митрополит
Максим переніс свій осідок у Володимир-на-Клязьмі, й відтоді Володимирські, а згодом Московські митрополити, хоча й продовжували носити
титул “Київських і всієї Русі”, вже не жили в Києві. Вони лише зрідка відвідували свої південно-західні єпархії, тримаючи в Києві власних намісників, котрі здебільшого опікувалися зібранням церковної данини. Хоча
за таких умов древня “митрополія руська” занепала, однак саме в ній посвячувався в сан кожен новий руський митрополит, оскільки офіційно кафедра залишалася у Києві27.
26
Розанов С.П. К вопросу о житии преподобного Антония Печерского // ИОРЯС. –
СПб., 1910. – Т. ХV. – Кн. 4. – С. 36.
27
Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця
ХІV сторіччя. – К., 1991. – С. 508.
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Сучасні фундаментальні дослідження з історії прийняття у Києво-Печерському монастирі Студійського уставу дозволяють говорити про те, що
київський митрополит брав участь і у виборі типікона Печерським монастирем. Без відома та санкції первоієрарха Руської Церкви навряд чи були
можливими реформи чернечого устрою та богослужбова реформа у КиєвоПечерському монастирі28.
Ще однією з причин зникнення Житія вважають спробу автора цього
агіографічного твору представити прп. Антонія істинним творцем Печерського монастиря, а прпп. Феодосія та Никона – “радше знаряддям в його
руках”, що, як гадають, вступало в явне протиріччя з “загальноприйнятою
концепцією історії Лаври”. Вона начебто висувала на перше місце прп.
Феодосія, з іменем якого пов’язане оформлення монастиря як чернечої організації29.
Подібні висновки грунтуються на горезвісній теорії “протистояння”
прпп. Антонія та Феодосія. На жаль, ця теорія залишається однією з “аксіом” у сучасній історіографії Києво-Печерської лаври. Зокрема Ю. Артамонов зазначає, що “Антоний не искал уединения в прямом смысле этого
слова, как об этом повествует летописное “Сказание” и житие Феодосия,
а желал развивать отшельничество как особый вид монашеского жития.
Этот поступок основателя Киево-Печерской обители говорит о том, что те
нововведения, которые проводились в жизнь Варлаамом, а вслед за ним и
Феодосием, не соответствовали его взглядам и интересам. Таким образом,
начало 60-х гг. ознаменовалось внутренним расколом общины, который
вынудил часть монахов покинуть обитель (Ефрем, Никон) и, что более существенно, привел к обособленному существованию двух монастырских
центров: первый – Антониев был ориентирован на утверждение идеалов
затворничества (особножительства), второй – Феодосиев – представлял
собой строгое общинножитие. Разделенные глубоким оврагом, оба центра
сохраняли свою обособленность друг от друга на протяжении почти десяти
лет (sic!), вплоть до смерти Антония в 1073 г. Естественно, что это было
время, когда отношения между монастырями были далеки от дружеских,
что, кстати говоря, нашло свое выражение в различной политической ориентации Антония и Феодосия”. Вчений вважає, що прп. Феодосій був прихильником київського князя Ізяслава Ярославича, а прп. Антоній – полоцького князя Всеслава та чернігівського – Святослава Ярославича30.
28
Пентковский А.М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. –
М., 2001. – С. 161.
29
Жиленко І.В. Слово до читача. Джерела та історія тексту Печерського патерика //
Патерик Києво-Печерський. – К., 1998. – С. 186.
30
Артамонов Ю.О. К истории строительства Успенского собора Киево-Печерской
Лавры // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках: Мат-ли міжнар. наук. конф., 1–2 жовт. 2001 р. – К., 2002. – С. 28.
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На думку Ю. Артамонова, Житіє прп. Антонія було написане одним з
перших учнів прп. Антонія – прп. Никоном Великим, який очолив “антоніївську” спільноту; прп. Никон у Житії намагався посилити культ “великого затворника”, тоді як після 1088 р. у Києво-Печерському монастирі
“був взятий курс” на прославлення прп. Феодосія. “Таким образом, - пише
дослідник, – действительная причина забвения Жития Антония, объясняется не его “провизантийской ориентацией” или самой жизнью “отца
русского монашества”, а чисто конъюнктурными обстоятельствами”31.
Отака явно надумана версія, що ґрунтується не на інформації джерел, а
суто на спекулятивних роздумах автора, подається читачеві як науково обґрунтована гіпотеза.
“Апофеозом” версії “протистояння” прпп. Антонія та Феодосія є сумбурний, насичений безліччю помилок та позбавлений доказової бази опус
Ю. Шевченка32, який за манерою викладення радше нагадує короткі есе,
спродуковані автором на основі мішанини з чужих інтерпретацій. Ось як
Ю. Шевченко викладає своє бачення причин “конфлікту” між прпп. Антонієм та Феодосієм: “…подоснова имевшейся конфронтации была очевидна и проста: Антоний – сторонник скитского образа жизни, когда к
Богу и неизбежному принятию монашеского чина приводит сама пресловутая свобода воли; Феодосий – апологет киновии с самым строгим и жестким (Студийским) уставом жизни, лишавшим членов общины свободы
воли как таковой, передавая ее во власть наставника – игумена. В деле подчинения и администрирования, в том числе и по отношению к княжеской
власти, строй иноческого существования, отстаиваемый Феодосием, был
единственно возможным и приемлемым. Прочее в противостоянии Антония и Феодосия добавили обычные межчеловеческие взаимоотношения
как самих старцев, так и их последователей и апологетов”33. Цей “конфлікт”, на думку Ю. Шевченка, призвів до того, що вже у первісний період
існування монастиря братія була “роз’єднана” старцями на дві “категорії”,
які мешкали у різних частинах Дальніх печер: прихильники прп. Антонія
(затвірники) – поблизу підземної церкви Благовіщення Богородиці, а послідовники прп. Феодосія – біля церкви Різдва Христового, де знаходилася
келія прп. Феодосія34.
Цілком очевидно, що найбільшою вадою штучної версії “протистояння” прпп. Антонія та Феодосія є те, що вона абсолютно не враховує “ду31
Артамонов Ю.О. О времени написания древнейшего жития Антония Печерского //
Могилянські читання. Збірник наукових праць. – К., 2002. – С. 23-24.
32
Шевченко Ю.Ю. Христианские пещерные святыни. – Том 2. Подземные святыни
христианской Руси: генезис, функционирование, контекст. – СПб., 2010. – С. 130-169.
33
Там же. – С. 167.
34
Там же. – С. 165.
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ховної складової” як самого чернецтва, так і історії Києво-Печерського монастиря. Розмірковування про “свободу волі” келіотів (анахоретів), відсутню у кіновітів, мають суто атеїстичний характер, адже у християнському
чернецтві будь-якого аскетичного напряму (анахоретство, келіотство, кіновія) точиться безперервна духовна боротьба людини із самоволею, і ця
боротьба втілюється в одному з основоположних принципів чернецтва – у
послушанні. Останнє здійснюється завдяки беззаперечному виконанню
ченцем волі свого духовного батька – наставника чи старця. Як показують
фундаментальні дослідження з історії чернецтва, духовний керівник був
необхідний іноку на всіх етапах його аскетичного подвигу35. Причому, духовний батько був єдиним керівником ченця протягом усього його життя36.
Виключенням з цього правила були випадки, коли старець впадав у єресь,
проте, навіть якщо таке траплялося, дуже складно було учню залишити
свого духовного батька37.
Важливим є те, що головну чи принаймні “рівногідну” з прп. Феодосієм роль прп. Антонія у справі заснування Києво-Печерської лаври надійно засвідчують давньоруські джерела. Найпоказовіші приклади цьому –
Житіє прп. Феодосія та “Похвала” йому, у яких прп. Антоній Печерський
сприймається “духовним батьком” прп. Феодосія. Так, у Житії прп. Феодосія читаємо: “Отець же наш Феодосій весь предався Богу и преподобному Антонію…”38, а у “Похвалі” прп. Феодосію про святого написано: “Ни
бо инъ никто и устроеніе всhм в Русіи манастыремъ предасть. Ни бо
инъ никто же съвершенаго умръщвленіа преже его показа, яко же сей
(преп. Феодосій – Авт.) сь учителем своим (підкреслено нами. – Авт.),
блаженым Антоніем…”39
Інститут “духовного батьківства” завжди мав особливий сенс у православній аскетичній традиції. Існував глибокий та нерозривний моральний та містичний зв’язок між духовним отцем та духовним сином. Цей
зв’язок полягав в ідеї духовного народження та наслідування. Згідно з традиціями, духовний отець мав дари Святого Духа, які його діти не мали до
вступу в союз із ним. Більше того, вважалося, що дари, які духовні діти отримують виключно через свого старця, продовжують діяти в них до кінця
їхнього життя40.
Ідея духовного наслідування перших печерських подвижників їхньому
старцю – прп. Антонію виразно читається у патериковому “Слові” 7 (“Не35
Смирнов С.И. Духовный отец в Древней Восточной Церкви: История Духовничества на Востоке. – М., 2003. – 528 с.
36
Там же. – С. 45-53.
37
Там же. – С. 50-52.
38
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 29.
39
Там само. – С. 87.
40
Смирнов С.И. Духовный отец ... – С. 28-29.
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стора. мниха обители манастыря Печерьскаго, сказаніе что ради прозвася
Печерьскый манастырь”). У цьому сказанні йдеться про отримання руськими ченцями благословень Божого та Святої Гори саме від їхнього духовного батька – прп. Антонія, в котрому перебувають духовні дари. Ці
дари прп. Антоній одержав від Бога через свого старця, що постриг його
у ченці на Святій Горі41.
Отже, якщо у джерелах наголошується, що прп. Феодосій був учнем чи
духовним сином прп. Антонія, то це означає, що він сприймався продовжувачем справи свого духовного отця – прп. Антонія. Подібний висновок
абсолютно унеможливлює явно атеїстичну теорію про незгодну з волею
старця “зміну курсу” монастиря прп. Феодосієм і взагалі про будь-яку “боротьбу” чи “протистояння” прпп. Антонія і Феодосія. Адже подібне самовілля, по-перше, свідчило б про духовну недосконалість засновників
Києво-Печерського монастиря. По-друге, воно мало б сприйматися як
“війна проти Духа Святого” і перекреслювало б сутність духовного подвигу
обох подвижників. По-третє, воно позбавляло б життя у монастирі сотеріологічного змісту, оскільки за інтерпретаціями згаданих дослідників воно
мало бути побудованим на принципах ворожнечі. На наше переконання,
жодні ідеологічні чинники, пов’язані чи-то з політичними, чи-то з церковними, чи-то з особистісними інтенціями, аж ніяк не могли б примусити
прпп. Антонія і Феодосія до “протистояння”, яке їм приписують сучасні
дослідники. Таким чином, прибічники версії “протистояння” фактично
нав’язують монастирським реаліям ХІ ст. свій надто політизований і проатеїстичний ракурс бачення цих реалій, доводячи ситуацію до абсурду.
З іншого боку, якщо у монастирі були кіновіти та келіоти (анахорети),
це ще не означає, що між ними “точилася боротьба”, адже історія чернецтва знає чимало випадків співіснування в одному монастирі подвижників
обох аскетичних напрямів, причому келіоти (анахорети) часто ставали духовними керівниками для кіновітів. Інститут старчества, який передбачав
духовну опіку анахоретів над кіновітами, був відомий з часів давнього чернецтва, зокрема він широко практикувався у кіновіальних монастирях
прп. Пахомія Великого42. У Палестині ж виробилася особлива форма чернечого життя – лаврська, яка також є вдалим поєднанням келіотства та
кіновії. Якщо у Єгипті у монастирях прп. Пахомія кіновію вважали найвищою формою чернечого життя, а її членів – обраною частиною суспільства, то у палестинських лаврах віддають перевагу келіотству, а кіновію вважають початковою сходинкою, школою для початківців. Засновник
палестинської Лаври св. Сава Освячений влаштував біля своєї обителі кі41
42

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик… – С. 18.
Смирнов С.И. Духовный отец... – С. 29-31.

157

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

новію з метою, аби ті, хто бажає стати келіотами, вивчали суворий чернечий статут. Сенс життя ченця у кіновії визначався такими словами св.
Сави: “Как цвет предваряет плод, так жизнь в киновии предваряет отшельническую”. Керівниками кіновітів призначалися досвідчені старці-відлюдники. Така ж традиція зустрічається і в інших лаврах Палестини43.
Симптоматично, що керманичем засновника кіновії прп. Феодосія Печерського став відлюдник-анахорет прп. Антоній. Духовний шлях самого
прп. Феодосія, як і інших знаменитих подвижників Києво-Печерського монастиря, розпочався в печері. На наше переконання, поширена версія про
існування двох “ворожих” течій у Києво-Печерському монастирі не витримує критики вже тому, що згідно з Житієм прп. Феодосія (очільника кіновітів), сам святий на довгий час уходив у печерний затвір. Причому такий
вид подвигу описується у Житії прп. Феодосія як найвища форма аскези44.
З давньоруських джерел випливає, що анахоретська форма життя була
первісною у Печерській обителі. Відлюдництво у печері не сприймалось чимось “ворожим” або “стороннім” стосовно майбутньої кіновії, а навпаки
стало джерелом духовної наснаги для усіх майбутніх поколінь києво-печерських ченців. Певний час, так само, як і в Лаврі св. Сави Освяченого, кіновія
у Києво-Печерському монастирі співіснувала з анахоретством. Проте цієї
форми чернецтва, яка у Києво-Печерському монастирі була пов’язана з
вкрай важкою печерною аскезою, могли дотримуватися не всі ченці. Печерний затвір усвідомлюється у Києво-Печерському патерику як справа
одиниць, що була хоча й бажаним, проте дуже небезпечним подвигом45.
Тож, з часом у монастирі остаточно утвердилася кіновія, а подвиг печерного
затвірництва став прикладом найвищого духовного шляху.
Оскільки Києво-Печерський монастир увібрав у себе як досвід досконалого відлюдництва, так і досвід досконалої кіновії, давньоруські джерела
прославляли його засновників – прпп. Антонія і Феодосія рівночинними
(“рівногідними”) творцями монастиря, який вмістив у себе вселенський
досвід християнського чернецтва.
Зрештою, факт сприйняття прпп. Антонія і Феодосія “рівногідними”
засновниками монастиря засвідчує й давня києво-печерська іконографічна
традиція. У патериковому Слові “о пришествіи писцевъ церковных къ игумену Никону от Царяграда” говориться, що прп. Никон (ігумен печерський з 1078 по 1088 рр.), показав грецьким майстрам-іконописцям образ
прпп. Антонія та Феодосія46. Крім того, на Свенській іконі Пресвятої Бо43

Смирнов С.И. Духовный отец... – С. 32-33.
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 65.
45
Про це красномовно свідчать патерикові оповіді про печерських затвірників –
прпп. Микиту, Лаврентія, Іоанна Багатостраждального та, особливо, Ісакія.
46
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 10-11.
44
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городиці, яка, вочевидь, була списком зі знаменитої намісної ікони Успенського собору Києво-Печерської лаври, також представлено прпп. Антонія
і Феодосія.
Спробуємо, нарешті, відкинути прийняті в науці “кліше” про “протистояння”
монастиря київській митрополії та боротьбу між “проантоніївською” та “профеодосіївською” спільнотами. Для того,
аби висвітлити реалії початкової історії монастиря необхідно перш за все взяти до
уваги політичне тло тих часів, оскільки неможливо вирвати Києво-Печерський монастир із загальноруського соціально-політичного контексту.
Останніми науковими дослідженнями
доведено, що за часів Ярослава Мудрого та
його нащадків літопис був значно відредагований у тому сенсі, що здобутки Володимира були приписані Ярославу. Так, у
Прп. Антоній Печерський.
Фрагмент ікони “Богоматір
“Повісті врем’яних літ” під 1037 р. повіСвенська-Печерська”. 1288 р.
домляється про розбудову Ярославом
“граду великого” (укріплень) із Золотими воротами та надбрамною церквою Благовіщення. У самому ґраді було здійснено будівництво собору Св.
Софії, монастирів Св. Георгія та Св. Ірини47. Натомість, як доводять сучасні дослідження, Софійський собор був збудований та майже повністю
розписаний за Володимира. Тоді ж були зведені укріплення (земляні вали)
навколо Києва та збудовані Золоті ворота. На долю Ярослава припало закінчення фрескових розписів Софійського собору (центральної частини),
будівництво дерев’яних заборол на міських стінах та зведення церкви Благовіщення на Золотих воротах48.
Припускаємо, що так само “правки” були внесені у викладення історії
Києво-Печерського монастиря, заснування якого у відредагованому літописі відноситься до правління Ярослава Мудрого, а не до часів Володимира, як про те свідчило Житіє прп. Антонія. Примітно, що у літописній
статті 1037 р. говориться, що саме за Ярослава “манастыреве починаху
быти”, отже, Ярославу, а не Володимиру, приписується заслуга у справі
заснування вітчизняного чернецтва.
47

ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 151-152.
Таку концепцію висунуто та обґрунтовано у науковій монографії: Никитенко Н.Н. Русь и Византия...
48
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Натомість концепція викладення подій у Житії прп. Антонія абсолютно узгоджувалася з його смисловим контекстом, згідно з яким заснування монастиря відбулося за часів Володимира Святославича. Тоді ж сталося “освячення” землі Руської. Подібна думка перегукувалася зі
“Словом” Іларіона, яке свідчило, що саме за Володимира “манастыреве
на горах сташа, черноризьци явишася”49.
Тож, в сенсі середньовічної ментальності Житіє прп. Антонія більше
відповідало істині ніж літописна версія. А це означає, що пам’ятка не
могла зникнути з причини своєї “тенденційності” чи “неправдивості”. Аби
усвідомити це необхідно зважити на давні просторово-часові уявлення, що
визначалися релігійністю. Християнським вченням були задані межі розгортання часу – від Створення світу протягом семи днів, аж до “кінця
часів”, який очікувався після Другого Пришестя Христа та Страшного
суду. Середньовічний світогляд частково знецінював земний час, протиставляючи його вічності, і цим визначалася уся система цінностей, яку давала Церква. У християнстві час є розтягненим між початком – Створенням світу та кінцем – Другим Пришестям, тобто “виповненням часів”.
Відповідно, історія народів та монархій, як і будь-яких соціальних груп ( у
нашому випадку – монастиря), розглядається в руслі всесвітньої історії
Спасіння. Отже, Житіє прп. Антонія розглядало історію монастиря в контексті загальносвітової історії Спасіння, а саме – крізь призму народження
Церкви на Русі, яка увійшла до християнської Ойкумени за князя Володимира Хрестителя. Як ми покажемо далі, в ієротопії Києво-Печерського монастиря чітко простежується традиція співвіднесення феномену виникнення вітчизняного чернецтва з народженням Руської Церкви.
Варто зазначити, що у руслі традиції раннього датування Печерського
монастиря Житіє прп. Антонія торкалося подій князівської усобиці 1015–
1019 рр. Як показав О. Шахматов, саме з цього твору у Початковий звід
1096 р. потрапила інформація про брата одного з печерських подвижників
прп. Мойсея Угрина50 – Георгія, котрого дуже любив князь Борис51. За дослідженнями вченого, у Житії прп. Антонія викладалися деякі подробиці
вбивства князя Бориса. Зокрема йшлося про те, що разом із Георгієм вбили
багато інших слуг, труп Георгія обезглавили для того, аби зняти з його шиї
гривню. Голова страждальця була відокремлена від тулуба, тому тіло не
могли знайти серед загиблих. Не виключено, що у Житії прп. Антонія було
використано джерело, яке містило інформацію з якихось причин не вміщену у літописний звід 1037–1039 рр.
49

Молдован А.М. Слово о законе... – С. 93.
Мощі прп. Мойсея Угрина спочивають у Ближніх печерах Київської лаври.
51
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах… – С. 190191.
50
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На особливу увагу в даному сенсі заслуговує рік відходу прп. Антонія
з Києва на Святу Гору – 1017 (ця інформація міститься у Густинському
літописі ХVII ст.52, але джерелом для неї, як вважають, слугувало Житіє
прп. Антонія)53. Крім того, статті, присвячені Києво-Печерському монастирю, які містяться у Густинському літописі, вважають “ймовірним останнім залишком Несторівської редакції “Повісті минулих літ”54.
Згідно з джерелами, прп. Антоній залишив батьківщину через вбивство
синів Володимира – Бориса і Гліба. Та згідно з офіційною версією, у 1017 р.
минуло 2 роки після трагічної загибелі Бориса і Гліба; Ярослав уже третій
рік, так би мовити, легітимно посідав київський стіл, а його брат-суперник
Святополк, якому офіційна версія надала прізвисько Окаянний, втік до
Польщі. То чому ж прп. Антоній вирішив полишити свою батьківщину вже
після того, як тут було відновлено справедливість?
Як зазначав О. Шахматов, Житіє прп. Антонія мало неабиякий вплив
на руський літопис. Так сталося тому, що літописний звід, який ліг в основу усього подальшого літописання, був складений у Печерському монастирі55. Припускаємо, що у Житії прп. Антонія була подана об’єктивна
інформація про події братовбивства, заради іншого тлумачення яких і був
відредагований літопис.
Варто зауважити на тому, що п’ятирічна війна між синами Володимира
Святославича за батьківську спадщину привела до влади династію Ярослава, на замовлення якої з’явилася та літописна версія подій 1015–
1019 рр., яку науковці назвали “тенденційним історичним романом”. Автори цієї версії підміняли небажану для них правду вигадкою, замовчували
або переставляли місцями окремі епізоди, міняли ролями учасників усобиці. Вплетені в реальну історичну канву сфальсифіковані факти мали
створити переконливу картину подій. Тому з джерел ретельно вилучалося
все, що хоч як-небудь по-іншому висвітлювало історію.
Оскільки приховування правдивої історії вбивства Бориса і Гліба лежить в основі системної фальсифікації або ж вилучення давньоруських
джерел (у тому числі і тих, що складалися набагато пізніше цих подій, напр.
Житія прп. Антонія), вважаємо за необхідне висвітлення на сторінках цієї
монографії власної точки зору щодо реального перебігу братовбивчої війни
1015–1019 рр.56
ПСРЛ. – Т. 40. – С. 49: “Въ се же лhто (1017 – Авт.) преподобный Антоний Печерский оставивъ Киевъ, пойде во Святую Гору”.
53
Жиленко І.В. Патерик Києво-Печерський. – К., 1998. – С. 226.
54
Її ж. Літописні джерела до історії Києво-Печерської Лаври ХІ–ХIII ст. – К.,
1995. – С. 15.
55
Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах… – С. 190.
56
Нашу версію реального перебігу цих подій чит.: Нікітенко Н.Н., Нікітенко М.М.
Історія Бориса і Гліба: легенда й дйісність // Людина і світ. – К., 1998, серпень. – № 8. –
С. 16-21.
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Загальноприйнята літописна версія виглядає так. 1014 р. Ярослав Новгородський відмовився сплачувати Києву належну данину 2000 гривень.
Володимир готувався піти війною проти непокірного сина, але захворів і
передав свою дружину улюбленому синові Борису Ростовському для упокорення печенігів. Борис був у від’їзді, коли Володимир помер. Після
смерті великого князя владу в Києві захопив його старший син, туровський
князь Святополк, котрий вирішив позбутися братів-суперників. Він підіслав до Бориса вбивць – чотирьох вишгородських бояр. Бориса вбили на
річці Альті поблизу Переяслава; потім Святополк розправився з муромським князем Глібом та древлянським Святославом.
Дізнавшись про події на
півдні, Ярослав пішов походом
на братовбивцю. Перша битва
відбулася пізньої осені 1016 р.
на Дніпрі біля Любеча. Святополк привів сюди велике військо, яке складалося з русів і
печенігів, але був ущент розбитий і втік “в Ляхи” (за Новогородським літописом – “в ПеУбивство Бориса в 1015 р. Мініатюра
ченіги”), а Ярослав сів у Києві,
Радзивілівського літопису. Арк. 75зв. ХV ст.
щедро нагородивши своїх новгородців. 1018 р. Святополк
привів на Русь військо свого
тестя, польського князя Болеслава. Ярослав зустрів їх на
річці Буг, але зазнав нищівної
поразки і “втік з чотирма мужами до Новгорода”. Зайнявши Київ, Болеслав розвів
свою дружину по містах “на
Убивство Гліба в 1015 р. Мініатюра
прокорм”. Ярослав тим часом
Радзивілівського літопису. Арк. 77зв. ХV ст.
прибув до Новгорода й хотів тікати за море. Тоді посадник Константин Добринич з новгородцями порубали Ярославові лодії і, діставши грошей, привели з-за моря варягів. Відтак
Ярослав зібрав сильне військо для нового походу на Святополка.
Водночас на півдні Святополк намовив людей вбивати ляхів, і Болеславу нічого не залишалося, як втекти до Польщі, захопивши з собою великі
багатства, Ярославових бояр, сестер та настоятеля Десятинної церкви
Анастаса Корсунянина, приставленого до награбованого майна. Святополк почав княжити в Києві.
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Далі наче між іншим сказано: “І пішов Ярослав на Святополка, і переміг Ярослав Святополка, і втік Святополк до печенігів”. Де відбулася та
битва, за яких обставин – невідомо. Зате після цього йде епічна розповідь
про те, як 1019 р. Ярослав рушив на Святополка й зустрів його на Альті.
Ставши на місці, де було вбито Бориса, Ярослав почав молити Бога допомогти йому помститися за кров брата, з цим же благанням звернувся він і
до своїх братів. І знов була січа люта, якої ще не знала Русь. Тричі сходилися супротивники й рубалися так, що текла кров долинами. Лише надвечір переміг Ярослав. Розбитий Святополк, вражений
страшною недугою, що розслабила його кості, побіг на
захід. Не міг Окаянний навіть
всидіти на коні, тож несли
його на ношах, а він, охоплений жахом, твердив: “Біжіть
бігом зі мною, женуться за
нами”. Та ніхто не гнався
Битва Ярослава зі Святополком на Альті.
вслід йому. Він же лежав неМініатюра Радзивілівського літопису.
Арк. 82. ХV ст.
мічний і, повсякчас підхоплюючись, марив: “Ой, гоняться, оно женуться, біжіть!”. Так перебіг він
Лядську землю, гнаний гнівом Божим, і в пустелі “між Чехами і Ляхами”
закінчив своє зле життя. І по смерті Окаянний терпить вічні муки. Ярослав
же посів київський стіл, “утер піт з дружиною своєю, показавши перемогу
і труд великий”57.
А тепер спробуємо поглянути на ці події крізь призму інших джерел.
Найбільш цікавими є “Читання” Нестора про Бориса і Гліба58, хроніка Тітмара Мерзебурзького59 та Еймундова сага60. “Читання” написане Нестором
57

ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 130-146.
Абрамович Д.И. Жития св. муч. Бориса и Глеба и службы им. – Пг., 1916. – С. 126; Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития... – С. 81-95.
59
Thietmari eрiscopi Merseburgensis chronicon... – VII. 72-74, YIII.31-33; Хроника Титмара Мерзебургского. – М.;Л., 1989. – С. 57-103; Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные источники...; Назаренко А.В. Западноевропейские источники... – С. 317-324; Титмар
Мерзебургский. Хроника: В 8 кн. – М., 2005. На жаль, підготовлений І. Дьяконовим єдиний повний переклад Тітмара російською мовою не містить тексту оригіналу, тому наводимо посилання за німецьким виданням, цитуючи його у перекладі М. Грушевського.
Див.: Грушевський М.С. Виїмки з джерел...
60
Эймундова сага // Сенковский О.И. Собр. соч. – Т. 5. – СПб., 1858. – С. 421-573;
Сага об Эймунде // Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. (Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1978 г.). – М., 1978. – С. 89104; Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги... – С. 87-119. Переклад українською
цитовано за виданням: Грушевський М.С. Виїмки з джерел…
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наприкінці ХІ – на початку ХII ст. Певна річ, і тут ми не виявимо реальної
картини подій, однак Нестор користувався якимось втраченим для нас
джерелом (можливо, Житієм прп. Антонія), що містило низку фактів, які
або відсутні в літопису, або суперечать йому. Вони для нас є особливо цінними, адже “Читання” належить до житійного жанру, згідно з яким Нестор
мусив залучити певні реальні біографічні дані своїх героїв.
Зв’язаний з двором германського імператора Генріха II і добре обізнаний в європейських справах мерзебурзький єпископ Тітмар писав свою
хроніку впродовж 1012–1018 рр. Руські відомості Тітмара нечисленні,
проте похід Болеслава на Русь і події, що передували йому, викладені у хроніці доволі докладно і об’єктивно. Сам автор не брав участі в поході Болеслава, однак його інформаторами були саксонські лицарі з польського війська. Зі слів своїх земляків Тітмар і зробив запис, після чого незабаром
помер, – і це виключає можливість пізніших доповнень та переробок хроніки, що зберігалася в оригіналі до бомбардувань Дрездена в 1945 р. Недарма вчені дуже високо поціновують руські звістки хроніки Тітмара, називаючи її першокласним незалежним іноземним джерелом61.
Нарешті, цінним джерелом є Еймундова сага, що збереглася в рукописі
ХІV ст., яка розповідає про подвиги норвезького конунга Еймунда. Хоча
виникла сага в ХІ ст., а була записана в ХIII, вона по суті дійшла до нас у
своєму початковому вигляді; “кожну сагу слід розповідати так, як вона відбувалася” – стверджував крилатий вираз. Переказуючи чи записуючи сагу
в ній нічого не змінювали62. Ось чому розповідь про Еймунда вражає своєю
колоритною реалістичністю, доносить до нас живе дихання доби.
Почнемо з хроніки Тітмара, яка повідомляє про те, що передувало
смерті Володимира. Виявляється, одна з дочок Болеслава була віддана за
Святополка, і до почту польської княжни входив її капелан Рейнберн, котрий не без участі Болеслава почав схиляти Святополка до заколоту супроти
батька. Дізнавшись про це, Володимир покарав сина, невістку й Рейнберна
одиночним ув’язненням. Історики вважають, що це трапилося близько
1013 р. “Згодом, – пише Тітмар, – цей король (Володимир. – Авт.), обтяжений роками, помер, залишивши всю свою спадщину двом синам, тим
часом як третій усе ще сидів у темниці; пізніше він вирвався з темниці й,
залишивши там дружину, втік до тестя”63.
Отже, в момент смерті Володимира влада дісталася двом його синам, а
Святополк сидів у в’язниці аж до самої втечі в Польщу. Повернувся ж на
61

Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные
очерки культурных, торговых, политических связей ІХ–ХІ вв. – М., 2001. – С. 452.
62
Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. –
М., 1990. – С. 69-75.
63
Thietmari episcopi Merseburgensis chronicon... – VII, 72-73.
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Русь Святополк уже з Болеславом 1018 р. Але це означає, що в подіях 1015–
1017 рр., коли загинули Борис та Гліб, Святополк участі не брав, отож і не
був їх вбивцею. Війна йшла між реальними володарями Русі – двома нащадками Володимира. Одного з них Тітмар знає – це Ярослав, імені другого не називає.
Знаходимо це ім’я в Еймундовій сазі, яка розповідає, що після смерті
Володимира владу на Русі “тримають три його сини”, Володимир розподілив своє володіння не порівну. Більша і краща частина – Кенугард (Київ)
дісталася Бурислейфу (Борису), Хольмгард (Новгород) – Ярислейфу
(Ярославу), а Вартилафу (Брячиславу) – Палтеск (Полоцьк)64. Брячислав –
онук Володимира від його померлого сина Ізяслава – володів Полоцькою
землею, яка була “виділом”, тому основними суперниками за владу на Русі
виступали Борис та Ярослав. Отже, Київ дістався Борису за заповітом
батька. Тітмар теж говорить про особливу волю Володимира в питанні
спадщини. Постає запитання: чому ж Володимир віддав перевагу Борису
Ростовському перед іншими синами?
Для відповіді на це питання звернемося до “Читання” Нестора. З нього
дізнаємося, що Борис у Ростові взагалі не княжив, батько тримав його при
собі разом з Глібом. Коли Борис змужнів, Володимир вирішив оженити
його. Княжич відмовлявся від небажаного шлюбу, та бояри умовили його
не суперечити батькові. І Борис оженився “закона ради цесарьського” и
послушания ради отца”. Тоді Борис отримав Володимир-Волинський, а
Гліб залишився в батька, бо був ще малим. Аж ось Святополк, прагнучи
заволодіти Руссю, надумав убити Бориса. Володимир дізнався про лихі наміри Святопока й відкликав Бориса в Київ. За це Святополк ще більше зненавидів брата: він вирішив, що Борис хоче після смерті батька посісти київський стіл. Незабаром Володимир занедужав, а на Русь напали вороги.
Він поставив Бориса на чолі восьмитисячного війська й послав його проти
нападників. Борис був у від’їзді, коли Володимир помер. А Святополк, дізнавшись про ці події, приїхав до Києва й захопив батьківський стіл65.
Як бачимо, Нестор вказує на причину ненависті Святополка до Бориса – це прагнення останнього володіти Києвом. Щоправда, Нестор намагається пояснити це облудною думкою Святополка, котрого, за офіційним
приписом, зображує як лиходія. Втім, побоювання Святополка мали під
собою реальний грунт. Намагаючись показати відчуженість Бориса від
усього земного, Нестор обмовився про його шлюб, укладений “за царським законом”. Причому саме Володимир наполягав на цьому шлюбі. Це,
очевидно, свідчить про те, що Володимир влаштував Борису як царській
64
65

Эймундова сага... – С. 518-519.
Абрамович Д.И. Жития св. муч. Бориса и Глеба… – С. 1-7.

165

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

особі вигідний, хоча й не бажаний сином, династичний шлюб.
Історики давно звернули
увагу на акцентовану джерелами
особливу любов Володимира до
Бориса. С. Соловйов висловив
здогад, що київський стіл мав
дістатися Борису. Історик послався на свідчення Тверського
й Іоакимівського літописів про
те, що Борис і Гліб народилися
від візантійської царівни Анни66.
Інші літописи не згадують про
народження нею дітей, а матір’ю
Бориса і Гліба називають якусь
“болгариню”. Та Анна жила на
Русі з 989 по 1011 рр., а юнацький вік Бориса й отроцтво Гліба,
на які вказують усі джерела,
Смерть Володимира.
вкладаються лише в ці хронолоМініатюра Радзивілівського літопису.
Арк. 73. ХV ст.
гічні межі. Недаремно у давньоруській писемності збереглася пам’ять про отримання Борисом царських
регалій. Сучасник Володимира і Ярослава, автор першої церковної служби
свв. Борису і Глібу, митрополит Іоанн говорить, що ще юнаком Борис був
удостоєний царського вінця: “Цесарьським веньцемъ от уности украшен”
і далі: “И крестъ в скипетра место в десную руку носяща”67. Тобто Борис,
зазнавши насильницької смерті, носить у правій руці мученицький хрест
замість царського скіпетра.
Повернемося до опису війни між Борисом і Глібом в Еймундовій сазі.
Коли в Норвегії дізналися про події на Русі, там знайшлося багато охочих
шукати за морем слави й багатства. Зібрався великий загін на чолі з Еймундом, котрий, не гаючи часу, вирушив у Новгород до Ярослава. Варяги
запропонували князю свою допомогу за “золото, срібло і добрі убрання”,
погрожуючи в разі відмови податися до його брата. Після недовгого торгу
вдарили по руках, і “ця умова мала стояти 12 місяців”. Аж ось надійшов
лист від Бориса, котрий вимагав від Ярослава кількох округів і торгів, що
прилягали до Борисових володінь. За порадою Еймунда Ярослав відмовив
брату, а той, дізнавшись про прибуття до Новгорода шести сотень варягів,
66
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почав збирати військо. Тоді Ярослав звелів возити по своїй державі стрілу –
вісницю війни.
Першим виступив Борис. Зустріч ворогів відбулася на річці, на протилежних берегах якої зупинилися обидва війська. Далі йде опис битви, який
легко ототожнюється з літописною розповіддю під 1016 р. про битву Ярослава і Святополка під Любечем68.
Та чи Святополк був супротивником Ярослава? У літописному описі
битви фігурує воєвода Святополка Вовчий Хвіст, котрий їздив уздовж ріки
і дражнив новгородців теслями, а Ярослава – кульгавцем. Цей самий Вовчий Хвіст згадується в літописі під 984 р. як воєвода Володимира, котрий
підкорював радимичів. Нам уже відомо, що перед смертю Володимир передав дружину Борису, а Святополк зразу після смерті батька втік до Польщі. Отже, у битві на Дніпрі Вовчий Хвіст був воєводою не Святополка, а
Бориса. Та й сама битва, імовірно, сталася не 1016 р., а пізньої осені 1015 р.:
варяги прибули до Ярослава одразу по смерті Володимира і невдовзі по
тому виступили на південь; битва, як випливає з літопису, відбулася, коли
Дніпро вже почав замерзати.
Після розгрому Бориса, як повідомляє сага, всі повернулися додому,
“а конунг Ярислейф утримав за собою обидва володіння”. Коли вийшов
термін угоди (тобто влітку 1016 р.), Еймунд запропонував продовжити її.
Ярослав, вважаючи Бориса мертвим, хотів було відмовитися від послуг варягів, які надто дорого коштували. Та повідомлення Еймунда про те, що
Борис залишився живим і спорядив у печенізькому стані велике військо
для походу на Київ змусило Ярослава продовжити угоду ще на 12 місяців.
За три тижні по тому Борис підійшов до Києва, завчасно укріпленого
Ярославом. У кривавій битві під стінами й на вулицях міста Ярослав був
тяжко поранений у ногу, а в розгромленого Бориса загинув хорунжий; рознеслася чутка, що й самого Бориса вбито. Опис бою в сазі настільки нагадує розповідь “Повісті врем’яних літ” під 1036 р. про битву Ярослава з печенігами на “поле вне ґрада” під Києвом, що М. Ільїн цілком слушно
ототожнив обидві баталії. Втім, дата літопису хибна, битва відбулася значно
раніше, адже 1036 р. загону Еймунда на Русі давно вже не було. Зіставивши
дані джерел, історик визначив, що битва сталася 1017 р.69 Та сага, в якій ретельно вказується час подій, що чітко накладається на термін річних угод,
на наш погляд, має свою, точнішу хронологію: це відбулося влітку 1016 р.
Після того якийсь час був спокій. Варяги бенкетували й розважались,
тішачись шанобою у всіх. Зрештою, гадаючи, що брат загинув, Ярослав вирішив відмовитися від допомоги і припинив платити варягам. Обурений
68
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Еймунд вимагає, щоб князь “виплатив утримання, як личить могутньому
конунгу”. Подальша розповідь Еймунда не додає Ярославу оптимізму. Варяг
говорить, що Борис волів за краще втратити корону, аніж життя. “Він пішов
з поля бою живим і знов перебув зиму в печенігів. Тепер з ним іде могутнє
військо, що не знає втечі: це торки, білокумани й багато інших диких народів. Він має намір зректися християнства і, відібравши в тебе Гардарик
(Русь), залюднити обидві держави тими варварськими народами”70.
Отже, становище Бориса жахливе. Тепер він може сподіватися лише
на допомогу хижих степовиків, котрим обіцяє все що завгодно, аби повернути владу. Та й Ярослав розуміє, що справи його кепські, тому просить
Еймунда не залишати його, погоджуючись утримувати варягів ще рік. Погоджується, бо напевно знає, що печенізька допомога Борису гарантована.
Чи не з печенізького стану взяв Володимир наречену Борису? Єпископмісіонер Бруно, котрий 1008 р. йшов через Русь до печенігів, повідомляє,
що він був посередником у перемир’ї між Володимиром і степовиками.
Щоб скріпити мир, Володимир надіслав у заручники печенігам власного
сина71. Очевидно, заручником став спадкоємець престолу Борис, котрого
тоді ж могли заручити з печенізькою княжною. Борис не хотів цього
шлюбу, що, ймовірно, негативно позначилося на стосунках зі степом, бо у
конфлікті Русі й Польщі на початку другого десятиліття ХІ ст. печенізька
кіннота виявилася у складі війська Болеслава. За повідомленнями Тітмара,
коли 1013 р. Болеслав вторгся в західноруські землі, печеніги раптом відмовилися йому підкорятися, тому він, наказавши перебити їх, повернувся
до Польщі. Не виключено, що саме 1013 р., коли Володимир опинився у
кризовому стані через заколот Святополка й конфлікт з Польщею, у Києві
погодилися на згаданий династичний шлюб, що зірвало похід Болеслава.
Літопис говорить, що 1015 р. Борис “не обрел” печенігів, тобто і не воював
їх, а в битві на Дніпрі ми бачимо степовиків союзниками Бориса.
Варто зауважити, що династичні шлюби синів Володимира були розраховані на родинні зв’язки з наймогутнішими сусідами Русі, причому
кожний княжич оженився на дочці державця, чия країна межувала з його
володіннями: Ярослав Новгородський – на шведській принцесі, Борис Київський – на печенізькій княжні, Святополк Туровський – на польській.
Така система гарантувала безпеку кордонів Русі. Проте розрахункам Володимира не судилося збутися: війна спалахнула у власному домі, і в неї
було втягнуто запланованих союзників, кожний з яких підтримав свого родича, котрого волів бачити на київському престолі.
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Отож навесні чи влітку 1017 р. Борис знов іде на Київ. Навряд чи вистоїть місто, обложене величезним військом. І тоді Еймунд радить Ярославу
вдатися до політичного вбивства суперника: “Адже не буде ніколи кінця
цим бучам, поки ви обоє живете!” Ярослав лицемірно відповідає на це: “Ні
намовляти нікого не буду до битви з конунгом Бурислейфом, ні засуджувати будь-кого, якщо він буде вбитий”. Еймунд все зрозумів: Ярославу його
порада припала до душі.
Незабаром поширилася чутка, що Борис уже недалеко від Києва “з силою
дикого люду”. В місті зростало збентеження: чому перед лицем страшної небезпеки ніхто не готується до війни? На що сподівається Ярослав?
Коли військо Бориса було в одному дні переходу до Києва й зупинилося на ночівлю на Альті, настав вирішальний момент драми. Еймунд з товаришами пробрався до стану Бориса і глибокої ночі вбив князя та його
сторожу. Вигляд закривавленої голови брата, принесеної Еймундом Ярославу, викликав в останнього сильне хвилювання. Кров кидається йому в
обличчя й замість очікуваної подяки Еймунд чує незрозумілі слова. Князь
каже, що вони, варяги, надто хутко зробили справу, яка стосується особисто його.

Молитва Бориса в шатрі Святому Спасу.
Мініатюра Сильвестрівського
збірника. Арк. 123. ХІV ст.

Борис і Гліб приймають мученицькі
вінці з рук Христа; Борис з дружиною
виступає проти печенігів. Мініатюра
Сильвестрівського збірника.
Арк. 117зв. ХІV ст.
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Тим часом військо Бориса охопила паніка; позбавлене вождя, воно розійшлося по домівках. Варяги за дорученням Ярослава повернулися у спустілий табір Бориса, взяли його тіло, приклали до нього голову й одвезли до
Вишгорода, де таємно поховали на загальному цвинтарі біля ветхої церкви
св. Василя72. Так закінчив своє життя законний спадкоємець Володимира,
коронований цар Русі Борис.
Те, що в сазі йдеться саме про Бориса, переконливо довів М. Ільїн. Він
уперше зіставив опис вбивства Бориса на Альті з розповіддю саги про
умертвіння Бурислейфа варягами й виявив разючий збіг подробиць. Це
було блискуче відкриття історика, проте він під впливом магії літописної
версії про боротьбу Ярослава зі Святополком ототожнив Бурислейфа з Борисом лише в цьому епізоді, а в інших місцях саги бачив у Бурислейфі то
Болеслава, то Святополка. На його думку, вбивство Бориса – випадковий
епізод, який не вплинув на хід подій і мав місце напередодні вторгнення
Болеслава на Русь, тобто влітку 1018 р.73
Приблизно такої ж думки дотримуються інші вчені, котрі прийняли
висновки М. Ільїна. Щодо головних учасників усобиці, то майже ніхто не
сумнівається, що ними були Ярослав і Святополк. Для нас же очевидним
є те, що головними героями подій були Ярослав і Борис. Причина загибелі
Бориса – його право на київський стіл, а час вбивства – літо 1017 р.
Саме 1017 р. Ярослав, позбувшись суперника, зміг піти в похід на Болеслава. Цей похід, як повідомляє німецький хроніст Тітмар Мерзебурзький, Ярослав здійснив за домовленістю з Генріхом II у серпні–вересні
1017 р.74 Під цим же роком у Новгородському літописі записано: “Ярославъ
иде къ Берестию. И заложена бысть Святая София Кыеве”75. Отже, літопис відносить до 1017 р. початок бурхливої будівельної діяльності Ярослава, чим фіксує його утвердження на київському столі.
Про обставини загибелі Гліба можна лише здогадуватися. За літописним переказом, Святополк облудним шляхом викликав Гліба в Київ і послав йому назустріч вбивць, які зарізали княжича на Смядині під Смоленськом. Тіло Гліба деякий час лежало покинуте “межи двема колодами”, а
згодом було поховане поруч з Борисом у Вишгороді.
Та “Читання” Нестора говорить про інше. Виявляється, після смерті
батька Гліб, дізнавшись про підготовку замаху на його життя, втік з Києва
на північ; його втеча була кимось підготовлена. І чи не ті Горясер і кухар
Гліба Торчин, котрих літопис називає вбивцями княжича, були організаторами його втечі? Принаймні ім’я Торчин говорить про походження ку72
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харя; сусіди печенігів, торки, згадуються в Еймундовій сазі як спільники
Бориса.
Після перемоги над Борисом “минули літо і зима”, говориться в сазі,
“і не було чого робити: утримання знов не сплачувалося”. Ярославу радили
позбутися небезпечних свідків, і це стало відомо варягам. Після сварки з
князем Еймунд з товаришами тікає в Полоцьк до Брячислава. Таким
чином, страшна таємниця вислизнула разом з варягами з рук засновника
династії Ярославичів.
Хронологія саги подає час втечі варягів з Києва: літо 1018 р. Лише тепер
починається новий етап усобиці, коли в боротьбу за Київ включається Святополк, котрий разом з Болеславом 22 липня 1018 р. розбиває Ярослава на
Бузі. Про ці події у сазі не говориться нічого, бо варяги Еймунда вже пішли
від Ярослава. Тут історію наче продовжує Тітмар, котрий у розповіді про
похід Болеслава і Святополка на Київ підкреслює популярність цієї акції
серед киян. Так, кияни, очолювані митрополитом, зустрічали спільників
у кафедральному монастирі Святої Софії як визволителів: з мощами святих
і церковними реліквіями. Реакцію населення й Церкви можна зрозуміти,
адже похід явно проходив під прапором боротьби з узурпатором київського
столу Ярославом Новгородським.
Святополка підтримали й спільники Бориса печеніги, котрі безперервно, як говорить Тітмар, атакували зайнятий Ярославом Київ76. Проте
1019 р. війна завершилася загибеллю Святополка, причому сага про Інгвара-мандрівника говорить про полон та осліплення цього князя77.
А переможець здійснив серію ідеологічних акцій, щоб надати справді
християнського характеру своїм діям. З цим пов’язано запровадження
76

Thietmari episcopi Merseburgensis chronicon... – VIII, 32.
На цю обставину вже досить давно звернув увагу В. Мавродін. Див.: Мавродин В.В.
Образование Древнерусского государства. – Л., 1945. – С. 335. Інгвар – син Едмунда,
побував на Русі в 40-х – на поч. 50-х рр. ХІ ст. У Пролозі саги про Інгвара згадуються
подвиги на Русі його батька Еймунда під час усобиці Ярицлейва і Бурицлейва і говориться: “Эймунд провел с ним 5 битв, но в последней был Бурицлейв пленен и ослеплен и привезен к конунгу”. Див.: Глазырина Г.В. Сага об Ингваре Путешественнике. –
М., 2002. – С. 252. Автор саги про Інгвара, спирався, як відомо, у Пролозі на версію
саги про Еймунда і, крім того, залучив додатковий матеріал. Цікаво, що епізод з осліпленням Бурицлейва в сазі про Еймунда відсутній, отже, він походить з іншого джерела, в якому, можливо, відобразилися події на Русі після 1018 р., тобто останнього
етапу усобиці 1015–1019 рр., що відбився в хроніці Тітмара. Не виключено, що автор
саги про Інгвара, знаючи імена князів-супротивників (Ярислейфа і Бурислейфа) з Еймундової саги, “наділив” Святополка іменем Бурицлейв. Це тим більш вірогідно, що
в основі саги про Інгвара лежить якийсь латиномовний твір ХІІ ст. Див.: Глазырина Г.В.
Сага об Ингваре Путешественнике... – С. 47. Таким чином, в сазі про Інгвара, записаної в ХІІІ ст., звістка з якогось латиномовного джерела про полон і осліплення Святополка Ярославом могла бути контамінована з розповіддю Еймундової саги про вбивство Бурислейфа (Бориса) на замовлення Ярислейфа (Ярослава).
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Будівництво Ярославом
п’ятикупольного Борисоглібського
собору у Вишгороді та перенесення
туди мощей святих братів.
Мініатюра Сильвестрівського
збірника. Арк. 150. ХІV ст.

Ікона “Святі Борис і Гліб”.
Перша половина ХІV ст.
Руський музей, С.-Петербург
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культу Бориса та Гліба, що не тільки виправдовувало Ярослава в очах сучасників
і нащадків, але й оточувало ореолом святості його династію. У Вишгороді вже на
початку 20-х рр. ХІ ст. Ярослав збудував
Борисоглібський храм-меморіал, в якому
урочисто встановили гробниці святих
братів. Безталанний Святополк став
“цапом-відбувайлом”, котрого офіційна
версія подій навіки нагородила прізвиськом Окаянний. У цьому замовленому
літописному сценарії кожному феодальному вождю було відведено свою роль:
Святополку Окаянному – підступного
вбивці, Борису Святому – невинної жертви, Ярославу Мудрому – богообраного
месника. Такими вони й увійшли в історію.
Проте пам’ять про ці події зберігалася достатньо довго. Причому ставлення до них серед представників правлячої еліти було неоднозначним. Про
тенденції якось спокутувати батьківський гріх братовбивства й зведення наклепу на Святополка може свідчити
хоча б той факт, що Ізяслав Ярославич
назвав свого сина Святополком. Зазначимо, що Святослав Ярославич назвав
трьох своїх старших синів Глібом, Давидом та Романом, отже, вони носили
імена князів-мучеників Гліба (Давида)
та Бориса, який мав хрестильне ім’я
Роман. Такий прецедент був і в минулому: Ярослав назвав трьох старших
синів іменами своїх братів – Ізяславом,
Святославом і Всеволодом, а загиблих в
усобиці дядьків Олега і Ярополка вшанував покладенням у 1044 р. їхніх останків у Десятинній церкві. Тож, іменування синів у княжій династії мало
політично запрограмований характер.
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Про намагання спокутувати гріх
Ярослава його синами свідчить і їхня
діяльність з влаштування меморії
Борису і Глібу. Так, за Ізяслава
Ярославича п’ятиверхий занепалий
храм Ярослава, в якому знаходилися
гробниці Бориса і Гліба, замінили
новим – його було освячено 20 травня 1072 р. В урочистому перенесенні
в новий храм гробниць Бориса і
Гліба взяли участь сини Ярослава –
Ізяслав, Святослав і Всеволод з
єпископами Чернігівським, Переяславським, Юр’євським і Білгородським. Були при цьому також ігумени багатьох київських монастирів,
очолювані прп. Феодосієм ПечерПеренесення 20 травня 1072 р.
ським78.
у новий храм дерев’яної раки з мощами
Очевидно, ця акція стала своєБориса та перевезення на санях
рідним жестом покаяння князів, що
кам’яної раки з мощами Гліба.
Мініатюра Сильвестрівського збірника.
мало стати підвалиною припинення
Арк. 152зв. ХІV ст.
будь-якої ворожнечі між братами. Та
вже у наступному 1073 р. Святополк і Всеволод Ярославичі вигнали з Києва
законного спадкоємця батьківського столу, свого старшого брата – Ізяслава79.
Повертаючись до Житія прп. Антонія, зазначимо, що воно, на наше
припущення, фіксувало під 1017 р. найбільшу несправедливість, яка сталася на Русі – вбивство законного спадкоємця Володимира Святославича –
Бориса та прихід до влади узурпатора, що й призвело до втечі прп. Антонія
на Святу Гору. Про те, що прп. Антоній і справді займав “категоричну” позицію щодо неправедних діянь Ярослава та його синів, побіжно свідчить
літописна стаття 1074 р., де, у розповіді про Ісакія Затвірника, зокрема, говориться: “В си же времена приключися прити Изяславу из Ляхов, и нача
гнватися Изяславъ на Антонья изъ Всеслава. И приславъ Святославъ в
ночь поя Антонья Чернигову”80.Отже, у літописі йдеться про те, що прп. Антоній Печерський, який підтримав Всеслава, зазнав гонінь з боку Ізяслава після повернення останнього на київський стіл, та був врятований чернігівським князем Святославом Ярославичем. Тут натякається на події
78
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1067–1069 рр., пов’язані з полоцьким князем Всеславом, сином того самого Брячислава, до якого втік від Ярослава Еймунд, і в родині якого
добре знали про обставини приходу Ярослава до влади. З іншого боку,
Брячислав був сином Ізяслава Володимировича, який був старший за
Ярослава, і його нащадки мали більше прав на київський стіл. Тож, зрозумілою була одвічна ворожнеча між полоцькими князями Брячиславичами та київськими Ярославичами. У 1067 р. Всеслав Брячиславич захопив, пограбував та спалив Новгород, у якому тоді княжив син київського
князя Ізяслава Ярославича – Мстислав. Тоді Ізяслав з братами – Святославом та Всеволодом розбили полоцького князя на р. Немизі 3 березня
1067 р., самому ж Всеславу вдалося втекти. Незабаром Ярославичі запропонували Всеславу почати перемовини, поклявшись на хресті, що не заподіють князеві лиха. Коли ж Всеслав приїхав, то його підступно схопили,
відвезли до Києва та посадили у в’язницю, де перебував майже рік. Наступного року Ярославичі зазнали нищівної поразки від половців. Тоді
повсталі кияни звільнили Всеслава і проголосили його великим князем.
Сім місяців він правив на київському столі. У 1069 р. Ізяслав з поляками та
королем Болеславом II
вигнали Всеслава з
Києва, звідки він утік
до Полоцька81.
В контексті сказаного зрозуміло, чому
прп. Антоній разом з
іншими киянами підтримав Всеслава. Найперша і найголовніша
причина – незаконПовстання киян 1068 р.
ність
влади узурпатора
Мініатюра Радзивілівського літопису. Арк. 101. ХV ст.
Ярослава та його нащадків у Києві, друга причина – облудне цілування Ярославичами хреста
та порушення ними клятви (що також, вочевидь, сприймалося відлунням
першого гріха) і, нарешті, наслідок їхніх гріхів – поразка від половців. Що
стосується Всеслава, то цей князь, який був онуком Ізяслава – старшого
за Ярослава сина Володимира, сприймався і киянами, і прп. Антонієм законним спадкоємцем київського столу.
Отже, спробуємо уявити собі події, що призвели до появи та зникнення
Житія прп. Антонія. Здається, твір був написаний невдовзі після смерті
старця, ймовірно, під впливом подій 1073 р., коли Святослав Ярославич
81
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вигнав з Києва законного спадкоємця Ярослава – Ізяслава, силою захопивши київський стіл. Можливо у творі, де був яскраво виведений образ
прп. Антонія – сучасника та засуджувача братовбивчих князівських війн,
була подана небажана для Ярославичів інформація. Зрозуміло, однак, що
Житіє прп. Антонія, яке містило компрометуючі дані щодо засновника династії Ярославичів, могло бути написане не в Києві, а в такому місці, де не
існувало жорсткого контролю за діяльністю книжників. Припустимо, що
таким місцем могла бути Тмутаракань, а творцем Житія прп. Антонія – прп.
Никон Печерський. Знаменно, що прп. Никон – один з найперших послідовників та учнів прп. Антонія, утік до Тмутаракані під час усобиці, коли
Ізяслава вигнав з Києва Святослав (1073–1077 рр.).
Канонізація прп. Антонія – свідка і засуджувача братовбивства – була
небажана для правлячої династії, що і зумовило історичну долю Житія.
Можна думати, що укладачі Києво-Печерського патерика Симон та Полікарп у ХIII ст. мали справу не з оригінальним документом, а зі значно відредагованим, у якому від опису Житія прп. Антонія майже нічого не залишилося, а здебільшого розповідалося про перших печерських
подвижників82.
Тож, історія Києво-Печерського монастиря, правдиво відображена у
Житії прп. Антонія, розпочалася майже одразу після хрещення Русі. Монастир на Печерських пагорбах існував задовго до офіційної літописної
дати – 1051 р. За часів Володимира Святославича прп. Антоній оселився у
Варязькій печері (яка існує донині); у 1017 р. у зв’язку з убивством законного спадкоємця київського столу Бориса та приходом до влади узурпатора, Антоній полишив батьківщину та відправився на Святу Гору, звідки
повернувся наприкінці 20-х рр. ХІ ст.83 Тоді була заснована “велика печера” (нинішні Дальні печери) та наземний монастир, куди прийшов прп.
Феодосій, та де у 1032 р. він прийняв чернечий постриг. На початку 60-х
рр. ХІ ст., коли, згідно з Патериком, прп. Антоній поставив ігуменом обителі прп. Варлаама, а сам “иде в гору, ископа печеру, яже есть под новым
манастырем”84, виникли Ближні печери.
Отже, Києво-Печерська обитель була сучасною багатьом княжим київським монастирям, у тому числі Ірини та Георгія (30-ті рр. ХІ ст.). Проте
82

Вищевикладену версію причин зникнення Житія прп. Антонія ми вперше запропонували у статті: Нікітенко М.М. До причин зникнення житія прп. Антонія // Могилянські читання 2001 року: Зб. наук. пр. – К., 2002. – С. 128-133. Наші висновки
без жодних посилань на нас були використані Ю.Шевченком в його монографії: Шевченко Ю.Ю. Христианские пещерные святыни. Том 2. Подземные святыни христианской Руси: генезис, функционирование, контекст. – СПб., 2010. – С. 139, 559.
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Густинський літопис наводить дату – 1027 р. ( Див.: ПСРЛ. – Т. 40. – С. 52: “Преподобный Антоний паки прийде въ Киевъ от Святыя Горы”).
84
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життя у ній відрізнялося незрівнянно більшою аскезою, пов’язаною з печерножительством на зразок славетних монастирів Єгипту та Палестини.
Заснування Києво-Печерського монастиря проходило у “співтворчості” з
тогочасною київською інтелектуальною елітою, яскравим представником
якої був майбутній митрополит Іларіон. Не виключено, що він також долучився до печерного подвигу і безпосередньо взяв участь у створенні
смислової концепції печер, які донині є однією з найбільших святинь Православ’я.

3.2. Витоки лаврського печерножительства
Київ, так само, як і Константинополь, сприймався прочанами Святим
Ґрадом, Другим Єрусалимом – очікуваним місцем Пришестя Христа.
Люди рухалися в ньому від святині до святині, як у своєрідній просторовій
іконі, священний зміст якої був набагато важливішим за суто естетичні аспекти. У цьому сенсі найбільші святині міста (храми, монастирі) усвідомлювалися як унікальні осередки реліквій та особливо шанованих іконних
образів, які активно діяли у даному конкретному просторі. Знаменно, що
мощі святих, які закладалися не тільки у підвалини, а й у стіни, куполи,
стовпи храмів, перетворювали матеріальну архітектуру на своєрідний релікварій – дорогоцінну оболонку духовної субстанції, яка існувала у незримому, але внутрішньо організованому просторі. Особливе значення у
цьому сенсі мають печери Київської лаври, сакралізація простору яких відбулася завдяки духовному подвигу та святим мощам преподобних Отців,
які в них спочивають.
Лаврські печери, викопані у суглинку, мають довгі звивисті коридори,
у стінах яких влаштовані церкви, келії – “крипти” та місця для поховань –
“локули”. У Ближніх печерах
нині існують три церкви – Введення Богородиці у храм (давньоруські часи), прп. Антонія
Печерського (влаштована між
1584 та 1594 рр.) та прп. Варлаама (1691 р.). У Дальніх печерах також є три церкви, дві з
яких – Благовіщення Пресвятої
Богородиці та Різдва Христового – давньоруського часу, а
церква прп. Феодосія ПечерІконостас церкви Благовіщення
ського – ХVІІ ст. Впродовж стоПресвятої Богородиці у Дальніх печерах
Київської лаври (кінець ХХ ст.)
річ печери змінювали свій ви176
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Іконостас церкви Різдва Христового
у Дальніх печерах Київської лаври
(кінець XVIII – початок ХІХ ст.)

гляд – з’являлися нові коридори,
влаштовувалися нові приміщення,
аркасолії, укріплювалися стіни, підлога. Нині довжина Ближніх печер
сягає 383 м, а Дальніх, без прилеглих
Іконостас церкви прп. Феодосія
Печерського у Дальніх печерах
до них Варязьких печер, – 293 м. На
Київської лаври (ХVIII ст.)
зведених планах обох печер позначені
як нині відомі давньоруські, так і більш пізні підземні галереї та приміщення85.
Складні печерні лабіринти, викопані у суглинку наддніпрянських пагорбів, з підземними церквами, келіями та могилами є дивовижним місцем. Тут простір та час набувають зовсім іншого змісту та духовного виміру,
ніж на денній поверхні. У печерах людина абстрагується від звичного світосприйняття і наближається до пам’яті про смерть. Останнє приводить її
до перегляду свого життя та покаяння – основного чинника духовного
зростання.
Ще більший поштовх для розвитку покаянного почуття дає споглядання святих мощей, а їхня нетлінність вказує на перемогу над земними
законами розкладу і смерті, отже, дарує людині надію через життя за заповідями Божими досягти Спасіння. Св. Іоанн Златоуст говорить, що святі
мощі ліпше за повчання налаштовують людей на добродійне життя86.
Печери Київської лаври були немовби задумані для цього – навчання покаянню через пам’ять про смерть і скороминучість життєвої
марноти. Так відбувалося тому, що з самого початку печери уособлюва85
Найбільш повну інформацію щодо історії, розташування, планів та приміщень
печер, а також щодо святих, які в них почивають, чит.: Дятлов А.В. Києво-Печерська
Лавра. Довідник-путівник. – К., 2008.
86
Остров П. О почитании святых мощей... – С. 66.
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ли “домовину”, в якій подвижник повністю зрікався “світу сього”, помирав для нього. Завдяки цьому святий народжувався для іншого небесного життя.
Вражаючим є подвиг печерних затвірників, описаний у Києво-Печерському патерику. Звідти дізнаємося про те, як людина усамітнювалася у
невеликій підземній келії (6 м2 ) і зачинялася в ній на довгий час. Через невелике віконце раз на добу чи через день, а подеколи й рідше, їй подавали
їжу – проскуру й дещицю води. З Патерика відомо, що прп. Ісакій Печерський провів так 7 років, а прп. Афанасій – 12. Скоріш за все, кількість
років – 7 та 12, не слід сприймати буквально, адже Києво-Печерський патерик наповнений числовою символікою, яка має глибокий сакральний
зміст. Імовірно, символіку чисел “7” та “12” слід розуміти у тому сенсі, що
святі угодники – Афанасій та Ісакій у своєму подвигу досягли духовної досконалості, адже 7 означає найбільшу ступінь Богоспілкування, можливу
у цьому світі, а “12” є числом Небесного Єрусалима, куди увійдуть праведники наприкінці віків. Таким чином, “числова” інформація значно поглибила думку Патерика про надзвичайну святість прпп. Отців Печерських та
Києво-Печерського монастиря, якому не було рівних серед інших монастирів Русі.
Неможливо переоцінити роль Києво-Печерської обителі та її засновників у справі закладення підвалин руського чернецтва, адже до виникнення монастиря вчорашня язичницька Русь нагадувала християнина-неофіта, який вже сприйняв радість спасіння, та ще не осягнув усієї глибини
християнського вчення про смерть для світу сього заради вічного життя.
Саме в цьому полягає ідея чернецтва, що усвідомлюється Церквою в її соціальному іншобутті як “нове життя не від світу сього”.
Без сумніву, прпп. Отці, які створювали печери, мали орієнтуватися на
певний сакральний взірець – топос – священне місце, святість (благодать)
якого транслювалася у київську землю в процесі розбудови печер. На наше
переконання, цей сакральний взірець і визначив форму та структуру лаврських підземель.Саме по собі раптове виникнення у Києві в ХІ ст. чернечих
печер з невідомими до цього часу на Русі специфічними спорудами, форма
яких відтворювалася у більш пізніх вітчизняних підземних комплексах аж
до ХVII ст., дозволяє говорити про “запозичення” печерським чернецтвом
цих сакральних форм з найбільш важливих центрів християнської Ойкумени. Отже, актуальним є дослідження витоків печерножительства та поховального обряду Києво-Печерського монастиря87.
87
Проблемі києво-печерського поховального обряду присвячені наступні наші
праці: Нікітенко М.М. До проблеми поховального обряду лаврського пантеону //
Лаврський альманах. – 2001. – Вип. 5. – С. 92-98; eе же. Крымские прототипы погребального обряда в пещерах Киевской Лавры // Сугдея, Сурож, Солдайя в истории и
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На жаль, ці проблеми не тільки не знайшли свого рішення у науці, а й
взагалі не були предметом дослідницького пошуку. Так сталося, як гадаємо, тому, що підхід до вивчення печер носив “заданий” атеїстичною радянською наукою вузькоспеціальний характер. Це було суто археологічне
вивчення, яке призвело до появи концепцій, що не враховували особливостей православної аскетичної традиції.
Тож, сучасні дослідники у питанні витоків феномену вітчизняного печерножительства в основному спираються на висновки, зроблені ще в доревоюційні часи І. Каманіним. Вчений порівнював київські печери з кримськими скельними монастирями та знаходив чимало відмінностей між
ними88. У літературі можна зустріти твердження, що лаврські печерні споруди мають аналогії на Святій Горі Афон та в Криму89. Проте ці аналогії не
наводяться, тому що в дійсності їх там не існує.
Розглянемо Афон та Крим як можливі зразки для печер Київської
лаври. Безумовно, Свята Гора Афон, де згідно з Патериком прийняв чернечий постриг засновник Києво-Печерського монастиря прп. Антоній,
увібрала в себе вселенський досвід чернецтва. Свята Гора почала заселятися в VІІ ст. і це було викликано ісламським вторгненням у візантійські
області, а саме – Сирію, Палестину та Єгипет, які були “колискою” черкультуре Руси-Украины. Материалы научной конференции. – К.;Судак, 2002. – С. 194198; її ж. Специфіка складання печерного комплексу Київської лаври // Проблемы и
опыт изучения, защиты, сохранения и использования архитектурного наследия. Первые научно-практические Софийские чтения. – К., 2002. – С. 153-154; її ж. Найдавніші гроби Печерського монастиря // “Антоній Печерський, його доба та спадщина”.
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів Стародавній”. Матеріали наукової конференції. – Чернігів, 2004. – С. 128-132; її ж. Древние восточнохристианские традиции в погребальном обряде лаврских пещер: Палестина – Крым –
Киев // Софія. – К., 2005. – № 1. – С. 128-135; її ж. Витоки та місцеві особливості
лаврського поховального обряду: проблемні питання // Перші наукові читання “Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Основні джерела та
результати досліджень”. – К., 2003. – С. 46-48; її ж. Про походження поховального
обряду у криптах Києво-Печерської лаври // Історія релігій в Україні. Праці VIII Міжнародної наукової конференції (20–22 травня 2003 р.). – Кн. 1. – Львів, 2003. – С. 367372; ее же. Истоки и миссия Киево-Печерского пещерножительства // Сугдейский
сборник. – К.;Судак, 2004. – С. 292-303; її ж. До історії витоків та складання печерного комплексу Київської Лаври // Український музей: Зб. наук. пр. – К., 2003. –
С. 125-131; ее же. Студийский устав и пещеры Киево-Печерской лавры // Религии
мира: Исторния и современность. – М., 2004. – С.19-28; її ж. Рецепція Студійського
статуту у ранній печерській традиції // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. –
Львів, 2005. – С. 415-423; ее же. Маргинальный синдром (К полемике о современных
подходах к исследованию лаврских пещер // Могилянські читання. Збірник наукових
праць. – К., 2005. – С. 415-422; eе же. Пещеры Киевской Лавры: их истоки и миссия //
Византийский временник. – BYZANTINA XRONIKA / Ин-т всеобщ. истории. – М.,
2005. – Вып. 64 (89). – С. 181-188; її ж. Поховальний обряд у печерах Київської лаври:
традиції та новації // Лаврський альманах. – Вип. 16. – К., 2006. – С. 46-51.
88
Каманин И. Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность и святость). – К., 1914.
89
Мовчан І.І. Давньокиївська околиця. – К., 1993. – С. 69.
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нецтва. Особливого розквіту афонське чернецтво набуло за св. Афанасія,
який прийшов на Афон у 960 р. Цей святий вважається головним запроваджувачем чернечого життя на Святій Горі, адже він заснував перший великикй кіновіальний монастир – знамениту Лавру св. Афанасія, яка стала
попередницею багатьох інших великих монастирів Афону. Із статуту 971 р.
випливає, що у цей час уся гора Афон від її перешийка до найвищої точки,
була заселена ченцями різних національностей: грузинами, вірменами,
слов’янами, греками, а іноків було близько 600. За своїм образом життя
ченці розділялися на кіновітів, які жили спільнотою у маленьких монастирях, та анахоретів чи безмолвників, які мешкали у притулках безмолв’я –
ісіхастеріях. Головне управління афонських ченців знаходилося у центральній частині Афону – у Кареї, яка ще називалася Серединою. Керівництво перебувало у однієї людини – “прота”, який розділяв його з ігуменами та економом Кареї 90.
Цікаво, що саме за Афоном з Х ст. закріпилася назва “Свята Гора”.
Так, ще св. Афанасій називав Афон Святою Горою у своєму типіконі та у
духовному заповіті. В уставі 1046 р. Афон офіційно вже називається Святою Горою, де у той час було до 180 монастирів. Окрім Лаври св. Афанасія
тут існували Ватопедська, Іверська Лаври, а також Лаври св. Філофея та
Есфигмена. В уставі також вказані деякі монастирі: Зігу, св. Никифора,
Ксіропотамський, Каспак, Афанасія, Дохіарський, Сисоя, Каллігарський, Факіна, Сотіра, Євстратія, Верріотський, Фалакра, Калестрі, Ксірокастра, Архістратига, Філадельфа, Неакіта, Безсеребреників, Миколая,
Єфрема, Онуфрія та Петра. Крім того, на Афоні у цей час існували монастирі: св. Георгія, Сухого Потока, Варнавиці, Скамандрина, Каллініка,
Гемата та ін.91
Отже, у період виникнення Києво-Печерського монастиря Свята Гора
Афон була справжнім раєм для чернецтва. Проте на Афоні не відомі підземні чи печерні монастирі, подібні до Києво-Печерського. Печери, якщо
й існували на Афоні, то були поодинокими та неглибокими. Взагалі ж, судячи з текстів чернечих уставів, афонські анахорети жили не в печерах, а в
невеликих будиночках, як це практикується на Святій Горі і сьогодні. Тож,
радше за все, прийнявши постриг на Афоні, прп. Антоній відвідував й інші
святі місця, де практикувалася аскеза у глибоких та розгалужених печерах.
Ці місця справили на святого незгладиме враження, оскільки мали великий авторитет та значення у християнському світі. Цікавим є спостереження А. Реутова, який звернув увагу на повідомлення В.М. Татіщева сто90
Соколов И.И. Состояние монашества в Византийской Церкви с середины ІХ до
начала ХIII века (842–1204). Опыт церковно-исторического исследования. – СПб.,
2003. – С. 200-210.
91
Там же. – С. 208-209.
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совно того, що прп. Антонію “…вложи Бог в мысли идти во страны Палестинские, и видhти святые места и монастыри сущие тамо”. Проте місцем
постригу святого також названо Афон92.
Нещодавно світ побачила монографія Ю. Шевченка, в якій дослідник
доводить, що печери Київської лаври, так само, як і Звіринецькі печери,
побудовані за принципом замкненого кільця, а точніше – замкненого у
кільце трикутника. Ю. Шевченко знаходить аналогії такому принципу планування лаврських печер у печерних християнських монастирях Хазарського каганату до якого в ХІ ст. входив Крим. Тож, безпосереднім взірцем
для лаврських та Звіринецьких печер, на думку дослідника, слугували некрополі та монастирі Криму, де побували у полоні деякі із сподвижників
прп. Антонія Печерського93.
Свого часу ми також вважали ранньосередньовічні склепи Криму і,
зокрема, Херсонеса, де біля заміського Влахернського храму знаходився
“некрополь святих”, можливим місцем запозичення поховального обряду
у печерах Київської лаври94. Проте подальше вивчення проблеми витоків
поховального обряду у лаврських печерах змусило нас відмовитися від цих
припущень. Річ у тім, що поховальні камери кримських склепів – “лежанки” – це нішеподібні заглиблення у стіні склепу на зразок локул римських катакомб. Вони дуже відрізняються від києво-печерських “лежанок”, які є вирубаними у материковому грунті “лавицями”. Не можна
провести аналогії і між лаврськими та кримськими локулами. На відміну
від глибоких локул лаврських печер, призначених для інгумації, локули
кримських склепів були пристосовані для урн із прахом померлого, тож
вони є неширокими та неглибокими.
Вважаючи “підземний Крим” взірцем для печер Київської лаври,
Ю. Шевченко залучає до розгляду багато християнських некрополів та
скельних монастирів Криму95. Дослідник, зокрема, говорить про те, що в
Криму звичним явищем були склепи з “лежанкою” (лавицею, локулами
або нішами-аркосоліями), які продовжували існувати у ранньосередньовічних могильниках Криму VI–VII ст., зокрема у некрополях Херсонеса,
Керчі та Чуфут-Кале96. На жаль, вчений не наводить конкретних прикладів
склепів з “лежанками”-лавицями, які начебто існують у підземних некро92
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полях Криму. Він посилається на археологічні дослідження97, з яких також
не випливає дана інформація. Зокрема В. Зубар та Б. Магометов, які вивчали склеп № 3, розташований за 15 м на південний схід від огорожі Херсонесського музею, зазначають, що поховальна камера склепу “…близька
до квадрата (2,2 × 2,5 м). Її висота 1,7 м. Стеля склепу плоска. Праворуч від
входу у стіні камери є невеликий отвір, який з’єднує її з поховальною камерою сусіднього склепу № 2. У трьох стінах споруджені лежанки, розташовані на висоті 0,8 м від підлоги. Довжина їх 2-2,25 м, ширина 0,8-1 м,
висота 0,5-1 м. Всі лежанки біля задньої стіни трохи округлені”98. Дослідники відзаначають типовість цієї споруди для склепів Херсонеса, які створювалися у римські часи (тобто на початку н.е). У період раннього середньовіччя (VІ ст.) цей склеп, як і більшість подібних поховань, було
використано вдруге. До своєї статті вчені додають план склепу, з якого
видно, що “лежанки” цієї поховальної споруди є нічим іншим, як широко
розповсюдженими у склепах Криму локулами, вирубаними вздовж стін поховальної камери, які не мають нічого спільного з києво-печерськими “лежанками” у вигляді “лавиць”99.
Що ж до кримських скельних монастирів, то вони також мають свої
суттєві відмінності від лаврських печер. Життя і поховальний обряд у цих
обителях достатньо сильно відрізняються від києво-печерських традицій.
Не зупиняючись детально на проблемі датування кримських печерних монастирів, вкажемо, що більшість вчених відносить час їх виникнення до
VІІІ–ІХ ст., тобто до періоду іконоборства. Тоді в Таврику із східних провінцій Візантійської імперії втікають іконошанувальники, яких очолюють
ченці. Однак подібне датування кримських печерних монастирів є суперечливим, частина дослідників відносять їхнє виникнення до більш пізнього часу – ХII ст.100
Скельні монастирі Криму за своєю структурою суттєво відрізняються
від лаврських печер: вони не заглиблені в породу, не позбавлені будь-якого
природного освітлення та не ізольовані від зовнішнього світу. Під час їхнього дослідження було виявлено багато господарчих приміщень (у лаврських печерах досі не відомо жодного). Так, у скельному монастирі Чільтер-Мармара житлові приміщення розміщені на п’яти ярусах. У нижньому
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ярусі цього ансамблю знаходиться 16 природніх та штучних печер, які за
архітектурними особливостями можуть бути розбиті на дві групи – господарчі – це здебільшого природні печери, де перебувала свійська худоба,
та костниці – поховальні печери, куди складалися кістки похованих з висічених у скелі гробниць верхніх ярусів. У третьому ярусі цього комплексу
знаходиться 15 печер. Саме тут розміщені житлові приміщення монастиря. Всі вони, з’єднуючись між собою ділянками сходів, складали колись
єдиний ансамбль. У стінах цих приміщень, які виходили до урвища, збереглись залишки віконних отворів, що зачинялися дерев’яними щитами
чи віконницями в разі негоди101.Такий самий житловий характер простежується і в інших скельних монастирях Криму, наприклад, в Качі-Кальйоні, який має п’ять гротів із штучними печерами, церквами та виноградодавильнями102.
Ніяк не заперечуючи важкість аскетичного подвигу у скелях кримських
монастирів, все-таки зауважимо, що києво-печерська аскеза носила більш
суворий характер. Життя києво-печерських Отців насправді нагадувало
смерть у темній та сирій могилі-печері, геть облишеній денного світла та
свіжого повітря. Причому ті, хто розбудовували цю печеру замість того, аби
надати їй більш сприятливих умов для життя, навпаки, продовжували лабіринт та розгалужували його, наче спеціально намагаючись віддалитися
від денної поверхні та заглибитися у темряву. І така тенденція абсолютно
не властива ні для Афону, ні для Криму.
Ще одна дуже розповсюджена помилка щодо витоків києво-печерського
поховального обряду у печерах зустрічається в деяких виданнях, де говориться про те, що цей обряд був обумовлений Студійським уставом, уведеним
у Печерському монастирі прп. Феодосієм103. Сприймаючи це твердження як
не зовсім коректне, про що будемо говорити далі, все ж таки зазначимо, що,
відштовхуючись від Студійського уставу, певною мірою можна реконструювати поховальний обряд у Києво-Печерській обителі.
Як доведено літургістами ще в середині ХІХ – на початку ХХ ст. і підтверджено сучасними дослідниками, чернечий устав, прийнятий у КиєвоПечерському монастирі прп. Феодосієм, був списком уставу константинопольського ктиторського монастиря патріарха Олексія Студита104.
Цей монастир був добре відомим та багаторазово згадувався у візантійських джерелах. Точне розташування його вказати неможливо. Вважається,
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що він знаходився у верхів’ях Босфора, проте не відомо, на якому з його
берегів – європейському чи азіатському. Освячення головного монастирського храму на честь Успіння Пресвятої Богородиці відбулося 14 серпня
1034 р. Для обителі Олексія Студита був створений спеціальний Типікон,
який складався з двох частин: синаксарної (богослужбової) та дисциплінарної (ктиторської), основу яких заклали нормативні тексти константинопольського монастиря прп. Феодора Студита. Тож, св. Феодосій Печерський, який запровадив цей Типікон у Києво-Печерському монастирі
сприймав його як устав знаменитого ієрарха – прп. Феодора Студита105.
Синаксарна частина уставу регламентувала служби річного рухомого та нерухомого кіл богослужіння, а ктиторська частина визначала устрій чернечого
життя. Перекладений у Києво-Печерському монастирі наприкінці 60-х – на
початку 70-х рр. ХІ ст., Типікон мав бути дотичним усього устрою чернечого життя, в тому числі й поховального обряду Києво-Печерського монастиря.
Згідно зі Студійсько-Олексіївським уставом, під час поховання ніхто
з ченців не мав права обмивати тіло померлого, окрім спеціально призначеної для цього людини. Тіло, не роздягаючи, обтирали теплою
водою, причому перед цим губкою “накреслювались” на ньому чотири
хрести: на чолі, грудях, руках та ногах. Небіжчика перевдягали таким
чином, аби перевдягаючий не бачив його оголеним. Потім на голову покійного, якщо він був малосхимник, одягався клобук, а якщо великосхимник – куколь. Великосхимнику повністю закривали обличчя, в яке
нікому не дозволялося дивитися. На покійного покладали аналав, підперезували, після чого взували поховальні сандалі. На “одръ”, що покривався спеціальною поховальною ковдрою – “паполомою”, вкладали
“взглавище”. Потім, розстеливши мантію, покладали на “одръ” покійного, якого зверху накривали іншою “паполомою”. Згодом “одръ” з тілом
покійного вносили в храм і ставили у притворі напроти Царських дверей.
Поломар, два рази вдаривши в било, збирав усю братію в притворі. Далі
відбувалося відспівування, після закінчення якого людина, спеціально
призначена для здійснення обряду поховання братії, особливим чином
розрізавши кути мантії покійного, обвивала нею тіло хрестоподібно: на
голові, грудях та колінах. Іншою частиною мантії зв’язувались ноги, після
чого священик, взявши посудину з єлеєм, виливав його на тіло також
“накреслюючи” три хрести: на обличчі, грудях та колінах. Зрештою покійного з піснями ховали.
Певними особливостями відрізнявся чин поховання ієромонахів. Зокрема під час облачення тіла, на чернече вбрання надягали єпитрахиль, а
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складені хрестоподібно на грудях руки зв’язували. На покійного одягали
фелон і покладали його в труну на поховальну ковдру. В ногах збирали
поділ фелону і, окутавши ним ноги померлого, зв’язували їх мотузкою. В
уставі говориться також, що обмивання та облачання ієрея має право здійснювати тільки “рівночинний” йому ієрей106.
У Києво-Печерському патерику можемо побачити певні місцеві нюанси поховального обряду за уставом монастиря Олексія Студита. Одну з
цих особливостей помітив свого часу ще М. Лісіцин107. Так, у передсмертному заповіті про своє поховання прп. Феодосій Печерський, до кінця
зберігаючи свою духовну цноту і виявляючи найвище смирення, благав
братію не обмивати і не перевдягати його тіло, як приписував устав: “О сем
же молю вы и заклинаю, да в ней же есмь одежди ныне, и в тои да положите мя тако в печерh, идhже и въ постъныя дьни пребывах, ниже омывайте убогаго моего тhла”108. Далі говориться про відспівування прп. Феодосія в церкві: “по обычаю святое пhніе над нимъ сътвориша”109.
З Патерика дізнаємося, що відповідно до Студійського уставу у Печерській обителі здійснювався обряд намащення померлих єлеєм. Наприклад,
у Житії прп. Марка Гробокопателя говориться, що цей святий не встиг як
слід приготувати для покійного поховальне місце в печері і могила виявилася завузькою, так що “не можаху метваго опрятати, ни масла на нь
възліяти, зане бh мhсто узко… … Мертвый же простеръ руку, мало
въсклонъся, взем масло, възлея на ся креста образно, на перси и на
лице……”110. У цьому ж Житії в розповіді про двох братів – прп. Іоанна та
Феофіла говориться, що блаженний Феофіл перед смертю показав ігумену
дві посудини: одну – сповнену покаянних сліз, другу – “араматы благыа
воня, еже повелhвъ излhяти на тhло свое”111.
Необхідну інформацію при вивченні проблеми впливу Студійського уставу на поховальний обряд у печерах Київської лаври надають натурні дослідження самих печер та дані археологічних розкопок, що проводилися тут
у 30-х, 60-х, 70-х та 90-х рр. ХХ ст. Останні показали, що декілька давньо106
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Крипта у Дальніх печерах
Київської лаври

Локули у лаврських печерах

Локули у лаврських печерах

руських поховань знаходяться
під підлогою печер у дерев’яних
колодах. Вірогідно задля досягнення муміфікації тіл померлих, колоди були частково заповнені піском. У всіх інших
випадках поховання здійснювалися у своєрідних могилахкамерах, які розташовуються у
стінах печерних лабіринтів.
Один з видів таких поховальних
камер у науці узвичаєно називати “криптами”, інший – “локулами”. Ця термінологія запозичена дослідниками з назви деяких
поховальних споруд римських катакомб, в яких на початку християнської ери ховали вірян.
Так звана “крипта” була досліджена під час археологічних розкопок
у Дальніх печерах Київської лаври в
1968 р. У звіті цю споруду названо
“колективною усипальницею”. Приміщення має півциркульне склепіння, яке опускається аж до підлоги.
Посередині вирито невеликий рівчак
довжиною 2 метри, шириною півметра. По боках споруди паралельно рівчаку вирубані дві лежанки довжиною 2 метри, шириною півтора
метра. На дні рівчака і на одній з лежанок під великою кількістю людських кісток знаходились два незайманих поховання давньоруського
часу112. Подібні споруди є характерними і для Ближніх печер Київської
лаври, де їх досліджено одинадцять113.

112
Юра Р.О. “Про археологічні дослідження Дальніх печер у 1968 р.” Звіт. Рукопис. – С. 4. – НКПІКЗ. Науковий архів автора.
113
Мовчан И.И., Авагян А.Б. Отчет археологической экспедиции об исследовании
Ближних пещер в 1977–78 гг. Рукопись. – НКПІКЗ. Науковий архів автора.
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Хоча ці печерні приміщення названо “криптами”, тобто, власне, місцями поховань, у науці не існує їхньої чіткої атрибуції. Одні дослідники
наявність лежанок вважають найголовнішою ознакою не тільки поховального, а й житлового характеру цих приміщень, причому одна лежанка визначається як “стіл”, інша – як “ліжко”114. Інші науковці доводять, що
лаврські “крипти” призначалися лише для поховань, адже вони позбавлені
будь-яких наслідків мешкання, зокрема кіптяви на стінах і склепінні.
“Крипти” відрізняються незагладженістю слідів обробки стін, нерівністю
долівки, надзвичайною вузькістю міжлежанкового простору, недостатністю висоти стелі для життя в них115.
На нашу думку, обидві точки зору мають уразливу аргументацію. Так,
надто спрощено вважати лежанки “крипт” столом та ліжком і звідси виводити житловий характер цих споруд. Подібний утилітарний підхід не враховує сенсу печерної аскези, в якій основний акцент був поставлений не
на житті і пристосованості до нього, а на смерті. Основною метою такого
“житла” має бути “пам’ять смертна”, отже, воно радше мало нагадувати саме
“гріб”. Акцентуємо, що форма такого гробу є вельми специфічною. Вона не
була відома на Русі до виникнення Печерської обителі. На користь житлового характеру “крипт” може свідчити не наявність в них “ліжка” та “столу”,
а те, що “крипти” розташовані у найдавніших частинах печер, як Ближніх,
так і Дальніх. Тобто “крипти” влаштовувалися ще тоді, як преподобні Отці
Печерські жили в печерах і
мали використовувати ці
приміщення як житлові.
Не зовсім коректними є
висновки і прихильників
теорії суто поховального
призначення “крипт”, адже переважна кількість цих
споруд у печерах Київської
лаври має достатню висоту
стелі – від 1,5 до 2 м. Отже,
києво-печерські “крипти”
є цілком придатні для житКелія прп. Нестора Літописця
тя в них116.
у Ближніх печерах Лаври
114
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Очевидно, споруди, які могли бути
спочатку житловими, пізніше слугували
“гробами” для печерських Отців. Причому обряд поховання у “криптах” був
найдавнішим у Київській лаврі. Про це
красномовно свідчить поховання прп.
Феодосія Печерського, яке, згідно з Патериком, було здійснено в печерах, на
місці подвигу преподобного. У 1988 р. в
Дальніх печерах випадково було досліджено дволежанкову “крипту”, яку нині
вважають місцем поховання прп. Феодосія117. І.Жиленко звернула увагу на збіг
повідомлень джерел з даними археологічних розкопок. Дослідниця зробила логічний висновок, що знайдена підземна споКелія прп. Феодосія
руда
– “келія” після смерті прп. Феодосія
у Дальніх печерах Лаври
стала місцем його поховання118.
Як згадувалося вище, окрім “келій” чи “крипт” у лаврських печерах ховали в інших приміщеннях, так званих “локулах”. Лаврські “локули” є склепінчастими нішами в стіні підземного ходу. Їхні розміри в середньому дорівнюють двом метрам довжини на сімдесят сантиметрів ширини. “Локули”
розташовані перпендикулярно до печерної галереї. Проте деякі з них (у Дальніх печерах) мають такий самий вигляд як локули римських катакомб, тобто
влаштовані вони не перпендикулярно печерному коридору, а вздовж нього.
У результаті археологічних розкопок, що проводилися наприкінці
70-х рр. ХХ ст., у Ближніх печерах було відкрито 133 подібних локули.
У них покійного ховали у витягнутому положенні на спині головою до
входу локули. Руки складали по-різному. Частіше за все зустрічаються поховані з руками, складеними хрестоподібно на грудях, як приписував Студійський устав. Але часто руки складалися і уздовж тіла, і на животі в області таза. Нерідко в локульних похованнях зустрічається часткова
муміфікація тіл, що трапилася без ознак штучного бальзамування119.
Однак не можна говорити, що нетління мощей святих угодників Печерських було несподіванкою для братії обителі. Радше за все такий результат
був очікуваним. Про це свідчать згадувані вище давньоруські поховання
117
Крипта знаходиться неподалік від входу до Дальніх печер, під час відвідин яких
її можна побачити.
118
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119
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під підлогою у дерев’яних колодах, які частково заповнювалися піском
саме з метою досягнення муміфікації тіл.
Практично у всіх локулах, окрім кісток першої похованої тут людини,
знаходяться мощі ченців (часто в неанатомічному стані), які померли пізніше. Звичай такого поховання у вже зайнятій локулі чи перенесення у неї
кісток з інших печерних “гробів” більш пізній. Він виник внаслідок того,
що не вистачало печерних поховальних приміщень для братії (в печерах
ховали аж до ХVII ст.). Проте на зорі історії обителі, і це було дуже важливим для поховальної традиції раннього Печерського монастиря, для кожної
померлої людини відводилось окреме місце поховання. Прах одного ченця
не змішувався з прахом іншого. Найкрасномовніше про це розповідає патерикове “Слово” про прп. Марка Гробокопателя, який для кожного брата
викопував окрему могилу, або “місце”. Про таке гідне поховання печерські
Отці дбали ще за свого життя120.
Костниць взагалі у лаврських печерах не виявлено. Сортування кісток
за видами, що зустрічається в кількох печерних приміщеннях, є результатом діяльності археологічних експедицій 30–40-х рр. ХХ ст. Про що свідчать численні предмети, забуті тут археологами, та написи польових номерів на складених окремо черепах.
Проблематичним є питання, як тіло померлого вкладалося в локулу. У
деяких виданнях, присвячених лаврським печерам, можна прочитати, що
згідно зі Студійським уставом тіло покійного на дерев’яній дошці – своєрідному поховальному “одрі”, вкладали в печерну “локулу”121. Однак відзначимо, що в лаврських печерах у переважній кількості локульних поховань дошки взагалі відсутні. У деяких “локулах” дошками покрито тіло
померлого. Якщо ж у “локулі” здійснено декілька поховань, то часто на
дошці, що покриває мощі першого похованого тут ченця, покладалося тіло
пізніше похованого. Можна зробити висновок, що дошки слугували не
стільки поховальними одрами, скільки призначалися для відокремлення
тіл померлих. Таке могло трапитись у більш пізні часи, коли в локулах
здійснювалось декілька поховань.
У Студійсько-Олексіївському уставі мова йде про поховальні “одри”.
Деякі особливості обряду, наприклад, розрізання кутів мантії, на яку покладено померлого, та обвивання мантією його тіла, яке вже знаходиться
на “одрі”, на наш погляд, можливе лише в тому випадку, коли б покійного
поклали не у глибоку труну, а саме на дошку. Як гадаємо, подібний обряд
обвивання мантією вже покладеного на “одр” тіла був неможливий для
120
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києво-печерських поховань у колодах, тому що колоди вирізані по формі
тіла і є не тільки глибокими як труна, а ще й завузькими. Можна припустити, що в таку колоду покійного покладали вже після всіх поховальних
приготувань. Але в такому випадку відбувалося б відхилення від приписів
Студійського уставу. Заповнення колоди піском взагалі не вкладається в
норми поховань за уставом.
Зазначимо, що в аскетичній практиці Києво-Печерського монастиря
на початку його історії існувала вельми важлива істотна відмінність від обителі Олексія Студита. Відмінність ця полягала у незрівнянно вищому аскетизмі Печерського монастиря, що виявилось і в поховальному обряді
обителі. У Печерському патерику можна прочитати про явні ознаки відхилення поховальної практики печерян від приписів Студійського уставу. Ці
місцеві особливості поховального обряду є у вищезгаданому заповіті прп.
Феодосія Печерського, де мова йде про заборону обмивати та перевдягати
його тіло. Наведемо також приклад з прпп. Василієм та Феодором, які були
поховані у своєму скривавленому одязі як мученики, не зважаючи на приписи уставу про обмивання та перевдягнення тіл померлих.
Та найбільше розбіжностей між практикою Печерського монастиря і
приписами Студійського уставу – у специфіці поховання та характері пошанування мощей святих угодників у Печерському монастирі, а саме: поховання в печерах та пошанування нетлінних мощей. Причому лаврські печери були не лише усипальницею, а й місцем подвигу ченця. Усе це разом
узяте зовсім не відповідає студійській поховальній традиції. Згідно зі Студійсько-Олексіївським уставом у монастирі, створеному патріархом Олексієм, ніхто не міг бути похований окрім самого ктитора, гробниця якого
знаходилася в монастирському храмі Успіння Пресвятої Богородиці, у
приділі святого Пантелеймона122. Братська ж усипальниця перебувала поза
стінами монастиря і, безумовно, не могла бути печерою, подібною до підземель Київської лаври (такі печери взагалі невідомі в константинопольських монастирях).
Не знаходимо подібної практики і на Афоні. Згідно зі студійською
поховальною традицією, що знайшла своє виявлення на Святій Горі,
через певний час після поховання кістки померлого ченця ексгумуються
і переносяться до спеціальної усипальниці – костниці. У деяких обителях кістки “сортують” по видах і складають окремо в пласких арочних
нішах. За афонською традицією, якщо тіло померлого не повністю зотліває й на кістках лишається плоть – це вважається недоброю ознакою,
яка свідчить про недостатнє очищення душі померлого від гріхів, тому
122
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відбувається перепоховання, а заупокійні молитви за померлого посилюються123. Лише в поодиноких випадках за особливим заповітом ченця
його тіло не виймають з могили, лишаючи там “до Другого Пришестя”.
Зовсім інша поховальна практика існувала в Києво-Печерському монастирі, де тіла спочилих ченців, яких ховали в печерах, не були призначені
для перенесення в кістниці. Нині, як і раніше, ці тіла є не лише оголеними
кістками, а нетлінною плоттю.
У науці існує думка, що руська практика пошанування нетлінних та
“нерозділених” мощей має більше спільного зі скандинавською традицією, ніж з візантійською, оскільки саме для русів та скандинавів нетлінність тіл визначала святість. Натомість для греків нетлінність тіла не була
головним фактором святості, а іноді свідчила навіть про гріховність померлого124.
Проте, як вважаємо, не Скандинавія була взірцем для русичів-християн. Не викликає сумнівів, що традиція пошанування нетлінних тіл була
пов’язана, безумовно, з новою релігією – християнством. Так, християнська історія Норвегії відкривається подією обретіння нетлінних мощей
св. Сунніви: тіло цієї ірландської мучениці було віднайдено конунгом Олавом Трюггвасоном, який ініціював наприкінці Х ст. хрещення країни125.
Наступний за цим відомий випадок вшанування нетлінних мощей, відомий у Норвегії, відноситься до першої третини ХІ ст. Мова йде про норвезького конунга Олава Харальдсона (Олава Святого), який з 1015 по
1028 р. був королем Норвегії. Олав Святий був позбавлений влади датським конунгом Кнутом Великим, який приєднав Норвегію до своєї
“морської держави”. Через рік після смерті Олава його тіло знайшли нетлінним. У 1031 р. єпископ Гримкель вперше обрізав волосся з голови померлого. Потім його випробували вогнем та проголосили святими мощами126.
Радше за все, самі варяги-християни запозичили практику вшанування
нетлінних мощей зі “святих місць”. Цікаво, що за середньовіччя вважалося,
що земля Палестини має дивовижні властивості, а саме, що вона надає нетління тілам померлих. Прикладом такого бачення є кладовище Седлиць123

Зайцев Б. Афон // Литературная учеба. – Июль–август. – М., 1990. – С. 41.
Успенский Ф.Б. Нетленность мощей: опыт сопоставительного анализа греческой,
русской и скандинавской традиций // Восточнохристианские реликвии. – М., 2003. –
С. 151-160.
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Хронологічні межі прийняття християнства у Скандинавії – ІХ–ХІ ст. Перші
місіонери з’явилися у Данії ще в VIII ст., а християнство було прийнято близько 865 р.
Норвежці прийняли християнство за Олава Трюггвасона та Олава Святого (Харальдсона); останній став першим святим покровителем Скандинавії. З усіх країн Скандинавії Швеція прийняла християнство останньою (1008 р.).
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кого монастиря чеського міста Кутна Гора, звідки у 1278 р. у Святу Землю
відправився абат Генріх. Він привіз мішечок землі з Гробу Господнього,
яку розвіяв на монастирському кладовищі. Незабаром після цього ченці
помітили, що поховані тут тіла починають розкладатися лише на третій
день після поховання. Отож, кладовище набуло значної популярності – тут
ховали покійних не тільки з Богемії, а й з інших країн. Цікаво, що в Седлиці, так само, як і в лаврських печерах, не прижилася афонська традиція
костниць. Лише у середині ХV ст., коли кладовище розрослося до 3,5 га та
не могло більше вмістити у себе жодного мертвого тіла, його вирішено було
ліквідувати. Тоді кістки похованих викопали з землі та перенесли у каплицю Душевної агонії Христа, збудовану у 1421 р. під храмом Всіх Святих.
Тут останки пролежали недоторкано аж до 1511 р., допоки один сліпий
чернець не почав розбирати їх та складати з гомілкових кісток акуратні піраміди. Його труд братія продовжила і після реконструкцій каплиці у 1703–
1710 рр., аж до закриття монастиря у 1784 р.
Останнім часом одним із дослідників київських печер Т. Бобровським
було висунуто припущення, що Печерська обитель формувалася на зразок
Лавр чернечого Сходу – Єгипту та Палестини. Вчений вважає, що на початку історії Печерської обителі в ній існувало багато підземних келій послідовників прп. Антонія. Поступово їхні окремі “печерки” об’єдналися в
один комплекс127. Однак відзначимо, що запропонована Т. Бобровським
картина первісного печерножительства в Лаврі не відповідає плануванню
її печер. Річ у тім, що у довгих підземних коридорах лаврських печер келії
розташовані на великій відстані від входу та на значній глибині від земної
поверхні (іноді 15-20 метрів, як у Дальніх печерах). Незважаючи на це, припущення вченого щодо східних джерел лаврських печер здається конструктивним. Правда, Т. Бобровський вбачає у лаврських печерах втілення єгипетського та палестинського варіанту печерножительства раннього
чернецтва, тоді як, на нашу думку, прототипом для лаврських печер могли
бути і сучасні їм священні комплекси Єгипту та Палестини, що існували в
ХІ–ХІІ ст.
Симптоматично, що печера прп. Антонія Великого, яка збереглася в
Єгипті до наших часів біля однойменного монастиря, є так само, як і
лаврські підземелля, заглибленою в гірську породу, у чому вірогідно був
значний духовний сенс. Для того, аби потрапити в печеру, необхідно здолати значний шлях від монастиря. Спочатку близько кілометра потрібно
127

Бобровський Т.А. Київська Лавра (до питання культурно-історичної інтерпретації) // Могилянські читання. Матеріали щорічної наукової конференції 1998 року. –
К., 1999. – С. 21-22.
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йти вздовж скель, а потім піднятися
вгору 1150-ма сходинами. Вглиб скелі
веде десятиметровий тунель, який закінчується просторою кімнатою, де
майже піввіку прожив “Отець чернецтва”. Отже, печера св. Антонія Великого є одночасно горою, що має глибокий символічний зміст: вочевидь, вона
в ідейному плані уособлює “Святу
Гору”.
Саме з Єгипту та від прп. Антонія
Великого розповсюдилося чернецтво у
Палестині. Початок чернецтву у Святій Землі у ІІІ ст. поклав прп. Харитон
Сповідник та учень прп. Антонія Великого – прп. Іларіон. У середині ІV ст.
тут процвітала обитель Євфимія Великого. Майже всі знамениті монастирі
Вхід до печери св. Антонія Великого.
Палестини розташовані на її півдні,
Єгипет
причому влаштовані вони були перш
за все на горах: Сіоні, Єлеонській горі, в Іудейських горах, в горі Спокуси та в Кармілі128. Отже, топонім “Свята Гора” якнайкраще підходить
до палестинських обителей. Окрім того, “Святою Горою” – символом
духовного сходження, очевидно вважалися і пустелі Палестини, де також
розташовувалися знамениті монастирі; маються на увазі пустелі Фаранська, Зіф, Енгадді, Єрихонська, Йосафатова та Йорданська129. Симптоматично, що ці місця (особливо Йосафатова та Йорданська долини) у
церковній традиції співвідносяться з давніми уявленнями про Страшний
суд та Воскресіння померлих, що мають особливо важливий духовний
сенс для ченців.
Впадає в очі той факт, що імена києво-печерських святих Отців, починаючи з прпп. Антонія і Феодосія, пов’язані саме з єгипетським та палестинським чернецтвом. Відомо, що ім’я, яке дається під час постригу,
має сакральний характер: небесними покровителями майже всіх прпп.
Отців, похованих як у Ближніх, так і у Дальніх печерах Лаври стали найвідоміші Отці Єгипту та Палестини. Це можна пояснити колосальним впливом обителей Сходу на Києво-Печерський монастир.
128

Сладкопевцев П. Древние палестинские обители и прославившие их подвижники. – СПб., 1895. – Вып. 1. – С. 2.
129
Там же. – С. 2.
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Перенесення топосу Святої Землі на терени Києво-Печерської лаври
могло відбутися здебільшого завдяки паломництву130. Ми не схильні вважати, що проща до Палестини була неможливою у період виникнення Печерської обителі, як про те пишуть деякі дослідники131. Зазвичай неможливість такої прощі пояснюють арабським завоюванням, яке нібито
“зачинило двері” до Палестини для прочан аж до хрестових походів.
Однак, саме наприкінці Х ст. християни чекали на кінець світу, який
за есхатологічними уявленнями мав настати наприкінці першого тисячоліття християнської ери. Коли ці очікування не справдилися, те ж саме почали думати і про кінець ХІ ст., що стимулювало паломництво до Святої
Землі. Тобто у період заснування Києво-Печерської лаври та її первісної
історії подорожі в Святу Землю не були рідкістю. Про труднощі паломництва до Палестини, але в жодному разі не про його неможливість, можемо
говорити стосовно початку ХІ ст., коли відносини Єгипту з християнськими державами, і в першу чергу з Візантією, значно погіршилися. Так,
у відповідь на впроваджений візантійським імператором Василієм ІІ напад
на єгипетські володіння у Фінікії халіф ал-Хакім (996–1021 рр.) учинив
репресії в Палестині. 28 вересня 1008 р. за його розпорядженням в Єрусалимі був повністю зруйнований храм Гробу Господнього. Подібна політика
проводилася до 1021 р. Проте, незважаючи навіть на ці важкі для паломництва до Святої Землі часи, джерела повідомляють, що у 1016 р. декілька
десятків норманів поверталися на батьківщину з Палестини через Італію.
Вже за наступника ал-Хакіма – аз Захира (1021–1035) становище християн у арабських володіннях суттєво поліпшилося. Про це свідчить той
факт, що після 1025 р. потік прочан із Західної Європи значно збільшився.
Наприклад, 1026 р. з Нормандії в Єрусалим відправився герцог Робер з “величезною кількістю своїх співвітчизників”. У 1036–1037 рр. між Візантією
та Фатимідами було підписане перемир’я, яке стало підґрунтям для нормалізації військово-політичної ситуації на Близькому Сході. Саме у 1037 р.
халіф ал-Мустансір (1035–1094) дозволив відбудувати храм Гробу Господнього в Єрусалимі132. Тобто у 20–30-х рр. ХІ ст. паломництва до Святої
130

Див.: Нікітенко М.М. Вплив паломництва на формування сакральної топографії
Києво-Печерської лаври // Несторівські студії. Духовні традиції в українській культурі. – К., 2007. – С. 108-115.
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Див. полеміку з цього питання: Бобровский Т.А. Церковно-археологические
аспекты изучения монашеских пещер Древней Руси // Могилянські читання. Зб. наук.
пр.: Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – К., 2003. – С. 78-82; Нікітенко М.М. Маргинальный синдром (К полемике о современных подходах к исследованию
лаврских пещер) // Могилянські читання. Зб. наук. пр.: Музейне збереження пам’яток
сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – К., 2005. – С. 415-422.
132
Мохов А.С. К вопросу о паломничестве норвежского конунга Гаральда Гардрада
в Иерусалим // Sacrum et profanum. Сборник научных трудов. Культ святых мест в
древних и современных религиях. – Севастополь, 2005. – Вып. 1. – С. 121-128.

196

Розділ 3. Ієротопія печер Київської лаври

Землі знов стають можливими. Прикладом цього може бути подорож до
Палестини у 30-х рр. ХІ ст. відомого норвезького конунга Гаральда Гардрада. Цікаво, що ця людина відіграла певну роль в історії Давньої Русі. Гаральд Гардрад (Харальд Сігурдарсон, Гаральд Суворий) (близько 1015–
1066 рр.) був сином норвезького ярла Сігурда Сіра та зведеним братом
Олава Гаральдсона (Олава Святого). Через династичні чвари Гаральд змушений був покинути батьківщину та з 1030 по 1034 р. жив на Русі при дворі
Ярослава Мудрого. З 1034 по 1042/1043 рр. він знаходився на службі у візантійських імператорів Михаїла ІV Пафлагона (1034) та Константина ІХ
Мономаха (1042–1055), носив титули манглавіта та спафарокандидата.
Після від’їзду з Константинополя Гаральд Гардрад знову прийшов у Київ,
де взяв шлюб з дочкою Ярослава Мудрого Єлизаветою, до якої невдало
сватався ще до від’їзду в Константинополь. Але тепер Гаральд був не безталанним вигнанцем з батьківщини, а прославленим вікінгом, для якого
відкрився шлях до норвезького трону. У 1045 р. він повернувся на батьківщину, де відігравав велику роль при королівському дворі, а у 1047 р. став
правителем Норвегії.
У скандинавських джерелах згадується про те, що Гаральд Гардрад відвідав Єрусалим (очевидно, це сталося під час перебування вікінга на службі
в Константинополі): “…дошел вплоть до Иордана и искупался в нем, как
это в обычае у паломников… (вид. нами. – Авт.) Он установил мир по всей
дороге к Иордану и убивал разбойников и прочий склонный к грабежам
люд”. Крім того, Гаральд здійснив багаті приношення Гробу Господньому
(храм у той час саме заново відбудовувався) та Святому Хресту, після чого
повернувся в Константинополь. Цікаво, що Гаральд не був першим варязьким прочанином до святинь Палестини (сюжет прощі у Святу Землю доволі
часто зустрічається у скандинавських сагах), проте він був першим представником норвезького королівського роду, який здійснив таку подорож. Після
прибуття Гаральда у Норвегію розповіді про його подвиги на військовій ниві
та про паломництво до Єрусалима були дуже популярними у Скандинавії133.
Ми не випадково приділили увагу прощі до Святої Землі саме варягів,
адже вони відіграли неабияку роль не лише в історії Давньої Русі, а й у розбудові Києво-Печерського монастиря. Зокрема, згідно із патериковим
“Словом” про створення Великої Печерської церкви, варяг Шимон надав
“священну міру” для цього храму – золотий пояс Спасителя, який він зняв
з Розп’яття у себе на батьківщині. Саме Шимон, який отримав християнське ім’я Симон, після своєї смерті першим був похований в Успенському
соборі Києво-Печерської лаври.
133

Мохов А.С. К вопросу о паломничестве норвежского конунга Гаральда Гардрада
в Иерусалим // Sacrum et profanum. Сборник научных трудов. Культ святых мест в
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Цікаво, що про паломництва до Палестини у 30-х рр. ХІ ст. свідчать не
лише скандинавські, а й давньоруські джерела. Зокрема у Житії прп. Феодосія, яке збереглося у складі Києво-Печерського патерика, йдеться про
спроби святого ще в юнацтві (тобто саме в першій третині ХІ ст.) разом з
іншими прочанами відвідати Палестину. Причому, в Житії розповідається,
що прочани, з якими хотів подорожувати прп. Феодосій, прийшли з Святої
Землі і знову прямують туди. Патерик також свідчить про паломництво в
Святу Землю першого печерського ігумена – прп. Варлаама у 60-ті рр.
ХІ ст. Говориться, що здійснивши цей шлях, Варлаам повернувся на Русь,
а після цього подорожував ще й у Константинополь134. Цей пасаж Патерика
про паломництво до Святої Землі Києво-Печерського ігумена у 60-х рр.
ХІ ст. перегукується з даними західноєвропейських джерел, в яких говориться, що число прочан до Палестини, очолюваних архієпископом
Майнцським Зігфридом, у 1064 р. досягало 7 тисяч осіб135.
Той факт, що в Палестині, незважаючи на арабське завоювання, не
тільки не припиняли свого існування, а й процвітали такі знамениті обителі,
як Лавра св. Сави Освяченого, кіновія прп. Феодосія Великого та інші монастирі, при яких, згідно з джерелами, знаходилися “странноприїмниці”
для прочан і навіть були провідники для богомольців136, змушує визнати
прощу до Святої Землі цілком можливою ще до хрестових походів. Це підтверджується і західноєвропейською практикою будувати у своїх землях
“копії” Гробу Господнього до походів “лицарів Христа”. Наприклад, у
“Хроніці” св. Губерта Арденського читаємо, що абат Т’єррі близько 1065–
1074 рр. здійснив перебудови в абатстві, яке носило ім’я цього святого:
“слева…снаружи построил новый ораторий, который именуется ad Sanctam
Jerusalem, по той причине, что заключает в себе явное подобие (contineat
expressam similitudinem) Господнего Гроба и Воскресения”137. Відомо, що
іноді такі церкви отримували назву “Святого Гробу” – Sanctum Sepulchrum.
Три хроніки, дещо розходячись у датуваннях, повідомляють про будівництво
у 1042–1046 рр. церкви Неві-Сен-Сепюлькр у Беррі. В усіх трьох хроніках
говориться, що храм був побудований “ad formam Sancti Sepulchri Jerusalimitani” – за формою Святого Гробу Єрусалимського. Серед святилищ, збудованих по образу Гробу Господнього вчені називають і церкву св. Беніна (Сен
Бенінь) у Дижоні, зведену абатом Вільгельмом у 1001–1031 рр.138
134

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик… – С. 24, 44.
Чтения о Святой Земле. Издание Императорского православного палестинского
общества. – СПб., 1900. – Вып. 54. – С. 27.
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Сладкопевцев П. Древние палестинские обители и прославившие их подвижники. – СПб., 1895. – Вып. III. – С. 2-10; там же. – Вып. І. – С. 18-20; там же. – Вып. II. –
С. 60-82.
137
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Саме в Святій Землі існували поховальні комплекси подібні до КиєвоПечерських. Відомо, що майже всі святі місця Палестини пов’язані з печерами. Варто згадати, що найважливіші християнські святилища були віднайдені святими Константином та Єленою саме у печерах, і донині є
печерами. Таким, наприклад, є Гроб Господній, печера Різдва Христового
та дім Святої Родини у Назареті і багато інших місць.
У Святій Землі “гробами” називалися зазвичай фамільні склепи. Назва
“вічний дім”, яка часто використовувалась у євреїв для гробниць, свідчить
про ту міцність та непорушність, яку мусили мати ці споруди. Назва іудейського кладовища походить від давньоіранського “шарама” (просвердлив,
прорубав) і вказує на те, як влаштовувалися подібні могили. Склепи висікалися в скелі, причому обиралися найміцніші шари “маляки” у нижніх
частинах схилів гір. “Якщо хтось придбав місце для гробниці, – говориться
в одному з розділів Тори – Мішні, – то перш за все він повинен видовбати
грот чотирьох ліктів завширшки на шість ліктів завдовжки, всередині гроту
потрібно видовбати кокім: три праворуч, три ліворуч та два напроти входу
в грот; кожен кокім мусить бути чотири лікті завдовжки, шість ліктів завширшки та сім п’ядей висотою. Рабі Симон сказав: можна зробити грот
завдовжки в вісім ліктів на шість ліктів завширшки, а всередині гроту тринадцять кокім: чотири праворуч, чотири ліворуч, три напроти дверей,
один – праворуч, інший – ліворуч від входу. Перед входом потрібно зробити atrium довжиною в шість ліктів, щоб у ньому могли розташуватися ті,
хто нестимуть гріб”139.
З цього опису можна зробити висновок про те, що подібний “гріб” був
штучною печерою на зразок чотирикутної камери. Вздовж її бічних стін
влаштовувались лежанки (кокім) для поховання померлих. Враховуючи те,
що ці “кокім” були своєрідними кам’яними ложами – пласкими, з поглибленням на зразок ясел140, можемо зробити висновок, що склеп разюче нагадував києво-печерські “крипти” з їхніми лежанками, розташованими
вздовж стін печерної камери.
Таким за своєю формою є і найбільше святилище християнського світу – Гріб Господній, що знаходиться в Єрусалимі у церкві Воскресіння і
дійшов до наших часів як печера з “ложем” (кокім). Судячи з опису Євангелія, нова гробниця, яку Йосип Аримафейський висік у скелі, знаходилася
неподалік від місця страти Христа. У печері до Спасителя нікого ще не ховали. Склеп, вірогідно, був незакінчений і презентував невелику печерну
камеру лише з одним “ложем”. Описуючи Гріб Господній, прочанин
139
Цит. за: Маккавейский Н. Археология истории страданий Господа Иисуса Христа. –
К., 1891. – С. 221.
140
Там же. – С. 222.
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ХІХ ст. М.І. Осипов зазначає, що це є поховальна печера, яких можна бачити в Палестині тисячі (! – Авт.): “Погребальные пещеры эти состояли,
обыкновенно, из иссеченного в скале притвора, из которого узкая и низкая
дверь ведет в высеченную в скале погребальную пещеру, где находятся …
иссеченные в виде корыта ложа, в которые клались покойники…”141.
Інші поховальні споруди києво-печерських підземель – “локули”
також мають аналогії в знаменитих печерах Палестини. Подібні поховання,
наприклад, у сакральному комплексі Гробу Господнього. За середньовіччя
тут був виявлений склеп, конструкція якого відповідала єврейським гробницям періоду Другого Храму. Традиційно цей склеп називається гробницею Іосифа Аримафейського та Никодима. Гробниця є поховальною камерою розмірами 2 × 2 м з дванадцятьма нішами-локулами. Як у гробниці
Іосифа Аримафейського, так і у печерах Київської лаври аркоподібні “локули” розміщені перпендикулярно до приміщення камери і мають два
метра завдовжки та півметра заввишки та завширшки142.
Цікаво й те, що палестинські склепи часто пов’язані між собою коридорами чи ходами. Отже, вони утворюють справжні печери, подібні до
лаврських. Найзнаменитіші з таких печер – це гробниці Царів та Пророків
на південній околиці Єрусалима. Гробниці знаходяться у Йосафатовій долині, де згідно з віруванням Церкви має відбутися Страшний суд.
У контексті нашої теми дуже важливо зазначити, що подорож прочан
до Палестини була і залишається понині пов’язаною з відвідуванням печер.
Так, після Єрусалима пілігрими зазвичай йшли на південь Святої Землі –
у Віфлеєм, де народився Спаситель світу, потім у Хеврон, де відбулося явлення праотцю Аврааму Святої Трійці та в Горню обитель, де сталася зустріч Богоматері з Єлизаветою.
У Віфлеємі найбільшою святинею є печера Різдва Христового, яка
презентує розгорнутий підземний комплекс із спорудами абсолютно подібними до києво-печерских “крипт”. Так, у стіні віфлеємської печери є
двері, які ведуть до цілої низки підземель. Праворуч знаходиться печера,
де янгол наказав Іосифу Обручнику йти в Єгипет з Пресвятою Богородицею та Немовлям. Там само є печера святих Немовлят, вбитих Іродом.
Звідти сходи ведуть наверх, де ліворуч у проході є гробниця Євсевія Кремонського, учня блаж. Ієроніма. Гробниця ж самого Ієроніма знаходиться у наступній печері. Нарешті, останню печеру ототожнюють також
з ім’ям блаж. Ієроніма († 420); у цій печері святий і помер. Неподалік від
базиліки Різдва Христового знаходиться так звана “Молочна печера”, яку
141
Чтения о Святой Земле. 46-е чтение. Осипов М.И. Храм Воскреения в Иерусалиме. – СПб., 1897. – С. 18.
142
Деревенский Б. О местонахождении Голгофы и гробницы Христа [Електронний
ресурс] // Режим доступу: www. derew.ru / golgotha.php
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План гробниць царів та пророків у Йосафатовій долині. Ізраїль

ототожнюють з перебуванням Святої Родини у Віфлеємі. Нарешті, у Віфлеємі знаходиться і “печера пастирів”, які побачили зірку, коли народився Христос143.
Про те, що священний коплекс Віфлеєма разюче нагадує лаврські печери з їхніми темними, вузькими та довгими коридорами, спорудами“криптами” та церквами свідчать описи прочан про печеру Різдва Христового: “От пещеры Рождества Христова, – пише М.М. Трипольський, –
тянется в северо-западную сторону узкий и темный ход, как бы подземная
галерея с другими пещерами. Подземелье это интересно само по себе, – в
нем есть несколько пещер с престолами и часовнями. Во-первых, у западного конца вертепа при повороте в коридор указывают отверстие водного
ключа, по преданию, истекшего для Святого Семейства; затем через несколько шагов по тесному проходу вправо пред вами является квадратная
пещера – часовня с престолом во имя Св. Иосифа Обручника. По тому же
143

Чтения о Святой Земле. – 41-е чтение. Хитрово В.Н. Русские паломники Святой
Земли. – СПб., 1898. – С. 18-21.
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коридору несколько ступеней вниз приводят к часовне невинно избиенных
Иродом младенцев. Это – пещера с толстой подпирающей свод колонной;
здесь за железной решеткой показывают и кости младенцев, убитых Иродом во дни Рождества Христова. Отсюда один прямо идущий коридор
ведет по лестнице в латинскую церковь св. Екатерины, другой же проход в
скале, идущий влево, приводит к небольшому алтарю – гробнице бл. Евсевия, аббата Кремонского, ученика и преемника бл. Иеронима по управлению вифлеемскими обителями; тут же за ним пещера, целиком иссеченная
в скале, где погребен бл. Иероним, а против его гроба – общая гробница
учениц Иеронимовых, бл. Павлы и ее дочери Евстохии. Происходя из знатного римского рода, они последовали за учителем и здесь в подземных обителях Вифлеема подвизались в молитве, посте и благодеяниях бедным…
Наконец, небольшой проход от этих гробниц вводит в большую прямоугольную, тоже иссеченную в скале, пещеру, но освещенную сверху небольшим окном: это часовня бл. Иеронима. Кроме алтаря, пещера эта
имеет в себе каменные скамейки, расположенные кругом стен ее. Прожив
в этой пещере 38 лет, бл. Иероним перевел св. Писание на латинский
язык”144.
Отже, у печерному комплексі
Віфлеєма не тільки повністю відтворено подію Різдва Христового, а й створено місце аскези та
поховання святих, що дозволяє
певною мірою зрозуміти і принцип побудови печер Київської
лаври. Влаштування у найдавніших Дальніх печерах лаври церков Різдва Христового та Благовіщення було не лише
відтворенням святинь Палестини, а й “трансляцією” на київські терени подій земного життя
Спасителя.
Шлях прочан після відвідання
Віфлеєма продовжувався далі на
південь – у Хеврон, до дуба Мамврійського, де патріарх Авраам
зустрічав Святу Трійцю. У ХевПідземні споруди Віфлеємського
роні в печерах знаходяться гробпечерного комплексу. Ізраїль
144

Чтения о Святой Земле. – 47-е чтение. Трипольский Н.Н. Вифлеем и его окрестности. – СПб., 1897. – С. 17.
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ниці святих патріархів та їхніх дружин – Авраама, Сарри, Ісаака, Якова та
Лії. Як відомо, Авраам вважається “батьком усіх віруючих”, тож Хевронський комплекс був та залишається однією з найбільших святинь. Неподалік від нього є монастир св. Іоанна Предтечі, де знаходиться печера Хрестителя, яка має подібну до києво-печерських крипт форму145.
Після Хеврона прочани зазвичай мандрували на схід до Йордану, проходячи долиною Кедрон. Спочатку вони відвідували поховальну печеру
Богоматері у Гефсиманії. Цей топос був пов’язаний з Успінням Пресвятої
Діви. Гефсиманська печера є однією з найбільших святинь християнства.
У ній знаходяться місця поховань свв. Богоотців Якима та Анни. Також тут
було поховано св. Іосифа Обручника. Ложе Богоматері (кокім) під час богослужіння слугує престолом, (трапезою). У давні часи над печерою існувала церква на честь Успіння Богородиці, про що на початку ХІІ ст. згадує
ігумен Даниїл146.
Особливо слід відзначити, що у найвідоміших сакральних комплексах
Палестини і, зокрема, Єрусалима було поширеним поєднання печерижитла, та печери-поховання в одному підземеллі, характерне і для печер
Київської лаври. Наприклад, у східній частині Єрусалима, неподалік від
Преторії знаходиться дім Богоотців Якима та Анни, де, згідно з церковним
переказом, народилася Пресвята Богородиця. Цей дім водночас є печерою-похованням. Описуючи свій шлях в Єрусалимі, ігумен Даниїл гооворить: “…ту есть двор, был Святаго Иоакима и Анны: на том месте создана церковь велика каменна, во имя св. праведных Иоакима и Анны. И
есть ту печера в камени изсечена исподи же под олтарем: в той печере
родилась Святая Богородица, и в той печере гроб Иоакима и Анны”147.
У цьому сенсі неможливо не згадати печеру св. Лазаря, яка також презентує типову єврейську гробницю подібну до києво-печерських крипт.
Описуючи гріб св. Лазаря, ігумен Даниїл говорить, що ця могила спочатку
була “келією” св. Лазаря: “в той печере гроб святаго Лазаря праведного и
келья его ту. В той келье Лазарь болев, умре, и ту ж бh воскреси его
Иисус”148. Цікаво, що в давнину у гробниці св. Лазаря існував християнський храм, тож, як і в інших святих місцях Палестини, тут відбулося поєднання печери-житла, печери-поховання та печери-храму, що характерно
і для Києво-Печерської лаври 149.
145
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Після відвідання печери св. Лазаря прочани вступали в Іудейську пустелю, що з давніх часів була місцем духовного подвигу відлюдників та ченців. З часів Давньої Русі відомими були описи життя цих подвижників, змальовані у творах аскетичної літератури: “Лузі духовному” Іоанна Мосха,
“Лавсаіку” Палладія Єленопольського та “Житії св. Отців” Кирила Скифопольського. Саме в печерах Іудейської пустелі виникли найзнаменитіші
чернечі обителі. Вони, очевидно, і слугували взірцем для києво-печерських
подвижників.
На жаль, ніхто з дослідників історії Києво-Печерської лаври не звертав
увагу на те, що в первісний період її існування у Святій Землі процвітала
Лавра прп. Сави Освяченого150 та кіновія прп. Феодосія Великого151, які
мали духовний досвід печерножительства і могли стати безпосереднім взірцем для давньоруської обителі. Окрім цих знаменитих палестинських монастирів, у ХІ–ХІІ ст. в іудейській пустелі існували Суккійська лавра (під
ім’ям обителі св. Харитона)152, лаври Каламоні153, прп. Герасима Йорданського, св. Іоанна Предтечі та інші154.
Крім того, на шляху прочан до Йордану в Іудейській пустелі знаходиться Сорокаденна гора чи Гора Спокуси, в одній з печер якої, що збереглася понині і є великою святинею, 40 днів постував Ісус Христос. Під цією
печерою розміщена печера Іллі Пророка, на честь якого у другій половині
V ст. у горі Спокуси було засновано монастир. Задля молитви іліоти усамітнювалися у печері Спасителя, де була церква, влаштована царицею Єленою.
Печери у Сорокаденній горі, так само, як і лаврські підземелля, глибоко
вдаються в гору. Вони піднімаються на два-три яруси та більше. За повідомленнями прочан, навіть у ХІХ ст. тут протягом Великого Посту перебували
подвижники155. Знаменно, що так само, як у печерах Київської лаври, у довгих рядах печер Сорокаденної гори у давнину покоїлися мощі Святих Отців –
“на кам’яних ложах, з оберненими до неба обличчями”156.
Отже, саме з Палестини у Києво-Печерському монастирі перейняли
традицію печерножительства як “життя у гробі”. Вочевидь, ця практика
співвідносилась з есхатологічною ідеєю кінця світу, Страшного суду та
Воскресіння померлих, яка набула особливого значення в чернецтві.
Однією з найбільших святинь Палестини, яку прочани відвідували на
шляху до Йордану, була Лавра св. Сави Освяченого, заснована у 483 р. в
150
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Там же. – Вып. II. – С. 92-93.
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Там же. – Вып. І. – С. 18-20.
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“юдолі плачу” над прірвою у скелях приблизно
за 20 км від Єрусалима.
Шлях з Єрусалима до
Лаври св. Сави займав
близько 3-4 годин пішки.
Прочани проходили повз
Яффські ворота, потім,
обігнувши Сіон, спускалися у долину синів Енномових. Звідси шлях
ішов на південь Кедронською долиною, яка отримала назву Вогняної
Лавра св. Сави Освяченого. Ізраїль
чи Чернечої долини, виходячи з її есхатологічної символіки: вважалося, що на Страшному суді
вогняна ріка потече Кедронською долиною у Мертве море. Назву долини
“Чернеча” надали цій місцевості як згадку про ченців, які населяли печери
з обох боків долини. Одна з таких печер, дуже подібна до києво-печерських, називається Руманія. Спочатку це була широка давньоєврейська
гробниця з поховальними ложами; згодом вона слугувала житлом для відлюдників157.
Лавра св. Сави Освяченого була заснована як печерна обитель. Так,
у Житії святого Сави розповідається, що однієї ночі цей великий аскет,
який оселився в пустелі, вийшов із своєї печери в долину. Раптом над західним стрімчаком потоку Кедрон він побачив вогняний стовп від землі
до неба. Споглядаючи це страшне видиво, він міркував про те, що сказано
у Святому Письмі про “Лествицю”, яку бачив патріарх Іаков. Коли ж
св. Сава прийшов на вказане Богом місце, то побачив велику і “дивовижну” печеру, яка зсередини мала вигляд церкви, тому що в ній із східного боку знаходилося відділення зі склепінням158. Ця так звана “Богоздана” печерна церква стала попередницею знаменитої Богородичної
церкви Лаври св. Сави. Остання була прообразом Великої Печерської
церкви – Успенського собору Києво-Печерської лаври. Принаймні у Житії
прп. Феодосія Печерського проводиться паралель між чудесним влаштуванням “Богозданої” церкви у Лаврі св. Сави та будівництвом Успенського собору Києво-Печерського монастиря. Тоді прп. Феодосію Пе157
Чтения о Святой Земле. – 44-е чтение. Хитрово В.Н. Русские паломники в Святой Земле. Лавры свв. Саввы, Феодосия и Харитония. – СПб., 1898. – С. 4-5.
158
Палестинский патерик. Житие преподобного Саввы Освященного. – М., 1996. –
С. 189.
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черському явився вогняний пломінь, який вказав святому місце, де мав
бути зведений Успенський собор159. “Богоздана” церква св. Сави була
одним з відомих місць пошанування прочанами. Описуючи Лавру св.
Сави, ігумен Даниїл зауважує: “Есть же къ западу лиць ту подъ скалою
каменна печера велика: въ той печерh церковь Святыя Богородицы. И
ту печеру показа Богъ ему столпом огненнымъ, прежъ живущему ему
единому въ потоцh том. Есть бо келья св. Саввы первая, идhже жилъ
единъ прежъ, суть бо подалhе от нынhшнія Лавры, яко полверсты
вдалhе, оттуду показа Богъ ему столпомъ огненнымъ, надъ мhстом
тhм, идhже есть ныне Лавра св. Саввы; есть бо дивно место то”160.
Якою була на початку ХII ст. обитель св. Сави можна проаналізувати,
виходячи зі слів ігумена Даниїла. Описуючи Лавру, наш прочанин повідомив, що бачив у ній скельні келії, умови життя в яких здавалися неможливими, тому що ці келії знаходилися “по обема сторонама потока (Кедрон. –
Авт.) ...на скалах, яко звезды на небеси утвержены”161. Далі Даниїл описує
життя в печерах поблизу Лаври св. Сави: “И ту же есть место близ Лавры
на полдни лицем; имя месту тому Рува, близ моря Содомского: суть ту
горы каменные высоце, печеры же многы в горах тех; в тых печерах живуть святии Отци пустынницы в пустыни той страшной, безводной; и ту
же есть жилище пардусам и осли диви ту мнози”162.
Цікаво, що Лавра св. Сави, яка ніколи не припиняла свого існування,
описується прочанами як ідейно та функціонально єдина територія –
“гора”, де житло-печера, могила-печера та церква-печера тісно взаємопов’язані між собою. “Вся лавра лежит на обрыве скалы, склоняющейся
на юг, – пише В. Хитрово (ХІХ ст.), – …она вся состоит из сооружений,
возвышающихся в беспорядке одно над другим и связанных между собой
лестницами и переходами…”163. Далі прочанин зазначає: “Почти невозможно описать обстоятельно внутренность лавры, до того в ней переплетены спуски и подъемы, келии и проходы, пещеры и церкви. Пройдя калитку, спускаешься ступеней на 50 вниз, затем проходишь ряд келий,
проходов, высеченных в скале, и выходишь на небольшую площадку,
среди которой возвышается небольшая постройка, напоминающая часовню над местом Вознесения Господня. В этой часовне некогда почивали
мощи св. Саввы Освященного”164.
159
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Православный палестинский сборник. – Т. 1. – Вып. III. – СПб., 1883. –
С. 54.
162
Путешествие игумена Даниила по Святой Земле в нач. ХII века (1113–1115). –
СПб., 1864. – С. 69.
163
Чтения о Святой Земле. – 44-е чтение... – С. 12.
164
Там же. – С. 7.
160

206

Розділ 3. Ієротопія печер Київської лаври

Звернемо особливу увагу на те, що поруч з цією каплицею існувала поховальна печера: “Кругом часовни обширное подземелье, высеченное в
живой скале, служит усыпальницей для древних и современных обитателей
Лавры. Вход в него через отверстие, заложенное камнем с железным кольцом и замурованное известью, отверстие это открывается только тогда,
когда понадобится спустить туда усопшего. Он кладется на один из каменных одров, находящихся в усыпальнице и остается на этом месте до тех
пор, пока потребуется одр для нового покойника; тогда, если тело прежнего уже истлело, кости омывают по чину и складывают в особый угол, а
череп помещают на полке в ряду других”165.
Як бачимо, у ХІХ ст., коли було зроблено це описання, печерні поховальні приміщення з ложами використовувалися як кістниці, проте більш
ранні повідомлення прочан свідчать про інше. Так, описуючи Лавру св.
Сави, ігумен Даниїл повідомляє, що поряд з її Богородичною церквою знаходився гріб св. Сави: “Посреди церквей тhхъ есть гробъ св. Саввы,
вдалhе отъ великія церкви 4 сажени; надъ гробомъ св.Саввы теремецъ
красно учиненъ. И ту лhжатъ мнозіи въ тhлесахъ св отцы: Иванъ Епископъ, Сихастъ, Иванъ Дамаскинъ; ту лежатъ и св. Феодоръ, Едесскій
Епископъ, Михаилъ сыновецъ его; и ту есть св. Евфродитъ; ту лежатъ
и иніи св. отцы; а тhлеси ихъ яко живи суть, и благоуханіе отъ нихъ исходитъ несказанно ”166.
Отже, поблизу поховання св. Сави було влаштовано усипальницю, де
так само, як у печерах Київської лаври, спочивали нетлінні мощі святих
Отців. Значить, у давнину в лаврі св. Сави поховальний обряд відрізнявся
від того, що описують прочани ХІХ ст. З давніх часів тут збереглися самі
поховальні приміщення – “печери з одрами”, що, вочевидь, презентували розповсюджений тип іудейської гробниці з ложами – “кокім”, абсолютно подібними до києво-печерських крипт. Тож, ніщо не заважає
припустити, що в давнину у Лаврі св. Сави нетлінно покоїлись тіла святих
Отців. Вони лежали на одрах (кокім) у печерах, так само, як, наприклад,
у печерах Сорокаденної гори. Подібний спосіб поховання, поза сумнівами, і був сприйнятий києво-печерськими подвижниками як сакральний прототип.
Такі поховання, вочевидь, були розповсюджені не лише у Лаврі св.
Сави, але й в інших знаменитих обителях Палестини. Описуючи поховальний комплекс Лаври св. Євфимія, ігумен Даниїл так само говорить про нетлінність мощей її святих угодників, що почивають “як живі”: А
“ отъ Лавры
св. Саввы, на востокъ лиц, за горою, есть монастырь св. Евфимия, верстъ
165
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10 вдалее от Лавры. И ту лежит св. Евфимий, и иніи мнози св. отцы, яко
живи телеса их лежат…”167. Відомий духовний письменник А. Муравйов,
який відвідав Лавру в 1850 р., зазначив, що під головною церквою обителі
з боку вівтаря лишився спуск в усипальницю братії, де ще зберігалися кістки. Трохи вище цієї усипальниці “приникла к скале сама гробница Великого Евфимия под аркой, украшенной крестами…”168.
Особливу цікавість щодо влаштування печер та поховального обряду в
них викликають обителі св. Харитона, яких відомо три – Фаранська, Єрихонська та Суккійська Лаври. Згідно з переказами, першою була заснована
Фаранська Лавра поруч з Ейн-Прат у Ваді – Кельт, потім з’явилася Єрихонська і вже третьою – Суккійська Лаври169. Фаранська Лавра розташована приблизно за 10 км на північний схід від Єрусалима в дикій ущелині
з обох берегів Кутілійського потоку, в берегових печерах та гротах. Саме
вона стала “матір’ю” інших обителей Святої Землі. З неї походили прп. Євфимій Великий і Феоктист, який взяв звідси устав та надав його своїм монастирям. Лавра вважалася однією з найвідоміших обителей, серед яких
Лаври св. Євфимія Великого, св. Сави Освяченого та кіновія прп. Феодосія. Час розквіту Лаври св. Євфимія – VІ ст. Вона існувала ще у VІІІ ст., а
на початку ІХ ст. була на якийсь час залишена ченцями. Подальша її доля
невідома.
Цікаво, що устрій її печер дуже подібний до скельних монастирів
Криму. Ось як у ХІХ ст. описав Фаранську обитель голова руської духовної
місії в Єрусалимі архімандрит Леонід: “По обеим сторонам потока Фара
(древний Кутилийский) в скалистых берегах повсюду виднеются пещеры,
частью природные, частью искусственные; пещеры снизу вверх идут рядами, поднимаясь друг над другом выше и выше; многие из них недосягаемы и совершенно недоступны. Пещеры имеют правильные отверстия,
которые, очевидно, служили вместо окон и дверей; они показывают, что
здесь когда-то обитали люди. На правой стороне потока в отвесно обсеченных скалах – большая пещера; в ней видны семь правильно изсеченных отверстий, которые идут в один ряд; это, как видно, бывшие окна и
двери. В пещеру эту проникнуть можно только через круглое отверстие,
до которого с большим трудом поднимаются по наложенным одна на другую каменным глыбам; отверстие выводит на площадку…, откуда по ступеням поднимаются к двери, изсеченной в скале. Эта дверь ввела меня в
пещеру, правильно обделанную в виде комнаты в 5,5 шагов длины и 4 ширины, вышиною в человеческий рост. Рядом с ней с левой (восточной)
167
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стороны два отделения (комнаты), а с правой (западной) одно. Все эти четыре отделения пещеры сообщаются между собой посредством дверей,
правильно изсеченных в разделяющих их стенках. В углу второго отделения ниша в роде жертвенника. Западное отделение самое большое: 12
шагов в длину, 10 в ширину, с тремя окнами. Это отделение могло служить
церковью, а средние – для стояния братий. Повсюду видны следы штукатурки; на стенах в некоторых местах уцелели фрески. У северной стены
западного отделения спуск в усыпальницу, находящуюся под этим отделением; там видны человеческие кости. Над входом в усыпальницу растет
куст благовонной травы. На правой же стороне потока в нижнем ярусе находится другая большая пещера, ширины она имеет 10 шагов, длины 20;
стены не обделаны. В каменьях и глыбах заметны здесь полуобрушившиеся всходы в верхний ярус пещер. При пещере снаружи висит природный… навес. Внизу у потока остатки древних сооружений, приспособленных для жизни многочисленного общества: это цистерна, на нижней
площадке – арка водопровода, …и следы древней мельницы, правильно
изсеченной в береговой скале. Чем дальше вглубь ущелья, тем скалы
выше, и число пещер больше. На северной стороне потока отвесные
скалы изрыты пещерами на разной высоте, искусственно вырытыми в каменных массах”170.
Цікаво описує поховальну печеру цього комплексу прочанин ХІХ ст.
В. Хітрово, який говорить, що усипальниця: “представляет собой небольшую овальную пещеру, боковые ниши, ведшие в отдельные погребальные
пещеры, заложены. Здесь, по всей вероятности, покоится св. Харитон Исповедник среди своих духовных чад, завещавший погрести себя в первом
своем монастыре, в той пещере, где он был взят разбойниками…”171.
Як свідчить ігумен Даниїл, за середньовіччя з обителлю Харитона співвідносили й інший печерний комплекс, а саме Суккійську лавру, розташовану на південний схід від Віфлеєма. Від цієї обителі – колись найбільшого
з монастирів св. Харитона – майже нічого не лишилося, окрім руїн стіни
сторожової вежі. Навколо – багато печер, де усамітнено жили та молилися
ченці. Найпросторіша печера св. Харитона має 55 залів та 4,5 км коридорів.
Цей підземний лабіринт – найбільша крейдова печера в Ізраїлі. Згідно з
переказом, в ній жив та помер св. Харитон, а задовго до цього саме у цій
печері переховувався від царя Саула майбутній цар Давид.
Побувавши у Суккійській лаврі, Даниїл записав: “И есть на полудне
лиц от Вифлеема манастырь святаго Харитона на той же реце Афамьстей, и есть близъ моря Содомскаго, в горахъ каменныхъ; и пустыни
170
171

Сладкопевцев П. Древние палестинские обители... – Вып. І. – С. 16-18.
Чтения о Святой Земле. – 44-е чтение... – С. 30-31.

209

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

около его. Грозно и безводно есть
место то, и сухо. Есть подъ нимъ
дебрь камена и страшна зело; около
был весь градом оделанъ посреде
же града того есть 2 церкви, в велицей же церкви есть гробъ святаго Харитония, а вне огородья
есть усыпалница: то розно создано;
в той же усыпалнице св. Отец телеса яко живи лежатъ: ту бо их лежитъ боле семи сотъ (700 ! – Авт.).
Вхід до печери св. Харитона
у Суккійській лаврі. Ізраїль
Ту лежитъ святый Кириякъ Исповедникъ, теломъ яко живъ и весь целъ; ту лежатъ Ксенофонтовы два сына
Иванъ и Аркадий, много благоухание исходит от них”172.
Отже, ще у ХІІ ст. існувала та діяла Суккійська обитель, відома як Лавра
св. Харитона. У ній, так само, як і в інших знаменитих печерних монастирях Святої Землі, у нетлінні спочивали мощі сотень (! – Авт.) святих Отців.
Вражає структура печери Суккійської Лаври, багато в чому подібна до
києво-печерських підземель. Ось як її описав у ХІХ ст. П. Сладкопєвцев:
“Эта пещера глубоко вдается в гору и состоит из ряда непрерывных ходов,
галерей и изгибов с боковыми ходами и из множества разной величины
пещер и комнат; это – целый подземный лабиринт, образованный самой
природой. Из пещер одни имеют вид небольших круглых комнат; другие
представляют огромные залы 100 и более футов длины со сводами и куполами. Ходы и галереи во многих местах столь низки, что нужно по ним
ползти, а в других представляют широкое пространство. Во многих местах
пол издает глухой звук, потому что различные этажи ходов поднимаются
один над другим. В самых последних ходах проделаны ниши. Черепки с
пеплом, обломки саркофагов, здесь находимые, указывают на то, что пещера служила для погребения. Есть в разных местах древние надписи; но
их прочитать трудно”173. Відтак, мова йде про єдину розгалужену печеру, у
найвіддаленіших частинах якої влаштовані поховальні ніші (кокім? –
Авт.), що важко не порівняти з печерами Київської лаври. Різниця полягає
у тому, що останні були не природними, а штучними, отже, в них не було
величезних залів та багатьох поверхів.
Цікаво, що і в кіновії прп. Феодосія Великого, яка знаходилася на віддалі приблизно 7-8 км від Лаври св. Сави Освяченого, також існувала велика та розгалужена поховальна печера, розміщена під головним храмом
172
173
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обителі. З цього приводу В. Хітрово пише: “Под храмом простирается обширная пещера со многими ходами, некогда место уединения, а впоследствии место упокоения прп. Феодосия”174.
Сакральна топографія Києво-Печерської лаври свідчить про те, що Палестина, де практично всі релігійні центри були ідейно та топографічно
пов’язані з печерами та “гробами”, стала джерелом духовного натхнення
для засновників славетного давньоруського монастиря. На наше переконання, топографія лаврських печер тісно пов’язана з розміщенням Великої
Успенської церкви. Якщо цей головний монастирський храм у семантичному плані уособлює Святу гору Сіон, де сталося Успіння Богоматері, то
логічно припустити, що лаврські печери, які знаходяться на південь від Успенського собору, є тими чисельними святими “гробами”, що розташовуються на південь від Сіону.
Йдеться про поховальний комплекс монастиря св. Онуфрія Великого.
Це так звана “Акелдама” чи “поле крові” – ділянка землі, що належала
гончару і була придбана за 30 срібняків, кинутих у спокуті Юдою в ноги
первосвящеників. Згадана земля стала цвинтарем для прочан, а з часом перетворилася на місце престижного поховання. У ІІІ ст. в одній з цих гробових печер оселився прп. Онуфрій Великий. Він прожив “у гробі” 3 роки,
після чого повернувся в свою пустелю. Сутність подвигу святого різні джерела тлумачать по-різному. Одні з них коротко повідомляють, що він “відмолив Акелдаму у Бога”, інші говорять, що він “вимолив у Бога усіх похованих в Акелдамі”. Так чи інакше, але молитовний подвиг знаменитого
єгипетського відлюдника не був забутий –
згодом землю придбала Єрусалимська
Патріархія і заснувала
тут грецький монастир
присвячений
прп. Онуфрію Великому. У монастирі збереглася печера, в якій
жив та молився святий. Монастирський
храм на честь св. Онуфрія Великого існує з
давніх часів донині та
Акелдама. Ізраїль
займає видовбану в
174
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скелі давньоєврейську печеру з поховальними нішами. Звідси бере початок православна традиція освячення каплиць на кладовищі на честь
прп. Онуфрія Великого.
Крім цих печер, у самому монастирі та в безпосередній близькості від
нього є й багато інших, у тому числі заповнених людськими кістками.
Земля Акелдами пошановувалася у християн як священна, тому у середні
віки вони відвозили її звідси на кораблях для того, аби розсипати на кладовищах Європи. Наприклад, в Париж та Пізу, на кладовище Campo Santo.
У перші століття нової ери подорожан ховали в Акелдамі у давніх єврейських гробницях, використовуючи їх багаторазово. Однак у ІV ст. цариця Єлена побудувала тут усипальницю – спеціальну велику споруду, яка
призначалася для безкоштовного поховання померлих в Єрусалимі християнських прочан. Ця усипальниця використовувалась також для поховання ченців сусідніх монастирів, які були родом з інших країн. Як і вся
Акелдама, усипальниця слугувала почесним кладовищем, де ховали аж до
початку ХІХ ст.; за свідченням джерел над нею існувала церква.
Усипальниця була наполовину вирубана у скелі, наполовину збудована
з каменю. Її верх був закритий великим склепінням, що спиралося на пілястри з кількома отворами, крізь які проникало світло та вносили мертві
тіла. Розміри усипальниці складали близько 24 м завдовжки зі сходу на
захід, 18 м завширшки та 9 м заввишки у північній частині. Будівля містила
декілька гротів природного походження, які колись використовувалися як
могили єврейського типу175.
Це місце було майже обов’язковим об’єктом пошанування паломниками. На початку ХІІ ст. відвідав його й ігумен Даниїл, котрий написав про
дивно влаштовані “гроби” у печерах цього монастиря, де ховають “пришельци страннии”. Поховальний комплекс монастиря св. Онуфрія зберігся
до наших днів. Вражає абсолютна подібність його “гробів” до приміщень
печер Київської лаври – “крипт” та “локул”.
Свідчення Трифона Коробейникова, який подорожував до Єрусалима
у 1583 р., може пролити світло і на самий поховальний обряд у “гробах”
Акелдами. Цей обряд, вочевидь, був розповсюджений у Святій Землі, в
тому числі і в згадуваних вище знаменитих чернечих обителях. Ось що
пише середньовічний прочанин: “Село Скудельниче, за Сионом, на другой
горе находящееся, есть то самое место, которое для погребения странных
куплено Иудейскими Архиереями, когда Иуда, предавши Христа за тридцать сребренников и познав пребеззаконнейшее свое преступление, повергнув пред ними сии сребренники, сокрывшись удавился, а Архиереи,
175
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Поховальна крипта Акелдами.
Ізраїль

Поховальна крипта Акелдами.
Ізраїль

взяв оные, определили купить
сие место, называемое село
Скудельниче, которое до того
времени сего названия не
имело, поелику на нем никто
не жительствовал, но был
один только пастырь; а потом
уже сделана и каменная с
дверьми пещера, с двумя находящимися в ней закромами.
В сию пещеру, как сказывают,
кладутся тела умерших ХриПоховальні локули Акелдами. Ізраїль
стиан, не только тех которые,
прибыв от Востока и Запада для поклонения гробу Господню и прочим
Святым местам, умирают в Иерусалиме, но даже и сих, кои хоть бы несколько лет живя в оном и будучи уже постриженными, умирали, то и таковых в сем месте погребали, и всякое тело долженствует лежать не погребенно сорок дней, по прошествии которых нарочно приставленный для
того человек, вошед в пещеру, разделяет на две части: того есть тело, превратившееся в землю, кладет лопатою в закром, а кости, собравши, опускает в другой, ибо утверждают Иерусалимские жители, что всякое тело
умершего человека в сороковый день отделяется от костей”176.
Отже, в монастирі св. Онуфрія тіло померлого впродовж 40 днів залишали в печері на поховальному ложі – кокім. Потім кістки переносили до
спеціальних приміщень також розташованих у печерах. У давнину вважалося, що земля Акелдами здатна швидко розкладати тіла померлих. Проте
176
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у інших знаменитих палестинських обителях, так само, як і в Києво-Печерському монастирі, під час впровадження цієї поховальної практики, вочевидь, зіткнулися з тим, що тіла багатьох подвижників не зотлівали. Тоді
нетлінні мощі святих Отців залишали у поховальних печерах, які перетворювалися на сакральні комплекси, або переносили до спеціально влаштованих усипальниць.
Значення монастиря прп. Онуфрія Великого (Акелдами) для прочан
зі всього християнського світу не могло не відобразитися у традиції пошанування святого аскета в країнах християнської Ойкумени. У цьому зв’язку
цікавим питанням є час поширення культу прп. Онуфрія Великого на Русі.
Хоча перше письмове свідоцтво про наявність мощей святого пов’язане з
Галицько-Волинським князівством та відноситься до другої половини
ХІV ст. (літописний “Список руських міст далеких і близьких” (1373–
1395)177, культ св. Онуфрія на Русі, вочевидь, є набагато давнішим. Побіжно
про це свідчить “Повість врем’яних літ”, де під 1147 р. згадується чернігівський єпископ Онофрій, який був одним з найактивніших учасників з’їзду
архієреїв у Києві з нагоди призначення нового митрополита Клима Смолятича.
Про пошанування прп. Онуфрія у ранньосередньовічному Києві, і зокрема у Києво-Печерському монастирі, свідчать і мощі прп. Онуфрія Мовчазного (ХII ст.), що й досі спочивають у Ближніх печерах Київської
лаври178.
Очевидно, образ прп. Онуфрія за середньовіччя співвідносився з печерами та печерножительством не тільки через Акелдаму: на горі Синай ще
й досі перебуває печера, де, згідно з церковною традицією, він жив та
помер179.
Про популярність святого на Русі з найдавніших часів свідчать розписи
Софії Київської (1011–1018 рр.). Симптоматично, що прп. Онуфрій зображений у цьому храмі двічі – у південній зовнішній галереї та в самому
центрі храму – напроти входу у жертовник. Як відомо, вівтарна частина
храму завжди ідейно співвідносилася з печерою. До того ж, зображення
прп. Онуфрія напроти жертовника, як гадаємо, мало літургійне підгрунтя.
Згідно з давніми церковними переказами, прп. Онуфрій Великий прагнув
причащатися Тіла та Крові Господньої щодня.
Скоріш за все, рання Руська Церква володіла мощами святого. Так,
привертає увагу витертість верхнього фарбового шару на лівому коліні
177
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св. Онуфрія, зображеного на фресці у південній зовнішній відкритій галереї Софії Київської. Н. Нікітенко вважає, що у цьому місці знаходилася
частка мощей преподобного, до яких прикладалися численні віруючі180.
Цікаво, що у Софії Київській знаходиться і фрескове зображення св.
Сави Освяченого, яке розміщене на лицевому пілоні стовпа в одному з головних компартиментів храму – у приділі Іоакима та Анни. Тут під час богослужіння знаходилася духовна та світська знать. Образ преподобного, як
довела Н. Нікітенко, був ідейно пов’язаний з темою заснування Церкви на
Русі та народженням вітчизняного чернецтва181. Св. Сава є автором першого церковного уставу, відомого як Єрусалимський. Вважається, що цей
устав з’явився на Русі не раніше кінця ХІV ст., а до цього регулятором богослужбового життя на Русі був типікон патріарха Олексія Студита. Присутність на видноті в найбільш “елітному” місці Софії образу св. Сави є
свідченням того, що насправді Руська Церква до введення СтудійськоОлексіївського уставу керувалася Єрусалимським типіконом. Річ у тім, що
Студійський устав був призначений для кіновіальних, тобто спільножительних монастирів, а Єрусалимський призначався для келіотських – особножительних чернечих обителей. Як вважає Н. Нікітенко, на зорі християнської історії Русі, коли в Києві при парафіяльних храмах для їх
обслуговування були засновані невеликі келіотські обителі, найбільш прийнятним був Єрусалимський устав св. Сави Освяченого. Проте для митрополичого храму Русі були запозичені й деякі норми уставу Софії Константинопольської, яка відрізнялася особливою пишністю богослужіння182.
Враховуючи вищесказане, припускаємо, що в Києво-Печерському монастирі на початку його історії до введення Студійсько-Олексіївського уставу, існували більш давні традиції печерножительства та поховального обряду. Вони були принесені в обитель з Палестини і мали для печерян
великий авторитет та значення. Скоріш за все, ці традиції обумовлювалися
не лише особистим контактом засновників Києво-Печерської лаври з святинями Палестини, а й нормами уставу Лаври св. Сави Освяченого. Імовірно, саме цей устав регулював богослужіння та життя перших подвижників Києво-Печерського монастиря. Отже, на зорі своєї історії
Печерський монастир був обителлю на зразок Лаври св. Сави Освяченого,
в якій перебували як анахорети, так і келіоти. Практика аскези та поховань
у печерах за уставом Лаври св. Сави мала місце у Києво-Печерському монастирі навіть після того, як прп. Феодосій увів в обителі Студійський кіновіальний устав. Ця практика не тільки не була припинена очільником
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монастиря, а й активно ним впроваджувалася (здійснення поховань братії
у печерах) та дотримувалася (печерний затвор прп. Феодосія на час Великого посту). Це можна пояснити реаліями життя у Києво-Печерській обителі, яке проходило в умовах духовної співпраці келіотів та анахоретів, стосунки між якими ніколи не носили ознак “боротьби двох течій чернецтва”.
Знаменно, що в основі уставу Лаври св. Сави лежить Святогробський
типикон, яким користувалися у найдавнішій Сіонській церкві. Початок
цієї церкви пов’язували з днем Зішестя Святого Духа на апостолів, які зібралися у Сіонській горниці. Сіонська церква називалася “Матір’ю усіх
християнських церков”183. Недарма у Києво-Печерському патерику говориться, що перша спільнота ченців складалася з 12 осіб184. Це явно співвідносить засновників Києво-Печерського монастиря з 12-ма апостолами
Христа. Тож, устав св. Сави, який визначав життя у Києво-Печерському
монастирі до введення Студійсько-Олексіївського уставу, вочевидь, сприймався прпп. Отцями Печерськими в контексті еклесіологічної ідеї, що була
“наріжним каменем” усіх ієротопічних процесів на Русі.

3.3. Сакральна місія лаврських печер
Печери Київської лаври, які вивчалися лише в археологічному та певним чином в спелеологічному аспектах, вже давно потребують комплексного культурологічного та релігієзнавчого дослідження на рівні вимог сучасної історичної науки – з урахуванням парадигм середньовічної
ментальності та православної культурної традиції185. Через відсутність у
науці такого бачення унікальної пам’ятки середньовіччя символічний зміст
знаменитих лаврських печер трактується на рівні сенсорного сприйняття
сучасної людини. Наприклад, А. Реутов визначає враження людини, яка
заходить у печери, як відчуття зміни навколишнього середовища – коли
“грунт, що оточує з усіх боків, заступив собою повітря… Мирська суєта,
розмаїтість наземного світу поступаються темряві й тиші. При переході із
зовнішнього світу до підземного, нерухома маса породи, здавалося, сприяє
гальмуванню тілесного життя та звільненню духовного”.
Дослідник “відчуває” ефект іншого виміру, що народжується протягом
руху печерним коридором. Цей вимір має не тримірну і навіть не двомірну,
а одномірну природу. Подібне відчуття, на думку А. Реутова, викликане
183
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значно більшою довжиною печерного лабіринту порівняно з площею, яку
займають споруди підземель – келії, церкви та крипти. Як зазначає дослідник, у печерах змінюється і сприйняття часу, адже людина, яка йде підземним лабіринтом зі свічкою, немовби несе разом із собою мінливий фраґмент простору, доступний зорові. Отже, народжується відчуття, що “ви
йдете, а вік стоїть”186.
Безперечно, подібні спостереження мають сенс з точки зору чуттєвого
сприйняття печер, проте вони нічого не говорять про духовні (релігійні,
ідейно-символічні) витоки їхнього створення. Тому, наприклад, коли виникає закономірне запитання, навіщо ж було прокопувати по суті “безкорисні”, позбавлені житлових чи поховальних приміщень довгі коридори,
дослідник відповідає, що таким чином виявлялося Богоугодження, адже
людина томила себе добровільною працею187.
Така відповідь передбачає хаотичний розвиток печер, тоді як це абсолютно не так. На планах лаврських підземель ми бачимо певну “структуру”: Варязькі та Дальні печери розвивалися по осі південний схід-північний захід. Причому відгалуження цих печер в основному повертають на
північ – за годинниковою стрілкою. Інакше сплановано Ближні печери.
Основна вісь цього комплексу проходить з півдня на північ. Примітно, що
Ближні печери розвиваються у двох напрямках: перший – східний, де розташовані печерні церкви та келії; другий – західний, де влаштовано довгу
звивисту галерею з похованнями у локулах та ще одну галерею з підземною
“трапезною”.
Останнім часом Ю. Шевченко висунув гіпотезу про те, що лаврські печери мали “кільцеподібну структуру”, а радше – конфігурацію замкненого
у кільце трикутника. Дослідник виводить ґенезу такої “планіметрії” печер
середньовічних монастирів від поховальних комплексів Давнього Єгипту.
Причому планування печер середньовічних обителей, на думку Ю. Шевченка, пов’язане не тільки з використанням ченцями деяких планових схем
та типів підземних споруд Давнього Єгипту, а й з літургійною практикою,
яка мала місце у монастирях: “К эпохе XVIII–XX династий были выработаны две принципиально различных схемы структурных планов для подземных
погребений. Для первого характерны спуски и повороты вырубленных в
толще скалы галерей под прямым углом (и не один раз), запутывавшие непрошеного посетителя, спустившегося в гробницу в поисках погребальной
камеры. Этот тип лабиринта представлял галерею, разветвляющуюся глубоко под землей, и осложненную наличием подземных помещений (заупокойных храмов). Вторая структурная схема подземных сооружений пред186
187
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усматривала прямое попадание солнечных лучей в погребальные помещения и подземные залы. Эти прямые галереи, осложненные ступенчатыми
спусками и выходящие в колоннады подземных залов, имели параллельные ходы, идущие от наиболее глубокой камеры-усыпальницы, в сторону
выхода. Такая “прямоугольная” планировка тоже создавала лабиринт, который позволял обойти подземные помещения по некоему замкнутому
контуру. Если в эпоху Нового Царства древнеегипетские подземелья этого
типа чаще всего имели прямоугольную планировку, то в более древних сооружениях существуют как прямоугольные плановые решения, так и замкнутые контуры, построенные как треугольник. Последнее обстоятельство является чрезвычайно важным для рассматриваемой темы, поскольку
множество подземных монастырей средневековья построено по этой
принципиальной схеме. Повороты подземных галерей под прямым углом,
как в древнеегипетских структурных планировках подземелий первого
типа, тоже использовались при построении средневековых христианских
монастырских подземелий. Связь планиметрии погребальных и культовых
древнейших подземных сооружений Египта, использовавшихся самыми
ранними христианскими монашескими общинами в качестве своих подземных монастырей, позднее повторяется в планиметрии Римских катакомб, а также в планировке еще более поздних подземных монастырей славянского мира. Такие повторения свидетельствуют об органичном
включении некоторых плановых схем и типов подземных сооружений в
литургическую практику, целям которой подобные помещения и служили в самые ранние времена христианства – после 135 г. н.э., когда христианские общины Палестины вынуждено перемещаются в Египет. Наработка в духовной молитвенной практике происходила в четко
выработанных еще в глубокой дохристианской древности типах пещерных сооружений, которые становились канонически обязательными”188.
На жаль, цікава думка дослідника про літургійний чинник створення
печер середньовічних монастирів не знайшла подальшого розвитку.
Отже, залишилася неусвідомленою ідейна канва розбудови середньовічної печерної “планіметрії”.
За весь час вивчення печер Київської лаври зроблено тільки одне важливе з точки зору їхнього семантичного задуму спостереження про те, що
вони уподібнювалися Гробу Господньому, який є нічим іншим, як невеликою печерою, видовбаною в скелі. Отже, ховаючи себе за життя у печері,
подвижники, уподібнюючись Христу, прагнули через це воскреснути для
життя вічного189.
188
189
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Цікавими є археологічні дослідження Варязьких печер, що проводилися за завданням дирекції Національного Києво-Печерського заповідника та з благословіння намісника Києво-Печерської Свято-Успенської
Лаври єпископа Павла у 1998 р.190 Найближче до давнього входу в печери
розташована келія, позначена у звіті під № 4. На західній стіні келії виявлено зображення хреста-Голгофи, висічене знаряддям з пласким прямим
лезом. Як вважає керівник археологічної групи, котра досліджувала Варязькі печери – М. Стрихар, це графіті можна датувати ХІ ст., оскільки:
“...крест вытесан тем же орудием, что ход и келия”. На думку археолога,
ця келія могла належати прп. Антонію191.
Як думаємо, зображення хреста-Голгофи на західній стіні келії, вочевидь, співвідносилося з палестинськими реаліями, адже Свята Гора Голгофа знаходиться саме на заході Єрусалима. Тож, дію копання печер у західному напрямку прп. Отці, можливо, асоціювали з шляхом Христа на
Голгофу, яка знаходиться на заході.
У “Слові” Києво-Печерського патерика “Что ради прозвася Печерьскый манастырь”, в основу якого було покладене Житіє прп. Антонія, прослідковується ідейна паралель між заснуванням монастиря та дією перетворення “нечистого” місця на святе. Саме молитва та невтомна аскетична
праця прп. Антонія поклали початок “розгортанню” Києво-Печерського
монастиря як “святого місця”.
Ідея освячення, перетворення нечистих місць на святі, глибоко притаманна чернечій традиції. Розповіді про це зустрічаємо у Житіях найвідоміших святих Отців Єгипту та Палестини.У цьому сенсі цікавою є паралель
Житія прп. Антонія Печерського з Житієм засновника палестинського чернецтва св. Харитона, який поселився у печері розбійників та перетворив її
на знамениту Фаранську лавру.
Преображення страшного, позбавленого благодаті місця на святе, Богоугодне, подібне Небесному Єрусалиму – Раю, на нашу думку, є однією
з провідних ідей у створенні сакрального простору лаврських печер. Причому досягнення особистої святості тими, хто розбудовував обитель, було
співвіднесене не лише з їхньою печерною аскезою, а й безпосередньо з
дією прокопування печер.
У патериковому “Слові” про прпп. Василія та Феодора, яке посилається на Житіє прп. Антонія, вказується, що у Варязьких печерах, де подвизалися ці преподобні, переховувався скарб, який складався з “латин190
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пещер Киево-Печерской Св. Успенской лавры. Рукопись. – К., 1998. – 23 с., 31 ил.,
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ського посуду”192. Судячи зі слів “Слова”, місце, де спочатку оселився
прп. Антоній, отримало назву “Варязькі печери” від цього скарбу, який у
Патерику називається “варязькою поклажею”. Скоріш за все, йдеться про
сховища, викопані норманами-варягами, які ходили знаменитим шляхом
“з Варяг у Греки” задля торгівлі та наживи. Як відомо, Київ був одним з
найважливіших центрів на цьому шляху193. Скарб, вочевидь, складався з
літургійного посуду католицької Церкви, адже посуд названий у Житії “латинським”. Річ у тім, що нормани впродовж VІІІ–ХІ ст. здійснювали грабіжницькі напади на країни Західної Європи – Англію, Францію, Німеччину, Іспанію, церкви та монастирі яких ставали одним з основних місць
пограбувань вікінгів194. Отже, за Житієм прп. Антонія печери, у яких оселився старець і які він освятив своїми духовними подвигами та перетворив
на Святу Гору, до цього мали суто “мирське” призначення.
Важливо відзначити, що архетип Святої Гори набув особливого семантичного змісту для сакрального простору Києво-Печерського монастиря,
і в першу чергу для його печер. Цікаво, що у слов’янській епічній традиції
“гора” означала центр, та у той самий час вона уособлювала вертикаль
(найвищу точку). Гора Сіон (Сіянська гора), так само, як і Єрусалим, символізувала верхівку світу у вертикальній моделі простору. Проте у слов’янській міфо-поетичній традиції мотив гори Сіон розроблений значно детальніше, ніж мотив Єрусалима (як сакрального центра). Дослідники
зазначають, що у народній традиції заговорів гора Сіон легко змінюється
на Синай чи Афон, або називається каменем Сіоном, горою Вертепом,
рікою Сіоном. Згідно з українською легендою, в Єрусалимі знаходиться і
Ахвоньская гора (Афон), куди заборонено вхід жінкам, там живе Божа
Матір, котра “виховується” Святим Духом. О. Бєлова та В. Петрухін зауважують на тому, що для східнослов’янської міфо-поетичної традиції є характерним мотив сходження на гору Сіон сакрального персонажа; на Сіонській горі лежить голова Адама – ці два мотиви зближують Сіон та Голгофу.
Звернення до слов’янської міфо-поетичної традиції дозволяє зрозуміти,
що у свідомості давніх русичів образ-архетип “Святої Гори” співвідносився
не лише, власне, з Афоном, а передусім з Єрусалимом – Сіоном – Синаєм –
Голгофою, причому контамінація цих образів була “спільним місцем” в
уявленнях наших предків195.
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За традицією прийнято вважати, що топонім Києво-Печерської лаври –
“Свята Гора” походить від Святої Гори Афон, де прийняв постриг засновник лаври – прп. Антоній Печерський. Розбудова знаменитої чернечої
обителі, осмислюється у письмових джерелах – Києво-Печерському патерику та Повісті врем’яних літ – як процес, що був викликаний до життя
Божественним Одкровенням (ієрофанією) прп. Антонію Печерському
через його духовного отця на Святій Горі (Афон). Постійне звернення патерикового слова “чому прозвався Печерським монастир” до теми благословення Святої Гори, яке надається Києво-Печерському монастирю, говорить про існування ієротопічного “першопроекту”, “плану”, за яким
мала здійснюватися розбудова чернечої обителі.
Знаменно, що образність Святої Гори Афон – одного з місць містичної
присутності Богоматері – перетікає в образність Самої Богородиці. У церковних піснеспівах Богоматір називається “зволоженою Святим Духом
Горою, в Яку вселився Єдинородний Син Божий196. У літургійній поезії
Церкви представлена багатогранна символіка Богоматері – Святої Гори,
яку увібрали в себе богослужбові вірші з ветхозавітних пророцтв Даниїла
та Авакума. У них особливий акцент поставлений на догматі Боговтілення.
Богородиця співставляється із Святою Горою Сіон – сакральним простором, звідки приходить, втілюється у світі Христос.
Так, пророк Даниїл провістив Втілення Христа від Діви під образом
гори (Дан. 2:34), від якої без допомоги людських рук відірвався камінь, вдарив в ідола, що стояв перед горою, та розбив його. У даному випадку гора –
це прообраз Богоматері, від Якої незбагненно народився Наріжний Камінь – Христос. У пророка Авакума таїнство Втілення Христа уявляється
у вигляді таємничої гори, вкритої лісом. З цього лісу приходить Святий
Бог. Божа Гора, за тлумаченням церковних пісень, є Пресвята Богородиця,
зволожена Духом Святим. З Неї прийшов Христос, Який Своїми чеснотами вкрив небеса та врятував від загибелі грішний рід людський197.
Образ Богоматері-Гори був вельми поширений у середньовічному мистецтві198. Важливо відзначити, що ця символіка пов’язана не тільки з Афоном та Сіоном. Києво-Печерський патерик промовисто свідчить про втілення у сакральному просторі раннього монастиря також образу Святої
Гори Синай. Вона, так само, як і Сіон, прообразує Богородицю. Слід зауважити, що головний храм Синайської обителі спочатку був присвячений
Богоматері, а лише згодом (у ХІІ ст.) – св. Катерині199. Образ Святої Гори
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Синай у середньовічному мистецтві співвідносився не тільки з Богоматір’ю, а й з пророком Мойсеєм, який на цій горі отримав заповіді Ветхого
Завіту. Мойсей є прообразом найвідоміших Отців чернецтва, передусім –
прп. Антонія Великого, який, за церковною традицією, надав заповіді новому народу Божому – ченцям. Прп. Антоній Великий став небесним покровителем засновника Києво-Печерської лаври – прп. Антонія Печерського. За давньою традицією, відомою у чернецтві, вважається, що так
само, як пророк Мойсей під проводом Бога вивів євреїв з єгипетського полону, прп. Антоній Великий вивів новий народ Божий – ченців з грішного
світу. Отже, для Русі таким Мойсеєм, що надав закони чернечого життя,
сприймався прп. Антоній Печерський. Крім того, пророк Мойсей у чернецтві прообразовував духовного батька чи старця-опікуна над духовними
чадами. Так, св. Іоанн Лествичник говорить: “Если желаем выйти из
Египта, бежать от фараона, то нам, без сомнения, нужен некий Моисей,
ходатай перед Богом и по Боге, который бы, упражняясь и в деятельной и
в созерцательной жизни, воздевал за нас руки к Богу, чтобы путеводимые
им перешли греховное море и обратили в бегство страстного Амалика”200.
Те ж саме можна сказати і про усвідомлення за середньовіччя місії
прп. Феодосія Печерського. У Житії цього святого зустрічаємо його порівняння як з прп. Антонієм Великим, так і з прп. Феодосієм Великим –
“стовпами чернецтва”, засновниками як анахоретства, так і кіновії. У Житії прп. Феодосія Печерського він співставляється з “батьком чернецтва”
Авраамом. Відомо, що Авраам у чернецтві також прообразовує прп. Антонія Великого.
У Києво-Печерському патерику знаходимо порівняння прп. Феодосія
з Мойсеєм. Зокрема у “Похвалі” прп. Феодосію згадується подвиг святого
під час Великого Посту, коли він усамітнювався у печері, а у Вербну Неділю повертався до монастиря “яко Мойсhй с горы Синайскыя, душею сіая
паче лица Моисhова…”201. Як бачимо, у цьому пасажі печера, де усамітнювався аскет, вважалася Святою Горою Синай. В іншому місці автор “Похвали” звертається до прп. Феодосія: “Радуйся, столпе огненный, свhтлhе
паче при Моисhи бывшаго: онъ бо просвhщаше телеснh, тыйжде духовно
просвhти новаго Ізраиля, пустыню проведе… … и в землю обhтованную
въведе……202
” . З цього тексту стає зрозумілим, що Києво-Печерський монастир уявляється Краєм Обіцяним, тобто Палестиною земною чи Небесним
Єрусалимом у духовному вимірі.
Давнє Житіє прп. Антонія Печерського, де він міг порівнюватися з
Мойсеєм, до наших часів не збереглося. Проте у патериковому Слові “чому
200

Смирнов С.И. Духовный отец… – С. 87.
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 89.
202
Там само. – С. 91.
201

222

Розділ 3. Ієротопія печер Київської лаври

прозвався Печерським монастир” про прп. Антонія сказано, що він усамітнився у печері, де провів 40 років203.
У науці затвердився суто утилітарний буквалістичний підхід до данної
числової інформації. Наприклад, О. Шахматов та П. Толочко сприйняли
число “40” як реальну кількість років загального перебування прп. Антонія
(помер 1073 р.) у печерах Києво-Печерського монастиря: Варязьких, Дальніх та Ближніх. Відштовхуючись від цих висновків, О.Шахматов, наприклад, вважав, що прп. Антоній вдруге повернувся зі Святої Гори у 1033 р.204
Та дослідник не був певний, що старець приходив зі Святої Гори двічі. Ці
суперечності ще більш ускладнили розрахунки205.
Враховуючи майже трирічне перебування прп. Антонія у печерах Чернігова, П. Толочко відсунув час приходу прп. Антонія з Афону з 1032/33 рр.
до 1030 р., визначивши час перебування старця на Святій Горі – 15 років206.
Близької хронології дотримуються А.Ф. Замалєєв, В.А. Зоц207 та Ю.А. Артамонов208.
Проте останні дослідження Києво-Печерського патерика у герменевтичному ключі довели, що круглі числа, введені до нього, мають не суто
практичне, а символічне, тропове значення, тож в жодному разі не можуть
слугувати орієнтирами для будь-яких історичних подій209. Для сучасного дослідника-медієвіста абсолютно очевидним є те, що головною метою автора
патерикового “Слова” було не уточнення років, проведених прп. Антонєм
у печері, а усвідомлення глибокого духовного змісту подвига святого.
На нашу думку, крізь призму числової інформації “Слово” порівнювало прп. Антонія Печерського не тільки зі святим Антонієм Великим,
який провів 40 років у печерному затворі, але й з Мойсеєм, котрий, вивівши євреїв з єгипетського рабства, водив їх 40 років пустелею.
Існувала стійка біблейська традиція співвідносити образ пророка Мойсея з числом “40”. Так, протягом 40 років Мойсей переховувався біля
Синаю від гніву єгипетського фараона; 40 днів пророк пробув на Синаї у
спілкуванні з Богом, коли дізнавався про Закон для ізраїльського народу,
про влаштування Скинії та священства при ній; через 40 днів після покарання ізраїльтян за зраду (поклоніння золотому тільцю) Господь обіцяв помилувати їх та ввести у Край Обіцяний; після цього Мойсей знову зали203
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шався на Синаї протягом 40 днів, розбиті скрижалі Завіту були знов написані, а порушений Ізраїлем заповіт з Богом був відновлений210.
Знаменно, що перебування Мойсея на Синаї, так само, як подвиг прп.
Антонія Печерського, у церковній традиції пов’язане саме з печерою. Так,
на верхівці Синаю є печера, де, за переказом, Мойсей спілкувався з Богом:
тут він отримав скрижалі Завіту та вислухав всі закони для Ізраїля. Це саме
та печера, звідки Мойсей бачив славу Божу. На верхівці Синаю знаходиться ще одна печера, де пророк постував протягом 40 днів211.
Цікаво, що насправді прп. Антоній Печерський не міг піти в печерний
затвор аж на 40 років, оскільки брав участь у тогочасних подіях, пов’язаних
з монастирем. Як гадаємо, у даному пасажі печерний затвор старця акцентував тему “уходу в печеру” як “виходу з Єгипту” ( тобто з грішного світу),
як самого Антонія (Мойсея), так і ченців, яких він очолив. Слід також
пам’ятати, що число “40” за християнськими уявленнями асоціюється з
очищенням від гріхів (згадаймо Великий Піст, що триває 40 днів, 40 років
мандрів євреїв пустелею для “очищення” народу); це число символізує
надію та молитву у приготуванні до вічного життя.
Цікаву інформацію щодо розуміння значення числа “40” дає Житіє
прп. Феодосія Печерського. У Житії йдеться про те, що на 40-й день після
свого ім’янаречення, яке сталося на 8-й день після народження (що відповідало чину оглашення у дорослих)212 прп. Феодосій був охрещений213;
через 4 роки після прибуття до Києва він прийняв чернечий постриг214. Виникає враження, що числа “4” та “40” у Патерику натякають на Таїнство
хрещення, що є прозорою алюзією чернечого постригу. Цікаво, що на горі
Хорив існує печера св. пророка Іллі, який є відомим прообразом Іоанна
Хрестителя. За церковним переказом, тут протягом 40 днів та 40 ночей
св. пророк Ілля ховався від гонінь Ахава і удостоївся бачити Господа215.
Симптоматично, що хрещенська символіка числа “40” простежується
у творіннях Отців Церкви і пов’язується з темою 40 севастійських мучеників216. Як відомо, у традиції Церкви подвиг преподобних завжди порівнювався з подвигом мучеників. Сам Христос вказав такий шлях, як шлях
мучеництва, коли 40 днів та ночей постував на Сорокаденній горі чи горі
210

Чтения о Святой Земле. – 51-е чтение... – С. 16-24.
Там же. – 52-е чтение... – С. 29.
212
Ця інформація Києво-Печерського патерика спростовує думку М. Арранца про
те, що дітей у Давній Русі хрестили лише після “багаторічного оглашення”. Див.: Арранц М. Чин оглашения и крещения в Древней Руси… – С. 72-75.
213
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 22.
214
Там само. – С. 29.
215
Чтения о Святой Земле. – 51-е чтение... – С. 24.
216
Толстая Т.В. “Сорок севастийских мучеников” в иконографической программе
жертвенника Софии Охридской // BS, 1995. – Т. 56. – № 3. – С. 750.
211

224

Розділ 3. Ієротопія печер Київської лаври

Спокуси в Іудейській пустелі. Цікаво, що на хребті Синаю знаходиться
багато природних та штучних печер, в яких жили подвижники. Неподалік, в долині Леджа, є монастир Сорока мучеників, заснований у ІХ ст.
на честь 40 відлюдників, які загинули під час нападу варварів217. Візантійські екзегети тлумачили будь-яке мучеництво (в тому числі чернечу
аскезу) як хрещення смертю, спираючись на слова апостола Павла: “Чи
не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб, як воскрес
Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні
життя” (Рим. 6:3-4). Підземне життя прпп. Отців Печерських, їхні затвори
у невеличких келіях, які більше нагадували могилу, ніж житло, буквально
відповідало словам апостола Петра про смерть та “поховання у гробі”
задля Христа.
У Візантії за середньовіччя на честь мучеників будували храми, в архітектурно-художньому образі яких була втілена числова символіка,
пов’язана як з хрещенням, так і з хрестом – знаряддям мучеництва. Традицію такого символічного бачення яскраво ілюструють листи св. Григорія
Ниського до Амфілохія та Адельфія Схоластика, написані між 379 та
394 рр.218 У листах йдеться про будівництво октогону (восьмикутного
храму-мартирію) на могилі святого мученика-воїна Феодора Тирона.
Листи мають суто діловий характер: дається побудова плану, відзначається
його розповсюдженість (“як ми всюди бачимо”), визначається розміщення
арок та колон, вказується розмір, обговорюється питання про будівельні
матеріали, розрахунки з будівельниками тощо. З плану октогону стає очевидним, що в його “конструкцію” закладаються числа “4” (образ хреста),
“8” (образ хрещення) та “40” (образ мучеництва та хрещення). “Хрест – є
схема каплиці”219 – починає свій опис св. Григорій. Ця “схема” складається
з “чотирьох приміщень, розташованих по всіх боках. А пов’язуються ланки
приміщень одна з одною так, як ми всюди бачимо у хрестоподібному типі
будівлі. У хресті розташовується коло, розділене вісьмома кутами”220. З подальшого опису видно, що “колом” Григорій називає восьмикутник – по
боках восьмикутника розташовуються вісім арок. Величина 4 лікті є свого
роду модулем будівлі (ширина приміщення – 8 ліктів, висота арок – 4 лікті,
глибина напівкруглих приміщень – 4 лікті). Особливого значення при розробці схеми октогону надано числу “40” у перистілі, тобто у бічних приміщеннях храму, має розташовуватися 40 колон221.
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Цікаву інформацію щодо символічного значення числа “40” надають
розписи жертовника Софії Охридської (1037–1056), в якому знаходиться
найбільш розлогий серед середньовічних монументальних ансамблів стінописний цикл “40 севастійських мучеників”. Як показала Т. Толстая,
тема хрещення є однією із стрижньових для цього циклу. Так, мученики
тут представлені спочатку напівоголеними у водах озера. Поруч вони фігурують вже одягненими у білий одяг (Об’явл. 6:9-11) і освітленими зішестям на них Божественної благодаті (алюзія на Зішестя Святого Духа на
Христа в момент Його хрещення). Потім мученики зображені ще раз охрещеними водою після їхньої смерті. І зрештою, вони представлені вбраними в “одяг Нового Завіту” у Царстві Небесному. Як вважає дослідниця,
саме внутрішній зв’язок цих тем вплинув на зображення Сорока мучеників
у хрещальні Софії Київської, де монументальна композиція “класичного
типу” розміщена поруч із зображенням “Хрещення” у консі апсиди, а
також у нартексі храмів у Сопочанах (близько 1260 р.), Лесново (1349 р.) і
в башті – екзонартексі Спаса у Жичі (1309–1316), де оглашені перебували
в очікуванні Таїнства хрещення і де воно й проходило222.
Про те, що Таїнство хрещення у чернечій традиції містило прямі паралелі з постригом свідчать творіння прп. Феодора Студита. Цей святий вважав чернечий постриг одним з шести Таїнств, разом із хрещенням та Євхаристією. У прп. Феодора чернечий постриг порівнюється з хрещенням:
постриг очищує від гріхів, зроблених до нього. Подібні думки були продовженням вчення “про церковну ієрархію” Діонісія Ареопагіта (початок
VІ ст.), згідно з яким чернецтво уявлялося вищим класом у Церкві: “Высшую степень между всеми возводимыми к совершенству составляет священный чин монахов”. Тож, постриг у чернецтво сприймався Таїнством223.
Цікаво, що постриг у чернецтво, котрий називався “другим хрещенням” – тобто Таїнством, що очищує від гріхів, уподібнювався також Таїнству покаяння. Тому чернецтво оусоблювало “образ покаяння”224. Тож
число “40”, яке означало чернечий постриг, могло сприйматися і в цьому
останньому контексті.
Отже, виходячи з символіки числа “40”, інформацію Києво-Печерського патерика про усамітнення прп. Антонія в печеру на 40 років можна
сприймати у різних символічних контекстах, які підсилюють та доповнюють один одного: прп. Антоній уподібнюється Христу, прп. Антонію Великому, пророку Мойсею, святим мученикам, а його печерна аскеза означає особливий вид мучеництва – один із виявів смерті для світу цього.
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Подібний подвиг є результатом хрещення та прийняття чернечого постригу – Таїнств, символічним образом яких є хрест.
Знак хреста “закодований” і в сакральному просторі лаврських печер. Для того, аби усвідомити чому і як топографія печер структурувалася
як хрест, необхідно звернутися до середньовічних уявлень про географічний простір. “Точкою відліку” середньовічної географії був Єрусалим, який вже в Апокаліпсисі стає символом містичної Церкви та центральним пунктом месіанських очікувань. У той же час середньовічні
мапи мали чітко виражену структуру хреста, у центрі якого перебував
Єрусалим225.
За середньовіччя мапам надавалося особливого сакрального значення.
У Західній Європі вони виготовлялися у монастирях та розміщувалися у
вівтарній частині міських соборів, кафоліконах монастирів та у рукописах,
особливо у псалтирях (тому вони отримали назву “псалтирні мапи”). Хоча
на Русі західноєвропейські мапи з’явилися у ХІІ ст., картина світу малювалася в очах наших співвітчизників так само, як і у людей Західної Європи,
оскільки фундувалася на загальновідомих біблійних уявленнях про світобудову. Біблія ж за середньовіччя була своєрідним “мірилом істини”, тож
середньовічні мапи виконували таку саме роль як ікони та фресковий живопис. Своєю чергою, середньовічні християнські уявлення про світ багато
в чому відповідали прадавнім віруванням слов’ян.
Класичний опис Землі за Священним Писанням був таким: вона є
пласким диском, що омивається Океаном, над Землею розташоване Небо,
яке спирається на стовпи та складається з двох частин – нижнього неба
(“небесна твердь”), до якого кріпляться світила, та верхнього неба. Сонце
сходить та заходить через те, що на півночі Землі розташовані високі гори,
за які світило ховається під час свого обертання навколо Землі.
Основні структурні середньовічні описи Землі сформували мапу так
званого “Т-О” типу зі східною орієнтацією. Такі мапи були найбільш поширеними, на відміну від зональних мап. Фігура “Т” була вписана в Ойкумену “О”. Верхня, східна частина мапи, відділена горизонталлю (ріками
Танаїсом та Нілом; морями: Чорним, Азовським, Егейським та Пропонтидою), призначалася для Азії, а Європа на мапі, відповідно, з лівого боку
відділялася від Африки Середземним морем. Ойкумена омивалася зі всіх
боків океаном. Дуже часто на мапах “Т-О” типу основні частини залюдненого світу названі іменами трьох синів Ноя – Сима (Азія), Хама (Африка),
Яфета (Європа). Земне коло – це дзеркало в якому відбито хід всесвітньої
225
Подосинов А.В. “Это Иерусалим! Я поставлю его среди народов…”. О месте Иерусалима на средневековых картах // Новые Иерусалимы. Иеротопия сакральных пространств. – М., 2009, – С. 11-34.
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історії, а знак “Т” інтерпретується середньовічними авторами як хрест, тобто “світ, на
який чекає загибель”226.
З ХІ ст. у центрі мапи розміщується зображення Єрусалима, оскільки Господь поставив його в центрі землі. У середині знаменитої Ебсторфської мапи (3580 ×
3560 мм), створеної у Нижній Саксонії в середині ХІІІ ст.227, зображено священний
град Єрусалим, сцена Воскресіння та супроводжуюча легенда: “Єрусалим – найсвятіша
Середньовічна мапа Землі
столиця Іудеї… Це найбільш славетне місто
Т-О типу. ХП ст.
є голова всьому світові, оскільки в Єрусалимі здійснилося спасіння роду людського смертю та воскресінням Господа, за словами псалмоспівця: “Цар мій довіку”. У великому цьому граді
знаходиться Гріб Господній, куди прагне у своєму благочесті весь світ”.
На Херефордській мапі (близько 1290 р.), створеній Річардом Хальдингамським та Лаффордським, – Єрусалим також займає центральне місце,
а над містом зображено сцену Розп’яття у вигляді своєрідної “компасної
рози”. Традиція розміщення Єрусалима у центрі залюдненого світу була
настільки живучою, що ми зустрічаємо мініатюру Священного Ґрада у
центрі мапи, яку виготовив у 1582 р. у Магдебурзі майстер Генріх Бунтінг228.
Сторони світу на середньовічних мапах мали різне ціннісне значення.
На сході розміщувалося зображення Раю (дуже часто з мініатюрами Адама
та Єви), а також історії чотирьох райських річок. Наприклад, на мапі
ХІІ ст., яка є коментарем до книги Беата Лієбанського “про кінець часів і
кінець земель” з Амброзіанської бібліотеки Мілана229, на сході (мапа має
традиційну східну орієнтацію), у рамці показані джерела райських рік, які
витікають з центру на чотири боки, і це виглядає як Андріївський хрест.
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Ебсторфська мапа. ХIII ст.

Усі ці мапи передають середньовічні уявлення про світ за якими Ісус Христос є мікрокосмом та одночасно макрокосмом.
Концентрація уваги картографа на Христі у
класичному середньовіччі досягає свого
апогею: світ представлений у вигляді Самого
Спасителя на Ебсторфській мапі. Таким
чином, за уявленням середньовічних людей,
Ойкумена та Тіло Христове складають одне
ціле – голова на сході, руки – на півночі та
на півдні, ноги Христа “спираються” на
захід, основою земного простору є хрест.

Середньовічна мапа Єрусалима.
ХІІ ст.
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Симтоматично, що у середньовічному світосприйнятті, в тому числі і
в давньоруському, сам Єрусалим мав планову структуру хреста. Так, ігумен
Даниїл, який відвідав Святий Град на початку ХІІ ст., записав: “Иерусалим
же большой и крепкий город; стены его равны друг другу; построен он о
четырех углах в форме креста”230. Мандрівник ХVІ ст. Трифон Коробейников повідомляє: “Град Иерусалим стоит на восток на горе Сионе, крестообразно на четыре угла…”231. Цікаво, що насправді дуже важко розгледіти
просторовий хрест у плануванні Єрусалима. За спостереженням Р. Гаряєва,
якщо уважніше придивитися до вулиць святого міста, то в їхній сітці можна
побачити дуже приблизну, ламану, неправильну, але все ж таки достатньо
визначену хрестоподібну схему основних вісей-магістралей: з півночі на
південь – від Дамасських воріт до Сіонських та зі сходу на захід – від Золотих воріт до Давидових. Ця хрестоподібність Єрусалима є дуже уявною,
проте, на думку дослідника, причини, за якими люди так добре “бачили”,
відчували образи та контури своїх міст, приховувалися в особливостях їхнього світсприйняття. Воно було не таким предметним, “реалістичним”,
як сприйняття світу сучасною людиною, а “отличалось сильной сакрализованностью, окрашенностью смыслами, идеями по отношению к высшим
духовным ценностям…”232.
Як переконливо довів Р. Гаряєв, в основі планової структури давньоруських міст, які уподібнювалися Єрусалиму, також лежав хрест233. Вивчаючи
сакральну топографію давнього Суздаля, який до наших часів зберіг основи
своєї середньовічної структури, вчений зробив цікаве спостереження щодо
розташування міста, яке склалося на перетині двох доріг: з Ростова до Володимира (північ-південь) та з Москви до Мурома (захід-схід). Але і саме
місто структурувалося як хрест, і цей феномен отримав велике ідейносмислове значення. Р. Гаряєв звернув увагу на те, що так само, як у Києві
“місто Володимира” та “місто Ярослава” мали четверо воріт і, вірогідно,
хрестоподібний план, у Суздалі “місто Володимира” мало четверо воріт,
“місто Всеволода” також “читалося” як хрестоподібне. Однак у Суздалі гігантський контур визначив хрест не тільки як загальнохристиянський символ, а став відображенням хреста, що лежав в основі планової структури
Єрусалима. Смисловий перегук мають присвяти та розташування храмів
обох міст. Наприклад, в Єрусалимі у центрі міста та його планувального
230
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231
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хреста знаходиться харм Воскресіння Христового, і в Суздалі у центрі міста
та його просторового хреста знаходиться храм Воскресіння Христа. І в Єрусалимі і в Суздалі цей храм є головною святинею міста234.
Важливо відзначити, що хрест лежав в основі прощі давніх прочан по
Святій Землі. Якщо ми на мапі Палестини візьмемо всі крайні точки Святої
Землі, які відвідували прочани: Яффу, Йордан, Хеврон, Тиверіаду та з’єднаємо їх прямими лініями, які відповідають шляхові прочан, то отримаємо
витягнутий на північ хрест, який начебто простягається над всією Святою
Землею235. Тож, Єрусалим та Палестина уявлялися серцевиною хреста –
Космічною горою, світовим центром, крізь який проходить світова вісь.
Як центр землі Свята Гора – Палестина вважалася місцем переходу з одного плану буття в інший – місцем спілкування з Богом. Досягнення Палестини, яким було, наприклад, паломництво, а у духовному сенсі – подвижництво, ототожнювалося зі сходженням на Святу Гору, з поступом
людини до найвищого духовного стану.
З іншого боку, центром Єрусалима та Святої Землі є храм Гробу Господнього – “пуп Землі”, який оточували праведні та грішні країни. Одні з
них були ближче до Раю, інші – до пекла, що розташовувалося на заході.
Місце страти Христа – Голгофа вважалася і вершиною Космічної гори, і
місцем, де був створений, а потім похований Адам. Череп Адама, закопаний біля підніжжя Хреста, був зрошений кров’ю Спасителя.
У сприйнятті середньовічних людей топографічний центр світу час від
часу змінював своє розташування в залежності від того, праведне чи грішне
життя провадило населення тієї чи іншої землі. Одночасно міг пересуватися і духовний центр світу: теоретично Новий Єрусалим міг знаходити
конкретне втілення у будь-якому куточку землі. Завдяки перенесенню святинь Єрусалим (у духовному вимірі) був “трансльований” Константином
Великим у Константинополь, а звідти під час хрещення Русі – у Київ.
Разом з тим, справжній Єрусалим не втратив свого статусу найсвятішого
місця на землі. Таким чином, Палестина – Єрусалим – Гріб Господній ототожнювалися зі Священною Горою, де сходяться земля та Небо, і яка стоїть
у Центрі світу. Оскільки середньовічне світосприйняття мало дивовижну
здатність до “стиснення” та “розширення” простору, будь-який храм,
палац, священне місто чи царське житло (у нашому випадку – печери) уподібнювалися Священній Горі і також ставали Центром, в основі якого лежить хрест.
Отже, на відміну від усталеної традиції сприймати Києво-Печерську
лавру спадкоємицею духовного досвіду лише Святої Гори Афон, вважаємо,
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що ранній монастир, і передусім лаврські печери, розбудовувалися як сакральний простір Самої Богородиці, Яка ототожнювалася із “Святою
Горою” – Афоном, Синаєм та Сіоном. З іншого боку, печери Київської
лаври уособлювали Святу Гору – Голгофу – Гроб Господній, просторовим
“втіленням” яких є хрест.
Знаменно, що у середньовічній свідомості гробниця Христа і зведений
навколо неї храмовий комплекс зі всіма його давніми та новими деталями,
сприймалися не просто архітектурними спорудами, а однією величезною
багатошаровою реліквією, яку співставляли з Животворчим Хрестом. Зовнішня оболонка – храм Гробу Господнього (точніше, його західна частина,
ротонда Воскресіння, чи Анастасіс) – вміщувала внутрішню каплицю, кувуклію чи едікулу (“будиночок”). Кувуклія розташовувалася у центрі, під
куполом храму. Вона сприймалася не лише оболонкою святині – Гробу
Господнього, але сама була реліквією. Всередині цієї реліквії (радше – релікварія) зберігалася скельна гробниця з кам’яною лавою, на якій, згідно
з переказом, спочивало Тіло Ісуса Христа після Розп’яття.
Благословення, яке дарує Гріб Господній, могли нести типологічно
дуже різні “копії”, завжди, однак, орієнтовані на оригінал. Часто це благословення передавалося через простий обмір. Для Середньовіччя, глибоко “закоханого” в Число, найважливішим атрибутом сакрального була
“міра”, тож “міри Гроба Господня” у різних видах розповсюджувалися
християнським світом236. Одним з таких прикладів є “Гріб Господній”,
тобто “міра Гробу Господнього”, привезена новгородським архієпископом Антонієм (Добринею Ядрейковичем) у Новгород з Єрусалима наприкінці ХII ст. У передмові до тексту “Подорожі новгородського арієпископа
Антонія в Царгород наприкінці ХII ст.” П. Савваітов наводить опис такої
“міри”: “В дополнительной описи Новгородского Софийского собора,
под № 307, записано, что в соборной ризнице хранится в особом ковчежце
“мера гроба Господня” – полосатая лента, по концам запечатанная сургучем, длиною 2 аршина 7 /8 вершка, шириною 1 /3 вершка. Эта лента тканая, в роде гро-гро, поперечными дорожками; вдоль нее пять полос, из
коих обе крайние – узенькие оранжевого цвета; от них к средней полосе
идут две полосы постепенной тенью, переходящею из бледно-оранжевого
цвета, через бледно-голубой, в синий; средняя полоса – оранжевая с бледным оттенком по краям”237. Симптоматично, що ігумен Даниїл, побу3
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вавши у Гробі Господньому, також “измhрихъ собою гробъ въ длину и
въ ширину…”238.
Як показує аналіз величезної кількості православних релікваріїв, утвердити священний покров храму Гробу Господнього над своїм будинком,
містом, монастирем можна було не лише через перенос реліквій з Єрусалима, а й через відтворення їх у даному конкретному місці, що, вочевидь,
і було зроблено у печерах Київської лаври.
Відтворений у лаврських печерах Гріб Господній водночас є символом
Нового Єрусалима. Традиція співставлення Гробу Господнього з Небесним Єрусалимом є дуже давньою і походить з часів Євсевія Кесарійського239. Тож можна зрозуміти, що і печери Київської лаври, цей уявний
Гріб Господній, також уподібнювалися Граду Небесному. Таке бачення
чернечої пустині чи печери було характерним для візантійського світу.
Причому розбудова печер, які сприймалися Новим Єрусалимом, пов’язувалася саме з палестинським чернецтвом. Найвідомішим прикладом цього
є Енклістра св. Неофіта на Кіпрі в районі Пафоса, оформлена як модель
святого Гробу Господнього.
Свою знамениту обитель св. Неофіт заснував після того, як деякий
час прожив аскетом у печері неподалік від Єрусалима, де він отримав одкровення та повернувся у Грецію. На Кіпрі 24 червня 1159 р. у день
пам’яті Іоанна Хрестителя він увійшов до печери Енклістра, яку обрав
для свого аскетичного подвигу. Цікаво, що так само, як прпп. Отці Печерські, св. Неофіт розкопував та “розширяв” печеру, звів у її середині
вівтар, а також приготував могилу для себе в її глибині. Енклістра св. Неофіта була не тільки найвпливовішим чернечим центром Пафоса, а також
і центром церковного мистецтва. Фрески, написані в ній самим прп. Неофітом у 1170 р., є одним із найвизначніших явищ кіпрського мистецтва
ХІІ ст.240
Епітет “Другий Сіон”, як тип печери, що приймає Господа, також застосовувався щодо печерного монастиря Мега Спілеон (“Велика Печера”) –
вельми шанованого святилища на Пелопоннесі, відомого з VІ ст.241
Грузія також надає багато подібних прикладів. Так, засновники грузинського чернецтва – Іоанн Зедазнелі та його духовні брати- відлюдники
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називали себе громадянами Небесного Єрусалима. Вони не будували житлових приміщень, а мешкали у пустинях, горах та печерах. Їхня місія, так
само, як і місія прпп. Отців Печерських, полягала не в матеріальному, а в
духовному будівництві242.
Особливо яскравий приклад сприйняття чернечих пустиней та печер
Небесним Єрусалимом надає історія створення незалежної Сербії (початок
ХІІІ ст.). Концептуальна основа такого бачення була закладена св. Савою
Сербським. Згідно з його біографом Дометіаном, Сава у своїй чернечій аскезі “приєднався до батьківщини Святої Гори… відновлюючи світлий шлях
до Єрусалима”. Причому ця думка отримала відповідне матеріальне втілення: створені прп. Савою великі спільноти печерних відлюдників навколо королівських монастирів Студениці та Мілешево за своєю структурою нагадували ті печери, які він бачив під час подорожі Іудейською
пустелею. Симптоматично, що печери біля Мілешево відомі як “пустеля
св. Сави”243. Ця назва, вірогідно, уподібнювала їх Лаврі св. Сави Освяченого – небесного покровителя прп. Сави Сербського.
Цікаво, що “Свята Гора” у прп. Сави Сербського ототожнювалася з Іудейською пустелею, яку він відвідував. Більше того, сама ідея “Святої Гори” –
Небесного Єрусалима була втілена ним у створенні печер, прообразом яких
слугували чернечі печери Палестини. Тож, аналогія з печерами Київської
лаври є очевидною.
Важливо відзначити, що не тільки Гріб Господній, а й сама Палестина
у свідомості середньовічних християн була образом Царства Небесного, в
якому перебувають архетипи реальних місць Святої Землі. Не випадково
вівтар церкви, який є символом Царства Небесного (Нового Єрусалима),
водночас символізує початок та кінець земного життя Христа, тож, у вівтарі
знаменуються (в основному – престолом та жертовником у сучасному розумінні) найважливіші святі місця історичної Палестини: Гріб Господній
та Віфлеєм. Значить, для того, аби створити у будь-якому місці християнської Ойкумени (а в нашому випадку – у Києво-Печерському монастирі)
священний простір Небесного Єрусалима, його просторову ікону необхідно немовби “винести” з вівтаря та “розташувати” на цьому місці святилища Палестини.
У цьому сенсі особливо важливого значення набували печери, оскільки
вівтар у Православ’ї розуміється як печера, де народився Христос (Віфлеєм), та печера, де Він був похований (Гріб Господній – Голгофа). Існує
думка, що саме печерна аскеза, започаткована великими Отцями Єгипту
та Палестини, сприймалася найбільшим уподібненням до життя Спаси242
243
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теля. Печери, в яких жили відлюдники, ставали місцями їхнього духовного
народження та земної смерті, можна сказати, їхнім Віфлеємом та Голгофою244. У відповідності з цим баченням, лаврські печери, куди переносився
сакральний простір Палестини, мали сприйматися не умовним, а реальним
місцем Боговтілення, де пройшло життя та сталася смерть Спасителя. Одночасно вони створювалися як вівтар храму, де всі ці місця містично явлені.
Характерно, що давні печерні храми були органічною частиною лаврських підземель, вони, радше за все, не мали вівтарної огорожі, що перетворювало весь простір печер на вівтар. У кожному випадку в печерах існувала можливість поєднання церкви, печерного лабіринту та келій, що
свідчить про певну спільну ідею, яка об’єднує всі частини підземної споруди в одне символічне ціле, дозволяючи сприймати печери як храм, так і
його вівтар.
Особливо відзначимо, що ідея печери-вівтаря синтезується з символікою печери-гори, адже сама назва “вівтар” означає високий жертовник, чи
жертовник, влаштований на висоті. За Біблією, святий праотець Ной встановив свій перший жертовник на верхівці гори, де зупинився Ковчег Завіту. Праотець Авраам приніс свою жертву – сина Ісаака на горі Моріа
(одній з верхівок Сіону). Ветхозавітну Скинію було встановлено Ісусом Навином – на горі Гаризим, Давидом – на Сіоні. Так само на Сіоні зводиться
храм Соломона, Зоровавеля та Ірода. Перша християнська Євхаристія
також сталася на Сіоні. Отже, в процесі створення сакрального простору
печер Київської лаври втілювалася така образна паралель: печера–храм–
вівтар–гора–Сіон.
З іншого боку, за середньовіччя поняття про вівтар асоціювалося з уявленнями про Рай, що знаходиться на горі. Як сказано вище, Рай на середньовічних мапах містився на крайньому сході, так само, як вівтар храму
розміщується у його східній частині. Ідея висоти чи сходження у християнському храмі втілюється в тому, що весь храм будується на горі чи вівтар
вивищується на декілька сходин над іншим простором підлоги. Частина
цього підвищення, яка найбільше виступає на середину храму, називається
амвон (від грецького “ано-вено”, що означає “сходження на висоту”). Оскільки лаврські печери уособлювали вівтар, Рай, Святу Гору, процес їх
створення у містичному сенсі усвідомлювався сходженням на гору. Фактично, копання печер уподібнювалося духовному удосконаленню того, хто
здійснював цю працю-аскезу.
Образ гори перетікає в образ печери, яка також сприймалася віссю
світу. Символіка печери пов’язана з важливими космологічними уявлен244

Slobodan Ćurčić. Cave and church. An Eastern christian hierotopical synthesis // Иеротопия. Создание сакральных пространств... – С. 217-227.
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нями і передусім – з уявленням про народження, лоно землі, перехід від
темряви до світла. Якщо гора є знаком “полярної” символіки (низ-верх),
то печера, схована у лоні гори, досяжна лише невеликій кількості осіб, які
знають про її існування, тож вона може бути виявлена лише випадково. У
цьому полягає утаємничений сенс печери як місця для посвячених: символіка печери немовби доповнює символіку гори.
Архетип Святої Гори завжди був символічним еквівалентом Древа
Життя, яке так само, як і Гора, символізує світову вісь, центр, “пуп Землі”,
верхівку Раю. З іншого боку, Свята Гора Голгофа – Гріб Господній, уособлений сакральним простором печер, також співвідносився за середньовіччя
з Древом Життя – Хрестом Спасителя245. Отже, уподібнення лаврських
печер Горі – вівтарю – Раю перетікає у сприйняття сакрального простору
печер Древом Життя, яке згідно з Біблією росте посеред Едемського саду.
Вперше звернемо увагу на те, що давні лабіринти печер за своїм планом
та структурою нагадують дерево. І справді, і Ближні і Дальні печери мають
основний коридор – “стовбур” та відгалуження – “гілки”. За церковною
традицією Древом Життя є Сам Христос. Розглядаючи це присутнє у церковній традиції уподібнення, відомий православний мислитель П. Євдокимов пише: “Согласно христианскому преданию, центром мира является
Голгофа; там был сотворен Адам и воздвигнут Крест, у подножия котрого,
как нередко изображается на иконах, находится могила Адама. Корень космического древа достигает ада, а его вершина уходит в небо; его ветви символизируют различные небесные уровни (апостол Павел был восхищен до
третьего неба, – 2 Кор. 12,2). Святой Максим Исповедник особенно выделяет трансцендентное сосуществование космических уровней: “Ныне же
будешь со Мною в раю, – говорит Господь, – затем Он снова является на
земле и беседует с учениками, так как для Него земля ни чем не отличается
от рая”. Раввинистические тексты приписывают Адаму гигантский рост, а
в апокрифах и в Псалтыре Ерма говорится о Христе как о гиганте, глава Которого возвышается превыше небес. Это и понятно, так как Христос есть
божественный архетип указанных образов; Он есть древо жизни и космический центр. По замечанию Оригена, Писание представляет Христа в виде
дерева. С другой стороны, многие изображения, например мозаика в баптистерии Henchir Messouada, отождествляют Христа и Крест. Аналогичная
символика встречается в так называемых “живоносных” крестах: концы
креста покрыты ветвями и оканчиваются человеческими руками, одна из
которых открывает небесную твердь, а другая сокрушает врата ада”246.
245
Беляев Л.А. Пространство как реликвия: о назначении и симвоике каменных
иконок Гроба Господня // Восточнохристианские реликвии… – С. 486.
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Древо Життя символізує не лише Христа, а і Його Тіло та Кров (Святі
Дари), які подаються у Євхаристії. Згідно з християнським вченням, Святі
Дари є джерелом безсмертя для християн. Дуже часто навіть символ Древа
Життя – виноградна лоза, з якою порівнював Себе Христос безпосередньо
після здійснення Євхаристії у Сіонській горниці, розміщується на царських
вратах храмів.
Подібні ідеї мали ще архаїчні корені – у давньоруській язичницькій міфології дерево символізувало світову вісь, центр світу та втілення світобудови в цілому. За переказами, це дерево стоїть на о. Буяні посеред океану
на Алатирь-камені. Крона його сягає небес, а коріння – пекла. У давньоруських апокрифах ідеальна держава, тобто облаштований Богом простір,
зображалася у вигляді дерева з золотим гіллям, місяцем біля верхівки,
нивою біля коріння. Місяць символізував царя, нива – православне селянство. Гілля дерева уособлювали терем, де відбувається бенкет, а по колу йде
чаша з напоєм безсмертя (прообраз Євхаристії). Символіка Древа Життя
була визначальною у народних ритуалах. Передусім вона відігравала
значну роль під час зведення будинку, коли обрядове дерево розташовувалося у центрі будівництва. Це дійство містить символічну паралель зі створенням сакрального простору печер, в основі якого перебував Хрест (Древо
Життя). Прокопування ж печер було співвіднесене з літургійним рухом,
що відбувається під час Євхаристії. Фактично, розбудова печер здійснювалася за тими ж принципами, що і створення християнського храму, оскільки євхаристична молитва, в якій послідовно згадуються події історії
Спасіння, визначала найголовніші частини святилища247.
Цей висновок є концептуальним для розуміння духовного змісту печер,
тобто того змісту, що був головним для прпп. Отців Печерських. Євхаристія сприймалася візантійцями, а услід за ними і давніми русичами, у чотирьох аспектах. По-перше, це – “Таїнство Таїнств”, реальне повторення
Втілення Логоса, в контексті якого Причастя розумілося як освячення,
обожнення людини. По-друге, Євхаристія – це жертва “про всіх і за вся”,
повторення голгофського жертвоприношення, і у відповідь на неї – жертва
Богу. По-третє, Євхаристія – це й “небесна літургія”, що відбувається у
вічності. Насамкінець, по-четверте, все євхаристичне дійство означає
земне життя Спасителя. Проскомідія (перша частина літургії) сприймалася
символом Боговтілення (Різдва Христа у Віфлеємі), літургія оглашених –
символом життя Христа у Назареті, Малий вхід – означає вихід Його на
проповідь, Великий вхід – страсті та хресну смерть Спасителя, поставлення
Дарів на престолі – покладення Христа у гріб248.
247
Пентковский А.М. “Иерусалимизация” литургического пространства в византийской традиции… – С. 63-77.
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Саме в контексті цих ідей Євхаристії печери створювалися, по-перше,
як сакральний простір Бога та Богоматері-Святої Гори (від Якої втілюється
Бог), по-друге, як Гріб Господній (Голгофа), де проходить жертвоприношення, по-третє, як Рай – місце де відбувається небесна літургія. Причому
сакральний простір Святої Гори (Сіон, Синай, Афон), Голгофи, Небесного Єрусалима був фактично “трансльований” у печери – в Київ – на
Русь. Процес розбудови печер, їхнього копання, вірогідно, мав глибокий
містичний підтекст і усвідомлювався крізь призму євхаристичного дійства.
Адже Євхаристія містично розгортає історію Спасіння. Сама дія копання
печер була своєрідним богослов’ям, основна думка якого полягала у досягненні людиною духовної досконалості – преподобія – Спасіння. Цей
процес, вочевидь, сприймався духовним еквівалентом прощі до Святої
Землі – Палестини, де сталися події земного життя Спасителя.
Водночас, створення лаврських печер, як вважаємо, мислилося своєрідним “несенням хреста”, що мало особливий сакральний зміст для преподобних Отців Печерських. Відтак, вони подібно Спасителю брали на
себе важкий хрест – зрікалися світу у найсуворіших формах аскези. Прокопування печер усвідомлювалося як творчий процес, в результаті якого
поставав простір особливим чином захищений від сил зла. Це було місце
найбільш “благодатне” для Спасіння, місце, в якому глибокого сенсу набувала ідея чернецтва – смерть для світу та Воскресіння для життя вічного.
Створення печер, важкий процес їх копання фактично уподібнювався голгофському шляху Спасителя. Печери, як і християнський храм, усвідомлювалися просторовою іконою Хреста.
Просторовий образ Древа Життя–Хреста, втілений в ієротопії лаврських печер, слід розглядати і крізь призму есхатологічних уявлень Церкви.
Образи Древа Життя та Хреста містять символіку всезагального Воскресіння, яке відбудеться наприкінці земної історії. Так, Древо Життя, згідно
з Об’явленням Іоанна Богослова, росте посеред Небесного Єрусалима, що
явиться на землі після Страшного суду та Воскресіння померлих (Об. 22:2).
В Акафісті Хресту Господньому читаємо: “Радуйся, Кресте, явлением своим
на Небеси предварити имый славное Второе пришествие Христово”249.
Хрест – знаряддя смерті та Воскресіння Спасителя – є запорукою загального Воскресіння померлих. Згідно з Євангелієм від Матвія, знамення
Хреста з’явиться у небі під час Другого Пришестя Христового (Мтф. 24:30).
У середньовічній літургійній традиції виразно простежується есхатологічна символіка Хреста. В Єрусалимській церкві, наприклад, з давніх
часів поклоніння Животворному Хресту Господньому здійснювалося у Ве249
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лику П’ятницю, напередодні Великодня, тобто безпосередньо співвідносилося з Воскресінням Христовим250. Пізніше в Константинопольській
церкві чин поклоніння Хресту було перенесено на Хрестопоклонну (Четверту) седмицю Великого Посту. На думку О. Лідова, це перенесення було
викликано тим, що Четверта седмиця Великого Посту була в Константинополі початком посиленої підготовки оглашених до прийняття Хрещення
у Велику Суботу, а Велика п’ятниця – останнім днем цього підготування.
Таким чином, як вважає вчений, чин поклоніння Хресту Господньому
співвідносився з оглашальним циклом251. У свою чергу на Русі оглашальний цикл був беспосередньо пов’язаний зі згадуванням Другого Пришестя
Христового і Страшного суду, про що свідчить літописна “Промова філософа”. До того ж, сам чин хрещення є запорукою та прообразом майбутнього Воскресіння померлих.
Св. Іоанн Дамаскин, продовжуючи думку апостола Павла щодо Воскресіння померлих, уподібнював цю подію, що станеться під час Страшного суду, проростанню рослин із насіння: “И так, рассмотри семена, зарываемые в бороздах, как бы в могилах. Кто – доставляющий им корни,
стебель и листья, и колосья, и тончайшие острые иглы на колосе? Таким…
образом веруй, что и воскресение мертвых произойдет по божественному
желанию и мановению”252.
Підземне існування преподобних Отців Печерських буквально виконувало слова Спасителя: “Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное
зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода” (Ін. 12:24). У цьому сенсі преподобні Отці Печерські,
життя яких було фактичним вмиранням для світу, а їхні нетлінні тіла, що
були поховані у печерах, також уподібнювалися насінню, з якого “виростало” Древо Києво-Печерського монастиря. Нетління мощей преподобних
Отців Печерських мислилося ознакою особливої святості. Ще до настання
Страшного суду нетлінні мощі святих свідчать про майбутнє всезагальне
Воскресіння. Адже згідно з християнською екзегезою під час Страшного
суду померлі повстануть разом зі своїми тілами, які набудуть нетління253.
Вище ми вже говорили про те, що палестинські обителі, які стали взірцем для Києво-Печерського монастиря, в тому числі Лавра св. Сави Освяченого, засновувалися у місцях, де згідно з віруванням Церкви має відбутися Страшний суд. Отже, есхатологічна символіка печер випливала з
250
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уявлень про печеру-гріб та одночасно печеру – місце Воскресіння, що було
прозорою алюзією Гробу Господнього.
Сприйняття печер Київської лаври Гробом Господнім водночас співвідносило їхній сакральний простір з територією Божественного світла.
Показовою є розповідь прп. Нестора Літописця про перенесення мощей
прп. Феодосія Печерського з печери – місця його поховання, до Успенського собору. У цьому пасажі йдеться, що під час віднайдення мощей
прп. Феодосія Володимирський єпископ Стефан (колишній ігумен КиєвоПечерського монастиря, який на той час перебував у заснованому ним монастирі в Києві на Клові) побачив “зарю велику” над печерою. Тоді він сів
на коня і дуже швидко поїхав до Печерської обителі, весь час спостерігаючи зорю. Наближаючись до монастиря, Стефан побачив багато свічок
над печерою, коли ж підійшов до самої печери, то “не видста ничтоже”254.
Таким чином, Божественне світло наче “позначило” величну подію віднайдення святих мощей прп. Феодосія.
Звертає на себе увагу той факт,
що мощі святого були віднайдені
напередодні свята Успіння Богоматері, яке з давніх часів сприймалося Богородичним Великоднем.
Тож, уповні вірогідно, що віднайдення мощей прп. Феодосія співвідносилося з ідеєю Воскресіння,
тим паче, що мощі, як зазначає літописець, були нетлінними255. Нетлінність мощей святих, згідно з
давніми віруваннями Церкви, є
свідченням та запорукою ВоскреОбретіння в 1091 р. у печері мощей
прп. Феодосія. Мініатюра Радзивілівського
сіння праведників.
літопису. Арк.121зв. ХV ст.
Ідея Воскресіння праведних,
вочевидь, була втілена літописцем і у розповіді про Божественне світло над
печерою під час віднайдення мощей прп. Феодосія. Причому печера у даному випадку фактично співвідносилася з Гробом Господнім, на який у
Велику Суботу перед Великоднем сходить Благодатний Вогонь. Як відомо,
сходження Благодатного Вогню, згадки про яке існують з ІV ст.256, було і є
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ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 210.
Там же. – Стб. 211.
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З ІV ст. відомі побіжні свідчення про диво Благодатного Вогню, зокрема св. Григорій Нисський повідомляє про світло в печері над Гробом Господнім, яке побачив
апостол Петро. Наприкінці того ж сторіччя прочанка Егерія говорить про незгасиму
лампаду, яка горіла в печері Воскресіння над поховальним ложем Христа. Вона також
вказує, що цей Святий Вогонь був джерелом світла для інших храмів Єрусалима.
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одним із найважливіших у християнському світі дивом. Доба середньовіччя
залишила нам свідчення про велику кількість релікваріїв, пов’язаних з ним,
що говорить про його надзвичайне значення. О. Лідов вважає, що відомі
на Русі літургійні посудини – “єрусалими”, які згадуються у давньоруських
джерелах, а деякі з них дійшли і до наших часів, могли бути релікваріями
Святого Вогню, принесеного з Єрусалима257. Цікаво, що подібні “монументальні релікварії”, які отримали назву “ліхтарі померлих”, встановлювалися саме на кладовищах. Ця традиція відома у країнах Західної Європи
починаючи з ХІ ст. Тоді на території Франції, Іспанії та Австрії почали зводити стовпоподібні споруди, круглі чи квадратні в плані, порожні зсередини. В підвалинах цих стовпів-башт розташовувалися вівтарі, що переконливо свідчить про богослужбові відправи та функціонування “ліхтарів
померлих” як каплиць. Верхня частина цього стовпа-башти, на відміну від
іншої частини споруди, мала вікна: в ній горів невгасимий вогонь. Таким
чином, вся споруда уособлювала “ліхтар”, який можна було бачити на великій відстані, і який не мав іншого призначення, окрім того, аби вказувати на святе місце (згадаймо Божественне світло над печерою-похованням прп. Феодосія, яке Стефан побачив здалеку). Як вважає О. Лідов,
вогонь над вівтарем “ліхтаря померлих” вказував на великоднє світло Воскресіння та диво сходження Благодатного Вогню на головному вівтарі –
Гробу Господньому в Єрусалимі. Самі форми “ліхтарів померлих” могли
походити від вертикальних лампад, в яких прочани приносили благодатний Вогонь258.
З іншого боку, ідея Божественного світла у християнській традиції
співвідноситься з Богоматір’ю. Образ Марії-Світильника був широко розроблений у візантійській гомілетиці та гімнографії259. Семисвічник був
одним із священних предметів Скинії, з якою асоціюється Богоматір.
Таким чином, сакральний простір печер створювався і як територія (місце
перебування) Богоматері. “Увійти” на цю територію (досягти Божественного світла) можна суворими подвигами (в тому числі копанням печер) та
аскезою.
Розуміння шляху духовного вдосконалення як “стяжання” небесного –
“нетварного” світла присутнє в особливому напрямі східнохристиянського
аскетичного вчення – ісіхазмі, що, судячи з розповідей Патерика, практикувалося у Києво-Печерському монастирі. Подібна аскеза відтворювала подвиги найвеличніших Отців чернецтва Єгипту та Палестини, які заклали ос257

Лидов А.М. Святой огонь. Иеротопические и искусствоведческие аспекты создания “Новых Иерусалимов” // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств… – С. 277-312.
258
Там же. – С. 287-288.
259
Этингоф О.Е. Образ Богоматери... – С. 125-48.
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нови ісіхазму. Відповідно до цього бачення, відомий давньоруський церковний діяч та проповідник Кирил Туровський (ХІІ ст.), пояснюючи символіку
печери, писав: “Пещера же глубокая – церковь монастырская, пророками
предвиденная, апостолами устроенная, евангелистами украшенная. А светлая заря из нее сияющая – богохваленная жертва, несмолкающая аллилуйя
псаломскими голосами. Ибо сказано: “В ночах возденете руки ваши все
святые и благословите Господа”260.
Образи Древа Життя та Хреста, покладені в основу створення сакрального простору лаврських печер, найтісніше пов’язані з символікою “Лествиці”. Так само, як Древо Життя та Хрест “Лествиця” передусім символізує Христа. З цього приводу П. Євдокимов пише: “Наилучшим образом
передает значение этих символов (Древа Життя, Хреста. – Авт.) библейский образ лестницы Иакова. По ней поднимаются и спускаются ангелы.
Небо отверсто, лестница упирается в середину земли, и, так как лестница
эта – Христос, она поднимается из всех священных мест, из бесчисленных
центров. Иаков Серугский говорит: “Христос распятый был на земле, как
на многоступенчатой лестнице”. Екатерина Сиенская имела видение
Христа как моста между небом и землей, подобно радуге, живым знамением Завета. Святой Ефрем в гимне Богоявлению пишет: “Братья, вы созерцаете столп, уходящий в воздух, основание которого покоится на
водах, а вершина достигает небесных врат, как лестница, которую видел
Иаков”261.
З іншого боку, “Лествиця”, яку бачив патріарх Яків (Бут. 28:12-13),
прообразує і Пресвяту Богородицю. У Богородичному Акафісті співається:
“Радуйся, лествица небесная, Еюже сниде Бог” (Акафіст, ікос 2). У літургійному богослов’ї “Лествиця” Якова прообразує зішестя Сина Божого у
лоно Божої Матері. Вона возводить віруючих з глибин гріха до небесної
висоти262. Широко відомим є образ “Лествиці Якова”, якою піднімаються
на Небо та сходять на землю янголи. За вченням Отців Церкви, “Лествиця”
прообразовувала також і людськість Христа, в якій з’єдналися Небо та
земля. Рух сходами нагору означав просування людини на Небо; підніматися сходами означало духовне зростання особистості задля відновлення
образу безгрішної людини (Адама). У містичному плані образ “Лествиці”
є символом сходження духу, досягнення духовної досконалості. Не випадково, один із засновників грузинського чернецтва – Шио вважав глибоку
печеру, в якій він перебував, “Лествицею Якова”, яка веде прямо на Небо.
З темряви печери він бачив шлях до невгасимого світла, що відкривався
260

Златоструй. Древняя Русь Х–ХIII веков. – М., 1990. – С. 202-206.
Евдокимов П. Искусство иконы... – С. 153-154.
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Милов Вениамин. Чтения по литургическому богословию… – С. 84.
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йому263. У православній традиції “Лествиця” також є символом Розп’яття,
сходження з хреста.
Виходячи з символіки “Лествиці”, зрозумілим стає утаємничений зміст
створення сакрального простору лаврських печер. Розбудова печер осягалася сходженням на Небо “Лествицею” духовного вдосконалення. Водночас печерна аскеза уподібнювала святих Отців Печерських Христу, адже означала їхнє розп’яття світові, прикладом якого є Розп’яття Христа. Одним
із найголовніших умов такого сходження була нескінченна молитва, яка
також пов’язувалась з образом “Лествиці”, адже так називалися у Давній
Русі чотки – шкіряна мотузка з нашитими на неї на рівних відстанях один
від одного шкіряними вузликами264. “Лествиця”, як культовий атрибут, досі
використосовується афонськими ченцями. Її також можна побачити на іконах, що зображують Житіє прп. Серафима Саровського. Сама поява чоток –
“Лествиці” пов’язана з синайським відлюдником прп. Іоанном Лествичником (VІ ст.), котрий склав рукописне керівництво до чернечого життя
“Лествиця, що возводить на Небо”265. Цей твір був і залишається одним із
найпопулярніших у Церкві, особливо – у ченців, які намагаються досягти
духовної досконалості через “розумну молитву” – основу ісихазму.
У наступному розділі ми звернемо особливу увагу на символіку “Лествиці”, втілену в архітектурно-художньому образі Успенського собору КиєвоПечерської лаври. На нашу думку, образ-парадигма “Лествиці Небесної”
мав надзвичайно важливе значення і набагато раніше побудови цього величного храму – а саме за часів створення печер Київської лаври. Можна сказати, що печери були тим “відправним пунктом”, звідки подібна образність
втілювалася у подальшій розбудові сакрального простору монастиря.
Такий висновок ще раз підтверджує ту думку, що розбудова печер відбувалася в контексті того ж ієротопічного бачення, що і створення православного храму. Про це говорить і розташування печерних споруд – “крипт”
та “локул”. “Локули”, які могли використовуватися лише для поховань,
розташовані у західній частині як Дальніх, так і Ближніх печер. Їхнє розміщення відповідає місцю поховань у православному храмі, західна стіна
якого уподібнювалась західній частині світу, що в містичному плані ототожнювалась з країною мертвих та пов’язувалась з очікуванням Воскресіння та Страшного суду. Недаремно у притворах та на західних стінах храмів зображалася сцена Другого Пришестя Христа. Поховання у західній
частині храмів чи печер відповідало християнським уявленням про по263

Popovic Danića. Desert as Hevenly Jerusalem:... – С. 169.
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встання померлих з гробів під час трубного гласу Архангела, що сповістить
про Друге Пришестя. Поховання у печерах так само, як і поховання в храмах, було вельми почесним: згідно з Києво-Печерським патериком, ченці,
які знайшли тут вічний притулок, сподобилися особливої благодаті – досягли вічного Спасіння.
Інші споруди лаврських підземель – “крипти” у Дальніх печерах розташовані окремо від “локул” – здебільшого на сході, а у Ближніх печерах
дуже часто – поруч з ними. На нашу думку, у Дальніх печерах, які є більш
ранніми, ніж Ближні, “крипти”, що сприймалися Гробом Господнім, були
місцем аскези подвижника. Після смерті святого вони ставали гробом для
нього. У Ближніх печерах такі “крипти” спочатку могли мати як житловий,
так і поховальний характер, адже Ближні печери влаштовувалися у той час,
коли вже існував наземний монастир і, вочевидь, здебільшого були місцем
поховань. Хоча й тут чітко виокремлюється західна та східна частини – на
заході розміщене кладовище, що складається з “локул”, а на сході – простежується велика кількість “крипт”.
Загалом, усі печерні споруди Київської лаври – “локули”, “крипти”,
церкви – начебто влаштовані за принципом відсутності межі між життям та
смертю. Це нагадує церковну практику, коли під час Літургії поминання
живих нічим не відрізняється від поминання померлих. Таке влаштування
печер наслідує сакральний простір палестинських обителей, зокрема Лаври
св. Сави Освяченого, де поховальні, житлові та церковні печерні приміщення
ідейно та функціонально об’єднані “у лоні” однієї “Гори”. Подібна практика
є зримим підтвердженням вчення Церкви про те, що для християнина немає
у повному сенсі смерті. У заупокійних молитвах християн називають не померлими, а “усопшими”, тобто їхня смерть називається успінням, або сном.
Більше це стосується прпп. Отців Печерських, життя яких нагадувало смерть.
Їхнє цілковите зречення світу уособлювало смерть Спасителя, рівно як і Його
Воскресіння. З іншого боку, смерть прпп. Отців Печерських ототожнювалася
з Успінням Богоматері, Тіло Якої нетлінним було взято на Небо.

3.4. Структура печер: ієротопічний ракурс бачення
Ієротопічне сприйняття феномену лаврських печер містить у собі ключ
до розуміння їх топографічної специфіки. Йдеться про спірну в науці проблему процесу складання планової структури давньоруського печерного
комплексу Лаври. Вперше в історії досліджень цих печер спробуємо розглянути структуру їхнього планування крізь призму середньовічних уявлень. Спочатку зупинимося на суто археологічному аспекті. Відомо, що на
зорі своєї історії Києво-Печерський монастир був заснований на території
нинішніх Дальніх печер. На південь від них розташовані так звані Варязькі
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печери, у яких, скоріш за все, було започатковано печерножительство. Про
те, що прп. Антоній Печерський спочатку оселився у Варязьких печерах,
йдеться у Києво-Печерському патерику, який запозичив ці свідчення з
втраченого Житія прп. Антонія.
Одні вчені вважають, що довгий час Варязькі печери були самостійним
підземним комплексом і лише у ХVІІ–ХVІІІ ст. їх поєднали з Дальніми печерами довгою звивистою галереєю266. Інші дослідники дотримуються
думки, що Дальні та Ближні печери були поєднані між собою ще в ХІ ст.267
Причому галерея, яка в давні часи об’єднала обидва підземні комплекси,
копалася з боку Дальніх у напрямку Варязьких печер268. Тобто, як можна
розуміти, ця галерея все одно виникла після влаштування Дальніх печер.
Вважається, що Варязькі печери існували вже у другій половині ХІ ст.;
у давньоруський час тут мешкали києво-печерські затвірники та іноді
здійснювалися поховання269. Та, на думку вчених, найдавнішим печерним
комплексом на території Києво-Печерського монастиря були все ж таки
Дальні або Феодосієві печери, які почали формуватися близько середини
ХІ ст. як поселення відлюдників, що мешкали в окремих келіях, викопаних
у пагорбі Дніпра. Кожна така келія мала окремий вихід на поверхню. Згодом, коли кількість братії збільшилася, деякі з келій були об’єднані між

Підземна галерея
Варязьких печер Київської лаври
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Один з підземних ходів
лабіринту Варязьких печер

Бобровський Т.А. Підземні споруди Києва від найдавніших часів до середини ХІХ ст.
(спелео-археологічний нарис). – К., 2007. – С. 51.
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собою галереями і утворили дві окремі ділянки – південну (Варязькі печери) та північно-східну (з церквою прп. Феодосія Печерського*). Друга
окрема ділянка Дальніх печер розташована у західній частині і представлена кількома розгалуженими й закільцованими галереями, зосередженими навколо Благовіщенської печерної церкви270.
Зауважимо, що точка зору про окремі підземні ділянки, які пізніше були
об’єднані галереями, геть не відповідає плануванню комплексу Дальніх
печер. Так, західна ділянка підземелля, де розташована Благовіщенська
церква, розміщена на достатній глибині від земної поверхні – 15 метрів.
Отже, аби потрапити до неї, потрібно прокопати коридор, який веде вниз
на значну глибину, що є абсурдним в ієротопічному контексті. І такого давньоруського коридору не виявлено. Значно пізніше – у ХVІІІ ст., коли знадобився додатковий вхід у Дальні печери, було прокопано спуск з притвору
наземної Аннозачатіївської церкви, який існує і зараз. Західна ділянка Дальніх печер не могла бути прокопаною і з боку Варязьких печер, адже вона
виникла раніше за галерею, яка об’єднала два комплекси.
Скоріш за все, жодних не пов’язаних між собою підземних келій з окремими виходами на поверхню у ранньому Києво-Печерському монастирі
не було. Місце життя, подвигів, а згодом місце поховання ченців – печера
починалася від одного входу, від якого поглиблювалася та розгалужувалася. Симптоматично, що у Києво-Печерському патерику про місце поселення та подвигів першої монастирської братії говориться як про одну “велику печеру”, в якій знаходилася підземна церква: “И ископаша печеру
велику, и церковь, и келія, яже суть и до сего дни в печерh под ветхым
монастырем”271. Таким чином, можна виснувати, що братія жила не в окремих печерах, кожна з яких мала свій вихід на поверхню, а в одному загальному для всіх підземеллі-печері, подальше поглиблення та розгалуження якої було спільною справою. Це зайвий раз говорить про те, що
створення сакрального простору печер мало глибокий символічний зміст.
Цей зміст, як вважаємо, полягав у “трансляції” на києво-печерські терени
сакрального простору Палестини. Як ми показали вище, саме у Святій
Землі у глибоких розгалужених печерах існували найвідоміші сакральні
осередки та знамениті чернечі обителі.
Згідно з логікою прокопування підземних галерей, найдавнішим храмом Дальніх печер Київської лаври була церква Різдва Христового, влаштована найближче до давнього входу в печери. Храм, де здійснюються Таїнства, є найважливішою спорудою монастиря і неможливо собі уявити,
∗ Мабуть, мається на увазі церква Різдва Христового, створена за давньоруських
часів, адже церква прп. Феодосія більш пізня (ХVII ст.).
270
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що церква була влаштована через довгий час після заснування печер. Присвята найпершого храму печер Різдву Христовому відповідала значенню
цієї надсвітової події, що лежить в основі Боговтілення. До того ж, така
присвята співвідноситься з практикою прощі до Святої Землі, згідно з якою
Віфлеєм з печерою Різдва Христового був першим святим місцем, яке прочани відвідували після Єрусалима.
Так само, як Назарет з Благовіщенським сакральним комплексом розташовується на значній відстані від Єрусалима і є кінцевим пунктом християнської прощі, Благовіщенська церква Дальніх печер знаходиться на
значному віддаленні від давнього входу в підземелля.
У науці існує припущення, що Благовіщенська церква Дальніх печер
була створена не раніше ХV ст. Такий висновок зумовлений тим, що цей
печерний храм має “неканонічну орієнтацію” – з півночі на південь, а
також тим, що у стінах прилеглих до Благовіщенської церкви печерних галерей були зафіксовані поховання ХV–ХVІІІ ст.272
Логіка таких висновків є абсолютно незрозумілою. Невідомо, чому
“неканонічна орієнтація” могла з’явитися не раніше ХV ст., а не в будьякий історичний період. Не можуть бути доказом пізнього датування Благовіщенської церкви і поховання ХV–ХVІІІ ст., здійснені в прилеглих до
храму підземних коридорах. Як показали археологічні дослідження, у
києво-печерській поховальній практиці повсякчас зустрічаються випадки
різночасових підзаховань. Отже, Благовіщенська церква, так само, як і
церква Різдва Христового, відноситься до первісної історії Дальніх печер.
Примітно, що києво-печерський чернець Афанасій Кальнофойський у
своїй “Тератургімі” (ХVІІ ст.) говорить про те, що Благовіщенська церква
була влаштована ще святими Отцями.
Натомість південно-східна орієнтація підземних храмів Дальніх печер,
певно, носила не випадковий, а системний характер. Судячи зі зведених
планів цих підземель, давня церква Різдва Христового, так само як і Благовіщенська церква, була обернена на південний схід. Лише у 60–70-х рр.
ХVІІ ст. її було переорієнтовано на північний схід. Цікаво, що печерна
церква прп. Феодосія, яка виникла раніше цих перепланувань (1638 р.),
услід за Благовіщенською церквою та церквою Різдва Христового також
орієнтована на південний схід. У “неканонічній” орієнтації церков Різдва
Христового та Благовіщенської можна припускати просту помилку, спричинену відсутністю спеціальних приборів для орієнтації під землею за середньовіччя*. Проте для ХVII ст., коли влаштовувалась церква прп. Фео272
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* Компас був винайдений у Китаї у III тис. до н.е., проте в Європі він відомий лише
з ХII ст.
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досія, така помилка є незрозумілою. Скоріш за все, “неканонічний” напрямок приміщень давніх печерних церков аж ніяк не міг бути спричинений невмінням прпп. Отців орієнтуватися під землею.
На наше переконання, орієнтація давніх храмів Дальніх печер не є помилковою, а має глибокий символічний зміст, як і все, що стосується розбудови сакрального простору славетного монастиря. Не викликає сумніву,
що створення печер здійснювалося у межах тієї самої образної системи, що
й розбудова Давнього Києва. Слід зазначити, що за Золотими воротами
Давнього Києва з Благовіщенською церквою над ними також було “закріплене” місце на південній околиці міста, адже саме через них потрапляли у
Київ, йдучи з Палестини, уособленням якої була Свята Гора Сіон. Згідно
з ветхозавітними пророцтвами, Христос має прийти з півдня та “від Гори”.
Як говорить Господь устами пророка Авакума: “Бог іде від Феману, і Святий від Фарану гори” (Ав. 3:3). Слово “Феман” у Біблії означає “південь”,
“південні країни”. Так називалося місто в Ідумеї, жителі якого – феманитяни славилися своєю мудрістю. Пророцтво Авакума про прихід Месії розглядалося в контексті історії Русі, куди вчення Христа прийшло з півдня,
з Візантії. Таке розуміння пророцтва зустрічаємо у давній службі св. Володимиру Хрестителю, де читаємо: “пророк Аввакум умными очима провиде,
Господи, пришествие твое, тем вопияше: от Юга приидет Бог”273.
Знаменно, що Золоті ворота Константинополя, так само, як і київські,
знаходяться на південно-західній околиці міста. І в першому і в другому
випадку вони уособлювали тріумфальний в’їзд, яким до міста входив імператор (князь). Цар земний за середньовіччя сприймався намісником
Царя Небесного – Христа. Отже, розташування головних воріт Києва та
Константинополя означало входження Христа до цих міст з півдня. Тріумфальний в’їзд до Києва та Константинополя ототожнювався з Золотими
воротами Єрусалима, крізь які увійшов до Святого Ґрада Христос, а початок Спасіння, ознаменований святом Благовіщення, пов’язувався з півднем – Святою Горою Сіон, що є одним з прообразів Богоматері. Отже,
так само, як Золоті ворота Константинополя та Золоті ворота Києва з надбрамною церквою Благовіщення, вівтарі найдавніших підземних церков
Києво-Печерської лаври – Благовіщенської та Різдва Христового – були
орієнтовані на південний схід, тобто назустріч Богові, Який приходить не
тільки зі сходу, але й з півдня.
Важливо зазначити, що Благовіщенська символіка тісно пов’язана з
символікою Воскресіння Христового та Його Другого Пришестя. Згідно з
апокрифами, світ був створений 25 березня, і так само 25 березня був ро273
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зіп’ятий Христос. Вважалося, що у той рік, коли Великдень прийдеться на
25 березня, тобто на Благовіщення, настане кінець світу. Отже, південносхідна орієнтація церков Дальніх печер має великоднє та есхатологічне підґрунтя. Вона є продовженням просторової концепції печер, які сприймалися
Святою Горою – Гробом Господнім, де сталося Воскресіння Спасителя.
Так само, як присвята та орієнтація підземних церков, напрямки печерних лабіринтів не були “помилковими” або хаотичними, а мали свій
сакральний зміст. Копання печер було своєрідним богослов’ям, яке на Русі
сприймалося, головним чином, через обряд. Отже, це богослов’я було літургійним. Вище ми висунули припущення, що печери розвивалися в контексті літургійного дійства.
На наше переконання, напрямки лабіринтів печер Київської лаври не
були спричиненими, як вважають, лише природними факторами: місцевими особливостями породи, наявністю підземних вод та ін.274 Не заперечуючи певної ролі таких суто прагматичних факторів, все ж таки відзначимо, що у багатьох (чи майже у всіх) випадках існувала альтернатива у
векторі копання печерних галерей. Натомість на планах давньоруської частини печер добре видно, що підземні галереї мають певне спрямування.
Вперше звернемо увагу на те, що печери Київської лаври прокопувалися
за сонцем, чи як говорили на Русі, “посолонь” – тобто зі сходу на захід та
з півдня на північ, за годинниковою стрілкою. І справді, вхід у Дальні печери
розташовується на сході, основна гілка галереї простягається на захід, і
майже всі відгалуження спрямовані на північ. Вектор прокопування Дальніх печер посолонь є особливо наочним поблизу підземної Благовіщенської церкви. Печерний коридор, що тягнеться із сходу, на заході повертає
за годинниковою стрілкою з півдня на північ, утворюючі коло, завершенням якого є Благовіщенська церква, орієнтована на південний схід.
Важливо, що таким самим є вектор прокопування Варязьких печер, які
з давніх часів не зазнали тотальної реконструкції. Ці печери, вхід до яких
знаходився на сході, прокопані на захід, а кільцеподібні відгалуження, так
само, як і у випадку Дальніх печер, повертають на північ, тобто за годинниковою стрілкою275. Припускаємо, що процес прокопування печер водночас являв собою дію освячення землі монастиря. У відповідності з ієротопічним баченням, вперше спробуємо уподібнити розбудову сакрального
простору печер напрямкові літургійного руху у Церкві.
Вчені-богослови відзначають, що створення священного простору храму
відбувається завдяки чину його освячення, до якого входить хресний хід.
274
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Так, П.Євдокимов писав: “Человек, разглядывающий храм, может постепенно обозреть его различные части, определить его архитектуру, оценить
его художественные достоинства, но храм навсегда останется для него закрытой книгой. Для того, чтобы каждый камень, каждая линия заговорили,
чтобы все стало гимном, литургией, необходимо проникнуть в сокровенную
жизнь храма, в его замысел и принцип организации пространства, резко отличающий храм от всего окружающего. Чин освящения храма очень ярко
выражает это созидание священного пространства. Он начинается с выделения определенного участка из профанного пространства; этот участок
освящается, на него призывается нисхождение Святого Духа, под действием
Которого это ничем не примечательное место бывает преображено в место
Богоявления, в святую гору, пространственный центр и лестницу Иакова:
“Тебе молимся, и Тебе просим… милостивным оком призри на ны… пребывающия в сем дому небоподобнем… и низпосли Пресвятаго Твоего Духа
на ны и на наследие Твое…” (заключительная молитва чина освящения
храма). Епископ зажигает большую свечу, “первый свет”, и крестный ход со
святыми мощами обходит храм, очерчивая круг вечности…”276.
Припускаємо, що вектор прокопування найдавніших печер Київської
лаври відображав практику давньої Руської Церкви “ходити за Сонцем” –
“посолонь” під час чину освячення храму, до якого входить і хресний хід.
Прокопування печер за таким принципом фактично було освяченням
землі монастиря. Воно означало створення просторової ікони Хреста, про
що чимало говорилося вище. Внаслідок копання печер за таким принципом вони перетворювалися на вівтар–храм–Святу Землю–Небесний Єрусалим.
Цілком імовірно, що освячення печер, так само, як і освячення православного храму, відбувалося завдяки “накладенню” просторового
хреста, який утворювався внаслідок копання печер посолонь. Питання,
коли і звідки з’явився на Русі звичай ходити в церкві за Сонцем, є невирішеним у науці. Цікаво, що в Давній Русі, вочевидь, побутувала практика
ходити посолонь під час прощі, коли вшановувалися великі святині. У
цьому ключі звертаємо увагу на свідчення Стефана Новгородця, котрий
відвідував Константинополь у середині ХІV ст. Важливо, що рух святинями Константинополя, який відбувався “посолонь”, тобто за годинниковою стрілкою, вважався рухом “на ліву руку”. Так, описуючи своє перебування у храмі Святої Софії, прочанин говорить про поклоніння
святиням цього храму, яке здійснювалося “по солонь”, “аки кругом” і “на
лhвую руку”: “И быхомъ доволнh въ великой церквh святой Софіи, оттолh идохомъ къ св. Арсенію Патріарху и цhловахом тhло его; и то все
276
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идет по солонь (вид. нами. – Авт.) въ церкви той. И оттолh поидти изъ
церкви въ двери, идти промежъ стhн со свhщею, обходя аки кругомъ
(вид. нами. – Авт.): тамъ бо стоитъ икона Святый Спасъ, вельми чуден,
и то зовется: Елеон гора, по подобію, яко же въ Іерусалимh… И выйти
изъ олатря великаго на лhвую руку по солонь (вид. нами. – Авт.), и ту
кандило великое съ маслом стекляно падеся отъ высоты и не разбися,
ни огнь не угасе”277.
Симптоматично, що рух святинями Константинополя, за свідченням
Стефана Новгородця, також відбувається “посолонь” та “на ліву руку”.
Так, описуючи поклоніння святиням Великого палацу візантійських царів,
Стефан зазначає : “То все по солонь водится, подерживая лhвую руку городныя стhны возлh моря”278. Вочевидь, ходіння посолонь під час прощі
віддзеркалювало практику давньої Руської Церкви ходіння посолонь під
час здіснення найважливіших обрядів.
Натомість перша згадка про ходіння посолонь, як про церковний
обряд, відноситься до останньої чверті ХV ст. Так, з джерел відомо, що у
1478 р. під час освячення Московського Успенського собору, митрополит
Геронтій ходив з хрестами навколо церкви “не по солнечному всходу”,
тобто протисолонь. Тоді “неции прелестницы” звели наклеп на нього великому князю Івану Васильовичу, що митрополит вчинив не за правилами.
Великий князь надав цьому вчинку великого значення, зауваживши, що
за подібні дії приходить гнів Божий. У наступному 1479 р. почалося розслідування питання законності ходіння посолонь, задля чого звернулися
до богослужбових книг. Проте очікуваних підтверджень давній традиції не
знайшли. Деякі з тих, хто сперечався (архімандрити та ігумени) перебували
на боці митрополита, інші підтримували князя. Серед прихильників останнього були чудівський архімандрит Геннадій та ростовський владика
Вассіан. Митрополит та його прибічники вказували на те, що й інші деякі
церковні ходіння по колу відбуваються в Росії та на Афоні проти Сонця.
Прибічники Геннадія та Вассіана мали свої пояснення ходінню посолонь.
Незабаром питання про ходіння хресним ходом у Церкві проникло в середовище мирян та викликало нескінченні суперечки; довгий час воно лишалося відкритим. Попри те, що наприкінці ХV ст. утвердилося ходіння
проти Сонця, з часом воно стало поступатися ходінню посолонь. Коли розпочалося книгодрукування, вимога ходити посолонь була внесена у Требник 1602 р. – в чині вінчання, в Устав 1610 р. – в напучення як осіняти
хрестом у свято Воздвиження, в Требник 1623 р. – в чині освячення церк277
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ви. Оскільки ходіння посолонь було внесене у богослужбові книги, воно
отримало характер недоторканності, тому заборона патріархом Никоном
ходіння за Сонцем викликала значний спротив з боку впливових церковників. І хоча внаслідок реформ патріарха Никона відбулася остаточна перемога ходіння проти сонця, старообрядці і нині здійснюють хресний хід
посолонь279.
Для нашого дослідження важливими є саме символічні аспекти суперечки прибічників та противників ходіння посолонь. Річ у тому, що прибічники ходіння проти Сонця мали свою аргументацію, яка відповідала
просторовим уявленням тих часів. Особливо великого значення тоді набувала символіка “правого” та “лівого”. Схід асоціювався з правою стороною
світу, а захід – з лівою. Таким чином рух у вівтарі проти сонця (на схід)
ототожнювався з рухом праворуч, тоді як рух посолонь (на захід), котрий
здійснювався навколо храму, трактувався як рух ліворуч. Так, митрополит
Геронтій на диспуті з прихильниками руху посолонь, архієпископом Васіаном та архімандритом Геннадієм, послався саме на те, як здійснюється
обхід престолу у вівтарі: “митрополит свидетелство приводя: егда престол
диакон кадит в олтаре, на правую руку (виділено нами. – Авт.) ходит с кадилом”280. Ця ж аргументація руху проти сонця повторюється і в “Сказании
о порядке освящения храмов” (1481): необхідно, говориться тут, не “по
двизанию солнечному”, но к востоку (вид. нами. – Авт.), якоже и округ
престола устав держит кропити и кадити”281. Цікаво, що у 1484 р. молдавський (романо-войварський) єпископ Василій писав Геронтію про те, що
звичай ходити проти Сонця є споконвічним у грецькій Церкві : “В гречстем
законе нищожно (ніщо. – Авт.) действует в святой церкви по солнцу, али,
господине, усе по кадилу (тобто як дякон кадить у вівтарі. – Авт.), а кто
иметь действовати по солнцу у грецском закони, а тот есть проклят от перваго собора 318 святых богоносных отець, иже в Никеи; у нас латини тако
творят”282. У відповідності з цим баченням, Великий московський собор
1666–1667 рр. засудив тих, хто здійснює обходження храму, а також обходження купелі чи аналоя за Сонцем: “…Не ходят по обычаю святыя восточныя
279
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Церкве на право к востоку (виділено нами. – Авт.), но ходят на лево к западу
(виділено нами. – Авт.), мудрствующе, яко по солнцу подобает ходити”283.
Причиною “суемудрия, мятежа и раскола”, стверджується у соборних документах, є різниця у відправі церковних обрядів, тоді як вони мають здійснюватися за одним принципом. До того ж орієнтуватися необхідно саме на обряди, що проходять у вівтарі (проти сонця= на схід= праворуч).
Сучасні дослідники вважають, що у візантійській Церкві практикувалося лише ходіння проти Сонця, тож так само здійснювався хресний
хід і на Русі284. Вперше звернемо увагу на свідчення Студійсько-Олексіївського уставу, прийнятого у Києво-Печерському монастирі прп. Феодосієм Печерським. Судячи з уставу, звичай русичів ходити посолонь під
час богослужінь міг мати візантійський прецедент. Так, згідно з уставом
(КОКМ, № 20359, ХІІ в.; ГИМ, Син.333, 1398 г.; ГИМ, Син.905. ХV в.)
хресний хід під час освячення (обновлення) головного Успенського
храму монастиря відбувався саме посолонь: спочатку процесія йшла зі
сходу на захід, а потім починала обходити храм з півночі285. Так само і
печери у Києво-Печерському монастирі копалися зі сходу на захід
(справа наліво). Причому схід відповідав правій стороні, а захід – лівій,
оскільки саме праворуч (на сході) влаштовувалися церкви, а ліворуч (на
заході) – некрополь. Якщо наше припущення вірне, то печери раннього
Києво-Печерського монастиря є автентичним джерелом, яке засвідчує
практику давньої Руської Церкви здійснювати хресний хід за сонцем –
“посолонь”.
Симптоматично, що, ходіння за Сонцем під час різноманітних обрядів
було притаманне давнім слов’янам. Це можна пояснити уявленнями про
різне ціннісне значення сторін світу. В основі світобудови перебувало Світове древо (Древо Життя) – аналог хреста. Просторова структура світу давніх слов’ян відповідала його часовій структурі:
283
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вперед – схід – ранок – весна,
праворуч – південь – день – літо,
назад – захід – вечір – осінь,
ліворуч – північ – ніч – зима.
“Добрими” напрямками були схід і південь, поганими – захід і північ.
Тому починати орієнтацію з “поганого”, північного боку, було неправильно, погано. Висхідним напрямком у слов’ян, як і у багатьох інших народів північної півкулі, був схід, звідки починався день. Недобрим був і рух
з півночі на південь, проти ходу Сонця: символіка правого та лівого мала
величезне значення. Тож, рух посолонь, який відбувався за годинниковою
стрілкою, мислився рухом зправа наліво (“на ліву руку”): зі сходу на захід
та з півдня на північ.
Пошанування Сонця було важливою частиною світосприйняття
слов’ян. Сонце особливо шанувалося у двох святах – Купали та Коляди,
пристосованих за часом до найважливіших астрономічних подій – сонцестоянь, які на Русі називалися сонцеворотами. Купальські дні були
пов’язані з літнім сонцестоянням, а Коляда святкувалася під час зимового
повороту Сонця. З прийняттям християнства, коли нова релігія адаптувала
деякі язичницькі обряди та звичаї, купальські дні були співвіднесені з
пам’яттю Іоанна Хрестителя, а Коляда – з різдвяними святками. Як на Коляду, так і на Купалу були обов’язковими різноманітні пісні, ігри та танці,
з яких особливо слід відзначити хороводи – рух, який відбувається по колу –
“посолонь”, тобто у напрямку добового шляху Сонця.
Відзначимо, що, згідно з прадавніми віруваннями, завдяки руху по
колу утворювався сакральний простір. Так, садиба, українською –
“обійстя”, дослівно означає “місце, яке обходять навколо”. Існує гіпотеза, що в праслав’янську епоху поселення будувались по колу, звідки й
пішло реконструйоване значення старослов’янського слова обьщь, як
“круглий”, або водночас “Космос”. Крім того, у всіх слов’ян зафіксований звичай оборювання поселення магічним колом як засіб відмежовування від зла286.
Безумовно, формування комплексу печер Київської лаври орієнтувалося на християнську, а не на язичницьку традицію. Проте у традиції Церкви, що в трансформованому вигляді увібрала в себе архаїчні обрядові релікти, великого значення надається напрямкові літургійного руху, причому
цей рух також пов’язаний з сонячним, тільки Сонце ототожнюється тут із
Христом. Прокопування печер за Сонцем може бути співвіднесене і з літургійним рухом на Великдень, який за давньою традицією Церкви відбувався саме “посолонь”.
286
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За давніми уявленнями, рух за Сонцем у церкві на Великдень уособлює
Воскресіння Спасителя. Так, архієпископи Геннадій та Вассіан на підтримку давньої традиції говорили, що оскільки Христос є “Сонце Праведне”, необхідно ходити посолонь, тобто разом з Христом, а не проти
Нього: “Солнце праведное Христос на ада наступи и смерть связа и души
свободи (мається на увазі Зішестя в пекло, яке зображується на іконах Воскресіння Спасителя), и того ради… исходят (тобто здійснюють хресний хід
за Сонцем) на Пасху, то же прообразуют на утрени (мається на увазі обхід
храму по сонцю з кадилом на полієлеї під час недільних тропарів)”. Це
можна розуміти таким чином: Христос – Сонце Праведне, і коли ми на Великдень святкуємо Його Воскресіння, то символізуємо це ходінням разом
із Сонцем. У давньоруській учительній літературі можна прочитати, що
коли Христос воскрес, Сонце не заходило і стояло тиждень. Ця думка відповідає літургійній практиці, оскільки на великодньому тижні кожен день
правиться як недільний. Це означає, що Сонце у цей день сходить та не заходить, воно з’являється та не зникає. Великодня служба відповідає сприйняттю Христа як Сонця, яке не заходить287, що є духовним еквівалентом
природного сонцестояння, яке з архаїчних часів мало найбільшу серед усіх
річних свят пошану у слов’ян.
Асоціація Христа з Сонцем і Воскресіння Христового з появою Сонця
відображається у піснеспівах Страсного тижня. Так, на ранковій службі у
Велику суботу співається: “Заходиши под землю, Спасе, Солнце Правды;
тем же рождшая тя Луна печальми оскудевает, вида твоего лишаема”.
Цьому піснеспіву передує текст, що співається на повечір’ї у Велику п’ятницю: “Сонце незаходяй, Боже превечный и Творче всех тварей, Господи,
како терпиши на кресте, Чистая плачучи глаголаше”288. У слові Кирила
Туровського “Про зняття тіла Христового з хреста” читаємо: “Вопияше же
Йосиф, глаголя сице: Сонце незаходяй, Христе, творче всех и тварем Господи! Како пречистем прикоснуся теле твоем, непрекосновенну ти сущу
небесным силам, служащим ти страшно!”289 Отже, бачимо, що смерть
Христа ототожнюється з заходженням “Сонця Незаходимого” і, відповідно, Його Воскресіння – зі сходженням Сонця. Таке сприйняття відобразилося у Великодній процесії, коли Воскресіння Христа святкується ходінням за Сонцем – разом з Христом та услід за Ним.
Згідно з цим баченням, сучасні старообрядці пояснюють ходіння в
Церкві за Сонцем таким чином: “…хождение во время крестного хода по
287

Успенский Б.А. “Хождение посолонь”… – С. 547.
Буслаев Ф. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. –
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Солнцу должно напоминать верующим земную жизнь Господа нашего
Иисуса Христа, когда Он ходил по земле, сопровождаемый апостолами и
народом, следовавшим за ним. В то время как все противники Его, распявшие Его впоследствии, обычно выходили навстречу. Когда мы направляемся к западным дверям – это должно напоминать нам ветхозаветные пророчества о Христе, как бы в сумраке вечера; когда достигаем северной
стороны храма – полуночи, – это таинственное Его рождение от Девы
Марии и предвечное – от Отца без Матери; на восточной стороне храма,
против алтаря – это напоминает нам, как бы утро – Его житие на земле; а
юг – полдень – Его евангельская проповедь; затем снова запад, как бы
вечер – Его страдание и смерть, а полночь – Его сошествие во ад; восток –
утро – освобождение душ, ожидавших Его пришествия. Шествуя за крестным ходом под сенью креста и священных хоругвей, мы и должны представлять себе хождение Христа на земле и во след Его – последователей Его
учения; а это все наводит на размышление о подражании св. апостолам и
всем подвижникам и мученикам, принявшим почести и венцы небесные за
неуклонное последование Христу. Само собой разумеется, что враги Христа – фарисеи и книжники – не шли за Ним, а всегда против Него. Вот почему и символически хождение в крестных ходах должно напоминать христианам о подражании ученикам Христа, а не Его врагам. Посему мы и
шествуем не против Солнца – Христа, а по Солнцу, т.е. за Христом”290.
Життя ченця є “ходінням услід за Христом”, що є еквівалентом смерті
для світу. Печера, що прокопується та існує як “шлях Христа”, несе в собі
ідею буквального вмирання для світу та Воскресіння для духовного життя.
На наше переконання, прокопування основного лабіринту найдавніших
Дальніх печер Лаври у напрямку схід-захід у символічному плані втілювало
думку “шляху Христа”, адже “Сонце Правди” – Христос прийшов зі Сходу
та просвітив весь світ аж до Заходу. Цей шлях (шлях Христа та печерних
аскетів) є справжнім подвигом, сповненим великих труднощів та скорботи.
Подібне бачення прп. Нестор Літописець втілив у Житії прп. Феодосія Печерського. У цьому творі прихід святого зі сходу (з Курська) порівнюється
з приходом Христа у світ: “Бысть же родительма блаженаго преселитися
въ инъ градъ, глаголемый Курескъ, князю тако повелhвшу, паче же реку,
и Богу сице изволившу, да и тамо добляго отрока житіе просіяетъ, намъ
же, яко же есть лhпо, от въстока деньница изыде, събираючи окрест себе
и ины многы звhзды, ожидающе солнца праведного, Христа Бога, и глаголюще: се аз, владыко, и дhти, яже въспитах духовным твоим брашном…”291.
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Якщо схід за середньовіччя уособлював царину світла, “країну живих”,
місце райської насолоди, то захід, навпаки, сприймався країною вмираючого Сонця. Це місце вічного притулку мертвих, які чекають на Воскресіння
та суд. Таким захід уявлявся у давніх народів, а згодом і у християнській
Церкві. Вище ми вже говорили про те, що місце пекла на середньовічних
мапах розташовувалося саме на заході. Недарма в Єрусалимі на заході від
гори Сіон бере початок вузька долина “Синів Енномових” чи знаменита
“геєна вогняна”, яка слугувала образом місця вічних страждань – пекла.
Вузька, глибока та похмура геєна починалася на південному заході від
Сіону, оточувала всю західну частину Єрусалима, слугуючи місцем поховання чи, за словами пророка Ієремії, “місцем багатьох гробів”. Вони є поховальними склепами-печерами, подібними до києво-печерських “крипт”.
Починаючись на заході Єрусалима, ця “долина смерті” простягалася
в далечінь до берегів Мертвого (Содомського) моря, яке нагадувало про
прокляті Богом міста – Содом та Гоморру, що провалилися у глибини
пекла, та про людей, яких поглинуло сіркове полум’я пекельного вогню.
Тому, за Євангелієм, Христос цю долину представляв як образ мороку,
скорботи та пекельних страждань. На заході від Єрусалима, поблизу геєни
– на горі Голгофі, Спаситель був розіп’ятий – зійшов у пекло та звільнив
звідти душі людей, що утримувалися там, починаючи з часів Адама та Єви.
Знаменно, що сам хресний шлях Спасителя також пролягав із сходу на
захід. Процесія, що з давніх часів відтворює цю подію, відбувається у велику п’ятницю в Єрусалимі; вона є складовою частиною богослужіння
Страстей Христових, яке включає в себе Несення хреста з кульмінацією –
Розп’яттям. Починається хресний хід на сході з Преторії, де Спаситель перебував “заточений” і прямує на захід до Голгофи.
Ось як описав Преторію ігумен Даниїл: “…есть место, пойдучи мало к
востоку лицъ, Преторъ глаголемый: идhже воиномъ предаша Иисуса и приведоша его къ Пилату, и ту умы Пилатъ руце свои, и рекъ Пилатъ: “чистъ
есмь от крови сего праведника, и бивъ Иисуса, предастъ воином, да распнутъ его. Ту есть темница людская: из той темницы изведе Ангел Апостола Петра нощію...” ”292. Преторія, як і більшість святих місць у Палестині,
є печерою із вирубленими “лавами”, які нагадують лежанки “крипт” лаврських підземель. Тож, хресний шлях Спасителя, так само, як аскеза преподобних Отців Печерських, співвідносився з печерою – місцем скорботним та темним.
Хресний шлях Христа зі сходу на захід оспіваний Отцями Церкви. Наприклад, св. Григорій Двоєслов, пояснюючи слова 67 псалму: “Воспойте
Богу, возшедшему на запады, Господь имя Ему”, говорить: “Он возшел на
292
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запады, когда попрал смерть воскресением”293. Таким чином, і преподобні
Отці Печерські, прокопуючи підземні лабіринти, наче прямували услід за
Христом – зі сходу на захід, попираючи смерть Воскресінням. Саме завдяки цьому подвигу освячувалася територія новоствореного монастиря,
колискою якого були печери. Темрява та могила перетворювалися на вівтар та Рай, так само, як ганебне місце страти Спасителя – гора Голгофа перетворилася на найсвятіше місце на землі. Прокопування печер у напрямку
руху Сонця ще і ще раз підкреслювало їхню великодню (смерть Христа та
Його Воскресіння) символіку. Створюючись як Свята Гора Голгофа, Гріб
Господній – центр світу – “пуп землі”, вони ставали реальним простором
Воскресіння Христового, сакральним місцем вічного Спасіння.
Водночас прокопування печер було фактичним “накладенням хреста”
на землю, що усвідомлювалося як її освячення. Рух посолонь, який співвідносився з рухом Сонця (із сходу на захід), створював просторовий хрестсвастику із загнутими за годинниковою стрілкою кінцями. Саме така правостороння свастика є солярним знаком, оскільки лівостороння здавна
означає рух Землі навколо Сонця294.
На Русі одним з імен свастики було “ярга”. Свастика використовувалася в обрядах та будівництві, у домотканому виробництві: витинанках на
одязі, на килимах, нею прикрашали домашнє начиння. Вона була присутня
і на іконах. У християнстві цей знак трактувався як “гаммадіон”, тобто
хрест, утворений чотирма грецькими літерами “гамма”. До кінця середньовіччя гамматичний хрест був однією з емблем Христа. Вже перші християни зображали його у римських катакомбах. Орнамент з гамматичних
хрестів прикрашає склепіння храму Хосіос Лукас у Греції (перша чверть
ХІ ст.), вівтарну апсиду Софії Київської (також перша чверть ХІ ст.), стіни
храму св. Георгія в Курбіново (ХІІ ст.), західну стіну храму Кахріє Джамі у
Константинополі (поч. ХІV ст.), архієрейське облачення візантійського періоду та чисельні фрески на Балканах.
Зображення гамматичного хреста у храмах відповідає його глибокому
сакральному значенню. Оскільки у візантійській та давньоруській буквеній
цифірі літера “гамма” – це число “3”, відповідно чотири гамми, з яких утворено хрест, складають число “12” – символ Небесного Єрусалима.
Гамматичний хрест здавна співвідноситься з ветхозавітним жертовником,
який є прообразом вівтаря християнського храму295. Так, у чотирьох кутах
293
Беседа на прор. Иезекииля иже во святых отца нашего Григория Двоеслова, в
двух книгах, переведенная с латинского языка на русский архимандритом Климентом. – Казань, 1863. – Кн. 1. – С. 21.
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ветхозавітного
жертовника були
встановлені роги,
що помазувалися
жертовною кров’ю, яка прообразовувала
Кров
Христа. Отже, не
випадково гамматичні хрести зображені саме у вівтарній
частині
Софії Київської,
Гаматичні хрести у вівтарі Софії Київської
причому
над
“Святительським чином”, адже вони втілюють літургійну символіку.
У плані розуміння ієротопічної концепції печер Київської лаври, хрестгаммадіон, яким є у містичному сенсі печери, міг співвідносити їх з Небесним Єрусалимом та означати літургійний чинник створення печер, про що
чимало сказано вище.
Висловимо припущення, що копання печер зі сходу на захід усвідомлювалося як накладення хресного знамення справа наліво, тобто так само,
як воно здійснюється у Православній Церкві∗. Що у духовному сенсі могла
означати така дія? “Движение слева направо при начертании креста, –
пише Б. Успенський, – может пониматься, в частности, как движение от
мрака к свету, от греха к спасению, от смерти к жизни, от временного к
вечному и т.п. Между тем движение справа налево может пониматься как
победа над диаволом ( который находится, как полагают, с левой стороны
человека), как ограждение от зла и т.д… Как в том, так и в другом случае
человек выражает свою причастность к Богу, но при этом в одном случае
делается акцент на стремлении к Богу, в другом – на спасительном и очищающем действии крестной силы т.е. Божественной энергии… Итак, в
одном случае имеет место обращение человека к Богу, в другом – обращение Бога к человеку. У католиков, которые крестятся слева направо, крестное знамение исходит от нас (и обращено к Богу): человек является субъектом действия. У православных оно исходит от Бога (и обращено к
человеку): человек является объектом действия… В одном случае выражается общение с Богом. В другом – приобщение к Богу; в одном случае под* Традиція хреститися справа наліво здавна відома і у Католицькій Церкві, традиція
накладати хресне знамення зліва направо набула статусу канону для католиків лише
після Тридентського собору (1545–1563).
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черкивается направленность к Богу, в другом – нахождение вместе с Богом.
В одном случае человек, который совершает крестное знамение, символизирует стремление к спасению, в другом человек, на которого кладется
крест, предстает как объект спасения (объект спасительного действия
крестного знамения), испытывающий действие Божественной благодати.
Иначе говоря, в одном случае выражается путь к спасению, в другом – результат спасения”296. Таким чином, накладення хресного знамення справа
наліво також співвідноситься з рухом разом з Христом, а не назустріч Йому.
Якщо наше припущення про принцип прокопування печер Київської
лаври є вірним, то можна реконструювати й етапи створення Ближніх
печер. Нині на плані ми бачимо, що їх давній лабіринт проходить з півдня
на північ. На схід, тобто направо, прямують відгалуження з криптами та
церквами. Останні влаштовано виключно у східній стіні галерей. На захід,
наліво, прокопано велику звивисту галерею з похованнями – локулами.
На північному сході цього комплексу видно ходи та приміщення, що лишилися від тих галерей, що існували тут у давнину, до того, як після 1240 р.
тут трапилися багаточисельні обвали297.
У науці висловлювалася думка, що вхід до Ближніх печер у давнину
знаходився не там, де він перебуває зараз – на півдні, а з боку Дніпра – на
сході298. Гадаємо, що східна ділянка печер і справді могла бути найранішою,
оскільки саме у цій частині Ближніх печер існує давня традиція локалізувати келію прп. Антонія. До того ж, за результатами археологічних розвідок, у північній частині комплексу знаходилася зруйнована обвалом давньоруська печерна церква, з розписами мінеральними фарбами на
материковій поверхні склепіння299.
Отже, аналогічно Дальнім печерам, ця ділянка могла прокопуватися
“посолонь”, тобто зі сходу на захід; праворуч знаходилися житлові приміщення та церкви, а ліворуч – поховальні споруди. Проте ця ділянка не була
основною. Геологічні розвідки прилеглої наземної території показали, що
шар піщаника, який потрапив сюди з печер внаслідок їхнього прокопування,
є незначним. Можливо, це було викликано тим, що східна частина печер
призначалася в основному для життя братії, а під час прокопування Ближніх
печер уже утворився наземний монастир – кіновія, тобто печерних аскетів
було небагато. Основна ж частина Ближніх печер, була призначена для поховань і розпочиналася там, де і зараз – на півдні.
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Симптоматично, що південне розташування іншого входу до Ближніх
печер також відповідає виявленому нами принципу розбудови сакрального
простору печер “посолонь”. У даному випадку Ближні печери, так само,
як Дальні і Варязькі, копалися з півдня на північ, тож схід був праворуч, а
захід – ліворуч. Через це так само, як в храмі, найсвятіші місця Ближніх
печер – їхні церкви, розташовувалися на сході (праворуч), а некрополь –
на заході (ліворуч). В основі структури печер, так само, як і в основі православного храму, лежав хрест, що був утворений підземними галереями,
прокопаними “посолонь”. Отже, поховання в печерах набули великого
сакрального значення, такого ж, як поховання у храмі, структуру якого
вони відображують.
Знаменно, що напрямок прокопування лаврських печер посолонь або
за годинниковою стрілкою відповідає напрямкові розгортання стінописного христологічного циклу у середньовічних православних храмах. На
нашу думку, це можна пояснити тим, що печери створювалися як Свята
Земля Палестина – місце життя втіленого Бога. У христологічних циклах
храмів особливого значення надається подіям земного життя Спасителя,
тобто Боговтіленню, яке лежить в основі Викуплення людства та створення
Церкви. Центральними подіями Боговтілення є Благовіщення та Різдво
Христове – свята, на честь яких створено найдавніші підземні храми Дальніх печер лаври.
Симптоматично, що на відміну від Софії Константинопольської, де підйом на хори здійснюється проти годинникової стрілки, підйом на хори
Софії Київської відбувається посолонь. Думаємо, це можна пояснити тим,
що знаменитий світський фресковий цикл на стінах веж Софії Київської,
який ілюструє укладення династичного шлюбу князя Володимира і візантійської принцеси Анни (ця подія поклала початок хрещенню Русі), читається “як книга” – за годинниковою стрілкою, так само, як і підкупольний
христологічний цикл храму. У такий спосіб подія хрещення Володимира
Святославича та Русі була “вписана” в контекст Священної історії.
Аналогічно й історія Києво-Печерського монастиря стає невід’ємною
частиною історії всезагального Спасіння, “руською сторінкою” Книги
Життя. Згідно з Києво-Печерським патериком, найпершим наземним храмом, збудованим над печерами була церква на честь Успіння Богоматері300.
Пізніше на території Ветхого Печерського монастиря було збудовано великий дерев’яний храм на честь Успіння, а у 70–80-х рр. ХІ ст. – зведено
величний Успенський собор. Успенську топонімику Києво-Печерської
лаври можна пояснити загальною чернечою традицією присвячувати го300
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ловний храм саме цьому святу. Відомо, що на Афоні головний храм Кареї
був присвячений Успінню, так само, як головна церква Лаври св. Сави Освяченого. На період розбудови Печерської обителі Житіє св. Сави було
добре відомим і знаним, про що свідчать слова з Житія прп. Феодосія Печерського про облаштування місця для будівництва Успенського собору
Києво-Печерської лаври301.
Проте за середньовіччя перенесення сакрального простору не було
лише даниною універсальній традиції, але мусило мати глибокий символічний підтекст. У цьому сенсі особливого значення набувало ієротопічне
сприйняття сакрального простору як монастиря в цілому, так і печер зокрема. Вочевидь, Успенська церква, що “увінчувала” печерний комплекс,
означала кінцевий пункт історії Викуплення, що була “започаткована” у
сакральному просторі печер створенням церков Благовіщення та Різдва
Христового. З іншого боку, будівництво церкви Успіння над печерами підкреслювало сприйняття їхнього простору ще й Гефсиманською печерою,
де було поховано Тіло Богоматері; відомо, що в давнину над цим комплексом існувала церква Успіння Богородиці.
Розташування церкви Різдва Христового у печерах та храму Успіння
Богоматері над ними відобразило палестинські реалії. У багатьох середньовічних храмах ці сцени зображалися у вівтарній частині, що походило від
єрусалимських традицій святих місць – зображення Різдва Христового у
крипті Віфлеємської базиліки та Успіння у каплиці Святого Сіону302. Таким
чином, розташування печерних храмів Київської лаври ще і ще раз втілювало ідею печер як вівтаря храму та одночасно святих місць Палестини,
серед яких особливого значення поряд із Гробом Господнім набували Віфлеєм (місце Різдва Христового) та Сіон (місце Успіння Богоматері).
Наше припущення про тісний символічний взаємозв’язок церков присвячених Благовіщенню, Різдву Христовому та Успінню у сакральному
просторі Дальніх печер знаходить підтвердження у візантійській та давньоруській художній традиції. Так, у середньовічних храмах сцени Різдва
Христового та Успіння дуже часто розташовувалися поруч і були співвіднесені між собою. Подібне розташування композицій Різдва Христового
та Успіння зустрічається у розписах Киличлар-Кушлук килисе у Каппадокії (перша половина ХІ ст.), де сцени розміщені на південній та північній
стінах західного склепіння; в Атенському Сіоні у Грузії (ХІ ст.), де обидві
композиції розташовані поруч у південній екседрі храму. У розписах церкви Різдва Богородиці Антонієвого монастиря у Новгороді (1125) компози301
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ції розташовані на південній та північній стінах; у мозаїках Санта Марія
дель Амміральо у Палермо (середина ХІІ ст.) – на південній та північній
стінах західного склепіння; у Спасо-Преображенському соборі Мірожського монастиря у Пскові (середина ХІІ ст.) сцени Різдва Христового та
Успіння Богоматері винесені на південний та північний бік східної стіни;
у Кирилівській церкві в Києві (середина ХІІ ст.) сцени зображені на південній та північній стінах; у церкві Бориса і Гліба у Кидекші (друга половина ХІІ ст.) – на північній та південній стінах тощо303. Подібним чином ,
як гадають дослідники, підкреслювалося символічне протиставлення народження людини “по плоті” та її нове народження після смерті для життя
на небесах304. І справді, у Різдві Спаситель лежить сповитий у яслах, а в Успінні Христос тримає в руках душу Богоматері, представлену у вигляді сповитого немовляти. Це означає, що подібно до того, як Господь ввірив Себе
Пресвятій Діві у Різдві, Богоматір ввірила Свою душу Христу в Успінні.
Тісний зв’язок цих сцен обумовлений також християнським тлумаченням
Різдва Христового як народження Бога у світ, в земне життя, а Успіння Богоматері – як народження земної жінки у життя вічне.
Проте парне зображення цих сцен у храмах може бути витлумачене й
інакше, а саме, як початок та завершення історії Спасіння – від Боговтілення
до вознесіння нетлінного Тіла Богоматері305. Подібні програми мали підкреслено євхаристичну символіку і створювалися в контексті впливу літургії. Важливо відзначити, що один з євхаристичних символів – Древо Життя, яким
сприймалися лаврські печери, також символізує початок та кінець циклу:
воно має дванадцять плодів (Об. 22:2), число, яке у християнській традиції
символізує довершеність. Печери створювалися в контексті “розгортання”
історії Викуплення, яка у річному богослужбовому циклі передана дванадесятими святами. Вони починаються з Різдва Богородиці та Боговтілення (Різдва Христового та Благовіщення Богородиці) та завершуються Успінням Богоматері. Подібна ієротопічна концепція пізніше буде впроваджена у сакральному просторі Києво-Печерського монастиря, архітектурною домінантою якого стане Велика Печерська церква, присвячена Успінню Богоматері.
Тема Боговтілення є однією із стрижньових у богослужінні на свято
Успіння Богоматері. Можна сказати, що прославлення Успіння Богородиці у літургійній традиції не мислиться окремим від прославлення Боговтілення. Абсолютно у всіх частинах добового кола богослужіння на Успенське свято наріжною є тема Втілення Христа через Богоматір306.
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Як показали останні дослідження, сюжети Різдва Христового та Успіння Богоматері співвідносилися з Євхаристією, причому ясла, куди поклали новонародженого Христа, уподібнювалися вівтарю, так само, як
уподібнювався йому гріб Пресвятої Богородиці307. Отже, парне розташування сцен Різдва Христового та Успіння Богоматері інтерпретується і як
відображення усього ходу літургії, подібно до історії Спасіння – від Втілення, Хресної Жертви та Воскресіння Христа у плоті та вознесіння Тіла
Богоматері: Різдво (образ приготування та передвіщення Жертви) у цьому
випадку символізувало приготування до Євхаристії, а Успіння (образ літургії) – роздавання Святих Дарів, Причастя та прилучення до вічного
життя308. Таким чином, створення сакрального простору Дальніх печер Київської лаври з церквами Благовіщення, Різдва Христового та Успіння Богоматері відображало реальний хід літургії – від проскомідії до причастя.
Обидва свята – Різдво Христове та Успіння ставлять акцент на темі
Воскресіння, що є однією з провідних ідей, втілених у сакральному просторі лаврських печер. Воскресенська символіка Успенського свята є зрозумілою – Успіння Богоматері, так само, як і Воскресіння Христа, символізує попрання смерті та воскресіння до нового, більш досконалого життя
майбутнього віку. У другому Слові на Успіння Богоматері св. Іоанна Дамаскіна читаємо: “Сегодня сокровище жизни, бездна благодати… покрывается живоносной смертью и безбоязненно приступает к ней Та, Которая
в чреве носила Ниспровержителя смерти, если вообще допустимо именовать смертью всесвященное и животворное Ее отшествие”309. Відомим є і
перегук тем Різдва Христового та Його Воскресіння. Так, відповідно до різноманітних літургійних тлумачень та гімнографії, дискос для євхаристичного хліба символізував одночасно і Богоматір, і ясла, в яких лежав немовля Христос, і одр, на якому знаходилося Його Тіло, зняте з хреста, тобто
Гріб Господній310.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що з печер почалося створення сакрального простору Києво-Печерського монастиря – творчий
процес, який можна уподібнити, з одного боку, написанню просторової
ікони, з іншого, – літургійному рухові, у центрі якого звершується євхаристичне дійство. В основу створення сакрального простору печер Київської лаври була покладена літургійна ідея освячення простору, що співвідносилося з освяченням храму під час хресного ходу. Ця процесія у
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давньоруській Церкві здійснювалася за годинниковою стрілкою, у напряму
добового шляху Сонця чи “посолонь”. Рух проходив зі сходу на захід та за
годинниковою стрілкою, тобто стосовно печер з півдня на північ. Відтак,
підземні церкви завжди опинялися у східній стіні печерних галерей (праворуч), а поховання – на заході (ліворуч). Вектор прокопування печер утворював хрест – основу планової структури будь-якого християнського
храму, в якому кожна частина, кожна архітектурна форма і кожний живописний сюжет мають глибокий символічний зміст. В ієротопічному розумінні на землі монастиря створювався вівтар храму, який є просторовою
іконою Небесного Єрусалима. Водночас складний процес прокопування
печер співвідносився з хресним шляхом Сонця Праведного – Христа. Цей,
сповнений скорботи, шлях і став “мірилом” подвигу для києво-печерських
аскетів. Сама дія прокопування печер (як і печерна аскеза) осягалася на
рівні свідомості та підсвідомості преподобних Отців Печерських як важкий
шлях духовного перетворення людини. Цей шлях співвідносився з перетворенням темної та скорботної печери – місця страшного та “нечистого”,
на місце, позначене особливою святістю – Святу Гору (Афон, Синай,
Сіон), простір Богоматері, Палестину земну, Гріб Господній, Небесний
Єрусалим, Рай. Ця образна паралель містила ідею духовного сходження
людини, її духовного вдосконалення. Така ідея усвідомлювалася в контексті містичного зв’язку землі та Неба, сакрального преображення (обожнення) плоті.
Отже, печери Київської лаври створювалися, по-перше, як Гріб Господній, де відбулися смерть та Воскресіння Христа, по-друге, як земний
Єрусалим, Свята Земля – Палестина та її конкретні місця, де сталася подія
Боговтілення, по-третє, як храм, по-четверте, як Небесний Єрусалим чи
Свята Гора Сіон – священний простір Богоматері. У семантичному плані
лаврські печери уособлювали Хрест, Древо Життя та “Лествицю”, тобто
архетипи, які містили багатошаровий символічний зміст.
Процес прокопування печер, безумовно, не був суто раціональним,
продуманим впровадженням якогось спеціально розробленого конкретного плану, що містив у собі всі ці ідеї. Цей “план” існував на рівні ментальності середньовічної людини, її уявлень про оточуючий світ, святі та
грішні місця, в контексті образної системи християнства та молитовної
практики Церкви. Він мав онтологічну природу і під час створення печерних лабіринтів “впроваджувався” одночасно з молитвою. Саме тому, як
вважаємо, створення печер уподібнювалося молитві на чотках, які на Русі
називалися “лествиця”. Отже, розбудова печер усвідомлювалася як підйом
прпп. Отців Печерських сходами духовного вдосконалення – “Лествицею
Небесною”. З іншого боку, це сходження мислилося таким, що відбувається завдяки Богу та Богоматері, образом Яких і є “Лествиця Небесна”.
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Роздiл 4
СЕМАНТИКА АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
ВЕЛИКОЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ

4.1. Християнська числова символіка
в ієротопії Великої Печерської церкви
Успенський собор Києво-Печерської лаври чи Велика Печерська церква – унікальна пам’ятка давньоруської архітектури, яка, незважаючи на
численні руйнації та занедбання, відновлювалася, поставала у нових формах та жила літургійним життям впродовж багатьох століть як одна з найбільших святинь східнослов’янського православного світу .
1

Успенський собор Києво-Печерської лаври. Літографія ХІХ ст.
Таку назву храму подає Житіє прп. Феодосія Печерського у розповіді “О поставленіи великыя церкви Печеръскыя”. У давньоруських джерелах (до ХVII ст.) храм ніде
не називається Успенським, натомість підкреслюється його велич та присвята, власне,
Богоматері. Так, назви храму – Велика, Божественна, Богозданна, Богородична або
Пречиста церква зустрічаються у Житії прп. Феодосія Печерського та в Києво-Печерському патерику, а також у різних більш пізніх джерелах. Див.: Абрамович Д.І. КиєвоПечерський патерик… – С. 6, 8, 10, 12, 13, 69, 79, 80 та ін.
1
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Не викликає сумніву, що створення сакрального простору Великої Печерської церкви було продовженням та кульмінацією того ієротопічного
процесу, що розпочався з печер. Виходячи з цього, зрозумілим стає, що
розбудова Успенського собору була інспірована ідеєю перенесення (трансляції) на київські терени топосу Святої Гори, яка є прообразом Богоматері –
покровительки Києва та Печерського монастиря.
У науці існує думка, що першим храмом на Русі, який присвячувався,
власне, Успінню Богоматері, була Десятинна церква. Однак давні джерела
називають цей храм “Богородицею Десятинною”, не визначаючи якому
саме Богородичному святу він був присвячений. У літописах говориться,
що після освячення Богородичної церкви князь Володимир Святославич
подарував їй десятину від своїх прибутків, тому вона отримала іншу назву –
Десятинна, більш розповсюджену, ніж сама назва церкви. Нагадаємо, що
у творі Нестора Літописця – “Читанні” про Бориса та Гліба Десятинна
церква названа “кафолікані іклісіа ”, що в перекладі з грецької мови означає
“кафедральний собор”.
Присвята Десятинної церкви Богоматері (а не якомусь Її святу), як
вважаємо, була обумовлена тим, що Богородичний культ на Русі пов’язувався з утвердженням її конфесійної ідентичності як новопосталої християнської держави. Річ у тім, що поклоніння Богородиці, в основу якого
покладено ініціативу Володимира Святославича (про це, до речі, свідчить назва церкви – Десятинна, тобто утримувана на десятину державних прибутків, коштом князя), розумілося як поклоніння “Нерушимій
Стіні”, “Заступниці градів” і було звернене не просто до окремої душі, а
передусім до країни взагалі. За словами митрополита Іларіона, Ярослав
“предал люди твоа (Володимира. – Авт.) и град всеславней и скорей на
помощь христианомь Богородици, ей же и церковь на Великыихъ вратех
създа въ имя первааго Господьскааго праздника святааго Благовещениа”2.
На думку А. Поппе, Десятинна церква була присвячена особисто Богоматері, як патронесі Києва, а не якомусь святу на Її честь. Посилаючись
на висновки історика архітектури П. Раппопорта, А. Поппе вказує на те,
що церква, згідно з її орієнтацією, була закладена близько 2 липня, коли
святкувалося Покладення Ризи Пресвятої Богородиці у Влахернах. На присвяту церкви, можливо, вплинула ініціатива дружини князя Володимира –
Анни Порфірородної, адже у придворному житті Константинополя важливу роль відігравали дві базиліки, присвячені Богоматері: Халкопратійська та Влахернська, а Фароська церква Богоматері розглядалася як імпе2
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раторська. Традиція ж присвячувати церкви на Русі Успінню походить від
Успенського собору Києво-Печерської лаври3.
Отже, судячи з усього, Успенська топоніміка поширилась на Русі від
Великої Печерської церкви. Дуже рано храм набув особливої популярності
на Русі. Так, у Києво-Печерському патерику говориться, що князь Володимир Мономах побудував у Ростові храм “в міру” Великої Печерської
церкви, а його син Георгій (Юрій Долгорукий), у цю ж “міру” створив церкву в Суздалі4. Насправді перший Суздальский храм 1101–1102 рр. був зведений також Володимиром Мономахом, а помилка укладача Патерика,
який приписав створення собору Юрію Долгорукому, вже “виправлена”
дослідниками5.
За прикладом Успенського собору в останній чверті ХІ та у ХII ст. на
честь Успіння Богоматері зводились храми у Володимирі-Волинському,
Турові, Чернігові, Переяславлі Руському, Смоленську, Новгороді, Каневі
та інших містах Давньої Русі6. Розписи Великої Печерської церкви стали
взірцем для іконографічних програм багатьох давньоруських храмів. Зокрема їх вплив позначився на декорації храмів Суздаля, Пскова та Новгорода 7.
За свою майже тисячолітню історію київський Успенський собор багато разів змінював свій вигляд. Цей процес розпочався ще за часів Давньої
Русі. Так, 1096 р. храм відновлювався після розгрому, вчиненого половцями. На рубежі ХІ та ХІІ ст. до собору з північного боку було прибудовано
Іоанно-Предтеченську хрещальню, а у ХІІ ст. – каплиці. У 1230 р. внаслідок землетрусу собор “на четыре части расступися”8 – впали його склепіння та південна стіна. У 1470–1471 рр. храм відновлює князь Симеон
Олелькович, а у ХVІ ст. – князь Костянтин Острозький; до собору прибудовують Іоанно-Богословський та у ХVІІ ст. – Трьохсвятительський приділи, каплиці Стефана та Єльців. У ХVІІІ ст. собор набуває барокового вигляду, зводяться нові бані, в ХІХ ст. перебудовуються хори та західна
частина. До зруйнування 3 листопада 1941 р. Велика Печерська церква була
3

Poppe A. The Building of the Church of St. Sophia in Kiev // Journal of Medieval History. – Amsterdam, 1981. – Vol. 8. – P. 26.
4
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 12.
5
Воронин Н.Н. Зодчество северо-восточной Руси ХII–ХV вв. – Т. 1. ХII столетие. –
М., 1961. – С. 27-28.
6
Кабанець Є.П. Успенські церкви Давньої Русі (кінець Х–ХIII ст.) // Лаврський
альманах. – К., 1999. – Вип. 1. – С. 53-61.
7
Сарабьянов В.Д. Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры... Ч. 1 //
Лаврський альманах. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 97-117; его же. Росписи Успенского
собора Киево-Печерской лавры... Ч. 2 // Лаврський альманах. – К., 2004. – Вип. 12. –
С. 125-142.
8
ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 454.
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однією з окрас вітчизняної архітектури, пишно декорованою у стилі українського бароко.
Як же виглядав Успенський собор Києво-Печерської лаври у давнину? Існує декілька реконструкцій храму, які є схожими, але різняться
окремими елементами структури будівлі (початкове число куполів, співвідношення висот “вписаного хреста” та бічних членувань, розташування
вікон тощо)9. З усіх реконструкцій давньої архітектури Успенського собору, на нашу думку, найбільш наближеною до істини є праця С. Безсонова, який вивчав храм ще у
1938 р., до його зруйнування.
Точка зору цього дослідника найбільше відповідає символічній
концепції храму – Нового Єрусалима, про що буде сказано далі.
Згідно з баченням С. Безсонова, спочатку Успенський собор
Києво-Печерської лаври “був
прямокутним, видовженим з заходу на схід храмом. Зі східного
боку до нього прилягали три гранчасті (з п’ятьма кутами кожна)
апсиди. Всередині храм поділявся
шістьма хрестоподібними опорними стовпами, поставленими по
три в ряд, на три нави. Середня
нава була у півтора рази ширшою
Успенський собор з хрещальнею
від бокових, так само, як і трансв. Іоанна Предтечі.
септ між другим і третім стовМакет храму доби Давньої Русі
пами був у півтора рази ширший
від прольотів між іншими стовпами та стінами. Перетин середньої нави і
трансепта в плані споруди мав вигляд хреста й утворював підбаневий простір.
Завдяки ізоляції притвору стінами, а апсид – вівтарною перегородкою,
храм у плані був квадратним, а в об’ємі чотиристовпним. Угорі від опорних
стовпів, на всі чотири боки, до сусідніх стовпів ішли півциркульні арки.
Стовпами й арками храм був поділений на 12 квадратів, кожний з яких покривався коробовим склепінням, утворюючи на зовнішніх стінах закомари. Простір над середнім квадратом між другим і третім стовпами (зі
сходу) був перекритий барабаном з напівсферичним куполом на парусах.
9
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У барабані було пробито 12 вікон, між якими на зовнішній стінці були витягнуті лопатки. Апсиди були покриті півсклепіннями. Нартекс відділявся
від основної частини храму не лише стовпами, а й стінами, в яких були
влаштовані входи з навісними дверима, які вели в кожну наву храму. Притвор займав третю частину споруди, над притвором і бічними навами до
перехрестя було збудовано хори.
Стіни храму з зовнішнього боку вертикально розчленовані лопатками,
які поділяли західний фасад на три, а північний і південний – на чотири
ділянки відповідно до внутрішнього поділу храму опорними стовпами. Такі
самі лопатки простягалися над апсидами і зі східного боку. Можна припустити, що перед лопатками виступали півколонки. Вгорі лопатки сходилися дугами, кожний відрізок стіни мав форму півкола, причому середнє
півколо на західній стіні й інші від сходу на північній і південній стінах не
були вищими за інші, а лише ширшими.
Входи в храм розміщувалися на північній, південній і західній стінах і
були арочної форми. Таку ж форму мали вікна в стінах у два яруси, одне
над одним. Вікна були щілиноподібні, розтесані вглиб. На північній стіні
над входами були потрійні вікна з вищою середньою частиною. Усі вікна,
в тому числі й на апсидах, чергувалися з декоративними півциркульними
неглибокими нішами. Під закомарами вздовж стін простягався карниз з
червоного шиферу в формі трьох
полиць з краплинами (зубчиками). На вівтарній стіні над карнизом був меандровий орнамент”10.
Розповідь про створення Успенського собору дійшла до нас
у двох основних версіях – у Житії
прп. Феодосія Печерського (початок ХІІ ст.)11 та в “Слові” про
створення Великої Печерської
церкви12, написаним Володимиро-Суздальським єпископом
Симоном у 20-х рр. ХІІІ ст.
Обидва твори увійшли до складу
Києво-Печерського патерика.
Реконструкція вигляду Успенського
За Житієм прп. Феодосія Песобору за давньоруських часів. Північний
фасад з хрещальнею св. Іоанна Предтечі
черського, Сам Бог освятив місце
10

Цит. за: Сіткарьова О.В. Успенський собор Києво-Печерської лаври... – С. 60-61.
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 63-70.
12
Там само. – С. 1-15.
11

271

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

розташування храму. Його “позначив” полум’яний стовп, який,
перетворившись на дугу, відійшов
від бані Богородичної церкви Ветхого монастиря і “став” на місці
створення Успенського собору13.
У Житії наголошується особлива
святість обраного для будівництва
храму місця – воно називається
“домом Божим” та порівнюється
з “Вратами Небесними” – місцем
явлення патріарху Якову “Небесної Лествиці”. Цей пасаж укладач
Житія прп. Феодосія Печерського
запозичив з Житія св. Сави ОсвяПлан-схема Успенського собору.
ченого, в якому йдеться про
Давньоруський період
“столпь огнень до небеси”, що
вказав Саві священне місце – печеру, з якої пізніше розвинулася знаменита лавра14. Головний храм святого Сави присвячувався Богоматері15, сам
же Сава – засновник багатьох лавр і кіновій, став одним з прообразів прп.
Феодосія Печерського. Примітно, що прп. Феодосія у його Житії прообразують не тільки знамениті кіновіархи та засновники лавр, а й “стовпи”
анахоретства.
Зокрема
прп. Феодосій порівнюється зі святим Антонієм
Великим. Отже, автор
Житія репрезентував його
“батьком чернецтва” взагалі; на це натякає і порівняння Феодосія з патріархом Авраамом, який,
згідно з давньою чернечою традицією, вважаЗакладення Печерської церкви в 1073 р.
ється “батьком чернецМініатюра Радзивілівського літопису.
тва”16.
Арк. 107зв. ХV ст.
13

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 64.
Палестинский патерик. Житие преподобного Саввы Освященного. Переиздание. – М., 1996. – С. 189.
15
Там же. – С. 202.
16
Лурье В.М. Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте. –
СПб., 2000.
14

272

Роздiл 4. Семантика архітектурно-художнього образу...

Інакше, ніж Житіє прп. Феодосія, викладає події “Слово” про створення Великої Печерської церкви єпископа Симона. Воно починається з
розповіді про долю варяга Шимона (сина варязького князя Африкана),
котрий, залишивши Скандинавію, прибув на Русь, де служив київському
князю Ярославу Володимировичу (1016–1018, 1019–1054), а потім його синові Всеволоду (1078–1093). Лишаючи батьківщину, він узяв із собою золотий пояс та вінець, які прикрашали монументальне Розп’яття Христа.
Знімаючи пояс з Розп’яття, Шимон почув “гласъ от образа”, що звелів варягу віднести ці реліквії прп. Феодосію на те місце, де буде створена церква
на честь Пресвятої Богородиці. Пливучи морем зі Скандинавії на Русь,
Шимон побачив видіння: у небі йому було показано образ майбутнього
храму та визначені його розміри: “И якоже видhхом, величествомъ и высотою, размеривъ поясом тhмъ златымъ, 20 въ ширину и 30 въ дьлину,
а 30 въ высоту, стены съ вhрхом 50”17. Після прибуття на Русь Шимон
прийшов у Київ до князя Ярослава Володимировича, який добре зустрів
втікача. Незабаром Ярослав направив варяга служити до свого сина Всеволода18.
Далі у “Слові” Шимон згадується серед учасників битви Ярославичів
з половцями на ріці Альті у 1068 р., в якій князівські війська зазнали нищівної поразки. Коли Шимон лежав поранений на полі битви, він удруге
побачив церкву в небі. Тоді варяг дав обітницю у випадку спасіння збудувати побачений храм у монастирі прпп. Антонія та Феодосія Печерських.
Після повернення з походу він прийшов у монастир та передав прп. Антонію реліквії – пояс та вінець Спасителя, сповістивши святих Отців про своє
бажання збудувати церкву на честь Пресвятої Богородиці. При цьому, золотий пояс мав слугувати мірою храму, а вінець передбачалося повісити
над його жертовником, тобто вівтарем. Згодом Шимон отримав християнське им’я Симон, та дозвіл бути похованим у майбутньому храмі, що і було
виконано після смерті варяга. Цікаво, що він був похований в Успенському
соборі першим, і йому першому в руку була вкладена посмертна “разрешительная” (рос. – Авт.) молитва, написана прп. Феодосієм19.
Павло Алеппський, який відвідав Київ та Печерський монастир у
1653 р., повідомляє, що золотий пояс варяга Шимона прикрашав Розп’яття
Христа над іконостасом Успенського собору: “Что касается иконостаса, то
он великолепен, но стар. Над ним распятие: опоясание Спасителя из кованого чистого золота” 20. Тож, як бачимо, ця святиня зберігалася у монастирі впродовж багатьох століть.
17

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 3.
Там само. – С. 1.
19
Там само. – С. 1-5.
20
Путешествие Антиохийского патриарха Макария... – С. 51.
18
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Особливу увагу “Слово” приділяє Влахернському константинопольському храмовому комплексу, звідки у Києво-Печерський монастир були
принесені мощі семи мучеників, покладені у підвалини Успенського собору, та одна з його найбільших святинь – “намісна” Богородична ікона21.
Як відомо, за середньовіччя трансляція святості взірця (храму, монастиря,
міста) у будь-який регіон християнської Ойкумени здійснювалася завдяки
святиням – в основному іконам та мощам. Отже, розповідь “Слова” дає
змогу зрозуміти, що Влахерни стали одним із сакральних взірців для Успенського собору.
І це не було випадковістю. Відомо, що Влахернська церква за кількістю
кліру та значення у Константинополі вже в VІ ст. поступалася лише собору
св. Софії. Головний влахернський храм був величною тринавною базилікою, побудованою у 450–453 рр. імператрицею Пульхерією. Будівництво
та розпис базиліки було завершено імператором Левом І (457–474). За
цього імператора до церкви була прибудована ротонда Агіа Сорос, яка слугувала величним мартиріумом Богоматері. Головна реліквія Агіа Сорос –
Риза Богоматері співвідносилася з Успенським культом, а самé Успіння
стало храмовим святом Влахернської церкви.
Проте Влахерни не були єдиним джерелом Успенської топоніміки головного храму Києво-Печерського монастиря. Вочевидь, таких сакральних
прототипів існувало декілька. Цікаво, що згідно з “Словом” про створення
Великої Печерської церкви храм освятили не на Успіння Богоматері –
15 серпня, а у передсвято – 14 серпня. Так сталося тому, що у Києво-Печерському монастирі був прийнятий чернечий устав константинопольського монастиря Олексія Студита. Головний храм цієї обителі присвячувався Успінню Богоматері. Згідно з уставом, освячення храму (а пізніше
його обновлення) відбувалося не 15, а 14 серпня. 1091 року саме до цього
храмового свята було приурочене урочисте перенесення мощей прп. Феодосія Печерського у новозбудований Успенський собор Печерського монастиря. Пізніше (на початку ХІІ ст.) з північно-західного боку Великої
Печерської церкви була прибудована церква св. Іоанна Предтечі, зведення
якої було спричинене передусім наявністю в уставі чину обновлення храму
св. Іоанна Хрестителя у монастирі патріарха Олексія Студита22.
Судячи з усього, саме Студійсько-Олексіївський устав визначив і іншу
відому назву Успенського собору – “Велика церква”. Відомо, що “Великою
церквою” називався головний храм Візантійської імперії – Софія Константинопольська. Крім того, назва Успенського собору Києво-Печерської
лаври – “Велика церква” могла бути обумовлена давньою чернечою тра21
22
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дицією, згідно з якою так називався головний храм монастиря. Наприклад,
своя “Велика церква” була у палестинському монастирі прп. Сави Освяченого, про що свідчить Житіє цього подвижника23, складені ним правила24, а також Єрусалимські типікони Лаври св. Сави та Антіохійського
монастиря Симеона Дивногорця25. Була своя “Велика церква” (Богородична) в Евергетидському монастирі в Константинополі, що відзначає Типікон цього монастиря26, а також у Гроттоферратському монастирі Пресвятої Богородиці біля Риму27. Декілька разів “Велика церква Богородиці”
згадується у Синаксарі Георгія Мтацминделі, ігумена Іверського монастиря на Афоні28.
У Студійсько-Олексіївському уставі словосполучення “Велика церква”
зустрічається двічі для означення головного монастирського храму. Сприяв
закріпленню назви “Велика церква” за головним храмом Печерського монастиря і слов’янський переклад Житія прп. Сави Освяченого, в якому згадується як “велика” цркы”, так і “бозьдана” цркы”, що, вірогідно, визначило
ще одну назву Успенського храму, зафіксовану у Києво-Печерському патерику – “Богозданна Пречиста церква”. В афонській традиції головний
храм монастиря (Лаври) називався “кіріакон”, про що свідчить, наприклад, Діатіпосіс Афанасія Афонського29.
Отже, маємо принаймні два великих духовних осередки, звідки могла
перейняти Успенську топоніміку Велика Печерська церква. Крім того, Успінню Божої Матері присвячувалася головна церква Кареї на Святій Горі
Афон, де прийняв чернечий постриг засновник Києво-Печерської лаври
прп. Антоній. Проте, безумовно, існували і більш глибинні причини такої
присвяти, яка певною мірою відображала давньоруську історію.
У “Слові” про створення Великої Печерської церкви говориться, що
Успенський собор був заснований “в лhто 6581” (1073)30. Привертає увагу
той факт, що фундація храму відбулася у рік, коли Великдень та П’ятиде23

Помяловский И. Житие св. Саввы Освященного, составленное св. Кириллом Скифопольским, в древнерусском переводе. – СПб., 1890. – С. 148, 150.
24
Дмитриевский А.А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. – К., 1895. – Т. 1., Ч. І: Памятники патриарших уставов
и ктиторские монастырские типиконы. – С. 223.
25
Дмитриевский А.А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. – Пг., 1917, Т. III (первая половина). Типикон. Ч. II. –
С. 23, 25.
26
Там же. – С. 336.
27
Там же. – С. 906, 911.
28
Кекелидзе К.С. Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение. – Тифлис, 1908. – С. 259.
29
Дмитриевский А.А.Описание литургических рукописей… – К., 1895. – Т. 1. –
Ч. І. – С. 244, 246.
30
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 8.
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сятниця, так само, як і в рік хрещення Русі (989), припали на 31 березня і
19 травня. У “Слові” міститься непряма інформація про те, що візантійські
зодчі, котрим Цариця Небесна звеліла побудувати храм у Києво-Печерському монастирі, перебували у Константинополі місяць після Вербного
тижня, себто до кінця квітня. Десять днів вони добиралися до Києва (тобто
прибули сюди у першій декаді травня). Велика Печерська церква була
закладена невдовзі після їх приїзду, а саме – після триденних молитов
прп. Антонія31. Отже, закладини києво-печерського храму, вірогідно, відбулися 12 травня, тобто в день освячення Десятинної церкви – меморіалу
хрещення Русі. Симптоматично, що завершується “Слово” розповіддю про
освячення храму, яке сталося 1089 р.32, тобто у 100-річний ювілей прийняття Руссю християнства. Завдяки цьому стає зрозумілим, що заснування та освячення Успенського собору у символічному плані співвідносилися із заснуванням Руської Церкви за Володимира Святославича.
З іншого боку, саме на Сіоні під час Трійці-П’ятидесятниці народилася
Церква та сталося Успіння Богоматері. Відтак, створення Успенського собору співвідносилося з провідним образом-парадигмою Києво-Печерського монастиря, який уявлявся Святою Горою Сіон (Синай, Афон).
Як бачимо, Успенський собор Києво-Печерської лаври містить у собі
цікаву і досі невивчену інформацію, яку вже давно назріла необхідність
“прочитати”. Не секрет, що в науці здебільшого приділялася увага історико-археологічному та архітектурному вивченню пам’ятки, семантика ж
архітектурно-художнього образу Успенського собору – одна з маловивчених тем. Хоча дослідники тою чи іншою мірою торкалися цієї проблематики33, розкриття даної теми потребує поглибленого герменевтичного підходу*. Герменевтика у нашому випадку розуміється як інтерпретація
образної системи та її елементів з точки зору засадничих принципів серед31

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 6-7.
Там само. – С. 13-15.
33
Див. напр.: Лихачев Д.С. Градозащитная семантика Успенских храмов на Руси //
Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. – М., 1985. –
С. 17-23; Мурьянов М.Ф. Золотой пояс Шимона // Византия, южные славяне и Русь.
Западная Европа. – М., 1973. – С. 187-198; Афанасьев К.Н. Построение архитектурной
формы древнерусскими зодчими. – М., 1961. – С. 72-75; 240-242; Рыбаков Б.А. Архитектурная математика древнерусских зодчих // СА. – М., 1957. – № 1. – С. 88-112;
Шевелев И.Ш. Принцип пропорции: о формообразовании в природе, мерной трости
древнего зодчего, архитектурном образе, двойном квадрате и взаимопроникающих
подобиях. – М., 1986. – С. 127-128; 142-143; Холостенко Н.В. Исследования руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. // Культура и искусство
Древней Руси. Сборник статей в честь проф. М.К. Каргера. – М., 1967. – С. 58-68.
* Герменевтика – “тлумачення” (грецьк.). Мистецтво тлумачення текстів та вчення
про принципи їх інтерпретації. Герменевтичний підхід до тлумачення всіх речей та
явищ у їх взаємозв’язку та взаємодії був притаманний середньовічній ментальності.
32
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ньовічного світогляду та на підставі даних тогочасних писемних і образотворчих джерел34.
Найважливішим моментом для вірного прочитання інформації джерел
про створення Печерської церкви є звернення до традиції та практики будівництва храмів у Візантії.
Процес проектування, розмітки та будівництва Успенського собору
відбувався за традиціями візантійського зодчества, яке дуже відрізнялося
від сучасної будівельної практики. Зведення храму, за баченням візантійців, здійснюється під проводом Божественного Одкровення. Наприклад,
Прокопій Кесарійський, прославляючи будівничу діяльність імператора
Юстиніана, писав про те, що храм Софії Константинопольської був Божим
натхненням Юстиніанові: “Бысть же в пятое лето царства Иоустиниана
царя, сына Иоустиана (тобто Юстина) царя въдохноу Бог в оум его създати церковь, якоже не создана бысть от Адама”35. Коли виникли проблеми з будівництвом Софії Константинопольської, зодчі звернулися по
допомогу до імператора, якому було дано Божественне Одкровення36. Цікаво, що у Прокопія Кесарійського Юстиніан ототожнюється з Соломоном: обидва правителі вважалися не авторами, а лише виконавцями Господнього задуму. До того ж, всі правителі знали про біблійний прототип
своєї будівельної діяльності – втілення пророком Мойсеєм сакрального
простору Скинії під керівництвом Бога37.
Інше візантійське джерело – “Сказання” про будівництво церкви св. Фотини у Спарті, говорить, що коли засновник храму святий Никон “…начал
свой труд, имея великое и страстное желание воздвигнуть для Спасителя и
Создателя всего Божую церковь от самого основания, то счел он величайшим
и важным делом соорудить здание самое священное и наиболее прекрасное
из всех возможных. Это здание открылось ему в божественном видении с
Небес, и он воспользовался им и готовился… продолжить труды”38.
34

Див.: Никитенко М.М. Сакральный модуль Успенского собора Киево-Печерской
Лавры // Могилянські читання. Зб. наук. праць: Доля музейних зібрань. – К., 2007. –
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Як бачимо, Божественне Одкровення (ієрофанія) вважалося первинним, найголовнішим джерелом для створення сакрального простору. Обміри та розмітка храму також вважалися священними діями, які продовжували втілення цього Божественного проекту.
За давньою традицією, відомою ще з Біблії, усі виміри споруд здійснювалися за допомогою мотузки та тростини. Наприклад, у Книзі пророка
Єзекіїля у тому місці, де мова йде про Небесний Єрусалим, позаземне місто
янгол вимірює за допомогою цих предметів (Єз. 40:3). В Об’явленні Іоанна
Богослова говориться про золоту тростину для вимірів Небесного Єрусалима (Одкр. 21:15). У Сказанні про будівництво церкви св. Фотини у
Спарті розповідається, що побачивши у небі образ майбутнього храму,
Никон “…начал здание, заранее очертив его с помощью шнура…”39. Такі
методи були відомі і у Західній Європі – у знаменитому “Сні Гунзо” святі
Петро, Павло та Стефан використовують мотузку для того, аби показати
абату, який перебуває в комі, план та розміри нового храму монастиря в
Клюні. Для того, аби розпланувати будову, потрібно було “володіти мотузкою”. Важливо, що при цьому ніде не згадується архітектурне креслення,
а сам план розбивається на місці “у згоді з задумом Господнім”.
Цікавим у цьому сенсі є уривок з візантійського твору “Про виміри
землі”, що належав якомусь Георгію Геометру (час життя невідомий). Цей
твір дозволяє дещо уточнити знання про техніку вимірів та розбивки земельних ділянок. Під час таких вимірів використовувалася мотузка, до
якості якої висувалися певні вимоги: “Если она (мотузка. – Авт.) или даже
если только часть ее попадает на росу, то она сейчас же скрутится и окоротает на одну оргию; когда же высохнет и будет натянута, то удлинится
свыше меры, так что 10-ти оргийная веревка обратится в 11-ти оргийную
и, во всяком случае, такая мера обманчива. Но веревку, долженствующую
быть мерой, следует приготовлять из конопли и вить толстую и крепкую”.
Далі рекомендується зробити жердину чи кіл, насадити на один його
кінець широкий залізний сошник, аби він різав та борознив землю при відкладенні кожної мотузки. Інший кіл з гострим залізним наконечником
втикається у висхідній точці відліку. На обох колáх – міцні залізні кільця,
до яких кріпляться кінці мотузки та притискаються олов’яною печаткою.
Кожна оргія для вірності визначається на мотузці привіскою товстої червоної кульки. Також даються вказівки, як зробити приблизну оргію з очерету або з дерева40.
Отже, золотий пояс варяга Шимона, покладений в основу вимірів Великої Печерської церкви, за середньовічними уявленнями міг сприйматися
39
40
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чимось на зразок такого шнура чи мотузки – реального знаряддя, призначеного для розмітки фундаментів та водночас він був сакральною мірою.
У сучасній науці існують дві принципово різні точки зору щодо методів
середньовічного проектування та будівництва. Одну з них першим висловив К. Афанасьєв. Вчений вважав, що розміри споруд у давнину визначалися за допомогою геометричних побудов безпосередньо на будівельному
майданчику. Результати цих побудов могли бути математично виражені
лише ірраціональними числами з використанням архітектурного модуля,
що виключало можливість застосування у той час будь-яких підрахунків41.
Такої ж точки зору щодо методів середньовічного зодчества дотримується
і Р. Оустерхаут42.
Інша гіпотеза, яка належить Б. Рибакову, полягає в тому, що використання модуля або системи модулів давало можливість дуже простого підрахунку проектних розмірів, тобто використання найпростішого архітектурного “креслення”43. Пізніше гіпотеза Б. Рибакова була розвинена
І. Шевельовим44.
Зауважимо, що гіпотеза Б. Рибакова є більш переконливою з огляду на
дані візантійських джерел. Так, у Кодексі Феодосія – пам’ятці другої половини ІV ст. – зберігся імператорський указ 344 р., пізніше включений до
Кодексу Юстиніана, в якому говориться: “Механикам, геометрам и архитекторам, которые следят за соблюдением всех планов и чертежей (тут і
далі виділено нами. – Авт.) и применяют измерения и расчеты в строительстве и тем, кто посредством наглядных примеров обнаруживает направление и количество вод, предлагаем мы настоящей нашей речью проявлять
одинаковое усердие к тому, чтобы учить других и учиться самим…”45.
Візантійський автор віршованого опису св. Софії Константинопольської Павло Силенціарій, прославляючи архітектора храму Анфімія пише
про вміння останнього вибрати центр та зробити креслення46. Відомо, що
під час створення креслень візантійські архітектори (“механіки”) використовували циркуль, який у джерелах називається “діабетою”: “Парабола вычерчивается при помощи диабеты, изобретенной милетским механиком
Исидором, великим учителем нашим..”47
Цікавим є той факт, що розбивка плану майбутнього храму здійснювалася, як правило, безпосередньо на землі. Такий план називався “схе41
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мою”. У творах Прокопія Кесарійського та Константина Родоського (середина – друга половина VІ ст.) в розповідях про церкву Дванадцяти
Апостолів у Константинополі зустрічаються вирази: “у вигляді” та “за схемою” хреста, а також “кубічна схема” (тобто фігура квадрата), “небувала
схема” тощо. Проте, поряд з такою “схемою” існувало креслення на папері, яке у джерелах, наприклад, у “Християнській топографії” Козьми
Індикоплова називається “діаграмою”. Різниця між “схемою” та “діаграмою” полягала в різному ступені абстрактності. “Схема” була ближчою до
геометричної фігури, а діаграма була кресленням-малюнком, тобто давала
більш конкретне уявлення про вигляд споруди. У Житії св. Марфи (VІ ст.)
розповідається як вона явилася у видінні одному ченцю, показавши йому
креслення храму з трьома конхами – східною, північною та південною, та
роз’яснила малюнок і “накреслення” всієї будівлі. Св. Симеон Стовпник
Новий, син Марфи, наказав накреслити цей храм з трьома конхами відповідно до зразка, який показала та накреслила його матір48. Таким
чином, стає зрозумілим, що креслення на папері слугувало, головним
чином, для вираження волі замовника, тобто креслення ілюструвало проектне завдання. Технічне значення мала “схема” – план, що розбивався
на землі.
Але за середньовіччя існував ще один спосіб ілюстрації загального задуму сакральної споруди. Для цього виготовлялися спеціальні моделі храмів. Така традиція бере свій початок у сивій давнині. Моделі будівель, які
носили ритуальний характер, зустрічаються серед багатьох єгипетських
предметів елліністичного часу – це моделі будинків та теракотові ліхтарі,
які клали в гробницю для подорожі покійного темними країнами загробного світу. Ці ліхтарі-будинки мають купольний дах та пропілеї49.
Срібні моделі античних храмів (Діани в Ефесі) згадуються у Діях апостолів, де говориться, що золотих справ майстер в Ефесі Димитрій виготовляв такі моделі (Дії 19:24 та далі).
Святитель Григорій Ниський (ІV ст.) говорив про моделі храмів: “Разве
не ведомо вам, как “механики” предызображают формы и типы больших
и выдающихся зданий в малом куске воска?”50. Подібні моделі, що їх тримають ініціатори та замовники, тобто фундатори храмів, зображені на деяких візантійських мозаїках та фресках. Однією з найвідоміших є мозаїка
над південним входом до Софії Константинопольської, де імператори
Константин і Юстиніан підносять Богородиці як покровительці Константинополя дари-моделі своїх споруд: Константин – Константинополя, Юс48
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тиніан – св. Софії. На мозаїці ХІV ст. у церкві Кахріє Джамі (Хора) у Константинополі представлено ктитора церкви Феодора Метохіта, який, вклоняючись Христу, приносить Йому модель цього храму.
Найяскравішим прикладом таких зображень у монументальному живописі Давньої Русі є княжий груповий портрет Софії Київської, на якому
князь Володимир Хреститель тримає модель створеної ним Десятинної
церкви51. Ця традиція існувала на Русі тривалий час. Так, у церкві Спаса
на Берестовому (кінець Х – початок ХІІ ст.), в якій майже не збереглися
давньоруські розписи, Петром Могилою у 40-х рр. ХVІІ ст. була втілена
нова іконографічна програма. Над входом з нартекса в наос церкви представлено композицію “Дар Петра Могили”, на якій святитель, вклоняючись Христу, підносить Йому модель відновленого Спаського храму.
Моделі храмів впродовж століть були знаними не тільки у Візантії та в
країнах її культурного впливу, а й на Заході. Один з перших теоретиків італійського Відродження Леон Баттиста Альберті (ХV ст.) писав: “Делать модели раскрашенные и, так сказать, разрумяненные приманками живописи
есть дело не того архитектора, который хочет поучать своим произведением, а того хвастливого архитектора, который старается пустить пыль в
глаза смотрящим, развлечь их и обратить дух их от непосредственного изучения частей, подлежаших обдумыванию, к восхищению его собой”52. Цікавою є інформація Леона Баттиста, що моделі розфарбовувалися. Проте
загалом його погляди були абсолютно не притаманні людині середньовіччя, в очах якої саме краса моделі, її досконалість були однією з головних
умов виконання задуму замовника. Так, у Сказанні Гейрика “Про чудеса
Германа, єпископа Оксерського” читаємо, що будівництво було доручено
“найдосвідченішим майстрам”, які: “Делают модель задуманной постройки, и, как бы в виде предвосхищения будущей громады, вылепляют
ее из недолговечного воска с красотой и тонкостью, достойной Царя ангелов и людей, сонма святых и величия места”53.
Такі моделі, призначені головним чином для замовника, мали виконувати і сакральну функцію. Вони виготовлялися не тільки з воску, але й з
металу і були водночас дарохранильницею або релікварієм. Ці святині, які
називалися “єрусалимами” або “сіонами”, відігравали одну з найважливіших ролей у літургійному дійстві, коли їх виносили під час Великого входу.
Як показала Н. Нікітенко, такі моделі виготовлялися безпосередньо для
обряду освячення церкви, який символічно відтворював освячення Єрусалимського храму54. І. Стерлігова з цього приводу зазначає, що, можливо,
51
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до дня освячення Софії Новгородської, яке відбулося 13–14 вересня на обновлення храму Гробу Господнього в Єрусалимі, був виконаний срібний
новгородський сіон (єрусалим) у вигляді Святогробської ротонди55.
Стає зрозумілим, що Сказання про створення Великої Печерської
церкви має не суто легендарний характер – воно відображає певні реалії
будівельної практики середньовіччя. По-перше, інформація “Слова” про
явлення образу храму ще до початку його будівництва могла бути віддзеркаленням середньовічної практики створення моделей майбутніх святилищ. Не випадково храм являвся споглядачам 4 рази. За середньовічною
символікою, число “4” означає матеріальний світ, людські, зовнішні, природні форми. Це число пов’язане зі стихіями та сторонами світу, воно
також задає параметри діяльності людини, яка опановує світ завдяки чотирьохчастним структурам; число “4” символізує прагнення закріпити матерію у тверді рамки форми. Згідно з блаж. Августином, четвірка є другим
після трійки досконалим числом. Оскільки вона є символом світу та матеріальних речей, то знаменує статичну цілісність, ідеально стійку структуру.
Тому доцільно звернутися до православного розуміння деяких нумерологічних образов з Апокаліпсиса: наприклад, чотири янголи, які стоять на
чотирьох кутах землі та тримають чотири вітри землі (Об. 7:1), є образом
християнського світу; подібно до цього і “чотирикутник” Небесного Ґрада
Єрусалима (Об. 21:16) вказує на досконалість та сталість56. Отже, чотириразове явлення Великої Печерської церкви, на нашу думку, означає втілення трансцендентних характеристик Небесного Єрусалима в образі-моделі земного храму.
По-друге, інформація “Слова” про створення підвалин майбутнього
храму, хоча і вписана в легендарний контекст (що є зрозумілим для середньовіччя), проте йде в руслі візантійської практики розбивки плану будівель просто на землі.
По-третє, виміри Великої Печерської церкви здійснені згідно з Сказанням за допомогою золотого пояса, також мають прецедент у візантійському зодчестві, в якому виміри споруд здійснювалася за допомогою мотузки або шнура.
Не випадковою є й інформація “Слова” про виміри Великої Печерської церкви, виражені у числах. Визначальною властивістю менталітету
християнського середньовіччя була загальність дії законів символічного
мислення, підкорення усіх важливих, з точки зору культу, явищ математичній спекулятивній логіці. Уявлення про священні властивості числа ви55
Стерлигова И.А. Иерусалимы как литургические сосуды в Древней Руси // Иерусалим в русской культуре... – С. 46-58.
56
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никли ще в глибокій давнині. Джерелом віри у таємний (істинний) зміст
чисел слугувала найдавніша (іонічна) абеткова система, яка з’явилася у
Греції (у Мілеті) в V ст. до н.е. Саме мілетська система отримала широке
розповсюдження у стародавньому світі особливо у період завоювань Олександра Македонського. Її перейняли єгиптяни, перси, фінікійці, араби,
іудеї. За нею були побудовані середньовічні армянська, грузинська, готська
та слов’янська системи.
Використання грецької абеткової системи визначення чисел надавало
кожному слову, написаному на давніх абетках – грецькій, арабській, івриті –
деяке числове значення. Числові значення завжди можуть бути складеними – і тоді ми отримуємо якесь конкретне число. Такий процес греки назвали ізопсефією (давньогрецькою ≤soyhf≤a, від ≤soj “рівний” та “yÁfoj”
“галька”). Термін походить від використання давніми греками для вивчення арифметики та геометрії гальки та камінців. Латиною подібні камінці називалися calculi, звідки утворилося calculare – “рахувати”. Пізніше,
коли цей метод використали для інтерпретації Тори, його назвали гематрією (від грецького слова “геометрія”).
Ізопсефія дозволяла ототожнити будь-яке слово з його числовим еквівалентом. Це виявляло, по-перше, містико-нумерологічний зв’язок між
словами, по-друге, таємне значення чисел, по-третє, таємне співвідношення зі світом ідей, відображенням якого є слова, а значить і числа. Тобто,
якщо числові еквіваленти слів були рівними між собою, то і слова мислилися семантично рівнозначними. Наприклад, слово qeÒj (Бог) у числовому
варіанті означає 9+5+70+200 = 284; ¢gaqÒj (добрий) – 1+3+1+9+70+200=
284; ¡gіÒj (святий, непорочний) – 1+3+10+70+200= 28457.
У завершеній формі містико-філософське вчення про число та числові
співвідношення було розроблене піфагорійцями. У їхніх космологічних побудовах число було центральним поняттям і наділене онтологічним, гносеологічним та естетичним значенням, тлумачилося як синтез обмеженого
та безмежного, як Божественне начало у світі, принцип усього існуючого і
самої людської душі. Звідси – віра у таємничий, містичний зміст числа і
пов’язана з цією вірою символіка чисел, з яких найбільш священними вважалися “1” та “10”. Всі похідні від них числа сприймалися такими, що вміщують Божественну досконалість. У цьому сенсі особливого значення набувало число “100”, тобто “10” помножене на себе, що символізувало
найбільшу довершеність. Слід зауважити, що саме числу “4” у піфагорійців
відводилася провідна роль в утворенні Божественної десятки. Наприклад,
Секст Емпірик так викладає вчення про число “10”: “Четверицею у них
(піфагорійців. – Авт.) називається число десять, яке є сумою всіх перших
57
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чотирьох чисел, тому що один та два, та три, та чотири є десять. Це число
є найбільш довершеним, тому що отримуючи його ми знову повертаємося
до одиниці й починаємо рахунок спочатку…”58.
Системи священних чисел, які склалися у давньогрецькій, давньоєврейській та інших давніх культурах були частково засвоєні, частково переосмислені і, в цілому, отримали новий містико-символічний зміст у
вченні християн. Так народилася християнська нумерологія, тобто стала
система уявлень про сакральність чисел. Особливу роль у розвитку середньовічних християнських уявлень про число та його сакрально-символічне значення відіграв св. Августин Іппонійський (помер 430 р.). У своїх
трактатах (“Про порядок”, “Про музику” та ін.) цей вчений богослов, спираючись на математичні розрахунки, розглядав число “в якості загального
закону”, що лежить в основі і духовної, і матеріальної сфер буття. На його
думку, “між тимчасовими числами природного матеріального світу й вічними числами вищої істини” існують ідеальні числа краси, мистецтва,
творчого розуму, які виконують роль посередника59. Звідси матеріальні
числа через посередництво ідеальних подібні до чисел Божественної Премудрості60.
Продовжуючи більш давню традицію, середньовічна числова метафізика спиралася на принцип так званого “теософського скорочення” чи
містичної тотожності будь-якого багатозначного числа сумі цифрових знаків, що його складають. У числових символічних системах середньовіччя
знак “0” часто не враховувався, оскільки не відповідав жодній букві грецького та слов’янського алфавіту61. Метод зведення більших чисел до менших
призводив до того, що, наприклад, число “50” вважалося тотожнім “5”,
“70” – “7”, “80” – “8”, “100” – Божественній Одиниці, як це видно з сакрального стофутового розміру, закладеного в конструкції храмів. Один з
найяскравіших прикладів такого бачення викладено у книзі Беди Високоповажного (672/73-735) “Про храм” (“De templo”), в якій цей середньовічний богослов, екзегет та історик через нумерологію дає символічне трактування храму Соломона62.
Досліджуючи символіку чисел, втілену в ієротопії Великої Печерської
церкви, ми постійно будемо звертатися до цього твору Беди Високоповаж58
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ного. Річ у тім, що “вчителями” Беди були візантійці, яких він називає
“греками” і до авторитету яких весь час апелює. Тобто нумерологічна концепція цього автора не була його власним творчим доробком, а фундувалася на “числовій теорії” середньовіччя взагалі. Так, у творі Беди ми знаходимо приклад “теософського скорочення”, коли більші числа зводяться
до менших, а знак “0” не враховується. Але особливо цікавим у Беди є екзегетичне тлумачення чисел, втілених в ієротопії храму: починаючи з підготовки до його створення, і закінчуючи його освяченням.
Зокрема нумерологічне викладення книги Параліпоменон чи Хронік,
де описано побудову храму Соломоном, Беда розпочинає з того, що тлумачить число робітників, котрі будували храм – 30 000, як число “3”, яке
символізує Святу Трійцю63. Оскільки 30 000 робітників були організовані
таким чином, що кожного місяця працювало 10 000 осіб, то Беда символічно трактує число “10 000” як 10 заповідей Божих, тобто число “10 000”
ототожнюється ним з числом “10”64. Наводячи біблійні слова про 70 000
носіїв та 80 000 каменотесів, які будували храм (2 Хр. 2:1), Беда ототожнює
ці числа з числами “7” та “8”, трактуючи їх в есхатологічному ключі. Кількість керівників над носіями та каменотесами – 3600 Беда розкладає на
3000 + 300 +300, і у даному випадку числа “3000” та “300” він ототожнює
з числом “3”, яке означає віру в Святу Трійцю, а також людей найбільш
довершених у трьох чеснотах: бідності, пості та молитві. Тут також наводиться тлумачення числа “600”, яке уподібнюється числу “6” та означає 6
днів, впродовж яких Бог творив світ. Приклади уподібнень круглих чисел
простим червоною ниткою проходять крізь весь твір Беди65.
Таке ставлення до числа було притаманне середньовічній ментальності
протягом багатьох століть. Наприклад, знаходимо його у прп. Максима
Грека (близько 1470–1556 рр.) – відомого публіциста, автора та перекладача, що жив і творив у Московії. Уподібнивши півмісяць храмового хреста
грецькій букві “іпсилон”, Максим Грек пропонує два символічних тлумачення її значення. Цікавим для нас є друге: “...так как буква U по-гречески
означает число “400”, Спаситель же крестом Своим просветил четыре
страны земли как сказано: “просветивый земная крестом и разсеянная по
странам языки собрав к Себе крещением святым”, поэтому числом “4”
святые отцы указывают нам на четыре части света а сотнями как числами
совершенными таинственно поясняют нам сокровенный смысл 100 овец
из коих одна заблудилась то Добрый Пастырь пошел отыскивать ее и,
63
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найдя, приобрел ее Себе крестом, то есть распятием Своим и животворною
смертию…”66. Як бачимо, число “400” тут уподібнюється “4”, а “100” – “1”.
До того ж, число “4” виступає тут символом хреста та хрещення – навернення.
Як показали сучасні герменевтичні дослідження творів давньоруської
літератури, останні є “наповненими” числовою символікою67. У цьому
сенсі не є виключенням і Києво-Печерський патерик, у складі якого читається “Слово” про створення Великої Печерської церкви. Нумерологія,
закодована у Києво-Печерському патерику, стала предметом особливої
уваги В. Кириліна. Праці цього вченого є насправді новаторськими та концептуальними для нашого дослідження. Говорячи про глибокі символічні
змісти, які увібрав у себе Патерик, В. Кирилін, зокрема, зазначив: “Начав
формироваться еще в эпоху Киевской Руси, “Киево-Печерский патерик”
вобрал в себя опыт огромной литературной работы, продолжавшейся в
течение нескольких столетий. Отшлифованный временем, как камень
водою, этот памятник естественно являет нам своего рода совершенство
идеального согласия между формой и содержанием, между замыслом и его
реализацией, между тем, что в нем сообщалось, и тем, как сообщаемое следовало понимать…”68. На думку дослідника, сакральні чи тропові числа,
що фігурують у Патерику, сприяли, у першу чергу, передачі вищої “духовної” інформації, констатації Божественного сенсу описуваних подій. Як
вважає В. Кирилін, ці числа мали справляти емоційно-естетичний вплив
на читача, оскільки вони майже ніколи не згадуються у конкретній розповіді один раз, зазвичай повторюючись, створюючи “эффект нарочитости”69.
В. Кирилін звернув увагу на те, що у “Слові” про створення Великої
Печерської церкви числа набувають глибокого символічного змісту. Так,
у розповіді про прихід майстрів з Константинополя у Київ для будівництва
Успенського собору, на думку В. Кириліна, був втілений метод нумерологічного інакомовлення, який дослідник назвав конструктивно-символічним. Це означає, що число у даному випадку вводилося до тексту не прямо –
у власному своєму вигляді, а приховано. Воно використовується як структурно-змістовий принцип розповіді. В. Кирилін помітив, що нумерологічним стрижнем розповіді про закликання майстрів до Влахерн Пресвятою
Богородицею є сакральні числа – “7” та “3”: звернена до грецьких майстрів
мова Богоматері передана буквально 7-ма репліками, тоді як їхня відповідь
Їй – 3-ма репліками. Числа “3” та “7” “дублюються” також у подальшій
66
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розповіді, коли “прихована” трійка – три репліки майстрів – супроводжується “явною” трійкою: подробицею про кількість золота для будівництва
церкви – “на три лета”. Водночас “прихована” сімка – 7 реплік Богоматері – супроводжується іншою “прихованою” сімкою: Богородиця вручає
майстрам мощі 7-ми святих мучеників. Трактуючи значення цих чисел у
патериковому “Слові”, В. Кирилін пише: “Зная о связи чисел 3 и 7 с понятиями о Боге, его ипостасном существе, и Духе Святом, преобразующем
существо устремленной к Богу твари в лице человека, –легко предположить, что используя их ассоциативно-символическую семантику, автор
(или те, кто сохранил для него рассматриваемое предание) мистически подчеркивал Божественный, духовный смысл и предопределенность чудесного основания в Печерах Успенской церкви”70.
Зазначимо, що цінна інформація, яку приховують сакральні числа, вміщені у “Слові” про створення Великої Печерської церкви, ніколи не була
застосована до тлумачення архітектурно-художньої образності самого
храму. Тим не менш, існування цього досі не усвідомленого у науці зв’язку
між нумерологією Патерика та архітектурним вирішенням Великої Печерської церкви, на нашу думку, є дуже вірогідним. У мистецтві форм та ліній
в архітектурі та живописі середньовіччя математичний символізм християнського богослов’я знайшов чи не найбільший прояв. Вже ранньовізантійські письменники вбачали можливим трактувати кількісні параметри
конструктивної основи храму (стовпи-опори, вікна, портали, бані) як такі,
що мають символічні відповідності в основах християнської історії та онтології71.
В образній структурі іконопису, що створювалася за тими ж принципами, що і сакральний простір храму, сучасні дослідники знаходять важливі символи, втілені крізь числа. До того ж кожного разу виявлявся індивідуальний пошук іконописцем власного богословського осмислення
канонічної композиційної схеми. Математична “досконалість” композиційної структури ікон виявлена вже в ранніх пам’ятках. Вона є логічною
системою гармонізації частин та цілого. Новітні дослідження показали, що
в іконопису VІ–ХVІ ст. існував корпус математичних закономірностей,
який регулював основні кількісні показники композиції. Форма, обриси
ікони, параметри семантично важливих зон, вузлів, інтервалів та елементів,
у тому числі і циркульних, є цілісною ритмізованою структурою. У ієрархічній системі композиційних розрахунків ікони використовувалася містична символіка кола та квадрата; символіка центра, середини раціональ70

Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси... – С. 157-159.
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них та ірраціональних чисел; символіка досконалих чисел та пропорція будови світу за Піфагором. “Внутрішнє” креслення ікони, побудоване за такими принципами, сакралізує зображення вже на стадії композиційного
плану72. Як відомо, паралеллю такій взаємодії конструктивної та символічної
функції сакрального простору є візантійський і давньоруський храм.
Одним із найбільш цікавих творів, у яких трактуються числа, закодовані саме в архітектурі середньовічних храмів, є згадуваний вище екзегетичний трактат Беди Високоповажного “Про храм”. Нумерологічний підхід для витлумачення символіки храмів був звичайним явищем і у більш
пізні часи. Так, наприклад, у “Хроніці” діжонського монастиря Сен-Бенінь міститься доволі розлогий опис абатської церкви, збудованої у 1001–
1031 рр. у вигляді літери Т. Автор “Хроніки” відзначає, що “форма и тонкость искуссного сооружения” описані у цьому творі невипадково, адже
“многое, очевидно, сделано здесь символически (mystiro sensy) и должно
быть приписано в большей мере божественному вдохновению, чем опытности какого-либо мастера”73. У чому полягає цей містичний сенс автор
прямо не говорить, проте вказує розміри і кількість колон, вікон та входів.
Наприкінці опису він вважає за потрібне зробити загальний висновок: 371
колони, 120 вікон, 8 башт, 3 входи, 24 двері. В контексті “Хроніки” не виникає сумніву, що всі ці числа мали символічну трактовку.
Врахувавши вищесказане, спробуємо розглянути числову символіку Успенського собору Києво-Печерської лаври. Згідно з “Словом” про створення Великої Печерської церкви ширина храму мала дорівнювати 20 поясам Шимона, довжина – 30 поясам, а висота “разом зі стінами” – 50
поясам. Для нашого дослідження найголовніше, що числа, які фігурують у
Патерику як сакральні виміри Успенського храму, містили не просто символічну, відсторонену від архітектурних реалій інформацію про божественну
суть храму, а були безпосередньо застосовані на практиці під час його побудови. Такий висновок випливає з досліджень вчених, які показали, що реальні розміри Успенського собору відповідають нумерологічній інформації
“Слова”. При цьому особливого значення набуває довжина пояса варяга
Шимона, яку було покладено в основу вимірів Великої Печерської церкви.
У науковій літературі визначенню довжини легендарного пояса присвячені роботи кількох дослідників. Загалом, можна виділити дві точки
72
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зору. Перша належить К. Афанасьєву і ґрунтується на зовнішніх габаритних розмірах Успенського собору. У своїх розрахунках К. Афанасьєв використав довоєнні креслення плану храму, виконані І. Моргілевським.
Згідно з цими розрахунками, ширина храму дорівнювала 23,6 м чи 80 римським футам, а довжина – 35,5 м чи 120 римським футам, при довжині
фута – 29,5 см. Виходячи з цього, довжина пояса Шимона мала дорівнювати 118 см чи 4 римським футам74.
Інша гіпотеза, що належить М. Холостенку, базується на внутрішніх
розмірах храму (ширина – 21,6 м; довжина – 32,9 м), отже, передбачає
дещо меншу довжину поясу – 108 см. Причому така довжина, на думку вченого, є не грецькою, а місцевою мірою – половиною давньоруської “косої
сажені”, яка дорівнювала 216 см75.
Прихильником теорії використання під час побудови Успенського собору виключно давньоруських “парних” мір є І. Шевельов76. Для розуміння
давньоруської системи розмітки та будівництва храмів вчений увів у науковий обіг так звану “мірну трость”, уламок якої (ХІІ ст.) був знайдений
під час археологічних розкопок у Новгороді. Новгородська “мірна трость”
є бруском прямокутного перерізу 24 ×36 мм. На трьох його гранях нанесені
ділення різних шкал. Кожна грань, виключаючи одну порожню, має довгі
риски і кожне таке ділення, своєю чергою, членується ще на 10 рівних часток. Досліджуючи цю пам’ятку, вчений дійшов висновку, що всі три шкали
побудовані за одним і тим самим принципом, де 1 “сажень” дорівнює 4
“ліктям”, 1 “лікоть” дорівнює 6 “долоням”, 1 “долонь” дорівнює 10 насічкам. Причому використані три міри – “тмутараканська сажень” – 142,4 см,
“мірна сажень” – 175,6 см, та місцева “новгородська сажень” – 200,4 см77.
На думку І. Шевельова, Успенський собор Києво-Печерської лаври
також будувався за допомогою “парних мір”. Причому вчений мав на увазі
саме внутрішні параметри будови. За його підрахунками, ширина храму по
внутрішніх стінах дорівнювала 20 “півсаженям” (за довжини “сажені”
214,8 см); висота споруди “з верхом”, включаючи стіну барабана, дорівнювала 50 ліктям (за довжини ліктя 53,7 см); довжина Успенського собору
була 30, 5 “півсаженей” (за довжини сажені 214 см)78.
Наведені міркування дослідників добре ілюструють явно модернізований позитивістський підхід до середньовічної пам’ятки сакральної архітектури, в якому суто практичний елемент стає головним чинником ство74

Афанасьев К.Н. Построение архитектурной формы... – С. 196.
Холостенко М.В. Успенський собор Печерського монастиря // Стародавній Київ. –
К., 1975. – С. 145.
76
Шевелев И.Ш. Принцип пропорции... – С. 123-140.
77
Там же. – С. 132.
78
Там же. – С. 134.
75

289

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

рення архітектурно-художньої образності храму, а математичні розрахунки
або “підтверджують”, або “заперечують” правдивість патерикового Сказання. Іноді таке буквалістичне прочитання призводить до профанації середньовічного тексту. Як приклад можемо навести статтю Р. Качана, в якій
дослідник вираховує ширину, товщину та вагу пояса варяга Шимона, виходячи з довжини пояса 108 см. Р. Качан пише: “…Патерик, говорячи про
пояс, повідомляє тільки вагу: “…имуще веса 50 гривен злата”. На Русі було
два типи золотих гривень – київська (163–165 грн.) і новгородська
(201 грн.), тому всі розрахунки будемо проводити в двох варіантах. Вага
50-ти гривенного поясу становить 8,150 (10,050) кг. Знаючи щільність золота (19,3 гр/см3 ), визначаємо об’єм пояса – 422,2 (520,7) см3 . Виходячи з
довжини 108 см, його ширина і товщина могли бути 3,9 × 1 (або 4,8 × 1) см.
Такі розміри, а тим більше, вагу від 8 до 10 кг для золотого пояса уявити
важко. Можливо, Патерик дещо перебільшив вагу та розміри пояса”79.
Отак, сповідуючи позитивістський підхід до нумерологічної інформації
пам’ятки середньовіччя, можна дійти “концептуального” висновку – Патерик, мовляв, дещо “прибріхує”! Натомість, напрошуються питання: чи
взагалі припустимо числову інформацію Патерика сприймати так буквально, адже вона, безумовно, “читалася” у зовсім відмінний від сучасної
арифметики спосіб? Що, власне, для середньовічного автора “Слова” було
важливішим: реальні характеристики пояса Шимона (опис його як матеріального предмета) чи глибокі символічні ідеї, які цей пояс (сакральний
предмет) у собі втілював?
Дещо під іншим кутом зору розглянув проблему одиниці вимірів Успенського собору Києво-Печерської лаври М. Мур’янов. Підтримавши
припущення К. Афанасьєва про чотирифутову довжину пояса, покладеного в основу Великої Печерської церкви, дослідник зробив дуже цікаві
спостереження, які базуються не лише на простих обчисленнях, а розкривають символіку легендарного пояса. Нагадаємо, що за Києво-Печерським
сказанням, золотий пояс був знятий варягом Шимоном з Розп’яття
Христа. Вивчивши іконографічні типи Розп’ять, М. Мур’янов звернув
увагу на те, що аналогія поясу Шимона є на знаменитій святині собору св.
Мартина в італійському місті Лукка. На цьому типі Розп’яття (його ще називають “Volto Santo” чи “Святий Лик”), Ісуса Христа зображали не оголеним, а одягненим у хітон та підперезаним. Причому пояс мав форму довгого шнура чи мотузки. Символіка “Volto Santo” найтіснішим чином
пов’язана з апокаліпсичним образом Христа-Тріумфатора, оскільки в Од79
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кровенні Іоанна Богослова читаємо: “І, оглянувшись, я побачив сім світильників золотих; а посеред семи світильників “Подібного до Людського
Сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом”
(Об. 1:12-13).
Оскільки тип Розп’яття “Volto Santo” був розповсюджений за середньовіччя у Західній Європі і, в тому числі, на батьківщині Шимона – у
Скандинавії, М. Мур’янов навів тлумачення цього місця Апокаліпсиса Отцями Західної Церкви. Згідно з ними, “два сосця” Спасителя є символами
двох Завітів, а золотий пояс Христа символізує всіх святих, що з вірою та
любов’ю приходять до Господа та Його Завітів. Оскільки у склад Нового
Завіту входять чотири Євангелія, М. Мур’янов зробив висновок про те, що
золотий пояс Шимона мав у довжину саме чотири римських фути80. З огляду на те, що вимірювання храмів за давньою традицією проводилося за
допомогою шнура чи мотузки, можливо, чимось подібним був легендарний
пояс Шимона, що став “мірилом” Успенського храму. Саме такий вигляд
має пояс Христа на Розп’ятті “Volto Santo”.
На нашу думку, припущення М. Мур’янова про зв’язок символіки числа
“4” з чотирма Євангеліями і взагалі зі всіма віруючими, є цілком вірогідним.
Ще св. Іриней Ліонський (II ст.) розглядав символіку чотирьох стовпів храму
у цьому ключі: “Невозможно, чтобы Евангелий было числом больше или
меньше, чем сколько их есть. Ибо так и четыре страны света… и четыре главных ветра…, а столб и утверждение Церкви есть Евангелие…, то надлежит
ей иметь четыре столпа”81. Інше символічне значення числа стовпів – 12 –
називає Євсевій Памфіл, пов’язуючи його з числом апостолів82.
Цікаво, що Беда Високоповажний трактує число “4” як символ вірую83
чих та євангелістів84. Так, у своїй першій книзі “Про храм”, у главі “Коли
і де храм був збудований”, Беда тлумачить числову інформацію про те, що
храм Соломона був створений через 480 років після виходу Ізраїля з Єгипту
таким чином: число “480” – це (4 ×100) + (4 ×20), де число “4” означає чотирьох євангелістів, а число “120” символізує число років “Законодавця”
(тобто Мойсея), а також кількість людей, які під дією Святого Духа утворили Ветхозавітну Церкву. Отже, число “4” у даному випадку є семантично
подібним числу “120”85. Знаменно, що у вимірах Великої Печерської церкви також існувало уподібнення числа “4” числу “120”, адже якщо пояс Ши80
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мона мав 4 фути у довжину, то 30 поясів, які складали довжину або висоту
Великої Печерської церкви відповідно містили у собі 120 футів (4 ×30).
Для нашого дослідження важливо, що М. Мур’янов звернув увагу на
сакралізацію Києво-Печерським сказанням не лише золотого пояса як речі,
і не тільки фута як одиниці виміру, а й самого числа “4”. Вважаємо, що
точка зору про сакральну міру Успенського собору, яка дорівнювала 4
футам, є більш переконливою. Останні дослідження в царині символіки архітектурної композиції давньоруських храмів доводять, що вона читалася з
урахуванням саме зовнішніх (що вміщують весь сакральний простір разом
зі стінами), а не внутрішніх параметрів споруди. На думку Н. Нікітенко, у
композиції Софії Київської священний стофутовий розмір читається з урахуванням товщини стін будови. Довжина Софії Київської (від стіни головного вівтаря до давнього західного порогу), її ширина (від північної до південної стіни п’ятинавового об’єму) та висота (від рівня давньої підлоги до
зеніту бані) складають по 29 м чи приблизно 94 фути. Якщо ж врахувати товщину стін з виносом лопаток на 6 футів, то виявиться, що розміри головних
величин храму дорівнюють 31 м чи сакральним 100 футам86.
Ю. Лосицький вважає, що проектування і будівництво Софійського,
Успенського та Михайлівського соборів Давнього Києва могло бути виконано за допомогою модуля без застосування масштабних креслень. До того
ж були задані не внутрішні, а зовнішні параметри храму. Для побудови контурів плану споруди були потрібні два види розмірів – повздовжній та поперечний, які включають товщину стін і прогони нав і галерей. Суть такого
методу будівництва полягала в тому, щоб звести всі потрібні пропорції і
співвідношення до простих, абстрагованих від реальних розмірів числових
відношень, які потім за допомогою того чи іншого модуля можна легко перетворити на необхідні розміри87.
Цікавим у цьому сенсі є лист святителя Григорія Ниського до Амфілохія (ІV ст.) в якому йдеться про побудову октогону на могилі мученика Феодора Тирона. Цей лист носить суто діловий характер: дається побудова
плану, відмічається його розповсюдженість, визначається розташування
арок та колон, вказується розмір, обговорюються питання постачання матерів та платні будівельникам. Заслуговує на увагу сам розрахунок плану
споруди. Григорій розпочинає його з геометричної схеми, яка не враховує
товщини стін. Але після того, як побудова чотирикутних та напівкруглих
приміщень закінчується, він вказує товщину стін – 3 фути. Тобто товщину
86
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стін обов’язково потрібно враховувати під час розмітки плану будівлі: “Это
я по твоей милости наболтал с тою целью, чтобы ты мог по толщине стен
и по расстояниям внутри точно рассчитать, каким числом футов выражается мера общего итога” (виділено нами. – Авт.)88.
Візантійські храми, що збереглися, свідчать про використання будівничими стандартної системи мір довжини. Головні розміри зазвичай виводилися з прольоту склепіння чи бані. Висхідною мірою був фут, що дорівнював близько 31,5 см. Фут поділявся на 16 дактилей. Хоча для
постюстиніанівських часів таку довжину фута вважають стійкою, його розмір міг дещо змінюватися. Цікаво, що не завжди розмір бані співвідносився
з усіма параметрами будівлі, а розмір сторони підбаневого квадрата не завжди був “модулем” для всього храму. Наприклад, висхідним розміром
храму Христа Пантократора у Константинополі була його зовнішня довжина – приблизно 31 м, включаючи центральну апсиду – тобто майже
100 візантійських футів, що могло співвідноситись з зовнішнім діаметром
підбаневого квадрата, який складав близько 10 м, тобто 33 візантійських
фути – приблизно третину загальної довжини89. У цьому сенсі цікавою є
думка К. Афанасьєва про те, що для Успенського собору Києво-Печерської
лаври сторона підбаневого квадрата також не була “модулем”. Вчений високо поціновував правдивість патерикового Сказання, адже вважав, що на
відміну від інших відомих храмів Давньої Русі висхідними розмірами Успенського собору були зовнішні параметри довжини та ширини, дані йому
за києво-печерським переказом90.
Важливо відзначити, що візантійські джерела називають параметри довжини, ширини та висоти найважливішими саме для архітектурного пропорціонування будівель. Наприклад, Прокопій Кесарійський про храм
Софії Константинопольської пише: “Его длина и ширина так удачно отточены, что его нельзя назвать чересчур длинным и отнюдь не сверх меры
широким. Своей громадой он прославлен и гармонией своей меры; нет в
нем ничего излишнего, нет ничего недостаточного; так в нем больше пышности, чем в привычном, и больше строя, чем в безмерном”91. Таким
чином, співвідношення між довжиною та шириною храму виступають
своєрідними показниками його “гармонії”.
Прокопій Кесарійський і в інших випадках відзначав відповідність між
вимірами будівлі, причому в незмінній послідовності: довжина, ширина
та висота. Так, згідно з Прокопієм, Влахернський храм Богоматері у Константинополі, збудований Юстиніаном, є “занадто довгим”, проте ши88
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рина його обрана пропорційно до довжини. Цікаво, що висота храмів була
тим параметром, що залежав від довжини та ширини. Зокрема у Прокопія
Кесарійського мова йде про будівництво храму Богоматері в Єрусалимі:
імператор Юстиніан сам визначив ширину та довжину храму, а потім “в
меру с тем, какова была ширина и длина храма, вывели его высоту”. У
листі святителя Григорія Ниського до Амфілохія (ІV ст.) говориться: “…высота будет такой, какую требует пропорциональное соответствие с ее шириной”92.
Слід зазначити, що числові співвідношення між довжиною, шириною
та висотою майже ніколи не вказуються у візантійських джерелах, тим
більше – абсолютні величини. Одним з чисельних прикладів такого бачення може слугувати “Церковна історія” Никифора Каліста, де описується храм Богородиці Піги, розташований неподалік від Золотих воріт
Константинополя. Храм був зведений імператором Левом І (457–474) та
перебудований Юстиніаном. Никифор говорить, що цей храм споруджений “по четырехугольнику”, притому не рівнобічному, а такому, що довжина на одну третину перевищує ширину93.
Симтоматично, що на відміну від візантійських джерел, у “Слові” про
створення Великої Печерської церкви наведені саме числові параметри вимірів Успенського собору, що не може бути випадковим. Семантка цих
чисел залишилася “невизначеною” для В. Кириліна. Вчений припускає,
що “Означенные пропоции, … частично соотносятся с пропорциями
Ноева Ковчега: 50-300-30 (Быт. 6:15), а частично – с пропорциями Храма
Соломонова: 20-60-120 (2 Пар. 3:3-4)”94.
Уподібнення Успенського собору храму Соломона відповідає давній
церковній традиції, яка співвідносить будь-який християнський храм з головною ветхозавітною святинею. Водночас, храм Соломона співвідноситься зі Скинією, символічним прообразом якої є Ноєв Ковчег. Так, відомий дослідник візантійської літургії М. Красносєльцев, наводячи
тлумачення християнського храму св. Германом Константинопольським,
пише: “первое из… толкований храма есть, так сказать, толкование ветхозаветное, составленное применительно к понятию о ветхозаветном храме
и культе, как прообразе храма и культа новозаветного, христианского. По
этому толкованию, христианский храм усматривается на подобие скинии
сведения, алтарь есть святое святых, киворий – образ кивота завета, космит – образ ветхозаветного космия, одежда священника – образ подира
Ааронова, также и омофор и т.д. Это толкование должно быть самым древ92
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ним. Следы его встречаются в Постановлениях Апостольских, у Евсевия и
у других древних отцев…”95.
В контексті образної паралелі: християнський храм – храм Соломона –
Скинія – Ноєв Ковчег середньовічні автори надавали великого символічного значення числовим параметрам Ноєвого Ковчега та храму Соломона.
Вже у ранніх церковних письменників – св. Амвросія Медіоланського
(340–397) та блаженного Августина (354–430) зустрічається порівняння
пропорцій тіла людини з пропорціями Ноєвого Ковчега. Зокрема св. Амвросій пише, що в архітектурі Ковчега накреслено форму тіла людини. За
тлумаченням святого, у Книзі Буття говориться, що Ковчег збудований з
дерев чотирикутних. Водночас члени тіла людини можуть бути названі
“quadrata” – такими є груди та живіт, “равной меры в длину и ширину,
если только естественная мера не нарушается наслаждениями и переполнением чрева явствами”96. Якщо Ковчег був 300 ліктів завдовжки , 50 – завширшки та 30 – заввишки, то і в тілі людини зріст, ширина та товщина
співвідносяться одне з одним як 300:50:30. Тож, св. Амвросій підсумовує:
“И тем не менее (тобто попри різницю в довжині, ширині та товщині. –
Авт.) все тело, составленное из отдельных членов, – квадратно. Ибо в обиходе мы называем quadrati тех, кто не слишком высок и худ или коренаст
и толст”97. Тобто Ноєв Ковчег (прообраз храму) символізує тіло людини та
вміщує в себе символіку числа “4”. Згадаймо, що і в основу Великої Печерської церкви було покладено пояс Шимона, котрий мав в довжину саме
4 фути. Тож, у такий спосіб Печерська церква в містичному плані уподібнювалася храму Соломона – Скинії – Ноєвому Ковчегу.
А ось як Беда Високоповажний у своїй книзі “Про храм” витлумачує
параметри храму Соломона. У шостому розділі першої книги він пише: “І
дім, який цар Соломон збудував Богу, мав 60 футів у довжину, 20 – в ширину та 30 – у висоту”98. Число довжини храму – “60”, згідно з Бедою, дорівнює числу “6” та означає стійкість Святої Церкви, а також напружену
роботу будівничих. Число футів, покладених у ширину храму – “20” Беда
уподібнює числу “2”, яке означає любов до Бога та ближнього. Висота
храму – 30 футів, згідно з Бедою, дорівнює числу “3” та символізує Святу
Трійцю – вершину усіх надій та сподівань. Як зазначає богослов, кожне з
цих чисел (“6”, “2”, “3”) у Біблії помножене на 10, оскільки тільки завдяки
95
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вірі та виконанню 10 заповідей Закону можна досягти спасіння та вічного
життя99.
Симптоматично, що параметри Успенського собору, виражені числами – “20” (ширина), “30”(довжина) та “30” (висота), у числовому значенні
повністю відповідали вимірам найбільшого приміщення храму Соломона –
Святилища (Хейхала), де правилося богослужіння. Воно мало 30 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки та 30 ліктів заввишки.
Зі сказаного стає очевидним, що хоча параметри Великої Печерської
церкви точно не відповідають ані числовим характеристикам Ноєвого Ковчега, ані параметрам храму Соломона, у символічному сенсі Успенський
собор Києво-Печерської лаври містить у собі їхню нумерологічну символіку і може бути співвіднесений як з храмом Соломона, так і зі Скинією та
з Ноєвим Ковчегом. З іншого боку, числа, подані у Патерику, походять від
реальних вимірів Великої Печерської церкви. Отже, символіка чисел, подана у Патерику, мусить бути “прочитана” одночасно з розкриттям образів-парадигм, закладених в ієротопічній концепції Успенського храму.
У цьому сенсі плідно звернутися до останніх досліджень Софії Київської, які певною мірою проливають світло і на наше питання. На думку
Н. Нікітенко, якщо в загальних параметрах Софії Київської містично явлене вселенське число “100”, то в плановій структурі храму як сакральний
модуль “закодоване” число Небесного Єрусалима – “12”. Воно читається
в основних розмірах храму – це 12 футів чи 3,75 м. Розміри 12 × 12 футів
має більшість просторових членувань з яких складається планова структура
собору. 12 футів становить внутрішній радіус центральної апсиди, близькими до цього значення є діаметри барабанів малих бань. 12 футів покладені в основу конструктивної системи перекриттів будови100. Отже, сакральним модулем Софійського собору є саме 12 грецьких футів.
Гіпотеза Н. Нікітенко про те, що через символіку числа “100” Софія
Київська ототожнювалася з Небесним Єрусалимом101 може бути підсилена
інформацією про Небесний Єрусалим з Книги пророка Єзекіїля. Згідно з
пророцтвом, у вимірах Небесного Єрусалима число “100” набуває змісту
загальних зовнішніх вимірів позаземного міста (Єз. 40:47; 41:13-14).
За підрахунками Ю. Лосицького, архітектурний модуль Софії Київської – 124,5 см – був спільним дільником для основних розмірів собору,
наближався до товщини його стін та дорівнював майже 4 грецьким футам102.
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Зважаючи на те, що візантійське зодчество було дуже гнучким у плані урахування символіки храму, можемо припустити, що числу “4”, так само, як
і числу “12”, у задумі Софійського собору надавалося не тільки суто архітектурне, а й сакральне значення. Відомо, що Софійський собор, присвячений Премудрості Божій, ототожнювався з храмом Соломона. Не випадково митрополит Іларіон у своєму “Слові” співставляє св. Софію з
Єрусалимським храмом – осердям святого міста, який сприймався символом Небесного Єрусалима103.
У давньоруському “Сказанні про Соломона та Кітовраса” (ХІІІ ст.), де
мова йде про будівництво Єрусалимського храму, розповідається про містичного звіра Кітовраса (кентавра), якого привели до царя, і звір “умеря
пруты 4 лакоть (виділено нами. – Авт.) и вышел пред царя поклонился.
И поверже пруты пред царя молча”104. Отже, згідно з “Сказанням”, в основу побудови Єрусалимського храму також було покладено число “4”, і
це число мало сакральне значення.
Подібним чином могли сприйматися і виміри Великої Печерської
церкви, де крізь символіку числа “4” проводилася паралель між Великою
Печерською церквою та храмом Соломона – прообразом будь-якого християнського храму. Цікаво, що за середньовіччя існували сакральні “міри”
Гробу Господнього, який також був уособленням вівтаря християнського
храму. Ці “міри” були стрічками або поясами, які прочани привозили з
Палестини. Прикладом такої “міри” є принесена Антонієм Новогородським (ХIII ст.) у Новогород святиня, яка у джерелах називається “Гроб
Господній”. Як показали сучасні дослідження, ця реліквія була ларчиком
зі стрічкою. Довжина стрічки відповідала довжині лавиці, на яку було покладене Тіло Христа у храмі Гробу Господнього (175-176 см)105. Ігумен Даниїл (ХII ст.), який таємно поміряв лавицю, вказав на те, що вона має 4
лікті у довжину. Міра 4 лікті у даному випадку відповідала справжній довжині святині, проте, не викликає сумніву, що саме число “4” наділялося
глибоким символічним змістом: воно співвідносило Гріб Господній з
християнським храмом, прообразом якому слугує Ноєв Ковчег, Скинія та
храм Соломона.
Тож, за середньовічними уявленнями, у видінні варягу Шимону від
Бога була надана вичерпна інформація про Велику Печерську церкву як
універсальний християнський храм, прообразом якого є Ноєв Ковчег,
Скинія та храм Соломона. Виміри храму, здійснені золотим поясом завдовжки 4 фути, сприймалися сакральним модулем Божественного про103
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екту. Вони уявлялися не “зовнішніми” і не “внутрішніми”, а універсальними величинами цього священного простору.
У нумерологічній концепції Успенського собору особливого значення
набувала висота храму. Проте інформація про неї не є однозначною, згідно
з “Словом” вона має дорівнювати – 30, а “стіни з верхом” – 50 поясам Шимона. Ця “невідповідність” викликала наукову дискусію. Б.О. Рибаков, наприклад, вважав, що в Сказанні описана частина периметра західного фасаду, яка визначала головні розміри будівлі: висоту двох стін до закомар та
ширину фасаду106. Проте незрозуміло, чому параметри ширини храму
мають враховуватися тоді, коли у “Слові” мова йде виключно про висоту
Великої Печерської церкви, а її ширина має свій окремий вимір – 20 поясів
Шимона.
М. Холостенко дотримувався іншої, як нам здається, більш переконливої точки зору. Вчений вважав, що висота собору, що дорівнювала 50 поясам, означала зовнішню висоту фасаду (по осі центральної нави чи нави
трансепта) з додаванням усієї висоти будівлі107. Такий висновок є логічним
з точки зору математичної метафізики середньовіччя, яка вважала ціле
адекватним його частині, про що буде сказано далі.
Оскільки нас цікавить саме символічний аспект вимірів Великої Печерської церкви, ми виходили з того, що, згідно з Сказанням, в параметрах
висоти храму читаються обидва числа – “30” та “50”. Далі ми побачимо,
що обидва вони відіграють важливу
роль у трактуванні
семантичного образу Успенського собору, оскільки представляють цей храм,
так би мовити, у різних його символічних аспектах. Запропоноване нами перформативне прочитання числової символіки Успенського
собору можливе з
Параметри висоти Великої Печерської церкви,
огляду на середньоякі згідно зі Сказанням про її створення становили
вічне світобачення,
50 та 30 поясів Шимона (Холостенко М.В.)
106
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яке динамічну складову уявляло принциповою характеристикою ієротопічних проектів. Сáме перформативність, драматична мінливість, відсутність жорсткої фіксації образу формували живе, духовно насичене середовище108.
Ефект храму, що обертається, описаний та інтерпретований у ІХ ст. патріархом Фотієм. Примітно, що цей текст є проповіддю на освячення саме
Богородичного храму (Богоматері Фароської у Константинополі). Як зазначає О. Лідов, ця двірцева церква, де були зібрані реліквії Страстей Христових, була сакральним прообразом Гробу Господнього і слугувала своєрідним ієротопічним зразком для будь-якого христянського храму109. Отже,
патріарх Фотій пише: “Кажется же, что все другое находится в исступлении, в экстатическом движении и вращается сам храм. Ведь благодаря естественным и всевозможным обращениям /в разные стороны/ и постоянным движениям, которые заставляет претерпевать зрителя повсюду
присутствующее многообразие зрелищ, свое впечатление он переносит воображением в созерцаемое”110. “Слова, использованные Фотием, – пише
О. Лідов, – недвусмысленно вводят архетипическую тему священного
“танца” (chorÒs), который превращает статическое и материально оформленное пространство храма в бесконечно меняющуюся, иррациональную
и при этом внутренне организованную среду. Воспринятая целиком, она
представляет своего рода икону. Не исключено, что этот эффект имел не
только эстетический, но и символический смысл, создавая при помощи
нисходящего вращающегося света образ Горнего Иерусалима – ґрада со
стенами из драгоценных камней, сходящего с небес в конце времен”111.
Явище сакрального простору, що перебуває у русі, було одним з предметів богослов’я і мало свою артикульовану систему понять, до яких входило
таке поняття, як “хора”, що отримало відображення в іконографічних програмах. Ідея сакрального простору – “хори” була втілена, наприклад, у мозаїці храму Спасителя монастиря Хора (Кахріє Джамі) у Константинополі.
Один і той самий сакральний простір (наприклад, храм), що створюється у процесі руху та “оживає” завдяки руху (чин закладення та освячення храму, відправи та літургісання у храмі), міг “являти” різні образи,
як багатоманітні “вияви” провідної ієротопічної ідеї цього храму. Як по108
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казала Н. Нікітенко, з “різних позицій” сприймалася 13-ти купольна композиція Софійського собору, яка читалася по-своєму з кожного боку. У
процесі “сумування різних точок огляду” створювався цілісний образ
Софії112. Цей процес, вочевидь, усвідомлювався в контексті ідеї літургійного руху. Завдяки цьому храм наче являвся споглядачеві у різних своїх
образах, так само, як згідно з християнською традицією, у різних образах
споглядається Небесний Єрусалим.
Вивчаючи зміст поняття “хори”, дослідники дійшли висновку, що воно
відображає тип руху, який приводить до “утворення простору для”, “розчищення шляху для”. Крім того, етимологічна спорідненість між грецькими
словами, що означають простір (chÒra, chÒros) та рух по колу у танці (chorÒs)
наводять на висновок про те, що створення сакрального простору ототожнювалось з рухом по колу (в тому числі і з літургійним рухом). За допомогою
космології та містичного богослов’я, відображених у візантійських екфрасисах VІ–ХII ст., дослідники реконструюють візантійське бачення церкви
як моделі Всесвіту, становлення якого відбувається у русі113.
Цікаво зазначити, що сам зміст свята Успіння, на честь якого збудована
Велика Печерська церква, розкривається як рух від землі на Небо – вознесіння Пресвятої Діви на Небо, перехід Її у вічність. Цією думкою пронизаний як богослужбовий канон, так і святоотецькі читання на Успенське
свято. Так, у Слові св. Андрія Критського, який порівнює Богоматір зі станом Божим, читаємо: “Отошел стан Божий от шатров кидарских к невещественным скиниям! Поднялось наддверие небесных врат, дабы принять
в небесное царство в царском величии Пренебесную Дверь Божию. В
белом одеянии приимите Ее, ангелы; хвалите небеса; славьте, земнородные, и восклицайте: град Бога, царя Великого! Скачи, земля; возвести
славу Девы, чудеса погребения, как Она перенесена, дабы был в чести пустой гроб. Собери, Иудея, сынов твоих, проповедуй произшедшую от
Иуды Царицу. Дерзай, не бойся; празднуй праздники Твои, Иерусалим;
воспевай Давидски, ясно скажи: “во исходе Израилеве от Египта”114.
У контексті Сказання про будівництво Великої Печерської церкви,
створення її сакрального простору також відбувається у русі, яким, вочевидь, мислиться дія розбивки плану та вимірювання параметрів храму. У
цьому сенсі цікавими є візантійські джерела, в яких описується послідовність розбивки планів храмів. Наприклад, Прокопій Кесарійський описує
початок будівництва храму Дванадцяти Апостолів у Константинополі так:
112
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“Были проведены две прямые линии, посередине пересекающиеся друг с
другом в виде креста; первая прямая шла к востоку и западу, пересекающая ее вторая линия была направлена к северу и югу… На этих двух прямых, там, где они соединяются, а это как раз приходится посередине их
обеих, установлено место, доступное только для церковнослужителей…
Стороны прямой, лежащей поперек, идущие в ту и другую сторону, являются между собою одинаковыми; у той же прямой, которая простирается
на запад, одна часть больше другой настолько, чтобы образовалась фигура
креста”115.
З цього тексту можемо зробити кілька висновків. По-перше, хрест є
основою плану храму. Тож, число “4”, взяте за основу вимірів Успенського
собору, могло також означати хрест, який є смисловою підвалиною будьякого християнського храму. По-друге, розбивка плану храму починається
від центру і йде спочатку на схід та на захід, а потім на північ та на південь.
Відтак, відповідно до візантійської будівельної практики, спочатку фіксуються параметри довжини храму, а потім його ширини.
Варто зауважити, що у Києво-Печерському “Слові” про створення Великої Печерської церкви спочатку вказано ширину собору, потім – його
довжину та висоту. Отже, тут застосований дещо інший принцип, і
пов’язано це передусім з глибоким символічним змістом “Слова”. Такий
порядок вимірів Успенського собору примушує згадати Послання апостола
Павла до Єфесян, у якому мова йде про таїну “домобудівництва” чи творення Церкви, що полягає у тому, щоб християни “…змогли зрозуміти зо
всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина й вишина” (Єф. 3:18). Бачимо, що тут, так само, як і в патериковому “Слові”, спочатку вказано ширину, а потім – довжину, глибину і висоту. Так само, св. Діонісій Ареопагіт,
говорячи про Божествені найменування, пише: “Если ты пожелаешь приписать неделимому и безубразному Богу троякий размер тел, то шириною
следует называть на все простирающийся Божественный Промысл, долготою – все превышающую силу, глубиною – непонятную для сущего таинственность и неисследимость”116.
Очевидно києво-печерське “Слово” співставляло дію розбивки фундаментів та вимірів Успенського собору з ідеєю творення Церкви, висловлену апостолом Павлом. У християнському богослов’ї творення Церкви
осягається як процес, що відбувається завдяки Євхаристії. “Церковь в таинствах и таинствами, и, прежде всего, конечно, “таинством всех таинств”,
святейшей Евхаристией, созидает, являет и исполняет себя” – пише
115

Цит. за: Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры… – С. 42.
Макар Н., свящ. Символика христианского храма // ТКДА. – № 2. – 1999. –
С. 145.
116

301

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

О. Шмеман117. Отже, можемо зробити концептуальний висновок про те,
що дія вимірів Успенського храму, очевидно, осмислювалася в контексті
ідеї літургійного руху, який відбувається одночасно з молитвою Церкви.
Тому припускаємо, що у головних параметрах храму була “закодована”
одна з головних молитовних формул християнства. Як відомо, у візантійській та давньоруській буквеній цифірі кожній букві алфавіту відповідало
конкретне число. Сакральні числа-букви, “зашифровані” у розписах середньовічних храмів, вписувалися у символічний контекст загальної програми їх декорації. На прикладі орнаментів Софії Київської це переконливо показала Н. Нікітенко. “Если воспринимать орнамент (Софії
Київської. – Авт.) как цепь священных знаков, которыми записана высшая Истина, нужно обратиться к его числовой символике” – пише дослідниця. Розглядаючи орнамент вівтаря храму, в якому представлено 25 медальйонів, Н. Нікітенко зазначає: “Інтересно, что число 25 связывается с
размерами конхи апсиды, ибо ему равны высота и ширина конхи (7,7 м
или 25 греческих футов). Число 25 здесь не случайно: оно, во-первых, ассоциируется с 25-ю строфами Богородичного Акафіста, а, во-вторых, это
число в буквенном написании (КЕ) означает молитву “Кирие елейсон”
(Господи помилуй)”118. Говорячи про два орнаментальні фризи, розташовані обабіч шиферного карниза, що відокремлює фігуру Оранти від “Євхаристії”, дослідниця пише: “Особенно поражает изысканный верхний орнамент, выложенный по темно-синему фону легкими белыми линиями,
создающими впечатление перламутра. На этот орнамент “установлен”
царский помост (пульпит), на котором стоит Оранта. Орнамент состоит из
20 выложенных из белой смальты медальйонов, поочередно заключающих
в себе стилизованные кресты и криновидные розетки, вписанные в сердцевидные фигуры. Все это – символы Христа и Богородицы, Царства Небесного. Примененное здесь число 20 (К) означает “Господь” (Кирие).
Оно не случайно соотнесено с помостом, на котором стоит Оранта, ибо
Господь – “Твердыня спасения нашего” (Пс. 94:1). Мысль о Господе, как
о твердыне – сквозная в Священном Писании. Нельзя не обратить внимание на то, что число медальйонов неодинаково по обе стороны помоста:
слева – 11, справа – 9. Число 11 (АІ) можно трактовать как “Непоколебимое основание” (asaleutoj ∏drusij), а 9 (“q”), как “Бог” (“qeÒj”). Причем
количество крестов и розеток в медальйонах одинаково – их по 10. Являя
собой сердцевину композиции орнамента, они содержат в себе имя Господа – Иисус, ибо 10 обозначается как І (IhsoÚj)”119.
117
Шмеман А., протоиерей. Евхаристия: Таинство Царства. YMCA-PRESS, Paris,
1988. – С. 43.
118
Никитенко Н.Н. Святая София Киевская. – К., 2008. – С. 245-246.
119
Там же. – С. 246-247.
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І справді, уподібнення числа “10” імені Господа було “спільним місцем” середньовічних нумерологічних трактатів. Зокрема так сприймає це
число Беда Високоповажний, який спирається на “авторитет греків”120.
Так, у главі 18 своєї другої книги “Про храм” Беда тлумачить біблійний
текст про влаштування у храмі Соломона двох бронзових стовпів. Цікаво,
що згідно з Книгою Параліпоменон, стовпи мали висоту 35 ліктів, а разом
з маківками – 40 ліктів (2 Хр. 3:15-16). Проте Беда говорить, що висота
кожної колони сягала 18 ліктів. Далі середньовічний богослов розвиває
свою думку: число “18”, згідно з греками, означає ім’я Ісуса, оскільки воно
починається з літер “Ih”, причому перша буква імені “IhsoÚj” – “І” означає
“10”, а друга – “h” означає “8”121.
Про те, що число “18” означає ім’я Ісуса свідчить і св. Климент Олександрійський у своїх “Строматах”. Текст, який ми наводимо, є цікавим з
точки зору розуміння специфіки середньовічної нумерології. “Мы уже упоминали Авраама в связи с геометрией, – пише Климент, – он же послужит
нам примером использования арифметики. Услышав, что Лот захвачен в
плен, он сосчитал число слуг, родившихся в его доме, которых оказалось
числом 318, и победил огромное число врагов. Дело в том, что форма числа
триста является знаком Спасителя (Т – крест), а сочетание букв йота и эта
(“Іh”) означает его имя (ІhsoÚj = І). Смысл этого в том, что домочадцы
Авраама были под знаком спасения, а те, которые нашли убежище под Знаком и в Имени, являются господами этих самых захватчиков, равно как и
всех неверных язычников, которые за ними последовали. Далее, число
триста есть три сотни. Десятка есть совершенное число, как полагают.
Восьмерка же – это первый куб, поскольку она равна во всех трех измерениях (8 = 2 ×2 ×2)”122.
В іншому місці “Строматів”, св. Климент трактує 10 заповідей Закону,
як число “10”, що позначається літерою “йота” (“І”), яка є символом імені
Ісуса123.
Знаменно, що “головні числа” Великої Печерської церкви, подані у
“Сказанні” з певною послідовністю – “20”, “30” та “50” відповідають буквам грецького алфавіту “K”, “L”, “N”. Припускаємо, що завдяки цьому в
ієротопії храму була втілена молитва “KÚrie el◊hson” (“Господи помилуй”),
в якій приголосними буквами “К”, “L”, “N” позначені початок, середина
та кінець сакральної формули (адже, як відомо, скорочення фраз здійснювалося за рахунок випущення другорядних для їх розуміння букв). У такий
120
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спосіб створення храму уподібнювалося безперервній молитві і сприймалося в літургійному сенсі. Цікаво, що розбудова лаврських печер також
співвідносилася з безперервною молитвою, про що чимало сказано у попередньому розділі. Тож, створення різних сакральних домінант давнього
монастиря відбувалося за одними й тими ж ієротопічними принципами.
Слід зазначити, що сама молитва “KÚrie el◊hson” складається з 12 букв,
тобто містить у собі сакральне число Небесного Єрусалима – “12”. Як думаємо, через це процес створення Великої Печерської церкви уподібнювався євхаристичному дійству і співвідносився з ідеєю творення Церкви,
Її сповнення у Небесному Єрусалимі.
Важливим у даному сенсі є поглиблений нумерологічний аналіз молитви. Згідно з середньовічним принципом “теософського скорочення”,
який базувався на ізопсефії, перше слово молитви – “Господи” (KÚrie) у
сумі числових знаків, які відповідають буквам грецької абетки, складає
число “4”: (20+400+100+10+5 = 535= 5+3+5= 13= 1+3=4). Друге слово
молитви – “помилуй” (el◊hson) складає число “8”: (5+30+5+8+
200+70+50=368=3+6+8=8). Взагалі молитва “KÚrie el◊hson” складає число
Небесного Єрусалима – “12” (4+8=12). Таким чином, число Небесного
Єрусалима – “12” стає найголовнішим нумерологічним чинником, завдяки якому читається символіка Великої Печерської церкви.
Симптоматично, що у переказі про будівництво Успенського собору
подано певний порядок відліку, який може означати вектор сакрального
руху. Услід за Б. Раушенбахом, Д. Лихачов звернув увагу на те, що в процесі
складання головних параметрів Успенського собору читається число “100”.
І справді, якщо ми складемо показники ширини собору (20 поясів), його
довжини (30 поясів) та висоти (50 поясів), отримаємо “100”124.
Це спостереження Д. Лихачова є концептуально важливим для нашої
теми з огляду на середньовічну практику надання глибокого символічного
значення числам, покладеним в основу сакральних об’єктів. Яскравим прикладом застосування методу додавання (або множення) чисел у нумерологічних побудовах середньовічних авторів є символічне тлумачення Бедою
Високоповажним слів Книги Параліпоменон про морé, яке знаходилося в
храмі Соломона. У Параліпоменоні говориться: “І зробив він (Соломон. –
Авт.) лите морé, десять на міру ліктем від краю його до краю його, навколо
круглясте, і п’ять на міру ліктем височина йому. А шнур – тридцять на міру
ліктем – оточував його навколо” (2 Хр. 4:2). Число довжини морé – “10”,
згідно з Бедою, означає 10 заповідей Закону; число висоти морé – “5” означає 5 почуттів людини, даних їй від Бога; число довжини шнура навколо
морй – “30” трактується як “3” та означає три чесноти в серці людини – віру,
124
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надію та любов.
Шнур
навколо
морé
означає
також благочестя,
яким людина намагається досягти
таїнства хрещення.
Згідно з Бедою,
число “30”, покладене в довжину
шнура,
утворюється завдяки множенню “5” на “6”.
Причому “6” означає шостий день
творіння,
коли
Господь Бог створив людину, а
Параметри ширини, довжини та висоти Великої
також заселення
Печерської церкви, які в сумі складають 100 поясів Шимона
Богом Землі після
всесвітнього потопу. Взагалі, символіка морé тлумачиться Бедою в контексті
таїнства хрещення, адже морé прообразує хрещальну купіль. Беда, зокрема,
ототожнює слово морé зі словом мÒре (мається на увазі всесвітній потоп). В
цьому контексті число “30” означає також трьох синів Ноя, від яких заселилася вся Земля. Нащадки Сима зайняли Азію, нащадки Хама – заселили Африку, нащадки Яфета – Європу. Отже, таїнство хрещення призначено всім
народам, а 30 ліктів довжини шнура прообразують води хрещення. Число
“30”, згідно з Бедою, також означає тридцятирічний вік Христа, коли Він
прийняв хрещення від Іоанна. Як пише Беда, Своїм хрещенням у 30 років
Христос освятив для нас воду як купіль Спасіння; тож, довжина шнура у 30
ліктів означає хрещення, яке звільняє людину від гріхів125. З цього уривка
можемо зробити висновок про те, що числа, які є у вимірах сакрального
об’єкта, у кожному випадку тлумачаться відповідно до його головного семантичного змісту. Адже морé у храмі Соломона призначалося для омовіння
священиків, тож, у розумінні Беди, співвідносилося з купіллю хрещення.
Головний семантичний зміст будь-якого християнського храму полягає в тому, що він містично є образом Небесного Єрусалима. Знаменно,
що середньовічні богослови уподібнювали число “100” Небесному Єрусалиму, де у блаженстві перебувають праведники. У такому сенсі тлумачить
125
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це число Беда Високоповажний. Цікаво, як він трактує Параліпоменон, де
йдеться про прикрасу гранатовими яблуками двох стовпів у храмі Соломона: “… і чотири сотні гранатових яблук для обох мережок, два ряди гранатових яблук для однієї мережки, щоб покрити обидві кулі маковиць, що
на переді тих стовпів” (2 Хр. 4:13). Беда говорить, що гранатові яблука,
котрі прикрашали обидва стовпи (400=4), символізують віруючих обох Завітів – Ветхого та Нового, а число “100” (4 × 100 = 400) означає їхнє вічне
блаженство в Раю. Оскільки ж два стовпи були прикрашені двома рядами
гранатових яблук, які за чисельністю дорівнювали числу “100”, то це означає, що в Царстві Небесному перебувають усі віруючі: Ветхого та Нового
Завітів, євреї та прозеліти126.
Для нас є важливим той факт, що подібна символіка числа “100” втілювалася і в архітектурі середньовічних храмів. Згідно з дослідженнями
Н. Нікітенко, 100-футовий розмір головних величин центрального ядра
Софії Київської символізує Божественну повноту та досконалість Небесного Єрусалима127. І це переконує, оскільки число “100” символізує цілісність Універсуму як впорядкованого Богом Космосу. Припускаємо, що і в
головних вимірах Успенського собору Києво-Печерської лаври втілено
образ цього храму як Небесного Єрусалима.
У світлі сказаного особливого значення набуває спостереження Д. Лихачова про те, що складені разом параметри ширини, довжини та висоти
Успенського собору становлять число “100”. Значить, головний образ-парадигма Великої Печерської церкви – Небесний Єрусалим, і цей образ читається завдяки додаванню головних параметрів храму один до одного. Цей висновок має концептуальне значення для прочитання числової символіки
Великої Печерської церкви. Вочевидь, різні образи-парадигми, які втілював у собі цей храм, можуть бути виявлені завдяки сакральним числам, які
утворювалися внаслідок додавання ширини, довжини та висоти Успенського собору у різних комбінаціях. Однак, безумовно, самі ці комбінації
не були безсистемними, тобто вони носили глибоко продуманий з точки
зору середньовічної образної системи характер.
Оскільки процес обмірів Великої Печерської церкви, з одного боку,
передає динаміку літургійного руху, а з іншого, символізує шлях до досконалості, вважаємо, що він є втіленням богослужіння у вівтарі, яке здійснюється проти годинникової стрілки (проти Сонця) і означає звернення
людини до Христа. Як ми показали вище, процес створення Великої Печерської церкви співвідносився з євхаристичною молитвою, що здійснюється у вівтарі.
126
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Якщо у “Сказанні” наводяться спочатку параметри ширини Успенського собору, а потім його довжини та висоти, це означає, що рух відбувається спочатку з півночі на південь уздовж західного фасаду, потім із заходу на схід уздовж південного фасаду і, нарешті, від підлоги до зеніту
купола, що, вочевидь втілює ідею переходу душі в Небесний Єрусалим.
Сам же Небесний Єрусалим означає “кінцевий пункт” цього руху, уособлюваний числом “100”.
Число “100”, яке “читається” у священних вимірах Успенського собору, може означати і кульмінаційний момент свята Успіння – вознесіння
Богоматері у Небесний Єрусалим та одночасно найважливіший момент літургії – епіклезу, коли відбувається перетворення хліба та вина на Тіло і
Кров Христові. Це перетворення у містичному сенсі сприймається в Церкві
як найголовніша подія в історії людства – Боговтілення. Тому число “100”
уособлює і вівтар храму, як місце, де здійснюється це велике Таїнство. Сказане дозволяє зрозуміти взаємопроникнення тем Успіння Богоматері та
Втілення Христа, явлених у богослужінні свята, на честь якого збудована
Велика Печерська церква.
Динаміка руху, що призводить до “утворення” числа “100” в контексті
побудови сакрального простору Великої Печерської церкви, розкривається
крізь універсальну для всього давньоруського мистецтва моральну систему
координат. У такому порядку читаються клейма давньоруської ікони: починаючи від лівого нижнього кута, що означає пекло та смерть, до верхнього
правого кута, що символізує Рай. Ця динаміка особливо наочно простежується в іконах “Страшного суду”, де присутній образ Небесного Єрусалима.
Цікаво, що число “100” читається і у вимірах периметра, тобто фундаментів Великої Печерської церкви. Так, склавши довжину усіх її чотирьох
фасадів (20+20+30+30), знову ж таки отримаємо “100”. У даному випадку,
як гадаємо, число “100” означає Софію Премудрість Божу – основу (фундамент) Всесвіту та Церкви. Подібне припущення є можливим з огляду на
те, що тема Христа – Втіленої Премудрості, як ми показали вище, є однією
з провідних у створенні сакрального простору Успенського собору. У даному сенсі число “100”, закодоване у вимірах Успенського собору, є і символом Богоматері, через Яку здійснюється Боговтілення, та Якій у християнській екзегезі уподібнюється Церква.
Крізь призму символіки числа “100” можна зрозуміти і таємний зміст,
закодований у розповіді патерикового “Слова” про закликання Богородицею
майстрів-будівничих Печерської церкви до Влахерн. “Приховані” та “явлені”
у цій розповіді сакральні числа “3” (символ Бога-Трійці) та “7”(символ Богоматері-Церкви) в сумі становлять “10” (еквівалент “100”), що можна розуміти таким чином: Бог та Богоматір воліють збудувати на Русі храм подібний
до Небесного Єрусалима.
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Параметри ширини та довжини Великої Печерської
церкви, що в сумі по периметру храму становлять
100 поясів Шимона

Параметри довжини та висоти Великої Печерської
церкви, що в сумі становлять 80 поясів Шимона
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Ми помітили, що
окрім вселенського
числа “100” у вимірах
Великої Печерської
церкви читаються й
інші числа, які розкривають символіку
цього храму як Небесного Єрусалима.
Літургійний рух, що
здійснюється із заходу на схід, прообразує рух земної історії
до свого апогею. Цей
рух уявляється як такий, що йде знизу
вверх – від гіршого до
кращого,
адже
у
сприйнятті середньовічної людини сторони світу мали різне
ціннісне
значення.
Південь вважався кращий за північ, а схід
навіть протиставлявся
заходу, як Рай та пекло. Рухаючись згідно з
“моральною системою
координат”
вздовж бічного фасаду
Успенського собору (з
заходу на схід) до його
бані (“з землі на Небо”), складемо показники довжини собору
(30 поясів) та його висоти “з верхом” (тобто, як можна розуміти, “усю висоту” –
50 поясів). Отримаємо “80” чи “8”.
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У контексті християнського знання число “8” та кратні йому “80”,
“800”, “8000”, як священні біблейські, наділені складною символіко-асоціативною семантикою. По-перше, воно співвідноситься з образом
Христа та Його перебуванням у світі. У цьому сенсі число “8” є христологічним. Так, на восьмий день Син Людський був обрізаний та названий
іменем Ісус (Лк. 2:21); через вісім днів після сповідання Ісуса Месією
апостолом Петром (Лк. 9:20) Христос божественно преобразився на горі
Фавор (Лк. 9:28); через вісім днів після Воскресіння Він знов явився Своїм
учням, і тоді відбулося увірування апостола Фоми (Ін. 20:26-29). По-друге,
число “8” співвідноситься з біблійним фактом Cпасіння, і звідси його сотеріологічність: саме вісім людей врятувалися під час Всесвітнього потопу
(Бут. 7:13; 8:18), на що, між іншим, вказував апостол Петро (1 Пет. 3:20;
2 Пет. 2:5).
У християнській традиції число “8” пов’язується з Воскресінням та є
символом хрещення. Згідно з вченням Церкви, апогеєм Апокаліпсиса буде
настання Царства Небесного на землі. Тоді останній день існуючого зараз
світу – день сьомий, дією Святого Духа перетвориться на “день восьмий”
чи перший день нового еону або оновленого світу. “День Господень – великий и славный. Писание знает этот день – без вечера, без другого дня,
без конца; псалмопевец назвал его днем восьмым, ибо он вне седмеричного времени” – пише О. Шмеман128.
Святі Отці надавали числу “8” особливого символічного значення – це
життя майбутнього віку, нескінченний день восьмий у безперервному Богоспілкуванні, це день, що освітлюється Славою Божою, світильником
якого є Агнець (Христос) (Об. 21;23). “Восемь, как семь плюс единица, есть
преизобилующая полнота” – пише єпископ Кассіан129. Есхатологічне значення числа “8” розкриває у своїй книзі “Про храм” і Беда Високоповажний. Зокрема, слова Параліпоменону він трактує в есхатологічному ключі:
“І відлічив Соломон сімдесят тисяч чоловіка носіїв та вісімдесят тисяч чоловіка каменотесів у горах, а керівників над ними – три тисячі й шість
сотен” (2 Хр. 2:1). Згідно з трактовкою Беди, число каменотесів – “80 000”
містично дорівнює числу “8” та означає Воскресіння праведників на восьмий день, який має настати після закінчення цього світу. Світ, що існує
нині, символізовано числом “7” (70 000 носіїв)130. Таку ж символіку чисел
“7” та “8” Беда наводить і у 18-й главі своєї другої книги “Про храм”, де
мова йде про кількість років протягом яких храм був збудований. Беда за128

Шмеман А., протопресвитер. Введение в литургическое богословие. – М., 1996. –
С. 88-94.
129
Кассиан. Еп. Христос и первое христианское поколение. – Париж;М., 1996. –
С. 143.
130
Bede: On the Temple… – P. 13.
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значає, що храм Соломона будувався 7 років, але освячений він був на 8-й
рік. Число “7” тут означає поступ Церкви до свого апогею: це період існування нинішнього світу, який Бог створив за 6 днів та залишив до Страшного суду. Число ж “8” означає новий вік, який Беда називає “Днем Суду” –
коли Свята Церква досягне своєї повноти і ніхто вже не зможе увійти до
неї131. Така трактовка чисел “6”, “7” та “8” відповідає есхатологічним уявленням Беди, які грунтувалися на поглядах блаж. Августина, блаж. Ієроніма та єп. Ісидора Севільського; ці погляди взагалі були притаманні людині середньовіччя. Тож, Беда розділяє світову історію, яка розпочалася з
гріхопадіння, на шість нерівних епох та уподібнює її шести градаціям віку
людини: перша епоха – від Адама до Ноя (вік немовляти), друга – від Ноя
до Авраама ( дитинство), третя – від Авраама до Давида (юнацтво), четверта – від Давида до Вавилонського полону (зрілість), п’ята – від полону
до Різдва Христового (старість), шоста – від Різдва Христового до кінця
світу (передсмертний стан). Причому сьома епоха проходить паралельно з
шостою: це період, коли душі усіх померлих святих перебувають з Христом
в очікуванні воскресіння тіл та Судного дня. Беда вирізняє дві основних
ознаки кінця шостої епохи, тобто кінця світової історії: увірування іудеїв у
Христа та воцаріння антихриста. Сам Господь чи Архістратиг Михаїл вразять його, гоніння на християн припиняться, однак День Суду буде відкладений на 45 днів “задля випробування терпіння святих”. Потім наступить
Судний день, світ зміниться та з’являться “нове небо та нова земля” –
оновлена вогнем та немовби прославлена силою Воскресіння. Коли Господь зійде з неба для Суду, тоді “в одну мить” настане воскресіння мертвих
і святі будуть “підняті назустріч Йому на повітрі”, а нечестиві залишаться
на землі, обтяжені своїми гріхами та захоплені пекельним полум’ям. Частина “вибраних” буде очищена цим вогнем від “легких гріхів”, а святим це
“охоплення світу вогнем” зовсім не зашкодить. Це буде вже восьма епоха –
невечірній день Воскресіння та майбутнього вічного, блаженного життя.
Оскільки числу “8” надавалося есхатологічного значення, то день
самої неділі, що вважався днем восьмим та одночасно днем першим майбутнього віку, став днем Євхаристії у перших християн. Звідси у ранній
християнській Церкві в контексті Таїнства Хрещення склалися так звані
обряди восьмого дня, тому що вони здійснювалися у наступну після Великодня неділю, тобто на восьмий день: з тих, хто прийняв хрещення, змивали святе миро та постригали їм волосся – в ознаку наданого їм свідоцтва
про Царство Боже 132.
131

Bede: On the Temple… – Р. 71-72.
Шмеман А. Водою и Духом: О Таинстве Крещения. – М., 1993. – С. 159-170; его
же. Введение в литургическое богословие... – С. 88-94.
132

310

Роздiл 4. Семантика архітектурно-художнього образу...

Натомість середньовічна Церква дотримувалася інших хрещальних правил. У Давній Русі, наприклад, немовлятам давали імена до хрещення, а сам
чин наречення імені здійснювався на 8 день після народження. Про це пише
Нестор Літописець у Житії прп. Феодосія Печерського133 та Єфрем у Житії
прп. Авраамія Смоленського134, а пізніше розмірковує архієпископ Солунський Симеон (помер у 1430 р.): “В іудеїв у восьмий день здійснювалося обрізання, а тепер ми, вірні, у той самий день отримуємо ім’я, відповідно до
того, що восьмий день знаменує оновлення... Ім’я отримує немовля у восьмий день, як Спаситель, названий спасительним ім’ям Ісус”135. За вісім днів
до хрещення тих, хто збирався прийняти таїнство (якщо вони були дорослими) читалися так звані оглашальні молитви136, а на восьмий день після
хрещення, також молитовно, здійснювався обряд “звільнення новохрещеного”: з нього знімали білий одяг та куколь, витирали миро та омивали
місця, помазані миром137. Вказані правила, між іншим, пояснювалися у знаменитому “Вопрошании” Кирика Новгородця 1136 р.138
Особливого містичного значення числу “8” надавалося і Сивіллиними
книгами*. У давніх християн особливо поціновувалося пророцтво язичницької провидиці Сивілли Кумейської, яка, розмірковуючи над ім’ям
майбутнього Спасителя, стверджувала, що “ім’я Його має чотири голосні
та дві безголосні... загальна кількість їх: вісім одиниць, стільки ж десятків
та вісім сот – будуть означати ім’я Його невіруючим”. Це пророцтво справдилося в написанні імені “Ісус”, адже гематрія цього імені, написаного
грецькою, складає число “888” – символ найбільшого прилучення до Божественного життя139. Ось чому Беда Високоповажний, немовби розви133

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 22.
Цит. за: Дмитриевский А.А. Богослужение в русской Церкви в ХVІ веке. – Ч. 1:
Службы круга седмичного и годичного и чинопоследования таинств. Историко-археологическое исследование. – Казань, 1884. – С. 251.
135
Дмитриевский А.А. Богослужение в Русской Церкви в первые пять веков // ПС. –
1882, июль–август. – С. 358.
136
Там же. – С. 371-374.
137
Голубинский Е.Е. История русской церкви. – М., 1904. – С. 426-429.
138
Невоструев К.И. Слово св. Ипполита об антихристе в славянском переводе по
списку ХII века. С исследованием о Слове и о другой мнимой беседе Ипполита о том
же, с примеч. и прилож. – М., 1868. – С. 150.
* Сивіллині книги [libri sibyllini] – культові тексти давнього Рима, збірки висловів,
які приписувалися давнім богодухновенним пророчицям – сивіллам. Найдавніший
текст Сивіллиних книг згорів у 83 р. до н.е. під час пожежі Капітолійського храму.
Знов складений текст був переглянутий за імператора Августа у 12 р. н.е. У 405 р. н.е.
Сивіллині книги були спалені. Величний образ сивілли, створений Вергілієм у VІ пісні
“Енеїди” , чисельні згадки про Сивіллині книги у римських письменників (Тит Лівій
Варрон) і особливо посилання на них у християнських апологетів (Лактанций)
сприяли збереженню передання про сивілл та Сивіллиних книг у літературі християнського середньовіччя.
139
Кассиан. Еп. Христос и первое христианское поколение… – С. 348.
134
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ваючи думку античної пророчиці, писав буквально ось що: “У святійшому
імені Ісуса не тільки етимологія, а й загальне число, яке міститься у його
буквах, показує тайни вічного нашого спасіння. Тому що шістьма буквами
у греків пишеться ім’я “Ісус”, яких числа суть такі: 10 та 8 та 200 та 70 та
400 та 200, що разом складають 888, це число, без сумніву, висловлює думку
про воскресіння. Тому що восьме число у Святому Писанні відповідає славі
воскресіння, тому що Господь воскрес на восьмий день, тобто після сьомого суботнього. І ми самі після шести віків світу та після сьомого (віку)
спокою душ, який вони мають тепер в іншому житті, можливо, повстанемо
у восьмому періоді”140 . Цікаво також, що число “888”, за логікою теософського скорочення, дорівнює, знову ж таки, числу “6” (8+8+8=24=2+4=6).
Отже, ім’я Христа – Ісус “вміщує” обидва числа – “6” та “8”.
Число “8” як сакральне число-символ Воскресіння, що нагадує про час
явлення Небесного Єрусалима, виразно читається у пам’ятках християнського монументального мистецтва, наприклад, у мозаїках ротонди св. Георгія в Салоніках (V ст.). У бані ротонди представлена грандіозна картина
Страшного суду. Композиція містить три регістри-пояси, в яких зображено
явлення на землі Царства Небесного. У нижньому регістрі цієї мозаїчної
декорації представлено 8 композицій, символічний зміст яких вже перші
дослідники пам’ятки пов’язали з темою Небесного Єрусалима, що сходить
з небес. При цьому в інтер’єрі ротонди 8 архітектурних композицій створюють замкнене коло-фриз, що може бути сприйнятий як своєрідна стіна,
яка оточує внутрішній простір Церкви – зримого втілення Небесного Єрусалима141.
На думку Н. Нікітенко, символіка числа “8” втілена у купольній композиції Софії Київської. Так, над центральною частиною собору височить
головна баня, а між раменами хреста були розміщені інші 12 бань, які оточували центральну та поступово знижувалися: перший ряд утворювали 4
середніх бані, другий – 8 малих. Таку динаміку купольної композиції давньої Софії дослідниця тлумачить як єднання земної й Небесної Церкви
через сходження з Неба Премудрості, причому “8” є символом Хрещення
та загального Воскресіння142.
Особливого сенсу число “8” набуває в контексті свята П’ятидесятниці,
яке знаменує народження Церкви. Це свято пов’язане також з очікуванням
кінця світу та явленням Небесного Єрусалима. Недаремно П’ятидесятниця, за словами церковних піснеспівів, є святом “післясвятковим”, кінцевим. Воно знаменує завершення усіх великих свят – від Благовіщення
140

Невоструев К.И. Слово св. Ипполита… – С. 150.
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до Великодня та Вознесіння. П’ятидесятниця усвідомлюється в Церковній
традиції, як кінець довгого, хресного, тернистого шляху спасіння світу
Христом143. Не випадково, у своїй першій книзі “Про храм” Беда Високоповажний дає саме таке тлумачення числа “50”, яке означає майбутній
“світ, що має прийти”144.
Як показала Н. Нікітенко, у Софійському соборі ідея творення Церкви
втілена в христологічному циклі, розташованому над шістьма потрійними
аркадами, кожна з яких спирається на два 8-гранних стовпа. “Количество
граней, – пише дослідниця, – вызывает ассоциации с символикой числа
8, которое связывается в Библии с понятием освящения как соединения с
Богом. Но один из столбов св. Софии имеет не 8, а 9 граней, и это не может
быть случайностью…”145.
Звертаючи увагу на загальну кількість граней (49), Н. Нікітенко логічно
припускає, що вони вказують на свято П’ятидесятниці, яке здійснюється
через 49 днів після Пасхи. Сцена “Зішестя Святого Духа”, що, як можна
зрозуміти, ототожнюється з числом “50”, розташована саме над останнім
стовпом південної аркади. Тут показовою є динаміка руху, адже якщо рухатись за годинниковою стрілкою, тобто “читати” архітектуру собору зліва
направо, цей стовп завершує кругове розташування стовпів аркад146.
Припускаємо, що в ієротопії Успенського собору число “80” (або “8”),
як і висота храму у 50 поясів, також втілюють есхатологічну тему П’ятидесятниці. У вимірах Великої Печерської церкви число “50”, так само, як і
число “8”, читається в процесі руху до Божественної досконалості, уособленої найвищою точкою Успенського собору. Якщо в Софійському соборі
цей рух відбувається зліва направо (тобто від “гіршого” до “кращого”), то
у вимірах Успенського собору так само – з заходу на схід та з землі на Небо.
Найвища точка цього руху водночас осягається останнім пунктом земної
історії – явленням Небесного Єрусалима, що ототожнюється з кінцевим
святом Церкви – П’ятидесятницею.
До сказаного слід додати, що число “8” – символ освячення як єднання з Богом, перекликається з символікою числа “5”, що трактується як
Hieros gamos (священний шлюб), союз Христа і Церкви – Неба і Землі. Семантика числа “5” в ієротопії Успенського собору акцентувала також одну
з провідних тем П’ятидесятниці – тему Євхаристії, адже в християнстві це
число осмислювалося як символ євхаристичного перетворення-переходу
усіх християн у життя вічне (згадаймо євангельську притчу про п’ять хлібів,
якими нагодували п’ять тисяч людей, притчу про п’ять мудрих та п’ять не143
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розумних дів, про раба, який додав до п’яти талантів, що у нього були, ще
п’ять, про ритуал благословення п’яти хлібів під час всенощного бдіння,
про використання на проскомідії під час літургії п’яти проскур, іконостаси,
що мають п’ять рядів)147.
Тема П’ятидесятниці у семантиці Успенського собору вочевидь перетікає в тему Богородиці-Церкви, адже число “5” символізує Богоматір. Подібна символіка відобразилася у християнських пам’ятках архітектури та
мистецтва. Наприклад, Софія Київська має 5 вівтарів. Образ Богоматері
Оранти розміщений над головним із них. І саме над фасадом головного
вівтаря бачили 5 бань. Про Богородичну символіку числа “5” свідчить поширеність у Візантії і на Русі п’ятибаневих храмів: п’ятибаневою була вже
київська Десятинна церква. Наведемо і мініатюру літургійного сувою з
Афінської Національної бібліотеки (ХII ст.)148.Тут представлено зображення церкви з видом на святилище, вівтарну огорожу та вівтарну апсиду,
що проглядає крізь неї. У консі центрального нефа під головною банею
розміщена фігура Богоматері, а під нею у наступному регістрі – святителі –
творці літургії Василій Великий та Іоанн Златоуст у супроводженні чотирьох дияконів. Знаменно, що цей стилізований храм, центральним образом
якого є образ Богоматері, і в якому правиться літургія, увінчується саме
п’ятьма куполами.
Ще одним чудовим прикладом символічної паралелі числа “5” з образом Богоматері-Церкви-П’ятидесятниці у християнському мистецтві є дві
заставки – вихідні мініатюри двох кодексів Гомілій Іакова Коккіновафського з Ватиканської бібліотеки та Паризької Національної бібліотеки
другої чверті ХІІ ст. Тут зображений увінчаний п’ятьма банями інтер’єр
хрестовокупольного середньовізантійського храму, всередині якого розміщене зображення “Вознесіння”, а вгорі – сцена “Зішестя Святого Духа”.
Пророки зображені у бічних нефах. “Вознесіння” опиняється у центральному просторі, воно розділене на два регістри: у верхньому –Христос, Який
возноситься, а в нижньому – Богоматір з апостолами. Тут простежується
паралель з наведеними нами вище мозаїками Осіос Лукас у Фокіді, де у
вімі зображено Богоматір на престолі з Немовлям попереду, а у склепінні
віми – “Зішестя Святого Духа”. На думку О. Етингоф, у мініатюрі відображається ідея про передречене пророками Втілення Христа, у співставленні з новозавітною теофанією. “Вознесіння” поєднується тут із “Зішесттям Святого Духа”. Це дві основні композиції, які у візантійській
іконографії втілюють символіку Церкви створеної Христом. Поєднання
цих композицій означає повноту Церкви, домобудівництво Христа та Свя147
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того Духа, а також єдиносутність усіх Лиць Святої Трійці149. Образність Богоматері-Церкви втілена тут завдяки зображенню саме п’яти бань, що увінчують храм.
Таким чином, число “5”, яке “читається” в ієротопії Успенського собору Києво-Печерської лаври, символічно впроваджує ідею домобудівництва повноти Церкви. Ця священна розбудова здійснюється за велінням
Бога-Трійці та за допомогою Богоматері, Успіння Якої, подібно до Воскресіння та Вознесіння Христового, відкриває вірним шлях до Небесного
Єрусалима.
Цікаво, що під час відновлення Успенського собору св. Петром Могилою в архітектурному образі храму також були “закодовані” числа “8” та
“5”. Так, з опису Павлом Алеппським західного фасаду Великої Печерської
церкви випливає, що у центральній частині фасаду було розташовано 8
вікон, а сам нартекс увінчувався восьмигранним куполом, який мав 8
вікон. Водночас у південній частині західного фасаду було 5 вікон, і ця числова символіка, вочевидь, співвідносилася з образом Богоматері, представленим тут150.
Отже, стає зрозумілим безперечний і цілком певний символізм висоти
Успенського собору, яка пов’язувалась з числом “50”, хоча фактично дорівнювала довжині храму, тобто 30 поясам Шимона. Але і число “30” не є
випадковим у прочитанні символіки Великої Печерської церкви. Завдяки
числу “30” чи “3” в ієротопії Успенського храму були втілені вже визначені
нами образи-парадигми, але крізь призму інших образних паралелей.
Якщо висота храму дорівнювала його довжині, то з боку північного та
південного фасадів Успенський собор мав сприйматися рівнобічним чотирикутником. Як вже згадувалося вище, згідно з пророцтвом Єзекіїля та
Апокаліпсиса, таким є Небесний Єрусалим: “А місто чотирикутнє, а довжина його така, як і ширина” – читаємо в Апокаліпсисі. В основі Небесного Єрусалима лежить число “12”, його розміри дорівнюють 12 000 стадій
(Об. 21:16). Містичне місто має 12 брам і на них 12 янголів. На брамах написані імена 12 колін Ізраїлевих (Об. 21:12). Стіна Небесного Єрусалима
має 12 підвалин і на них – імена 12 апостолів (Об. 21:14). Розміри стіни –
144 лікті (тобто 12 ×12) (Об. 21:17). Посеред Небесного Єрусалима росте
Дерево Життя, що приносить плоди 12 разів на рік (Об. 22:2).
Примітно, що в архітектурно-художньому задумі Успенського собору
також читається апокаліпсичне число “12”. Склавши показники довжини
та висоти храму по периметру (30+30+30+30) або помноживши 30 × 4, отримаємо 120 поясів Шимона чи сакральне число “12”.
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Поєднання у вимірах Успенського собору чисел “3” та “4”,
які в результаті множення
утворюють
число “12”, не випадкове. Симптоматично,
що число “120” у середньовічних авторів
уподібнюється числу
“30”. Зокрема таке
ототожнення зустрічаємо у Беди Високоповажного, коли він
тлумачить
числову
символіку, яку містить
висота храму СолоПараметри довжини та висоти Великої Печерської
мона. Так, згідно з Пацеркви, що в сумі по периметру стін храму складають
раліпоменоном, храм
120 поясів Шимона
має висоту 120 ліктів
(2 Хр. 3:4), натомість згідно з Бедою, храм має висоту 30 ліктів. Причому
число “30” у Беди дорівнює “3” та означає Святу Трійцю – вершину всіх
сподівань та очікувань віруючих151. Цікавим тут також є те, як Беда тлумачить трійку та четвірку, внаслідок множення яких утворюється число “12”.
Отже, у Параліпоменоні говориться про морé, що знаходиться у храмі Соломона: “Воно ( морé – Авт.) стояло на дванадцятьох волах, – три обернені
на північ, і три обернені на захід, і три обернені на південь, і три обернені
на схід…” (2 Хр. 4:4). Під “волами” Беда розуміє апостолів та євангелістів
і взагалі усіх посланців Божих у світ, які несли вчення апостолів. Три з них
обернені на північ, і три на захід, і три на південь, і три на схід тому, що
віра у Святу Трійцю обіймає весь чотиричастинний світ. Тож, апостоли
містично являють число “12”. Оскільки 12=3 ×4, це означає, що вони проповідували Святу Трійцю у чотирьох кінцях світу та хрестили усі народи в
ім’я Отця, Сина та Святого Духа152.
Символіка трійки (“30”) для нас цікава тим, що цим числом позначені
довжина та висота Успенського собору, виражені в поясах Шимона, а четвірка – тому що цей пояс має довжину саме чотири фути.
Уподібнення числа “12” числу “30” зустрічаємо і у Климента Олександрійського в його “Строматах”. Так, даючи символічне тлумачення пара151
152
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метрів Ноєвого Ковчега, св. Климент пише: “Триста локтей – это символ
Господа, пятьдесят – это число лет, данное для обретения веры и искупления. Число тридцать или, согласно некоторым двенадцать, указывает на
проповедь завета, поскольку Господь начал свою проповедь в тридцать лет,
а апостолов было двенадцать…”153.
Судячи з усього, з давніх часів число “120” співвідносилося як з числом
“3”, так і з числом “4”, причому таке уподібнення мало містичний підтекст.
Цікавим з точки зору символіки числа “120” є нумерологічні студії св. Климента Олександрійського. У “Строматах” він пише: “Дней жизни человеку
будет, – как сказано, – сто двадцать лет”. Число это получается, если сложить все числа от единицы до пятнадцати, пятнадцать же дней – это период, в течение которого Луна достигает полнолуния. В другом отношении, сто двадцать является треугольным (тут і далі виділено нами. – Авт.)
числом и составлено из равного числа шестьдесят четыре, поскольку оно
состоит из чисел, которые, если их последовательно складывать, образуют
квадраты (1,3,5,7,9,11,13,15) и неравного числа пятьдесят шесть, которое
состоит из семи четных чисел, начиная с двух, которые при сложении квадратов не образуют (2,4,6,8,10,12,14). Представив это еще одним способом,
можно получить, что число 120 состоит из четырех чисел, первое из которых – треугольное число 15, другое – квадратное число 25, третье – пентагональное 35 и четвертое – гексагональное 45. И каждый из этих видов
пропорционален пяти: из монады 5 получается треугольное 15, квадратное
25 и так далее. Число 25 происходит от монады 5 и считается символом
колен Левитов, число 35 основано на двойной диаграмме – арифметической, геометрической и гармонической (6,8,9,12), что в сумме составляет
35. В течение стольких дней (мається на увазі тижнів ? – Авт.), как говорят
иудеи, формируются семимесячные младенцы. Аналогично, число 45 образуется из тройной диаграммы (6,9,12,18), что составляет в сумме 45. В
течение этого срока формируются девятимесячные младенцы”154. Отже,
число “120” є “трикутним” (“3”) і складається з чотирьох чисел (“4”), які
трактуються в контексті місячного календаря, адже саме за цим календарем
відраховується термін вагітності. Важливо також, що число “120” співвідноситься з числом “15”, яке символізує Місяць, коли він досягає своєї повноти. Цікаво, що з Місяцем, як і з числом “15”, за християнською традицією пов’язана Богородична символіка. Як відомо, у християнському
мистецтві Богоматір іноді навіть зображається з півмісяцем під ногами.
Цей іконографічний атрибут Богоматері обумовлений текстом Апокаліп153
Климент Александрийский. Строматы. Книга 6 (85.1) [Електронний ресурс] //
Режим доступу: http://khazarzar.skeptik.net/books/clem_al/stromata/index.htm
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сиса: “І з’явилась на небі велика ознака: Жінка, зодягнена в сонце, а під
ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зір. І вона мала в утробі,
і кричала від болю, та муки терпіла від породу” (Одкр. 12: 1-2). Про важливу
роль числа “15”, яке символізує Богоматір в ієротопії Великої Печерської
церкви, ми скажемо далі, а наразі звернемо увагу на есхатологічний аспект
образності цього храму.
Згадаймо, що виміри Успенського собору здійснювалися поясом, знятим з Розп’яття, символіка якого пов’язана саме з апокаліпсичним образом
Христа. Якщо легендарний пояс мав довжину, в основу якої було покладено число “4” (ми вже знаємо, що це були 4 фути), тоді образ стіни Небесного Єрусалима втілений і в розмірах однієї сторони бічного фасаду Успенського собору. Помноживши 4 фути (довжину одного пояса) на 30
(кількість поясів, що складають довжину чи висоту стін Успенського собору), отримаємо те ж саме число “120”, проте тепер вже виражене у футах.
Якщо ж ми виміряємо усю стіну в футах, тобто складемо показники довжини та висоти храму по периметру, то отримаємо 480 футів чи те ж саме
число “12” ( 4+8=12).
Як бачимо, частина (тобто один бік чотирикутника) дорівнює цілому
(сумі всіх боків чотирикутника), адже в обох випадках отримуємо одне й те
саме число – “12”. Таким чином, у містичному сприйнятті вимірів Успенського собору поняття “пояс” та “фут” є тотожними і перетікають одне в
одне. Головного значення надається тут не одиниці виміру, а самому числу, що
є ключем для розшифровки символіки храму.
Важливо знати,
що згідно з вченням
Церкви частина священного адекватна
цілому.
Яскравим
прикладом цього розуміння є Євхаристія,
під час якої вірні приймають Усього Христа, а не Його Частку.
Оскільки Тіло Христове постійно розділяється та роздається
в Таїнстві Євхаристії,
то й тіло праведника
гідне такого ставПараметри довжини та висоти
Великої Печерської церкви виражені у футах
лення. Причому час318
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тка мощей святого угодника має однакову благодать з його мощами в цілому. Ось як пише про це св. Феодорит Киррський (V ст.): “Тела святых
не скрывает могила, но их делят между собой города и деревни, и называют
их спасителями душ и врачевателями тел, их почитают, как стражей и хранителей городов… и притом что тело бывает разделено, благодать остается
неделимой. Даже самомалейший и ничтожнейший [кусочек] мощей имеет
такую же силу, как и сам мученик, который ни в коем случае не расчленяется. Процветающая благодать распределяет дары, умеряя любочестие
в соответствии со степенью веры прибегающих [к помощи]”155.
Яскравий приклад адекватності частини цілому дає найбільша святиня
християнства – Хрест Розп’яття. Як повідомляє церковний історик Сократ
Схоластик (близько 380–439), Хрест Спасителя протягом довгого часу був
підданий роздрібненню та розсіянню. Одночасно з роздрібненням Животворчого Древа Хрест Розп’яття залишався, тим не менш, цільним образом
завдяки “видінням”, у яких Хрест немовби вносився Христом у видимий
простір неба та землі. Через роздрібнення, що уподібнювалися євхаристичному дійству, Хрест, безпосередньо пов’язаний з Христом, перебував у
світі як священна реліквія. Таким чином, через роздрібнення Хреста Господнього формувався сакральний простір християнського світу (храму),
яким містично є Тіло Христове156.
Згідно з Об’явленням, в параметрах стіни Небесного Єрусалима закладена ідея Божественної повноти, адже стіна Небесного Ґрада містить
апокаліпсичне число “12”, помножене само на себе: “І зміряв він мура його
на сто сорок чотири лікті міри людської, яка міра янгола” – говориться в
Об’явленні (Об. 21:17). Так само, помноживши довжину Успенського собору на його висоту, виражені у футах (120 × 120), отримаємо 14 400 футів
або число “144”, що символізує стіну Небесного Єрусалима.
Число “144”, згідно з Апокаліпсисом, символізує повноту праведників,
які увійдуть до Царства Небесного: “І я глянув, – і ось Агнець стоїть на
Сіонській горі, а з Ним сто сорок чотири тисячі, що мають Ім’я Його, написане на своїх чолах... Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони.
Вони йдуть за Агнцем, куди Він іде. Вони викуплені від людей, первістки
Богові й Агнцеві, не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні!” – читаємо в Об’явленні (Об. 14:1, 4, 5).
Цікаво, що число “144” читається як спільне для горизонтальних та
вертикальних вимірів Успенського собору, адже воно є результатом їх мно155
Иванов С.А. Благочестивое расчленение: парадокс почитания мощей в византийской агиографии // Восточнохристианские реликвии. – М., 2003. – С. 123.
156
Сидоренко Г.В. Сакральное в сакральном. О пространственной структуре русских
деревянных поклонных крестов ХVІ–VII вв. // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. – М., 2006. – С. 663-664.
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ження. Вважаємо, що це може символізувати (за вченням Церкви) прославлення святих як на землі (горизонтальний вимір), так і на Небі (вертикальний вимір). Вчення про прославлення праведників157, вочевидь,
було дуже важливим для мотивації подвигів преподобних Отців Печерських, які зрікалися світу у найсуворіших формах аскези. Згідно з цим
вченням, праведник після смерті “не бачить тління”, що можна розуміти
у кількох сенсах. З одного боку, це означає, що без особистого суду та посмертних митарств душа праведника переходить у Рай. З іншого боку, саме
тіло праведника лишається нетлінним, так само, як Тіло Пресвятої Богородиці під час Її Успіння.
У богослужінні Успенського свята робиться особливий акцент на нетлінні – як результаті святості Пресвятої Діви. Зокрема у 6 пісні 1 канону
співається: “Дает Тебе яже превыше естетства Царь всех Бог: в Рождестве
бо Деву якоже сохрани, тако во гробе тело соблюде нетленно, и спрослави
божественным преставлением, честь Тебе яко Сын Матере даруя”158. У
цьому сенсі нетлінність мощей святих Отців Печерських сприймалася свідченням їхньої святості та того, що вони вгодили Богові. Важливо також,
що у святоотецьких читаннях на свято Успіння Богоматері, зокрема у
“Слові” св. Андрія Критського, говориться, що під час події Успіння Богородиці були присутні “души святых, которых книга Песнь Песней в духовном смысле именует “девами”159, тобто святими, які перебувають у Небесному Єрусалимі.
Втілена в ієротопії Успенського собору есхатологічна тема Небесного
Єрусалима та 144 тисяч (тобто повноти) праведників, які населяють позаземне місто, перекликається з темою посмертного воздаяння. Отже, особливого містичного змісту набуває практика поховання у цьому храмі. Судячи зі слів Києво-Печерського патерика, поховання у Великій Печерській
церкві, так само, як і у печерах, сприймаються запорукою входження до
Раю160.
Зауважимо, що першим в Успенському соборі був похований варяг
Шимон – людина, яка стояла біля витоків створення сакрального простору
Великої Печерської церкви. Йому першому в історії Православної Церкви
прп. Феодосієм Печерським була вкладена в руку посмертна –“разрешительная” (рос.) молитва, що допомагає потрапити в Царство Небесне.
Слова молитви мають есхатологічний зміст, вони означають входження
повноти праведників (144 тис. – Авт.) у Небесний Єрусалим “наприкінці
157
Макарий Д.Б., архиепископ Харьковский. Православно-догматическое Богословие. – СПб., 1857. – Т. II. – С. 411-422.
158
Скабалланович М. Успение Пресвятой Богородицы... – С. 71.
159
Там же. – С. 91.
160
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 8-9.
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віків”: “пріидите благословеніи отца моего, наслhдуйте уготованное вамъ
царство скони мира”161.
Бачимо також, що ще за свого життя прп. Феодосій виступає святим
заступником за померлих, отже, він мислиться вічним жителем Небесного
Єрусалима. Святий усвідомлюється очільником сонму руських преподобних, які разом з ним увійшли до числа 144 тис. праведників і одночасно духовно перебувають у священному просторі Києво-Печерського монастиря
та Великої Печерської церкви.
Сакральне число “12”, вочевидь, читалося і в інтер’єрі Успенського собору. Нагадаємо, що за реконструкцією С. Безсонова, в давнину храм був
поділений стовпами та арками на 12 квадратів, кожний з яких завершувався коробовим склепінням. Наділеному глибоким змістом числу “12”
надавалося особливого значення і під час оновлення храму св. Петром Могилою у 20–30-х рр. ХVІІ ст. Так, Павло Алеппський, описуючи великий
купол Успенського собору, зазначає: “Над великим алтарем есть большой
купол, самый красивый из всех…он похож на купол св. Софии; он обширный, (частью) круглый, (частью) восьмиугольный, с высоким подъемом.
Этот огромный купол имеет кругом окна со стеклами, числом двенадцать”162. Описуючи кут західного та північного фасадів Великої Печерської церкви, Павло Алеппський відзначає: “Что касается северной от дверей церкви стороны, т.е. большого угла, то все это место до северных
дверей церкви представляет собой очень высокую башню (мається на увазі
хрещальня св. Іоанна Предтечі, розташована з північно-західного боку Успенського собору. – Авт.)… Дверь в нее на западной стороне церкви, в
одном ряду с большою дверью; над ней изображен Иоанн Креститель…От
верхней части этой последней двери и далее вверх до крыши двенадцать
больших окон с железными решетками, а надо всем этим – две арки…над
арками большой восьмиугольный купол с восемью окнами по окружности
его…”163. Це означає, що над входом в хрещальню св. Іоанна Предтечі розташовувалося 12 вікон, а увінчував цей масив великий восьмигранний
купол. Як бачимо, символіка числа “12” тут перегукується з символікою
числа “8”, і це зрозуміло, адже “12” символізує Небесний Єрусалим та повноту Церкви, а “8” – хрещення, досягнення повноти Церкви та сходження
Небесного Єрусалима на землю, про що було сказано вище.
Якщо бічні фасади Успенського собору презентують цей храм Небесним Єрусалимом, то східний та західний фасади втілюють ті ж самі ідеї, але
крізь призму образності Пресвятої Богородиці. Ширина та висота храму,
161

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 4.
Путешествие Антиохийского патриарха Макария... – С. 49.
163
Там же. – С. 48.
162
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складені по периметру (20+20+30+30), також дають число “100”, що втілює у собі Божественну досконалість величного позаземного міста.
Якщо ж ми уявимо літургійний рух уздовж західного фасаду з півночі
на південь, а потім від долівки до зеніту бані (рух від гіршого до кращого),
тобто складемо ширину Успенського собору (20 поясів) з його висотою (50
поясів), то отримаємо “70” чи “7” – число Церкви (7 таїнств, 7 дарів Святого Духа, 7 чеснот). Подібна символіка числа “7” зустрічається в середньовічних джерелах. Так, у главі 18-й своєї другої книги “Про храм” Беда
Високоповажний тлумачить символічне значення 7-ми років протягом
яких був збудований
храм
Соломона.
Число “7” асоціюється тут з благодаттю присутнього в
Церкві Святого Духа.
Беда говорить про те,
що згідно з пророком
Ісайєю це число символізує 7 дарів Святого Духа без яких
ніхто не може стати
віруючим та отримати вінці164. В іншому місці книги
Беда тлумачить 7
ланцюгів на капітеПарамтери ширини та висоти Великої Печерської
лях стовпів у храмі
церкви, що в сумі складають 70 поясів Шимона
Соломона як 7 дарів
Святого Духа, а також як те, що згідно з Об’явленням Іоанна Богослова Агнець мав 7 рогів та 7 очей, які означають 7 духів, посланих Богом у світ165.
У цьому сенсі показовим є те, що під час ієрофанії у Влахернах Богородиця разом зі Своєю іконою надала грецьким майстрам мощі 7 мучеників, яких поклали у підвалини Великої Печерської церкви. Як думаємо, в
такий спосіб у “Слові” проводиться паралель між побудовою Успенського
собору та творенням Церкви в її есхатологічному вимірі.
Слід зазначити, що число “7” є символом Богородиці-Небесного Єрусалима. Показовою у даному ключі є мініатюра-фронтиспис рукопису
“Слів” Григорія Назіанзіна (ХІІ ст.), де представлена ікона Небесного
164
165
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міста-храму166. Небесний Єрусалим зображений у вигляді храму, увінчаного сімома куполами. Осердям міста є Пресвята Богородиця, представлена в іконографічному типі “Тронної Богоматері”. На храмовій іконі Святої Софії Премудрості Божої у Софії Київській також обігрується число 7:
у центрі – семистовпна ротонда (символ Церкви), в яку вміщено образ Богоматері Знамення (Богородиці з Немовлям Христом у медальйоні на грудях – символ Втілення Христа через Богородицю та Їх незлитої єдності),
над ротондою намальовано 7 Архангелів, на її східцях з іменами 7 чеснот
стоять 7 пророків. На карнизі ротонди – біблійна цитата: “Премудрість
створила Собі дім і утвердила стовпів сім”. Хоча ця іконографія Святої
Софії Премудрості Божої виникла на київському терені у ХVІІ–ХVІІІ ст.,
проте вона чітко передає традиційне богословське сприйняття БогородиціНебесного Єрусалима-Церкви, яке Давня Русь перейняла з Візантії.
З огляду на есхатологічну символіку Успенського собору необхідно зазначити, що за уявленнями середньовічних містиків число “7” передає динаміку реального часу, зміну його циклів. За тлумаченням святих Отців,
число “7” є священним, ним означається час теперішній – від Створення
світу до Страшного суду. Сам план “Об’явлення” має чітку семеричну
структуру, можна сказати, що число “7” найчастіше зустрічається в ньому
(41 раз). У кабалістичній числовій символіці “7” означає повноту розкриття
космосу чи духовного світу167.
Основу такого бачення знаходимо вже в перших главах Книги Буття,
де постулюється семеричне ставлення до тварного (створеного) світу: “І
скінчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Він чинив. І Він відпочив у дні
сьомім від усієї праці Своєї, яку був чинив. І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку, чинячи,
Бог був створив” (Бут. 2; 2-3). Таким чином, якщо символом тварного матеріального та духовного світу стають шість днів Творіння, то сьомий день
– це час освячення, подолання тварності та восходження до Бога, тобто
“7” стає символом повноти Богоспілкування, яке можливе у цьому світі168.
Недарма найбільш напружено кінця світу очікували у 1492 р., тобто у 7-тисячному році, оскільки вважали, що 7 дням творіння світу (космічній седмиці) мають відповідати 7 тисячоліть його існування, оскільки, як сказано
у апостола Петра, “…в Господа один день – немов тисяча років, а тисяча
років – немов один день!” (2 Петр. 3:8).
На наше переконання, всі ці ідеї, втілені в ієротопії Успенського собору, “читаються” в процесі зазначеного нами руху вздовж західного чи
166
Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и
предмет исторического исследования… – Iл. 6.
167
Сорокин В.В. От Бытия до Апокалипсиса. – М., 1994. – С. 64.
168
Так тлумачить число “7” Бєда Високоповажний: Див. Bede: On The Temple… – P.10.
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східного фасадів ( з півночі на південь) і від долівки до зеніту бані (з землі
на Небо) – тобто від гіршого до кращого, від грішного до святого, що означає поступ земної історії до свого апогею, який символізується числом
“7”. Невипадковим є й те, що інший вимір цього руху дорівнює числу “50”
або “5”. Так, склавши ширину Успенського собору – 20 поясів з його висотою в 30 поясів Шимона, отримуємо 50 поясів. Тобто в параметрах західного та східного фасадів Великої Печерської церкви читаються два числа – “50” та “70”. Поєднання цих чисел має глибоку есхатологічну символіку і потребує окремого пояснення. Відомо, що у християнстві існує
вчення про тисячолітнє Царство Христа, яке передує кінцю світу. Це
вчення засновується на Одкровенні Іоанна Богослова про встановлення
тисячолітнього Царства для воскреслих мучеників перед останньою битвою з сатаною, всезагальним Воскресінням, Страшним судом та вічним
Небесним Єрусалимом (Одкр. 20:1-3). Згідно з вченням Церкви, тисячолітнє Царство Христа вже настало з Втіленням Ісуса Христа: на Заході цей
погляд затвердився завдяки авторитету блаж. Августина, на Сході – св. Іоанна Златоуста. У Літургії Іоанна Златоуста ставиться акцент на “вже здійсненій” есхатології, оскільки євхаристичний канон слугує нагадуванням про
Друге Пришестя Христове в контексті подій, що вже відбулися – Хреста,
Гроба, Воскресіння та Вознесіння169. Златоуст стверджував, що історія добіжить кінця, коли буде закінчене збирання Церкви (св. Иоанн Златоуст.
Беседа III на Послание к Ефесянам 1.23). Відтоді 1000-літнє Царство стали
алегорично розуміти як Церкву в її історичній перспективі – з часу П’ятидесятниці до Другого Пришестя, тому що “Церковь есть Пасха, переход от
ветхого к новому, из мира сего в “невечерний день Царства Божия”170. Ця
есхатологічна концепція була успадкована Руссю як одна зі складових
християнського віровчення. Повертаючись до числової символіки, втіленої
у вимірах західного та східного фасадів Великої Печерської церкви, можемо
припустити, що числа “50” та “70” означають Церкву в її есхатологічній перспективі. Це період 1000-літнього Царства, яке бере початок від П’ятидесятниці (“50”) та продовжується до кінця світу (“70”=“7”). Симптоматично,
що ці числа фігурують у вимірах західного та східного фасадів, що символізують початок та кінець шляху (адже рух відбувається із заходу на схід).
Гадаємо, що західний та східний фасади Успенського собору сприймалися стіною Небесного Єрусалима, яку у християнській традиції прообразує Богоматір. Це тим більше вірогідно, що оспівана в Акафісті “Стіна
Нерушима” – Богородиця Оранта, як і в Софії Київській, була зображена
169
Мейендорф И., протоиерей. Византийское богословие: исторические тенденции
и доктринальные темы. – Минск, 2007. – С. 310.
170
Шмеман А., протоиерей. Литургия и предание. – М., 2005. – С. 116.
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в центральній апсиді Великої Печерської церкви. Цікаво, що у купольній
композиції Софії Київської з боку західного (вхідного) фасаду бачили саме
7 куполів, що означало вхід (вступ) людини до Церкви у прямому і переносному смислі171, тоді як на сході – у консі центральної апсиди зображена
Богоматір Оранта – “Стіна Нерушима” Царства Небесного. Про символіку
цього акафістного образу доволі багато написано у науковій літературі.
Однак уперше звернемо увагу на те, що саме в службі свята Успіння Богородиці, на честь якого збудований кафолікон Києво-Печерського монастиря, образ Богоматері Оранти представлений найбільш яскраво. Так, у
тропарі Успенського свята постає величний образ Богородиці-Заступниці
вірних: “Отходя как бы с воздетыми руками (виділено нами. – Авт.), Всенепорочная, – руками, которыми носила Бога во плоти, с дерзновением
Матери Ты сказала к Рожденному: сохраняй во веки тех, которых Ты дал
Мне, восклицающих Тебе: Создателя единого будем петь, избавленные, и
превозносить во все века”172. У “Слові” св. Андрія Критського на Успіння
Богоматері Пресвята Діва називається “Нерушимою Державою”173, яка
співвідноситься з образом Богоматері-Оранти.
З іншого боку, число “7”, що читалося з західного та східного фасадів,
де знаходилися головний вхід у храм та вівтар, вочевидь, символізувало Богоматір, Яка у літургійній поезії називається “Дверима Царства Небесного”
та його “Непрохідними Вратами”. Цікаво, що саме так число “7” читалося
в архітектурі Великої Печерської церкви часів Петра Могили. Зокрема
Павло Алеппський повідомляє про те, що в храм вели 7 дверей: “Число
дверей семь, они с решетчатыми створами из чистого железа”174.
Як зазначалося вище, у головних вимірах Печерського храму “закодовані” три числа – “7” (“70”), “8” (“80”) та “10” (“100”). На наш погляд,
одним із найбільш послідовно втілених в ієротопії Великої Печерської
церкви є образ-парадигма Богородиці – “Лествиці Небесної”. У Ветхому
Завіті “Лествиця” від землі на Небо явилася патріарху Якову, як прообраз
Пресвятої Богородиці. Ця подія згадується у першій паремії свята Успіння.
Подібне прообразування, як ми вказували вище, зустрічається і в Житії
прп. Феодосія, де мова йде про вибір місця для будівництва Успенського
храму. У другій паремії Успенського свята змальовується бачення пророком Єзекіїлем зачинених дверей храму Небесного Єрусалима175. Як думаємо, у священних вимірах Великої Печерської церкви втілено образ
“Лествиці” Небесного Єрусалима, описаної пророком Єзекіїлем. Згідно з
171
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пророцтвом, вона має символіку, пов’язану з числами – “7”, “8” та “10”.
Так, саме 7 східців ведуть до воріт “зовнішнього двору” Небесного Єрусалима (Єз. 40:20-26). Як ми показали вище, це число Богоматері-Церкви,
яке “читається” з західного та східного фасадів Успенського собору. Також
це й число поступу земної історії до свого апогею.
За Єзекіїлем, 8 східців ведуть до воріт “внутрішнього двору” Небесного
Єрусалима (Єз. 40: 31-37). Вище ми побачили, що це число читається з бічних фасадів Великої Печерської церкви. Воно означає явлення Небесного
Єрусалима на землі – останній етап земної історії – “нескінченний день
восьмий”. І, нарешті, до притвору храму Небесного Єрусалима, згідно з
Єзекіїлем, ведуть 10 сходин (Єз. 40:49). У вимірах Успенського собору це
число є сумою всіх складових у сприйнятті руху вздовж західного та південного фасадів та від долівки до зеніту бані. Як ми побачили вище, це
число “100”, що уособлює “Божественну повноту” позаземного міста і
вміщує в собі всі інші числові параметри Успенського храму. Найбільш
вражаючим є те, що сума всіх параметрів, які в архітектурно-художньому
образі Успенського собору втілюють ідею “Небесної Лествиці” чи “Лествиці” Небесного Єрусалима, складає код числа “7” (7+8+10=25=2+5=7),
що знову ж таки символізує Богородицю – “Лествицю Небесну”.
Стіна Небесного Єрусалима, яка у містичному сенсі співвідноситься зі
стінами (фасадами) Великої Печерської церкви, у нумерологічному плані
символізована числами “7” (західний та східний фасади) та “8” (північний та
південний фасади) храму. Як відомо, стіною Царства Небесного у церковній
традиції завжди сприймалася Богоматір. Крім того, звернемо особливу увагу
на ідею входу до “зовнішнього двору”, яку Єзекііль впроваджує завдяки числу
“7” та ідею входу до “внутрішнього двору”, висловлену через число “8”. Символічне поєднання сімки і вісімки в купольній композиції західної (вхідної)
частини Софії Київської влучно відзначила Н. Нікітенко: “...если 7 куполов
можно было созерцать с земли, то 8 – воспринимать “с неба”... Таким образом, в сочетании чисел 7 и 8 в купольной композиции в западной части
Софии можно усматривать идею замены старого новым, Закона Благодатью,
порыв в новое бытие, в день Господень”176. На наше переконання, крім цілком вірно зазначеної дослідницею віросповідної символіки, вельми актуальної
для новонаверненої Русі, в купольну композицію Софії закладено і символіку
літургійну, пов’язану з ідеями “зовнішнього двору” (наосу як образу Церкви
земної) і “внутрішнього двору” (вівтаря як образу Царства Небесного).
Крім вже розглянутих нами сакральних смислів поєднання чисел “7” та
“8”, звернемо увагу й на те, що у сумі ці числа складають число “15”. Вище
ми вже говорили про те, що число “15” здавна трактувалося відповідно до
фази Місяця, який є одним із символів Богоматері. В. Кирилін зазначає, що
176
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сакральна семантика числа “15” найбільш рельєфно проявилася саме в
культі Богоматері – у церковно-історичному переданні і апокрифічних сказаннях про Її життя та Успіння, в еортології та богослужінні, у молитовній
практиці середньовіччя і навіть рефлекторно – в агіографічній літературі177.
Так, після встановлення культу Богоматері (VІ ст.) у християнській
Церкві було запроваджено щорічне святкування Успіння Богоматері саме
15 серпня. Згідно з Н. Кондаковим, у юліанському календарі, якого дотримувалася Церква середніх віків, 15-те число відповідало 21-му числу ранніх
коптських календарів, тобто дню, в який давньоєгипетська Церква кожного місяця відзначала пам’ять Діви Марії. Євангеліє Псевдо-Матвія також
сакралізувало “15” як число Богоматері. У главах присвячених батькам Богоматері (Богоотцям) та Її введенню до Єрусалимського храму повідомляється, що праведний Іоаким вступив на шлях благочестя у 15 років, а Сама
Діва Марія, поставлена “перед храмом Господа”, “поднялась бегом на 15
ступеней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих”. За середньовіччя з кількістю сходин Єрусалимського храму співвідносили 15 степенних пісень чи пісень сходження, які, за переданням, виконувались на сходах давньоєврейського святилища перед початком богослужіння – по
одній пісні на кожній сходинці. Знаменно також, що у вертеп Різдва Христового – печеру, розташовану під Богородичною церквою, віруючі потрапляли, спускаючись 15-ма сходами178. Можливо, символічним є і кількість
сходин, що ведуть до місця поховання Пресвятої Діви – Гефсиманської
печери. Так, до двору, в якому розміщено святилище, спускаються 12-ма
сходами, і до самої печери ведуть 48 сходів, кількість яких, знову ж таки,
асоціюється з числом “12” (4+8=12), що може означати символіку Богоматері-Лествиці-Небесного Єрусалима. Вище ми наводили слова св. Климента Олександрійського, які свідчать про те, що у давнину числа “12” та
“15” уподібнювались одне одному. Цікаво, що на 15-тій сходинці влаштовано поховання праведних Богоотців – Іоакіма та Анни.
Як ми показали вище, ідея “Лествиці Небесної” як містичного переходу з землі на небо читається в параметрах висоти Успенського собору,
що дорівнювала 50 поясам Шимона. Проте окрім числа “50” у вимірах висоти Успенського собору читається і число “30”. Воно є стрижньовим і для
вимірів довжини храму. Це означає, що літургійний рух із заходу на схід
(тобто вздовж бічного фасаду) ототожнюється тут з рухом знизу вверх – як
із досягненням досконалості, на що також вже зверталася увага. Причому,
склавши показники довжини та висоти собору (30+30), отримуємо “60” чи
“6” – число, що означає найбільшу творчу напругу у перемозі духу над
плоттю, прагнення уподібнитися Творцю: 6 днів творив Бог світ, а на шос177
178

Кириллин В.М. Символика чисел в древнерусских сказаниях… – С. 76-111.
Там же – С. 92.

327

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

тий день Він створив людину, давши їй найвищий дар – дух. Таке тлумачення числа “6” знаходимо у середньовічних богословів. Зокрема Беда Високоповажний, трактуючи кількість людей, котрі керували будівництвом
Храму Соломона – 3600 осіб, особливу увагу приділяє символіці числа
“600”, яке уподібнюється числу “6” та означає 6 днів творіння Богом світу,
а також наполегливу працю будівничих – творчий процес та напругу179.
У контексті есхатологічної символіки Великої Печерської церкви важливо зазначити, що число “6” є апокаліпсичною антитезою шостого завершального дня Творення світу, тобто містичним числом Судного дня та
кінця світу (згадаймо вчення Отців Церкви про шосту епоху людства). Саме
в шостій главі Апокаліпсису говориться про зняття шести печаток з Книги
життя в десниці Господа Судії, Який сидить на престолі слави, про появу
шести лих та загибелі світу після розкриття шостої печатки, тому що
“прийшов це великий день гніву Його…” (Об. 6:17). Саме тут розповідається про згортання неба у сувій – цей сюжет традиційно входить до середньовічних зображень кінця світу (див., наприклад, відому фреску ХII ст.
у нартексі Кирилівської церкви в Києві). Також число “6” означає знищення землі, коли просурмили шість янголів.
Як показала Н. Нікітенко, саме в есхатологічному ключі читається символіка числа “6” у купольній композиції Софії Київської. Згідно з дослідженням вченої, число “6” тут пов’язане з рухом із заходу на схід – від минулого до майбутнього. Як від вечірні – символу Спасіння у Ветхому Завіті,
до утрені – символу Викуплення у Новому Завіті – 6 годин, так і над бічними фасадами Софії, що ведуть із заходу на схід, бачили 6 бань. Це означало виповнення часу від створення світу до його кінця, а також поступ
Церкви до кінцевої перемоги180.
Невипадковим є й те, що в сумі параметри довжини (30) й висоти (30 та 50)
Успенського собору, що втілюють ідею руху до досконалості, утворюють два
числа – “60” (30+30) та “80” (30+50), або “6” та “8” . Обидва вони означають
ім’я Христа – Ісус, оскільки, як ми побачили вище (згідно з тлумаченням Беди
Високоповажного), це ім’я грецькою складається з шести букв, а гематрія
імені “Ісус” дорівнює числу “888”. До того ж, числа “6” та “8”, отримані в результаті додавання параметрів довжини та висоти Успенського собору, скоріш
за все, мають підкреслено есхатологічну символіку. Адже, якщо число “6” асоціюється в Апокаліпсисі з часом знищення світу, то число “8” завжди сприймалося як символ майбутнього віку, котрий настане після Страшного суду.
Вище ми говорили про те, що число “7” в ієротопії Великої Печерської
церкви також має есхатологічне значення та символізує Богоматір-“Лествицю Небесну”. Проте, так само, як числа “6” та “8”, воно водночас є сим179
180
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волом Спасителя. Існує дуже вагоме свідчення того, що числа “6”, “7” та “8”
за середньовіччя мали не лише есхатологічну символіку, але в контексті цієї
символіки співвідносилися з Христом. Йдеться про апокрифічний текст, відомий у науці як “Epistula Avgari”. Апокриф містить унікальні свідчення про
дві найважливіші реліквії християнства – Св. Манділіон (Святий Убрус,
Спас Нерукотворний) та Лист до Авгара-топарха – царя сирійського міста
Едеси. Цей Лист був єдиним відомим в християнській традиції текстом, написаним Самим Христом – Його божественним автографом. Унікальний
статус “Epistula Avgari” визначив ту важливу роль, яку він відігравав у християнській культурі. Здавна вважалося, що Лист Христа до Авгара був великою святинею-оберегом, тобто мав величезне апотропеїчне (захисне) значення, що призвело до його широкого використання в давній практиці як
магічного тексту. Наприклад, у V ст. святий напис був висічений над дверима
приватного будинку в Ефесі. У цей же період амулети з повним текстом чи
цитатами з Листа Христа до Авгара, написаними на різних матеріалах (золото, глина, папірус, пергамент), розповсюджуються у всій християнській
Ойкумені. Тоді було започатковано дуже популярну традицію, що набула
поширення за середньовіччя (у тому числі і в Давній Русі). Ця традиція збереглася до наших часів у деяких регіонах християнського Сходу181.
Згідно з церковномим переказом, Лист був запечатаний сімома печатками, що належали Самому Христу та несли сім священних знаків, кожний
з яких відображав один з аспектів Боголюдини. В “Epistula Avgari” наводяться слова Христа: “Сие – в исцеление и твердое упование”, поскольку
послание написано моей собственной рукой и [запечатано] моими собственными печатями. Их на письме семь: +YCEURA Иисус Христос Сын Бога
и сын Марии, обладающий душой, имеющий две природы – Бог и человек.
Вот значение печатей. “Крест” символизирует, что я был распят на кресте
по доброй воле. “Пси” (Y), что я – не простой человек, но человек истины.
“Хи” (Х), что восседаю на херувимах. “Эпсилон” (Е), я Бог первый, я и
после того, и кроме меня нет иного Бога. “Ипсилон” (U), высокий царь и
бог богов. “Ро” (Р), рода человеческого избавитель. “Альфа” (А), постоянно, непрерывно и вечно живу и пребываю на небесах. Эти печати начертал на письме я, запечатлевший скрижали, данные Моисею”182.
У церковній іконографічній традиції відбулося злиття образу Спаса Нерукотворного (Св. Манділіона) та “Epistula Avgari”. Причому це відобразилося у традиції зображення на Святому Убрусі семи печаток Христа.
181
Лидов А.М. Святой Лик – Святое Письмо – Святые Врата. Образ-парадигма
“благословенного града” в христианской иеротопии // Лидов А.М. Пространственные
иконы и образы-парадигмы в византийской культуре… – С. 142.
182
Epistula Avgari. Сказание о переписке Христа с Авгарем / Перевод с греческого
А.Ю. Никифоровой, предисловие и комментарии А.М. Лидова // Реликвии в Византии и Древней Руси. Письменные источники. – М., 2006. – С. 299.
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О. Лідов, який присвятив цій темі окреме дослідження, наводить численні
приклади такого об’єднання двох реліквій в одне ціле183. Вчений відзначає
безумовний есхатологічний зміст 7 печаток: “Несомненно, семь печатей
вызывали эсхатологические ассоциации, восходящие к Книге Откровения
(5:1): “И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, записанную
внутри и вовне, запечатанную семью печатями”. Образ свитка, запечатленного семью печатями, появляется в ранневизантийской иконографии
в связи с образами Христа. Характерный пример – мозаика в конхе алтаря
Сан Витале в Равенне. Христос на сферическом троне держит свиток с
семью печатями, подобно Великому Судии Второго Пришествия”184.
Особливий інтерес представляє нумерологічний аспект семи печаток
Святого Листа. Розглянемо гематрію +YCEURA: Y = 700; C = 600; E = 5; U =
400; R = 100; A = 1. Тож, сума чисел, які відповідають буквам YCEURA складає число “6” (700+600+5+400+100+1=1806=1+8+6=15=1+5=6). Характерно, що число “6” відповідає кількості букв сакральної формули без
хреста на її початку. Вірогідно, таким чином втілене число імені Христа –
Ісус, яке грецькою складається з шести букв. Проте печаток саме сім, а не
шість, значить перша печатка-хрест означає “1”, або “10”, адже якщо додати “1” або “10” до інших шести чисел – отримаємо сакраментальну
сімку: (1+700+600+5+400+100+1=1807=1+8+7=16=1+6=7); (10+700+
600+5+400+100+1=1816=1+8+1+6= 16=1+6=7). Число “1” може означати
грецьку букву альфа – “А”, яка відповідає цьому числу. Така відповідність
носить апокаліпсичний підтекст, адже в Об’явленні Іоанна Богослова читаємо: “Я Альфа і Омега, говорить Господь, Бог, Той, Хто є, і Хто був, і Хто
має прийти, Вседержитель!” (Об. 1:8). Число “10”, як ми показали вище, є
символом імені Христа, оскільки відповідає грецькій букві “І”, з якої починається ім’я Ісуса. Недаремно з ім’ям Христа на початку сакральної формули співвіднесено саме знак Хреста. Відомо, що за середньовіччя існувало
ототожнення Спасителя з Хрестом Розп’яття. Ця традиція знайшла своє
виявлення у тому, що навіть зріст Ісуса асоціювався з розмірами Його
Хреста. Так, у Антонія Новгородця, який відвідав Константинополь наприкінці ХII ст. читаємо, що у вівтарі Св. Софії: “…стоитъ крестъ
мhрный, колико был Христосъ возвышен плотiю на земли”185. Тож, зовсім невипадково у “Слові” про створення Великої Печерської церкви говориться, що пояс Христа варяг Шимон зняв з Розп’яття, яке мало висоту
10 ліктів186. Цілком зрозуміло, що число “10” тут не можна сприймати
183

Лидов А.М. Святой Лик – Святое Письмо – Святые Врата... – С. 137-161.
Там же. – С. 149.
185
Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го
столетия... – Стб. 70.
186
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 2.
184
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буквально – воно є сакральним символом як Спасителя, так і Його
Хреста.
Отже, на прикладі однієї з найбільших святинь середньовіччя ми з’ясували глибокий христологічний та водночас есхатологічний символізм чисел
“6” та “7”. Найвірогідніше, есхатологічне число “7”, яке в ієротопії Великої
Печерської церкви співвідноситься з образом “Лествиці Небесної”, символізує не лише Богоматір, а й Христа. На особливу увагу заслуговує і число
“8”. Як уже вказувалося вище, здавна існувала стійка традиція зображати
на Святому Убрусі (Св. Манділіоні) 7 печаток, якими був запечатаний Лист
Христа до Авгара. Проте і сам Св. Манділіон – це ідеальний божественний
відбиток (печатка), який виник без людського втручання. Цю ідею ясно демонструють середньовічні пам’ятки. Наприклад, в мініатюрі з Ватиканського рукопису Іоанна Лествичника (початок ХII ст.) Св. Манділіон та Св.
Кераміон (відображення Лику Спасителя на черепиці – Святе Чрепіє) підписані як “духовні скрижалі”, що викликають асоціації зі Скрижалями Закону, наданими Мойсею на горі Синай. Подібний паралелізм знаходить
місце і у Листі Христа до Авгара, в якому Спаситель свідчить: “Эти печати
начертал на письме я, запечатлевший скрижали, данные Моисею”187. Отже,
Лик Христа на Св. Манділіоні сприймався як восьма печатка, де число “8”
символізувало священний восьмий день майбутнього віку.
Тож, у контексті нумерологічної концепції Великої Печерської церкви
числа “6”, “7”, “8”, мали не лише есхатологічну та маріологічну символіку,
а й втілювали думку досягнення досконалості через уподібнення Христу.
Важкий шлях духовного вдосконалення, що призводив людину до уподібнення Богу (преподобія), співвідносився з підйомом “Лествицею Небесною”, яка є прообразом не тільки Богоматері, а й Христа.
Ідею напруженого руху до досконалості, втілену в параметрах довжини
та висоти Великої Печерської церкви, можна усвідомити і в контексті найвідоміших творінь Отців Церкви. Зокрема цей рух описаний знаменитим
ігуменом Синайського монастиря прп. Іоанном Лествичником (VІІ ст.) у
його знаменитій “Лествиці, що возводить на небо”. Цей твір, добре відомий на Русі, у монастирях сприймався посібником для подвижника. Твір
описував “как бы лествицу утверждену, возводящую подвижников до небесних врат целыми и невредимыми, безопасными для падения”188. Життя
ченця, згідно з прп. Іоанном, уявлялося безперервним підйомом сходами
духовного самовдосконалення, що має 30 “етапів”, на яких душа навчається боротьбі з пороками та пристрастями. Крім того, це сходження порівнюється з досягненням “полноты возраста Господня”, оскільки “Лест187

Лидов А.М. Святой Лик – Святое Письмо – Святые Врата... – С. 150-151.
Лествица, возводящая на Небо, преподобного Иоанна Лествичника, игумена
Синайской горы. – М., 2002. – С. 4.
188

331

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

виця” має 30 сходинок, що асоціюються з роками Христа, проведеними
Ним на землі189. Відповідно до цього, св. Андрій Критський у “Слові” на
Успенське свято говорить, що таїнство Успіння Богородиці можна ототожнити з процесом духовного “сходження” християнина у чеснотах, коли він
досягає святості “взойдя в мужа совершенна, в меру возраста исполнения
Христова”190.
Яскравим прикладом іконографії “Лествиці Небесної” є ікона з монастиря св. Катерини на Синаї (початок ХІІ ст.). Ікона представляє образ “Небесної Лествиці” – символу чернечого подвигу та духовного сходження на
Небо, що явилася у видінні преп. Іоанну Лествичнику. На іконі тридцятьма
сходинами крок за кроком піднімаються ченці. Їх очолює святий Іоанн
Лествичник, який найбільше наблизився до Бога. На ченців, які піднімаються сходами, чатують спокуси, на них полюють біси, намагаючись зіштовхнути ченців з праведного шляху. Чорна порожнеча пекла представлена у
нижній частині ікони. Примітно, що перші, найнижчі
сходи “Лествиці”, знаходяться у лівому нижньому
куті ікони, тоді як останні,
найвищі – у правому верхньому. Так само, згідно з моральною системою координат, процес вимірювання
довжини та висоти Успенського собору розпочинається із заходу на схід та від
долівки до зеніту бані. При
цьому глибокого сакрального змісту набуває число
“30”, подане в параметрах
довжини та висоти Успенського собору. Як ми показали вище, воно ототожнювалося
середньовічними
богословами з числом “3” і
Ікона “Лестивця Небесна”
символізувало Святу Трійцю
189

Лествица, возводящая на Небо, преподобного Иоанна Лествичника, игумена
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190
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та процес сходження до Неї, який вважався шляхом духовного вдосконалення. Крім того, число “3” асоціювалося з літерою “Т” та символізувало
хрест. Як ми показали у попередньому розділі, присвяченому печерам
Київської лаври, образи Хреста (Розп’яття) та “Лествиці Небесної” є символічно подібними. Тож, довжина Успенського храму (яка символізує рух
із заходу на схід) – 30 поясів і його висота (яка символізує рух “з землі на
Небо”) – 30 поясів можуть означати сходження “Лествицею Небесною”
духовного вдосконалення як уподібнення Христу у Його хресному шляху.
Як ми зазначили вище, на прикладі символіки чисел “6”, “7” та “8” ця
ідея є однією з провідних у сакральному просторі Великої Печерської
церкви.
Припускаємо, що 30 поясів, покладених у довжину та висоту Успенського собору, втілюють також ідею 30 сходин “Небесної Лествиці”, що
возводить ченця на найвищий рівень духовної досконалості. Водночас
“Лествиця Небесна” символізує Христа та Пресвяту Богородицю, завдяки
допомозі та заступництву Яких здійснюється духовне сходження преподобних Отців Печерських – досягнення ними Небесного Єрусалима.
Число “4”, що символізує хрест та покладене в основу вимірів Успенського
собору, ототожнювалося з числом висоти Успенського храму – “5” (“50”) –
символом “Лествиці Небесної”. Число ж “Лествиці Небесної” “5” (“50”)
співвідносилося з другим числом висоти храму – “30”, яке у сакральних
вимірах Великої Печерської церкви також означало “Лествицю Небесну”.
Цікаво, що у Києво-Печерському патерику зустрічаються співставлення круглих чисел, зокрема у патериковому “Слові” “О покованіи рацh
преподобнаго отца нашего Феодосія Печерьскаго” (Слово 10) чи́сла “40”
та “400” співставляються з числами “50” та “500”. Причому в контексті даного “Слова” різниця між ними, що дорівнює відповідно “10” та “100”, є
тим нумерологічним чинником, за допомогою якого числа “40” та “400”
отримують свою “повноту”, перетворюючись на “50” та “500”191.
Чимало сказавши про символіку чисел, втілених у параметрах довжини
(“30”) та висоти (“30” та “50”) Успенського собору, ми ще не розглядали
символічний аспект числа 20, втіленого у параметрах ширини храму. Річ у
тім, що символіка двійки (“20”), на наше переконання, може бути прочитана лише в контексті усього розглянутого вище матеріалу. У середньовічних трактатах двійка мала особливе значення. Так, Беда Високоповажний
ширину храму Соломона у 20 ліктів ототожнює з числом “2”, яке означає
любов до Бога та ближнього192. Таке ж тлумачення символіки числа “2”
Беда подає щодо кількості стовпів храму Соломона193. Згідно з Бедою, як
191
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зазначалося више, число “2” прообразує людей обох Завітів – Ветхого та
Нового, яких об’єднує Церква і які в духовному зростанні досягли Царства
Небесного. Двійка, згідно з Бедою, є символом того, що в Небесному Єрусалимі будуть перебувати усі християни, навернені з іудеїв та язичників194.
Беда говорить, що правий стовп означає Отців, які заснували першу (апостольську) Церкву в Єрусалимі, а лівий стовп – тих, хто проповідував серед
язичників. Також правий стовп означає пророків, які провістили Пришестя Христа у славі (Друге Пришестя), а лівий – тих, хто провістив, що
Він прийде врятувати світ Своєю Кров’ю (Перше Пришестя)195.
Безумовно, число “2” (“20”), покладене у виміри ширини Великої Печерської церкви, могло містити подібну символіку. Проте, як ми побачили
вище, основний змістовий акцент образності храму був зроблений на його
маріологічній, христологічній та есхатологічній символіці. Знаменно, що
число “2” за середньовіччя трактувалося саме у такому ключі. На прикладі
графіті Софії Київської це переконливо показали Н. Нікітенко та В. Корнієнко196. Так, вчені підкреслюють, що в написі, датованному ними 1022 р.,
“{В лhто} sфл о пас[цh] з[л]атои г(осподьствено)и д(ъи) [пр]ости”,
слово “златои” має богородичну символіку. На думку дослідників, автор
графіті цим словом вказує на характерні ознаки Великодня, який має настати у 1022 р. “… златои (златои), т.е. особенной, главной, ведь золото –
символ всего высшего, божественного… Из подобных характеристик
видно, что речь идет о Кириопасхе, т.е. в переводе с греческого, Пасхе господственной, такой, которая совпадает с праздником Благовещенья”197.
Вчені відзначають, що гематрія слова “златои” дорівнює двійці:
(7+3+1+3+7+8=29; 2+9=11; 1+1=2). Число “2” є універсальною жіночою
числовою субстанцією, числом Місяця як символу дівства, непорочності,
і водночас числом Magna Mater (Великої Матері), а у християнстві – Богоматері. Знаменно, що число “2” втілює саме апокаліпсичний образ Богоматері, Яка у християнському мистецтві, як вже зазначалося, іноді зображається з півмісяцем під ногами, що обумовлено текстом з Апокаліпсису
про “Жінку, зодягнену в Сонце, а під ногами її місяць” (Об. 12:1-2).
З іншого боку, число “2” символізує Боговтілення: згідно з християнською символікою Місяць (жіноче начало) – символ Богоматері, а Сонце
(чоловіче начало) – символ Христа, названого у Святому Письмі “Сонцем
Праведності”. Однак Сонце водночас є символом Богоматері, а радше –
єдності Богоматері та Христа. У проповіді св. Феодора Студита на Успіння
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Богоматері говориться, що замість Богоматері на землі лишився образ,
“которого сущность подобна Луне, что ночью освещается Солнцем”. У
Священному Писанні Церква Божа, образом якої є Богоматір, порівнюється з Нареченою таємничого Нареченого – Христа: вона “…прекрасна,
як місяць, як сонце – ясна…” ( Пісн. 6:10)198.
Знаменно, що саме завдяки числу “2” у софійському графіті утворюється апокаліпсичне число “6”, яке означає Судний день та Кінець світу.
Так, на думку Н. Нікітенко та В. Корнієнка, містичною серцевиною графіті
є тріада: златои sф ги, гематрія якої складає число “6”, що надає напису
додаткового есхатологічного значення199.
Тож, число “2” (“20”), яке читається у параметрах ширини Великої Печерської церкви, скоріш за все, означає Богоматір та має есхатологічну
символіку, акцентуючи Боговтілення (початок Спасіння – Перше Пришестя Христа) та Кінець світу (Друге Пришестя Христа). Подібна символіка відповідає вектору сакрального руху в процесі вимірів ширини храму:
адже він проходить з півночі на південь, тобто звернений до Христа у Його
Першому та Другому Пришестях, які, згідно з середньовічною теологією,
відбуваються з півдня.
Розглядаючи символіку архітектурно-художнього образу Великої Печерської церкви, ми “прочитали” її в контексті середньовічної числової
метафізики, в якій особливого значення надавалося числам від “1” до “10”
(виключаючи “9”), а також побачили та розкрили в ній значення чисел
“12”, “50”, “15” та “100”. І нарешті, спробуємо показати, як у символіці
Успенського собору читається одне з найважливіших у семантичному
плані число “9”, без якого вся наведена нами символічна структура буде
незакінченою, неповною.
Небесний Єрусалим, описаний в Об’явленні Іоанна Богослова, має
рівні між собою довжину, ширину та висоту, тобто є кубом. За прадавніми
традиціями куб, як символ універсуму, зображався на площині у вигляді двох
квадратів з крапкою посередині. Причому сам квадрат з крапкою посередині
розумівся як деяка цілісність, одиниця найвищого порядку. П’ятірку можна
знайти у центрі так званого “магічного квадрату”, відомого на Сході. Якщо
перший з квадратів з крапкою посередині вміщував числа від “1” до “5”, то
другий відповідно – від “6” до “9”. У результаті ця досить поширена у мистецтві середньовіччя космограма містила в собі всі числа від “1” до “9”200.
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Храм завжди символізував універсум, у контексті ж створення сакрального простору Великої Печерської церкви числовій метафізиці відводилася
провідна роль, отже, дев’ятка, яка “завершувала” семантичну структуру
універсуму, мала надзвичайно важливе значення. Дев’ятка взагалі вважалася “унікальним” числом, що “підтверджує” структуру світобудови, символізовану числами. І справді, сума дев’ятки з будь-яким числом у результаті дає це число, “чудесно повертає” його до самого себе (наприклад,
9+5=14=1+4=5), тобто “підтверджує” його. Недарма дев’ятка завершує семантичні образно-числові побудови.
Згадаймо у цьому сенсі числову символіку стовпів, розміщених під потрійними аркадами центрального ядра Софійського собору, над якими
зображено христологічний цикл. Число граней кожного з п’яти стовпів –
“8” змінюється на “9” в останньому, шостому, стовпі, над яким зображено
заключну сцену циклу – “Сходження Святого Духа на апостолів”, тобто
П’ятидесятницю. Таким чином, число “9” означає тут кінець циклу земної
історії, що символізується П’ятидесятницею. Водночас подібний символізм вводить земну історію у вічність, сакралізує її через подію Викуплення,
яка є провідною темою христологчного циклу.
Як саме дев’ятка читається у символічному образі Великої Печерської
церкви? Оскільки число “9” знаменує собою завершення семантичного
циклу, спробуємо з’ясувати якого значення у символічно-архітектурному
образі Успенського собору надано його куполу – головній архітектурній
формі, що увінчує храм і містить у собі символічну образність Христа Пантократора (Вседержителя).
Передусім зазначимо, що на особливо глибокий сакрально-символічний зміст вказували великі розміри підбаневого простору Успенського
храму (8,6 м), що були більшими, ніж у митрополичому Софійському соборі. Як вважав К. Афанасьєв, назва церкви “Велика” походить від розмірів
її бані201. На думку А. Пентковського, цю назву Києво-Печерський храм
запозичив від головної Успенської церкви константинопольського монастиря патріарха Олексія Студита, яка у Студійсько-Олексіївському статуті
називається “великою” та “пречистою”202.
На нашу думку, обидва припущення про витоки назви головної
Києво-Печерської церкви “Велика” є вірними. Ми передусім виходимо з
того, що за середньовіччя трансляція будь-якої топоніміки не могла бути
простим копіюванням, а мала цілком певні сакральні змісти. Сьогодні не
існує свідчень про те, як виглядала головна Успенська церква монастиря
Олексія Студита. Проте, скоріш за все, назва “Велика” відповідала розмі201
202
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рам церкви та вказувала на особливі “божественні” характеристики цього
храму. Натомість добре відомо, що “божественне” як сутність внутрішнього
простору храму виявляється у його різних частинах не однаково. “Мирські”
простори, призначені для людей та їх потреб, мають меншу святість, ніж
добре освітлена та розташована в центрі зона “божественного”. Якщо говорити термінами геометрії, то основний знак “божественного” в церкві –
це місце уявного чи реального перетину (як дві осі хреста перетинають одна
одну) чи центр уявної, проте разом з тим реальної сфери – купола. “Світ”
вміщує в себе бічні нави, обхідні галереї, нартекси, тобто те, що візантійці
називали peristoon (від перистиліїв античних храмів). Ці “місця світу” оточують та визначають існування простору “Божественного”, який постійно
впливає на них у безперервному процесі освячення203. Оскільки в Успенському соборі Києво-Печерської лаври завдяки великим розмірам бані
“сфера небесного” є значно розширеною, назва Печерської церкви “Велика” могла означати надзвичайну святість (“божественність”) храму з огляду на всі ієрофанічні чинники створення його сакрального простору.
Число “100” – символ Небесного Єрусалима за концепцією середньовічної числової метафізики є водночас “Божественною одиницею”. Саме
тому, на нашу думку, Успенський храм у давні часи увінчувався одним куполом. Згідно з християнською традицією, як ми неодноразово зазначали,
Богоматір також символізує Небесний Єрусалим. Містичний зв’язок між
образами Небесного Єрусалима і Богородиці поданий у Богородичному
Акафісті, де Пресвята Діва називається “Дванадцятивратним градом” Апокаліпсиса. Крім того, в Акафісті Богородиця величається “ширшою
небес”, “невмістимого Бога вмістилищем”. Отже, один великий купол Великої Печерської церкви не лише символізував Єдиного Бога, але й втілював стрижньову в ієротопії Успенського собору образ-парадигму Богородиці-Небесного Єрусалима, що перегукується із загальною символікою
цього храму.
Зауважимо, що сакральне число купола Великої Печерської церкви –
“1” міститься і у числових параметрах, наданих храму за Сказанням, адже
якщо висота стін храму дорівнювала 20 поясам Шимона, а висота всього
храму – 30 поясам, то відповідно висота бані дорівнювала 10 поясам чи
“Божественній одиниці”. Крім того, ми побачили, що у сприйнятті висоти
Успенського собору 50 поясів Шимона означають не просто відстань від
долівки до зеніту купола, а сукупність реальної висоти храму (30) з висотою
його стін (20), отже, реальна висота храму (30) виступає тут часткою його
203
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“містичної” висоти, яка, вочевидь, розумілася як універсальний вертикальний вимір Великої Печерської церкви і співвідносилася з числом “50”.
Як ми намагалися показати, у тлумаченні символіки Успенського собору однаково великого значення мають обидва параметри його висоти –
і “30”, і “50”, що означає середньовічний принцип рівності частки цілому.
Якщо ж ми за тим самим принципом додамо до реальної висоти храму (30
поясів) висоту його бані (10 поясів), тобто знов-таки включимо до цілого
його частку, то отримаємо 40 поясів Шимона чи “4”. Оскільки число “40”
у християнській практиці було пов’язане з уявленнями про очищення від
гріхів (згадаймо Великий Піст, що продовжується 40 днів, а також те, що
40 років Бог водив євреїв пустелею для того, аби “очистити” цей народ),
це число символізує надію та молитву у приготуванні до вічного життя.
Отже, недаремно це число у священних вимірах Успенського собору
пов’язане саме з висотою храму. Це може означати молитву та піст як шлях
до неба – досягнення духовної досконалості – преподобія.
Співвідношення чисел “40” та “50” у параметрах висоти храму може
бути трактоване в есхатологічному ключі. Цікавою тут є думка відомого православного мислителя П. Євдокимова, котрий пише: “Сорок лет странствования евреев в пустыне, сорок дней Христова поста, сорок дней Великого
поста – время чаяния “земли обетованной”. Время поста как бы представляет собой сокращенную историю, время ожидания. Напротив, пятьдесят
дней между Пасхой и Пятидесятницей воспринимаются как пятьдесят воскресений (чем и объясняется отмена в этот период коленопреклонений),
как время радости, образ уже наступившего будущего века”204.
Звернемо увагу на те, що кратне “40” число “4”, покладене в основу
вимірів Великої Печерської церкви, є “четверицею”, що утворює десятку,
тим самим знову повертаючись до “Божественної одиниці” (числа “100”).
Це можна розуміти в контексті містичного ототожнення частки (одиниці
вимірів храму) з цілим (його “загальним” сакральним виміром, уособленим
числом “100”. Крім того, склавши параметри ширини (20), довжини (30)
та висоти (40) храму, отримаємо “90” чи “9”. Число “9” читається у символіці Успенського собору і крізь образність його купола, який водночас
уподібнюється Небесному Єрусалиму, містично репрезентованому не злитою єдністю Христа та Богоматері – числу “100” чи “Божественній одиниці”. До того ж “9” стає тотожним “1”, оскільки в сумі з останнім, зновтаки перетворюється на “Божественну одиницю” (9+1=10=1).
Знаменно, що число “9” читалося в контексті символіки купола і у наступні століття. Так, Павло Алеппський щодо загального вигляду Великої
Печерської церкви пише: “Вся она из камня, кирпича и извести внутри и
204
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снаружи, имеет высокий свод и девять блестящих куполов, покрытых блестящей жестью, с девятью позолоченными крестами”205. Крізь цю числову
символіку висвітлюється ідея Святої Софії Премудрості Божої, що співвідносилася як з Христом, зображеним у зеніті купола, так і з Богоматір’ю
Орантою, представленою у консі вівтарної апсиди з молитовно здійнятими
до Сина руками, причому це співвідношення базувалося на концептуальній ідеї нерозривної єдності Христа і Богоматері.
Річ у тім, що крізь містичне поєднання чисел “9” та “1” візантійська
екзегеза розглядала ідею Премудрості Божої. Зокрема у проповіді Іоанна
Златоуста на Євангеліє від Луки (Лк. 15:8-10) читаємо: “І знову Премудрість, світоченосиця Христова, закріпивши свічку і поставивши її на свічнику хреста, всьому всесвітові освітлює шлях до благочестя. Свічкою цією
користувалася Премудрість Божа, коли шукала загублену драхму, єдину з
десяти, тим часом дев’ять ангельських драхм зібрала воєдино. Хто ж жона,
що має десять драхм, треба, кохані мої мовити! То сама Премудрість Божа,
що має десять драхм. Яких? Полічи: Ангели, Архангели, Начала, Влади,
Сили, Престоли, Панування, Херувими, Серафіми, – і Адам первозданний. Ось цю драхму Адамову, диявольською підступністю вкрадену і в безодню житейську вкинену, і розмаїтими гріховними насолодами засипану,
Премудрість Божа, з’явившись, знову знайшла. Як знайшла, кохані?
Зійшла з Небес, прийняла глиняну лампаду плоті, засвітила в ній світло
Божества, закріпила на свічнику хреста, знайшла драхму у дворі цьому, і у
вівчарні ангельській поклала її”206.
З цього уривку стає зрозумілим, що образ Христа і Премудрості перебувають між собою у взаєминах водночас і тотожності, і відмінності. На
нашу думку, тут явно читається ідея втілення Христа через Богородицю,
адже йдеться про “глиняну лампаду плоті” і “свічник” (Богородицю), освячену “світлом Божества” і хрестом (Христом). На думку С. Аверинцева,
саме “нечіткість меж образу Софії, відкритість цього образу вгору, в напрямі Бога-Слова, і вниз, в напрямі просвітленої “тварі” істотно пов’язана
із глибинною природою самого поняття Премудрості. Адже у світі Софії
частина дорівнює цілому, чию цілокупність вона вбирає в себе; у світі Софії
нижче є подібним до вищого, чий образ воно вбирає”207.
За вченням Отців Церкви саме Премудрість дає людині “нетлінність”
та навіть “Богоподібність”, вона виступає тим єдиним посередником, що
єднає людину з Богом, надає їй “преподобія”. Отже, символіка числа “9”,
“закодованого” у священних вимірах висоти та купола Великої Печерської
205
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церкви, так само, як і символіка числа “40”, містить одну з найголовніших
ідей чернецтва – досягнення найбільшої духовної досконалості, богоподібності чи преподобія. Не випадково число “9” у грецькій абетці відповідає букві “q”, що може означати “qeÒj” – Бог.
Цікаво застосувати наш підхід до тлумачення нумерологічної інформації, вміщеної в інших розповідях Києво-Печерського патерика. Для прикладу візьмемо “Слово” прп. Симона “О блаженнем Е
Є встратии Постнице”
(Слово 16). Герой цієї розповіді прославився силою своєї віри та стійкістю
у стражданнях за неї. Розпочинається “Слово” з розповіді про те, що якийсь киянин прийшов до Києво-Печерського монастиря, роздавши перед
цим своє майно жебракам. Він був пострижений у ченці під ім’ям Євстратій. З самого початку його вирізняли віддана праця на благо обителі, готовність прийти на допомогу та надзвичайна здатність переносити важкість
постів. Разом з іншими християнами Євстратій потрапляє в рабство до якогось іудея та закликає товаришів по неволі не відрікатися від хрещення,
померти в ім’я Христа, аби через таку смерть отримати життя вічне. Від голоду та спраги полонені починають вмирати, причому, як підкреслює оповідач, деякі через 3 дні, інші – через 4, треті – через 7, а найбільш міцні –
через 10 днів. Далі у розповіді Симон вказує на кількість мучеників: “бh
же их числом 50: от монастырьскых работникь 30, от Кіева 20”. Коли
проминуло 14 днів, залишився живим лише Євстратій, тому що він “бh бо
постьникъ от младых ноготь”. Іудей, вважаючи Євстратія винним у загибелі своїх рабів, на яких він витратив чималі гроші, вирішує принести його
у великодню жертву, а саме – у день Воскресіння Христового він розпинає
Євстратія на хресті. Та Євстратій у своїх молитвах, дякуючи Богу, залишається живим ще 15 днів. Нарешті, праведник пророкує своєму катові та
його єдиновірцям скору смерть, після чого іудей наносить йому смертельну рану – протикає Євстратія списом. Незабаром у небі на вогняній
колісниці люди побачили душу преподобного та почули голос, який говорив грецькою: “се добрый небеснаго града гражданинъ нареченны”, и сего
ради Протостратор зоветься в поминании вашем”. Після смерті Євстратія
його тіло було викинуто в море, де творило багато “чюдесъ”. Закінчується
розповідь повідомленням про те, що деякі з наляканих цим дивом іудеїв
прийняли таїнство хрещення208.
День пам’яті святого Євстратія за місяцесловами святкується 28 березня. Оскільки Великдень припав на 28 березня у 1087, 1092 та 1098 рр.,
то С. Розанов вважав, що св. Євстратій був розіп’ятий на Великдень 1098 р.,
через 2 роки після того, як потрапив у полон, адже саме 20 липня 1096 р.,
згідно з літописом, половці хана Боняка спустошили околиці Києва та, ви208
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ламавши ворота, вдерлися до Києво-Печерського монастиря і пограбували
його209.
Г. Літаврін відзначав відповідність подій, описаних у “Слові” про
прп. Євстратія, реальній історії. Вчений вважав, що “Слово” було складене
у другій половині ХII ст. і є унікальною пам’яткою давньоруської літератури, в якій автор об’єднав та опрацював дві писемні традиції: давньоруську та грецьку (херсонеську). Тож, день пам’яті прп. Євстратія, 28 березня,
має давню традицію і походить з херсонеських джерел210.
Перебуваючи під впливом розповіді про 14 днів страждань прп. Євстратія до його розп’яття, вчений вважав, що святий потрапив у полон не
влітку 1096 р., а навесні 1097 р. і був розіп’ятий через 14 днів – на Великдень 1097 р., що припав на 28 березня211. Однак Г. Літаврін припустився
явної помилки, адже Великдень у 1097 р. випав не на 28 березня – у день
пам’яті святого, а на 5 квітня212, що суперечить даним місяцесловів і вступає у протиріччя із загальною концепцією вченого.
Ця прикра помилка є результатом неправильного, так би мовити, осучасненого ставлення до чисел (у даному випадку до числа “14”), наведених
у патериковому “Слові”. Адже не викликає сумніву, що ці числа не несуть
“практичної” інформації, а мають суто символічне значення, тож не можуть слугувати маркерами для хронологічних розрахунків щодо тих чи
інших подій.
На глибокий символічний зміст чисел у “Слові” про прп. Євстратія
вказав В. Кирилін. У даному випадку, на думку вченого, була застосована
етикетно-символічна числова образність, яка виникає на основі типових
біблійно-літературних та епічних чисел – таких як “3”, “4”, “5”, “7”, “8”,
“10”, “12”213. Проте вчений дав пояснення лише деяким із сакральних
чисел, у введених до “Слова” про прп. Євстратія. Так, число “14” на думку
вченого, складаючи подвоєну сімку, розглядалося крізь призму біблійного
контексту – наприклад, як свідчення євангеліста Матвія про родовід
Христа. Цей родовід відображує три епохи, кожна з яких представлена 14ма іменами предків Іосифа, нащадка Давидового та обручника Діви Марії.
Вчений вказав також на зв’язок числа “15”, представленого у даній патериковій розповіді, з христологією та маріологією середньовіччя. Що ж до
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чисел “50”, “30” та “20”, які також фігурують у “Слові” про прп. Євстратія,
то вони, так само, як і числа, представлені у “Слові” про створення Великої
Печерської церкви, залишилися неусвідомленими дослідником з точки
зору їхньої семантики. З цього приводу він пише: “В качестве обладающих
сверхбуквальной, ирреальной семантикой воспринимаются и числа 50, 30,
20 (которые, кстати, фигурируют не только в анализируемом, но и в других
“словах” Патерика). Они тоже несли на себе печать сакральности – будучи
круглыми, кратными простыми символическими числами опять-таки литературно-типичными”214. Підсумовуючи сказане, В. Кирилін робить висновок, що введення у текст “Слова” про прп. Євстратія символічних
чисел мало додатково підкреслити “…действительный, пронизанный светом высшей истины смысл описываемого события, герой которого интерпретирован как мученик, подвигом своим достигший подобия Сыну
Божию”215.
Поділяючи в цілому думку В. Кириліна, можемо тим не менш уточнити
символіку чисел, представлених у “Слові” про прп. Євстратія. Так, перша
група чисел – “3”, “4”, “7” та “10”, яка вказує на кількість днів страждання
полонених, може символізувати подвиг духовного сходження мучеників
“Лествицею Небесною”. Як ми показали вище, усі ці числа в ієротопії Великої Печерської церкви втілювали образ-парадигму “Лествиці Небесної”,
причому числа “3” та “4” символізували також хрест, який у контексті
“Слова” про прп. Євстратія набуває додаткової символіки мучеництва.
Крім того, числа “3” та “4”, як ми побачили вище, сприймалися тотожніми
числу “12”, яке символізує Небесний Єрусалим, що можна розуміти в контексті досягнення святими мучениками Небесного Єрусалима. Сума чисел
“3” та “4” складає сімку – число Церкви, що означає поступ Церкви до
свого апогею, її виповнення. Дуже важливо, що складені числа цієї групи
становлять число “14”: 3+4+7=14. Причому воно співвідноситься з числом
“10”, яким означена кількість днів терпіння найбільш міцних полонених.
Тобто, фактично, “14” = “10”. З іншого боку, числом “14” позначено кількість днів страждання прп. Євстратія до того, як він був розіп’ятий на хресті.
Як це розуміти? Почнемо зі з’ясування символіки числа “14”. Не переконливою виглядає думка В.Кириліна щодо семантики цього числа, яке
означає “родовід” Ісуса Христа. Адже це не відповідає змісту патерикової
розповіді, де основний акцент зроблений на стражданні мучеників та
прп. Євстратія. До того ж, нам не відомі випадки таких асоціацій з числом
“14” у середньовічних авторів. Не наводить їх і В. Кирилін. Натомість несподівану відповідь на це питання знаходимо у св. Григорія Богослова в
214
215

342

Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси… – С. 153.
Там же. – С. 154.

Роздiл 4. Семантика архітектурно-художнього образу...

його слові “Про жертовність Спасителя”. У слові мова йде про ветхозавітні
прообрази Розп’яття Христа і про те, що за часів Ветхого Завіту жертовний
агнець готувався до заклання за 14 днів до Великодня216. Тож, св. Григорій
тлумачить число “14” як таке, що означає жертовність Христа – Агнця Божого. Окрім цього, це число, згідно з св. Григорієм, означає, що жертва
Христа “…есть очистительная для чувств, от которых мое (человеческое. –
Авт.) падение и в которых брань, так как они приемлют в себе жало
греха”217. Бачимо тут приклад теософського скорочення, адже, як відомо,
у людини 5 почуттів, тож, число “14” трактується як 1+4=5.
Зі сказаного стає зрозумілим, що число “14” у “Слові” є символом уподібнення мучеників та прп. Євстратія Агнцю Христу. При цьому зрозумілим стає співвідношення чисел “14” та “10”, адже, як неодноразово згадувалося вище, число “10” також символізує Христа.
Друга група чисел “50”, “20” та “30” у “Слові” про прп. Євстратія вказує на кількість мучеників. Як ми показали вище, ці числа, втілені в основних параметрах Великої Печерської церкви, символізують число Небесного Єрусалима – “100”. До того ж, вони є символом молитви “KÚrie
el◊hson” , числова формула якої дорівнює числу Небесного Єрусалима –
“12”. Оскільки і “100” і “12” утворюються внаслідок літургійного руху (додавання параметрів один до одного), то у цих числах читається есхатологічна ідея сповнення Церкви у Небесному Єрусалимі.
Тож, у контексті розповіді про прп. Євстратія числа “20”, “30” та “50”,
якими означена кількість мучеників, вочевидь, висловлюють літургійну
ідею сповнення Церкви, її сходження до Небесного Ґрада.
Цей висновок є актуальним і для числа “15”, яким у “Слові” передано
кількість днів страждань прп. Євстратія на хресті. Ми погоджуємося з
В. Кириліним у тому, що це число пов’язане з маріологією та христологією
середньовіччя. Проте на прикладі Великої Печерської церкви можемо
конкретизувати дану думку: число “15” виражає ідею “Лествиці Небесної”,
якою праведні досягають Небесного Єрусалима (це знову ж таки ідея сповнення Церкви), і яка водночас означає Хрест – символ Христа. Саме
Христу уподібнюється прп. Євстратій, який через хресне страждання стає
“громадянином” Небесного Єрусалима.
Зроблені висновки дозволяють говорити про те, що сакральні числа, які
фігурують у Києво-Печерському патерику, не тільки вміщують у собі вищу
духовну суть подій або явищ, описуваних у тексті: числа безмежно помножують семантичні ряди, пов’язані з цими подіями та явищами, оскільки дозволяють розглядати їх в контексті найбільш містичних християнських істин.
216
217

Григорий Богослов, святитель. Избранные слова. – М., 2002. – С. 150.
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Неабияке символічне значення має і прізвище (титульне ім’я) прп. Євстратія – “Протостратор” (“Prwtostratwr”), за яким, згідно з “Словом”,
до святого звертаються після його смерті. Є. Голубинський, котрий приділяв увагу цьому патериковому сказанню, писав, що слова “Prwtostratwr”
у грецькій мові не існує і, вірогідно, ми маємо справу з неправильним прочитанням слова “Prwtostatwr” – “Основоположник”218. Однак зауважимо,
що “Основоположник” грецькою звучить як “Idrutˇz” і означає Бога, що
знаходить підтвердження у середньовічних пам’ятках.
С. Розанов, навпаки, писав, що слово “Prwtostratwr” існувало у Візантії: воно означало придворний чин або титул, щось на зразок “конюшого боярина” в Росії ХVІ ст. На думку дослідника, прізвище Євстратія відображало його долю на чужині, а також було пов’язане з вознесінням
святого на колісниці219.
Такої ж думки дотримувався і Г. Літаврін, котрий писав: “В конце ХІ –
пер. половине ХII в., при Комнинах … этот титул (Протостратор. – Авт.)
(переживщий, как и другие титулы, длительную эволюцию) получал носитель одной из высших придворных должностей. Муж Анны Комнины
(дочери Алексея І) Никифор Вриенний писал как раз в то время, что чин
протостратора “всегда считался у царствующих высокой должностью и
предоставлялся важнейшим лицам”. Н. Иконодимис, подводя итог изучению истории этого титула, отметил, что простостратору были непосредственно подчинены ¡rmofÚnlakez, т.е. “стражи колесниц” (gardiens de
chars), а функции протостратора состояли в охране особы императора и
транспортировке оружия и провианта для армии, т.е. в обязанностях конюшего. Итак, рассматриваемый пассаж получает логическую ясность
только в том случае, если признать, что термину “протостратор” в тексте
“Слова” придано именно это значение – “начальник над стражами колесниц”, “главный из стражей”. Евстратия прозвали Протостратором потому,
что он вознесся на небо на (огненной) колеснице”220. Щоправда, дослідник
припускає також, що завдяки слову “Протостратор” автор (грек) обігрує
ім’я Євстратія, котрого відтепер можна називати не просто “добрим воїном”, а “першим (головним) воїном”221.
На нашу думку, саме ім’я Євстратія стало підгрунтям для його прізвища – “Протостратор”. Згідно з візантійським військово-історичним словником, протостратор очолював авангард чи кавалерійські частини спеці218

Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1901. Т. 1, первая половина. –
С. 765-766.
219
Розанов С.П. К вопросу о житии преподобного Антония Печерского... – С. 39-40.
220
Литаврин Г.Г. Киево-Печерский патерик о работорговцах-иудеях в Херсоне... –
С. 482.
221
Там же. – С. 494.
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ального призначення222. Зрозуміло, що руський полонений не міг обіймати
посаду одного з найвищих військових та придворних чинів. Радше за все,
прізвище святого ставить акцент на сутності його духовного подвигу.
І справді, ім’я Євстратій (Eustr¡tioj) означає не просто “добрий воїн”, а
дослівно – “благий солдат”, що можна розуміти в контексті “солдат
Божий”, “воїн Христов”. Слово ж “Prwtostratwr” походить від словосполучення “Prètoj stratièthj” (“Перший солдат”, або “Великий солдат”)
себто той, хто очолює військо – полководець.
На нашу думку, таке своєрідне обігрування імені Євстратія було зроблено автором “Слова” абсолютно свідомо з огляду на нумерологію. Ім’я
святого Eustr¡tioj складається з 10 букв, що уподібнює мученика Христу.
Слово “Prwtostratwr” складається з 12 букв, що в контексті сказання може означати духовну перемогу прп. Євстратія і досягнення ним Небесного Єрусалима, числом якого є “12”. Згадаймо, що Євстратія, згідно
з “Словом”, у Херсонесі називали “добрим небесного граду громадянином”, тобто громадянином Небесного Єрусалима. Симптоматично, що
у числовому еквіваленті слово “Prwtostratwr” дорівнює десятці (80+
100+800+300+70+200+300+100+1+300+800+100=3151=3+1+5+1=10),
тобто числу, яке, так само, як і ім’я святого Eustr¡tioj, уподібнює мученика Христу.
Цікаво, що у слові “Prwtostratwr” число “8” (“80” та “800”) зустрічається тричі, що може означати ізопсефію (гематрію) імені Ісус – “888”.
Знаменно, що число Небесного Єрусалима – “100” також читається у слові
“Prwtostratwr” тричі. Так само і число “3” (“300”) – символ Святої Трійці
та сходження до Неї шляхом духовного подвигу, є у цьому слові потрійним.
Присутні у слові “Prwtostratwr” і сакральні числа-символи Церкви та
Єдиного Бога – “7” (“70”) та “1”. Тож, як бачимо, у прізвищі прп. Євстратія закодовано символічну інформацію про духовну сутність його подвигу.
Зі сказаного стає зрозумілим, що прізвище “Prwtostratwr” не відображає
реалій життя прп. Євстратія в Херсонесі, а має суто символічний підтекст:
воно уподібнює преп. Євстратія духовному полководцю, який очолив сонм
мучеників – “воїнів Христових”. Завдяки сходженню “Лествицею Небесною” духовного подвигу, а саме – через розп’яття на хресті, прп. Євстратій
уподібнився Христу-Переможцю та досяг Небесного Єрусалима.
У цьому сенсі вознесіння святого на колісниці може означати узвичаєний у Римській імперії Тріумф (лат. Triumphus) – урочистий вхід у столицю
переможного полководця та його війська. Тріумф склався поступово з простого входу в місто солдат, що поверталися з війни, та зі звичаю воєначаль222
Мир словарей. Протостратор. Исторический словарь [Електронний ресурс] //
Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_his/protostrator-10523.html.
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ників приносити подяку богам, котрі дарували їм перемогу. З часом Тріумф
почав святкуватися лише за наявності цілої низки умов. Так, він вважався
найвищою винагородою воєначальнику, який вів війну як головнокомандувач та був непідвладним іншому полководцю. Тріумф надавався лише
після закінчення війни і притому такої, яка супроводжувалася важкою поразкою ворогів. Тріумфатор заїздив у місто, стоячи на круглій позолоченій
колісниці, запряженою четвіркою коней. Замість коней іноді запрягалися
слони, олені та інші тварини. Тріумфальна колісниця була центром усього
шестя, яке відкривалося сенаторами та магістрами. Звичай тріумфального
шестя переможця у столицю зі здобиччю та полоненими зберігся у Візантії
майже у всіх подробицях з часів Римської республіки. Так, Тріумф входив
до актів придворного церемоніалу, його порядок описаний у “Книзі церемоній” імператора Константина Багрянородного (906–959).
Тріумф полководця-переможця знайшов відображення у вельми популярному за середньовіччя сюжеті вознесіння Олександра Македонського
на небо на колісниці, запряженій грифонами. Можливо, у “Слові” про
прп. Євстратія святий уподібнюється великому воїну – Олександру Македонському, який за середньовіччя також уподібнювався Христу-Тріумфатору. Цікаво, що ім’я Олександра Великого (Al◊xandroj), так само, як ім’я
Євстратія (Eustr¡tioj), вміщує 10 букв, а ізопсефія імені Al◊xandroj скаладає число “8”. Таким чином, ім’я Олександра Македонського у числовому
еквіваленті співвідноситься з іменем Христа – Ісус, в якому, як вважали
середньовічні екзегети, закодовані числа “10” та “8”.
Знаменно, що повне ім’я Олександра Великого – Al◊xandroj M◊gaj
вміщує 15 букв, а його ізопсефія складає число “14”: (1+30+5+60+
1+50+4+100+70+200+40+5+3+1+200 = 770 = 7+7=14). У “Слові” про
прп. Євстратія фігурують обидва числа, і обидва вони пов’язані з подвигом
святого: “15” – означає кількість днів страждання мученика на хресті, “14” –
кількість днів страждання прп. Євстратія до його розп’яття. У світлі сказаного стає зрозумілим, що обидва числа не просто уподібнюють прп. Євстратія великому воїну всіх часів та народів, але й співвідносять подвиг святого з грандіозною духовною перемогою, яка в земному вимірі рівноцінна
тріумфу Олександра Македонського.
За середньовіччя вважалося, що саме Олександр Македонський поклав початок ізопсефії. Так, в біографії великого полководця, написаній
близько III ст. н.е. говориться, що під час надання наказу про будівництво
Олександрії йому явився язичницький бог, який напророкував: “Місто
Олександрія, яке ти будуєш, буде бажаним для усього світу, і Я Сам буду
оберігати його. Коли ти будеш помирати, ти будеш жити тут; життя у цьому
місті стане твоєю могилою. Так тому й бути. Візьми дві сотні, додай одиницю, потім одну сотню і додай одиницю, потім два рази по сорок, десять,
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а потім візьми першу цифру та зроби її останньою. І ти дізнаєшся, як Я
Бог”. Головоломка вирішувалася таким чином: 200 (S) + 1 (a) + r (100) +
a (1) +p (2Х40) + j (200) =592 чи Sarapij (Сарапіс) – ім’я одного з богів елліністичного світу.
Тож, можливо, крізь нумерологічний метод співставлення прп. Євстратія з Олександром Македонським у “Слові” вказано шлях прочитання закодованої інформації, яку містить це патерикове Сказання.
З іншого боку, інформація “Слова” про те, що прп. Євстратій вознісся
на небо у вогняній колісниці, запряженій вогняними кіньми, явно співвідносить святого з пророком Іллєю, якого, згідно з Священним Писанням,
було взято на небо саме так (2 Цар. 2:11). Цікаво, що згідно з апокрифами,
праведний Єнох також вознісся на небо у вогняній колісниці. Подібне бачення знайшло відображення у давньоруській літературі. Наприклад,
Кирил Туровський (ХII ст.) у своєму “Слове о расслабленном”, присвяченому диву зцілення Христом хворого біля Овечої купелі в Єрусалимі, згадує
ім’я праведного Єноха. Хворий жаліється Ісусу, що у світі не залишилося
милосердя: “Еноха и Ильи нет на земле, взяты они на огненной колеснице
и пребывают там, где Богу ведомо”223.
Симптоматично, що автори легенд про Олександра Македонського залишили нам багато різних версій, згідно з якими Олександр зустрічався з
Іллєю та з Єнохом або тільки з Єнохом. Водночас великої популярності за
середньовіччя набув апокриф “Книга Єноха”224 у якому йшлося про “ходіння” святого потойбічним світом, бачення ним семи небес, янголів, Раю
та пекла. У тексті апокрифа відобразилися давньоюдейські вчення про небесні рівні, янголів, а також символічна нумерологія. Так, у вченні про небесну ієрархію Псевдо-Діонісія Ареопагіта (V ст.) багато спільного з “Книгой Єноха”, хоча існують і відмінності у переліку янгольських чинів. Єнох
вважався прообразом воскресіння людства, у багатьох своїх рисах він схожий і на “боголюдину”, а значить і на Христа, оскільки, згідно з апокрифом, є “начальником над слугами божими”, себто янголами225.
Тож, приховане у “Слові” про прп. Євстратія співставлення святого з
Олександром Великим, пророком Іллєю та праведним Єнохом, на нашу
223

Слово о расслабленном // Библиотека литературы Древней Руси. – Т. 4. – СПб.,
2000. – С. 195.
224
“Книга Єноха” – перекладний апокриф ветхозавітного циклу, який виник у період пізнього іудаїзму у І ст. до н.е. Текст апокрифа спирається на біблейське свідчення
про Єноха – з сьомого коліна роду Адама, прадіда Ноя, який прожив праведно 365 років і потім був взятий Богом на небо. На користь давності тексту апокрифа та його
особливої популярності свідчать згадки “Книги Єноха” найвідомішими Отцями
Церкви – Іринеєм Ліонським, Климентом Олександрійським, Оригеном та ін.
225
Дергачева И.В. Посмертная судьба и “иной мир” в древнерусской книжности. –
М., 2004. – С. 56-62.
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думку, акцентує тему вічного життя, тобто безсмертя душі мученика (оскільки Ілля та Єнох були взяті на Небо живими). З іншого боку, завдяки
такому уподібненню, вочевидь, був втілений добре відомий з апокрифів
образ самого Раю, куди, згідно з “Словом”, був вознесений прп. Євстартій
на вогняній колісниці.
Отже, застосована нами для прочитання семантики Успенського собору нумерологічна парадигма дозволяє наблизитися і до розуміння символічного підтексту інших патерикових сказань.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що в основу створення сакрального простору Великої Печерської церкви була покладена еклесіологічна ідея, яка багатогранно, із застосуванням символіко-смислових ампліфікацій, втілювалася завдяки розмаїтій образності Христа та Пресвятої
Богородиці. Так, в ієротопії Великої Печерської церкви христологічна та
маріологічна теми звучать крізь закодовані у Києво-Печерському патерику
образи “Премудрості Божої”, “Руна Орошеного”, “Врат Небесних”, “Вогняного Стовпа”, “Стіни Нерушимої”, “Лествиці Небесної” та “Святої
Гори Сіон” – Небесного Єрусалима, священний модуль якого був утілений
у легендарному поясі варяга Шимона.
Числову символіку, що вражаюче передала образність Успенського
храму, вочевидь, добре розуміли його сучасники. Про це принаймні свідчать його явні архітектурні “репліки”. Так, про вигляд ростовського храму,
створеного Володимиром Мономахом “у міру” Великої Печерської церкви, даних не збереглося, а храм у Суздалі був майже точною копією Успенського собору226. Як це розуміти? Вважаємо, що “міра” Великої Печерської церкви – її “довжина, ширина та висота” уособлювала не суто
математичні числові параметри, а втілені в них провідні образи-парадигми,
покладені в основу ієротопії храму. Таким чином, ця “міра” сакралізувалася, і при зведенні інших церков Давньої Русі мала відтворюватися.

4.2. Символічна концепція декоративної програми
Успенського собору
Розглянувши архітектурно-художній образ Великої Печерської церкви
крізь призму вміщених в нього символічних ідей, спробуємо проаналізувати в цьому ж сенсі і живопис храму, який, безперечно, вплинув на формування традицій давньоруського мистецтва227.
226
Зыков П.Л. К вопросу о реконструкции Суздальского собора конца ХІ – начала
ХІІ века // Средневековая архитектура и монументальное искусство. – СПб., 1999. –
С. 42-45.
227
Лихачев Д.С. Градозащитная семантика… – С. 17-23; Комеч А.И. Древнерусское
зодчество конца Х – начала ХІІ в.: Византийское наследие и становление самостоя-
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Фресковий стінопис Великої Печерської церкви не зберігся до наших
днів. Перші його пошкодження сталися ще за домонгольських часів. У
1096 р. собор відбудовувався після нападу половців. Після землетрусу
1230 р., значна частина храму, в тому числі його купол та барабан, а також
південна стіна були складені у техніці, характерній для мурування ХII–
ХIII ст.228, а це означає, що мозаїки та фресковий розпис у цих частинах
храму, якщо не перероблялися, то поновлювалися.
Наступною трагедією, що, вірогідно, призвела до втрати певних ділянок розпису храму, був напад на Київ та Києво-Печерську лавру орд Батия
у 1240 р. Пам’ятка ХVІІ ст. – Київський Синопсис повідомляє, що “самую
небеси подобную церковь Пресвятыя Богородицы Печерскую оскверниша,
от всего украшения обнажиша и крест с головы церковныя златокованный
сняша, а верх до полу церкве по окна повеленіем проклятого Батыя испровергоша; такожде и верх олтаря великаго по перси иконы Пресвятыя Богородицы избиша”229. З джерел невідомо чи відновлювався собор одразу
після цих подій. Можливо, у такому вигляді він перебував аж до 1470 р,,
коли був відроджений київським намісником великого князя литовського
Слуцьким князем Симеоном Олександровичем. Цей живопис проіснував
до зруйнування монастиря кримським ханом Менглі-Гіреєм (1482 р.). У
ХVІ – на початку ХVІІ ст. в Успенському соборі з’явилися нові розписи,
виконані після ремонтних робіт за князів Острозьких. У 20–30-х рр.
ХVІІ ст. за Петра Могили храм знов розписували. Тоді фасади були прикрашені яскравими живописними композиціями, які у 1653 р. описав
Павло Алеппський. Судячи з інформації, поданої цим автором, тоді у Великій Печерській церкві ще зберігалися певні ділянки давньоруського живопису. Остаточно мозаїки та фрески Успенського собору загинули під час
нищівної пожежі, що сталася у 1718 р., а також після багаторазових переписувань ХVІІІ та ХІХ ст.230
тельной традиции. – М., 1987. – С. 268-273; Этингоф О.Е. Образ Богоматери… – С. 143156; Сарабьянов В.А. “Успение Богоматери” и “Рождество Христово” в системе декорации собора Антониева моастыря и их иконографический протораф // Искусство
христианского мира. – М., 2001. – Вып. V. – С. 29-39; его же. Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в истории древнерусской живописи. Ч. 1 . –
С. 97-117; его же. Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в
истории древнерусской живописи. Часть 2. – С. 125-142; Баталов А.Л. Строительство
московского Успенского собора и самоидентификация Руси: к истории замысла митрополита Филиппа 1 // ДРИ: Византия, Русь.Западная Европа: Искусство и культура.
Посвящается 100-летию со дня рождения В.Н. Лазарева (1897–1976). – СПб., 2002. –
С. 353-361.
228
Раппопорт П.А. Русская архитектура Х–ХIII вв. Каталог памятников. – Л., 1982. –
С. 23.
229
Киевский Синопсис... – С. 87-88.
230
Сіткарьова О.В. Успенський собор... – С. 172-173.
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Відтак, постає проблема гіпотетичної реконструкції первісної системи
розпису та іконографічного репертуару Великої Печерської церкви. Свідчення про це є нечисельними. Розповідь Києво-Печерського патерика дозволяє скласти дуже фрагментарне уявлення про зображення у куполі та у
вівтарній частині храму. Так, у слові “О Спиридонh Проскурницh и о Алимпіи Иконници” пишеться про диво, яке сталося під час прикрашення вівтаря Успенського собору мозаїкою. Тоді з вуст Богоматері, зображеної у
консі вівтарної апсиди, вилетів голуб (символ Святого Духа. – Авт.). Спочатку він, полетівши, сховався за образом Спасителя у куполі, а потім, з’явившись “з вуст Спасових” та облетівши всю церкву і кожного святого,
зображеного в ній, зник за завісою, за якою знаходилася знаменита чудотворна ікона Богоматері. Після цього голуб вилетів з Її вуст і “идяше на высоту Спасову”231. З цих слів стає зрозумілим, що у куполі Успенського собору знаходився образ Христа, а в консі вівтарної апсиди – образ
Богоматері, на стінах храму були зображені святі.
Цікавою є ще одна подробиця, а саме: свідчення Патерика про те, що
на стінах храму були написані святі, мощі яких вмуровувалися у стіни, причому кожний святий фігурував саме у тому місці, де знаходилися його реліквії232. Це означає, що програма розписів храму була розроблена одночасно з планом його будівництва, тобто з самого початку існував
“цілісний” проект собору, що включав у себе його архітектуру та живопис.
Конкретизувати характер храмової декорації Великої Печерської церкви дозволяють свідчення Павла Алеппського, котрий, говорячи про розписи бані та вівтаря храму, пише: “Наверху большого купола изображен
Господь – да будет прославлено имя Его!”233 Вочевидь, в зеніті купола був
представлений образ Пантократора, що був найбільш поширеним у системі храмової декорації центральних куполів храмів візантійського світу
ХІ–ХІІ ст. Можливо, так само, як в Софії Київській та Софії Новгородській, в Успенському соборі Христа Пантократора оточували небесні сили –
архангели з рипідами (або з лабарумами) та херувими234.
Описуючи вівтар Успенського собору, Павло Алеппський зазначає:
“Святой алтарь очень высок и возвышается в пространство. От верху полукруглой арки до половины его изображены: Владычица, стоя благословляющая, с платом у пояса, а ниже ее Господь, окруженный архиереями, –
мозаикой с золотом, как в св. Софии и в церкви Вифлеема. В передней
(восточной) части алтаря три больших окна со стеклами. Пол его сделан
231

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 172-173.
Там само. – С. 8.
233
Путешествие Антиохийского патриарха Макария... – С. 51-52.
234
Сарабьянов В.Д. Росписи Успенсокго собора Киево-Печерской лавры и их место
в истории древнерусской живописи. Ч. 1... – С. 99.
232

350

Роздiл 4. Семантика архітектурно-художнього образу...

из чудесной мелкой мозаики. По окружности алтаря идет кафедра (горнее
место) с тремя ступенями; над нею, на высоту роста также мозаика из превосходного мрамора…”235.
З цих слів випливає, що в консі вівтарної апсиди Великої Печерської
церкви знаходилося зображення Богоматері Оранти на повний зріст, а
нижче – була представлена Євхаристія та святительський чин. Тож іконографічна програма вівтаря Успенського собору повторювала мозаїчну декорацію вівтарної частини Софії Київської, що свідчило про спільність
ідейної програми обох пам’яток.
Як аргументовно довела Н. Нікітенко, мозаїки та фрески Софії Київської втілювали концептуальну ідею хрещення Русі Володимиром Святославичем та його рівноапостольну місію. Створення Софійського собору
припало на той період в історії Русі, коли йшов інтенсивний процес становлення давньоруської феодальної державності, ідейним підгрунтям якої
було християнство. Концепції сильної держави відповідала ідеологічна
доктрина, яка затверджувала християнство та великокняжу владу, що
знайшло яскраве відображення у пам’ятках того періоду.
Вочевидь, ця ідея була наріжною і для творців стінопису Великої Печерської церкви, ієрархізована система якого якнайкраще відповідала потребам давньоруської християнської державності. В обох храмах зображення Христа Пантократора та Богоматері Оранти у сакральному
просторі купола та вівтаря акцентували тему Святої Софії Премудрості
Божої, яка сприймалася у ті часи не лише як стрижень і вінець світового
ладу, але й як мудрість нової релігії. Симптоматично, що в архітектурі Успенського собору ідея Софії Премудрості Божої була співвіднесена саме
з вівтарною та купольною частинами храму, на чому акцентувала його
числова символіка.
Цілком певно, що загальна система монументального живопису Успенського храму підпорядковувалася традиційній іконографічній схемі,
виробленій у Візантії в постіконоборчий період. Аби зрозуміти ідейну специфіку та ієротопічний контекст декорації саме Успенського собору, варто
передусім звернутися до патерикового Сказання про його створення.
Згідно з цим Сказанням, що ґрунтується на монастирських переказах,
створення Успенського храму було зумовлено прямим втручанням Богородиці, Яка інспірувала прихід до константинопольського Влахернського
храму чотирьох зодчих, звеліла їм відправитися до Києва та побудувати
церкву на Її честь, вручивши їм золото на три роки, мощі святих та “намісну” ікону для церкви. Сама Богородиця дала назву церкві і повідомила,
що хоче в ній жити. Все це відбувалося в присутності засновників Києво235

Путешествие Антиохийского патриарха Макария… – С. 52.
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Печерського монастиря Антонія і Феодосія, які дивовижним чином опинилися в Константинополі236.
Відтак, стрижнем сказання є те, що чудотворну Богородичну ікону
принесли з Константинополя, а саме – з Влахернського храмового комплексу, де сталося явлення Владичиці Небесної грецьким майстрам – будівничим Успенського собору. Ще одним важливим моментом є те, що
святиня знаходилася у вівтарній частині Успенського собору і була “намісною”, себто храмовою. Оскільки ікона відіграла одну з найважливіших
ролей у формуванні сакрального середовища храму, важливим є питання
її атрибуції.
Традиційно прийнято вважати, що це була ікона “Успіння Богородиці”.
Натомість “Києво-Печерське Успіння” – чудотворний образ, який пошановувався серед святинь не тільки України, а й Росії, починаючи лише з
другої половини ХVІІ ст., а особливо знаменитим став протягом наступних
століть. Існують свідоцтва про можливість пошанування “Києво-Печерського Успіння” ще за домонгольських часів, проте вони є нечисельними
і непевними та відносяться до ХV–ХVІ ст.237
Ікона зберігалася у Києво-Печерській лаврі ще в ХІХ ст., вона вважається
зниклою під час Другої світової війни. Чудотворний
образ
“Києво-Печерське
Успіння” був описаний київським митрополитом Євгенієм
Болховітіновим
у
1825 р.238 Тоді вважалося, що це була
ікона
“грецького
письма на кипарисовій дошці, горизонтального формату,
розміром 9 на 6 з половиною вершків”
(близько 29 × 40 см,
Ікона “Києво-Печерське Успіння Богоматері”.
Російський музей. С.-Петербург. Остання чверть ХVIII ст.
що відповідає роз236

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик… – С. 10-11.
Щенникова Л.А. “Богоматерь Яхромская”. Византийский прототип и русские
иконы 14–15 вв. // Россия и христианский Восток. – М., 1997. – Т. 1. – С. 56.
238
Болховитинов Е., митрополит. Описание Киево-Печерской лавры. – К., 1826.
Репринт: Митрополит Євгеній Болховітінов. Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995. –
С. 322-323.
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міру списків цього чудотворного образу, які збереглися до наших днів). Оскільки до наших днів не дійшло ані саме древнє “Успіння”, ані письмові джерела про його існування у ХІ ст., а ті списки, що збереглися, відносяться лише
до ХVІІ ст. та більш пізніх часів, то дослідники порушили питання про те, чи
правомірно бачити у цих репліках відображення давньої пам’ятки. Проаналізувавши іконографічні особливості списків, вони знайшли в них повторення схеми візантійських “Успінь” ХІ–ХII ст.239
Як показала Е. Смірнова, за нюансами своєї іконографії, в якій особливим чином виділена фігура апостола Андрія, “Києво-Печерське Успіння”
є реплікою візантійських пам’яток ХІ ст. Так, у чотирьох розкішних літургійних візантійських Євангеліях апракос ХІ–ХII ст. є зображення “Успіння” такої самої іконографії, як і Києво-Печерське. Євангелія були виконані у Константинополі та використовувалися там під час урочистих
богослужінь. Під час літургійних процесій, які в багатьох випадках здійснювалися від храму Святої Софії Константинопольської в інші храми та
монастирі, учасники зупинялися у відповідних місцях, де Євангеліє відкривалося на певній сторінці, що відповідала змісту цього стаціонального
богослужіння, та читався текст. Мініатюри з “Успінням” у згаданих Євангеліях розміщені у розділі Менологіїв під 15 серпня, коли зі Святої Софії
здійснювалось урочисте шестя у Влахерни240.
На думку Е. Смірнової, оскільки іконографія “Києво-Печерського Успіння” повторює іконографічні нюанси константинопольських пам’яток,
у Київ з Константинополя на початку 70-х рр. ХІ ст. була принесена ікона
“Успіння”. Сам факт надіслання ікони вказує не тільки на зв’язок київського монастиря з Константинополем, з Влахернським культом Богоматері, а й на пропаганду на Русі свята Успіння241.
Проте у науці існує й інша гіпотеза, яка має багато прихильників. Ще
І. Карабінов, розглянувши свідчення Києво-Печерського патерика, дійшов
висновку, що чудотворна намісна ікона виступає тут в іпостасі, що передбачає зображення “Цариці Небесної”, а не “Успіння”. Тож, вчений вважав,
що намісною іконою Успенського храму була саме “Цариця Небесна” чи
“Тронна Богородиця”242.
239
Пуцко В.Г. Печерська ікона Успіння Богородиці: легенда і дійсність // Родовід. –
К., 1994. – № 9. – С. 65-72.
240
Смирнова Э.С. “Киево-Печерское Успение”. Икона-реликварий ХІ века в свете
письменных и изобразительных источников // Восточнохристианские реликвии... –
С. 430-432.
241
Там же. – С. 432.
242
Карабинов И. “Наместная” икона древнего Киево-Печерского монастыря //
ИГАМК. – Л., 1927. – Т. 5. – С. 102-113; Пуцко В.Г. Велика Успенська церква печерського монастиря: походження і доля споруди й начиння // Велика Успенська церква
Києво-Печерської лаври... – С. 171.
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Образ “Тронної Богоматері з Немовлям попереду” входив до числа
Влахернських ікон, що знаходилися у каплиці Джерела243, тож, існував прямий зв’язок між Богородичним образом, принесеним у Києво-Печерський
монастир, та влахернською святинею, яка, можливо, слугувала для нього
взірцем.
Списком з Києво-Печерської намісної ікони, вочевидь, є “Богоматір
Свенська-Печерська”, Яка зображена Такою, що сидить на троні. Це іконографічний тип Богоматері-Панахранти чи Всемилостивої. Богородиця тримає перед собою Спаса Емануїла, Який обома руками двоперсно благословляє прп. Феодосія (ліворуч) та прп. Антонія (праворуч),
які тримають розгорнуті
сувої з повчаннями. Сувій у
руках прп. Феодосія зберігся
погано, а текст повчання прп.
Антонія, хоча і з втратами,
піддається прочитанню; тут
написано: “Молю вас так,
чада, держимся воздержания
и не ленимся, имея ведь о сем
Господа помощником”. Ікона
донесла до нашого часу давні
образи прп. Антонія та Феодосія.
За давнім переказом, Свенська ікона Богоматері шанувалася святинею Успенського
собору Києво-Печерського
монастиря і була написана на
початку ХІІ ст. прп. Аліпієм
Печерським244. Після розорення монголо-татарами Києва ікона була перенесена у
Брянськ. Цей чудотворний
образ зцілив від сліпоти у
1288 р. місцевого князя Романа, сина Михайла ВсеволоІкона “Богоматір Свенська Печерська”.
довича – чернігівського княТретьяковська галерея. Москва. (1288?)
243

Этингоф О.Е. Образ Богоматери... – С. 147.
Успенский М.И., Успенский В.И. Заметки о древнерусском летописании. Известные
иконописцы и их произведения: 1. Св. Алимпий и 2. Андрей Рублев. – СПб., 1901. –
С. 18-23, 28, 29.
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зя, який зазнав мученицької смерті у Золотій Орді. Роман Михайлович заснував на місці, де сталося диво, монастир на честь Успіння Божої Матері.
Згодом ікона уславилася багатьма зціленнями сліпих та біснуватих, а також
захищала монастир і місто від ворогів.
Датування Свенської ікони Богоматері є неоднозначним. О. Некрасов
відносив її до початку ХІV ст.245, О. Овчинников – до доби Аліпія, тобто до
кінця ХІ ст.246, чим повторив атрибуцію І. Грабаря247.
У 1925 р. М. Померанцев вивіз ікону у Центральні державні реставраційні майстерні (ЦДРМ) з Успенського собору Свенського монастиря, розташованого за 3 км від Брянська, на річці Свині. У 1930 р. з ЦДРМ ікона
потрапила у Третьяковську галерею, де вона перебуває понині.
Не заперечуючи факту пошанування у Києво-Печерському монастирі
ікони “Успіння Богоматері” ще за часів Давньої Русі, ми схиляємося до
думки тих дослідників, які вважають, що знаменита чудотворна Києво-Печерська ікона, передана з Влахерн, належала до іконографічного типу
Тронної Богоматері-Панахранти, яка представлена і на іконі зі Свенського
монастиря.
У цьому сенсі показовою є мініатюра з зображенням Богородиці з
Псалтиря Егберта (відомого також як Трирський Псалтир, Псалтир
Руодпрехта, чи Кодекс Гертруди). Псалтир зберігається у Національному
Археологічному музеї в Чивідале дель Фріулі (Італія). Основну частину
рукопису, власне Псалтир, створено для трірського архієпископа Егберта (977–993) у Трирі або в Рейгенау наприкінці Х ст. До рукопису згодом зробили доповнення, серед яких – понад дев’яносто молитов латиною та п’ять мініатюр. П’ята мініатюра, уміщена в основній частині
рукопису (арк. 41г), зображає Богородицю-Панахранту майже ідентичну
за своєю іконографією до образу Свенської Богоматері. Замовницею доповнень до Псалтиря була Гертруда – дружина київського князя Ізяслава
Ярославича, а самі мініатюри були виконані, як вважають, у 1070–
1080 рр.248 Знаменно, що саме Ізяслав Ярославич стояв біля витоків ієротопічної концепції Великої Печерської церкви, в якій намісна Богородична ікона відіграла одну з провідних ролей. Ніщо не заважає
припустити, що ця києво-печерська святиня вельми пошановувалася у
родині Ізяслава, що і знайшло втілення у Кодексі дружини князя –Гертруди.
245

Некрасов А.И. Древнерусское изобразительное искусство. – М., 1936 . – С. 186 и след.
Овчинников А.Н. Иконы “Святой Пантелеймон” и “Богоматерь Свенская-Печерская” // Символика христианского искусства. – М., 1999. – С. 428.
247
Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. – М., 1966. – С. 157.
248
Козак Н.Б. Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київської Русі ХІ ст. –
Львів, 2007. – С. 71-111.
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Спробуємо розглянути питання атрибуції ікони, застосувавши ієротопічний метод.
Концептуальним є те, що ікона
за середньовіччя уявлялася
обов’язково просторово. Окрім
того, що вона не сприймалася
як “пласька картинка”, принципово важливо, що образ в
іконі реалізовувався не зсередини картинної площини, а у
просторі перед нею. Цей простір містично об’єднував того,
хто молиться з зображенням на
іконі. Відтак, глядач перетворювався на діючу особу. Зображення на іконі, яке таким
чином начебто “оживало”, ставало невіддільною частиною
іконно-просторового середовища249.
Ікона Богоматері з Кодексу Гертруди.
Національний Археологічний музей
Отже, диво у Влахернах –
у Чивідале дель Фріулі. Італія. ХІ ст.
явлення Цариці Небесної
грецьким майстрам, описане у Патерику, ототожнювалося з самою Богородичною іконою. Ікона Богородиці-Цариці Небесної начебто “вміщувала” сакральний простір Влахернського дива. У розумінні середньовічної
людини ікона і була цим дивом. Перенесення чудотворного образу на київські терени означало трансляцію сюди Богородичної ієрофанії. Одкровення, отримане у Влахернах, сприймалося одним із головних сакральних
(божественних) чинників, покладених в основу створення Великої Печерської церкви.
Судячи зі слів Патерика про диво, яке сталося під час прикрашення
церкви (коли голуб літав від одного образу до іншого), ікона перебувала у
нерозривному символічному взаємозв’язку з образами Христа Пантократора у центральній бані та Богоматері Оранти у вівтарній апсиді. Отже,
ікона Богоматері-Цариці Небесної сприймалася невід’ємною складовою
сакрального простору вівтарної частини храму. Відомо також, що у вівтарі
знаходилися золотий вінець та пояс Христа, надані варягом Шимоном.
249
Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и
предмет исторического исследования. – С. 22-23.
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Цікаво, що у св. Софії Константинопольській над вівтарем також висів
вінець, проте не Христа, а Константина Великого. На думку О. Лідова, ця
вотивна корона Константина символізувала не лише дорогоцінний дар
першого християнського імператора, а й його незриму присутність у своїй
“Великій церкві”250.
До корони був підвішений хрест, від якого спускався золотий голуб,
що нагадував про сходження Святого Духа на євхаристичні дари. Обабіч
престолу розташовувалися вінці інших імператорів. Крім того, біля престолу знаходилося 30 маленьких вінців як згадка про 30 срібняків та зраду
Іуди. О. Лідов звернув увагу на опис Антонієм Новгородцем Св. Софії Константинопольської, з якого випливає, що за вівтарним престолом розташовувався величний золотий хрест, інкрустований дорогоцінним камінням та перлами. Тут знаходився ще один золотий хрест, що висів у повітрі.
Він мав півтора лікті заввишки, а в його рукавах були прикріплені три лампади. З цим особливим хрестом-світильником, який “учинил великий царь
Юстиниан” у присутності Антонія 21 травня 1200 р. сталося велике диво –
він “нерукотворно” вознісся вище великого хреста і плавно опустився на
попереднє місце так, що лампади не згасли251.
На думку О. Лідова, усі предмети (вінці, голуб, хрести), які можна було
бачити крізь колони киворія, складали багаторівневу структуру, що сприймалася як єдиний просторовий образ чи ікона у просторі. У цій просторовій
іконі корона засновника міста Константина та хрест-світильник творця
храму Юстиніана були об’єднані в одне символічне ціле, яке бачилося
ззовні як ікона у просторі252.
Ніщо не заважає припустити, що у вівтарній частині Великої Печерської церкви також була створена своєрідна просторова ікона, яка включала в себе основні реліквії, пов’язані з Божественним Одкровенням про
храм. Образ Христа Пантократора у центральній бані співвідносився з вінцем та поясом Спасителя, наданими під час Божественого Одкровення
Шимону, а образ Богоматері Оранти у вівтарній апсиді – з Богородичною
іконою, яка уособлювала Влахернське диво – Богородичне Одкровення.
Таким чином, під час кожної літургії у Великій Печерській церкві знов і
знов відтворювалася Божественна історія побудови цього величного храму.
Пізніше ця історія була записана прп. Симоном у його “Слові” про створення Великої Печерської церкви, в якому особливого значення надавалося найбільшим реліквіям храму. Завдяки реліквіям і, в першу чергу, на250

Лидов А.М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре… – С. 212.
251
Там же. – С. 212-213.
252
Там же. – С. 213.
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місній Богородичній іконі, у сакральному просторі вівтаря Великої Печерської церкви були втілені й інші концептуальні ієротопічні ідеї.
Сучасні наукові дослідження показали, що ікони часто слугували взірцями для програм храмових розписів253. Тісна символічна спільність ікони
та храму відповідає принциповій спільності зорового сприйняття іконної
дошки та всього комплексу храмової декорації у просторі. Так, в архітектурі
храму і в його іконографічній програмі апсида виділена як центральний
елемент. Схема розписів храму, так само, як і ікони, має вертикальний і
горизонтальний “вектори”: поряд з вертикальною ієрархією знизу вверх –
від долівки до зеніту бані, простір та розписи організовані з заходу на схід
у напрямку апсиди254. Таким чином, вівтар разом з куполом виділений як
змістовний та композиційний центр, як “Святая Святих”, “земне небо” та
престол Бога. Окремі зображення, які складають розпис храму, у своїй сукупності створюють деяку подібність єдиної багаточастної ікони255.
І справді, у вівтарній частині храмів у консі центральної апсиди представлений образ Богоматері, а над ним у центральному куполі – образ Христа в оточенні сцен Спасіння з символічними композиціями та фігурами
пророків, апостолів та інших святих зображених на стінах. Таким чином,
взагалі розпис храму можна уподібнити іконі з зображенням Богоматері у
центрі, образом Христа над Нею і другорядними сценами навколо – немовби клеймами на полях ікони, але у просторовому вимірі. Уподібнення
храму та його декорації іконі переконливо довела О. Етінгоф на прикладі
двох ікон – “Богоматір і пророки” з монастиря св. Катерини на Синаї (початок ХІІ ст.) та “Богоматір і пророки” з Державного Ермітажу (кінець
ХІІ ст.)256.
За середньовіччя уподібнення ікони храму відбувалося, зокрема, завдяки її прикрашенню. Ідейним джерелом такого бачення була Біблія. Усі
приношення, які Господь вимагав від Мойсея для влаштування прообразу
християнського храму – Скинії: золото, срібло та мідь, коштовні тканини,
шкіра, дерево, єлей, пахощі для куріння та дорогоцінне каміння (Вих. 35:
5-10) слугували і створенню сакрального простору ікони. Більше того,
кіоти-киворії, кіоти-ковчеги, що прикрашали ікони, прямо уподібнювались храмам чи киворіям над престолом та мали завіси. Відомо, що тканини та завіси “без числа” прикрашали середньовічні храми. Завісами закри253
Kitzinger E. The role of Miniature Painting in Mural Decoration // The Place of Book
Illumination Art. Ed. G. Vikan. Princeton, New Jersey, 1975. – P. 107-142.
254
Як ми показали вище, за таким самим “вектором” читається і числова символіка,
втілена в архітектурному образі Успенського собору.
255
Demus O. Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium. –
London, 1947. – P. 13-14.
256
Этингоф О.Е. Образ Богоматери… – С. 177-204.
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валися інтерколумнії вівтарної огорожі, за якою знаходиться найсвятіше
місце християнського храму – вівтар, який уподібнюється Святому Святих
ветхозавітної Скинії. Той факт, що до початку богослужіння молільні ікони
знаходилися у зачинених кіотах чи під покровами, підтверджують візантійські тексти, давньоруські храмові описи та етнографічні матеріали
ХІХ ст.257
У цьому зв’язку варто згадати так зване “звичайне п’ятничне диво”
Влахернського храму, неодноразово описане у ХІ–ХII ст. та добре знане
на Русі. Сутність дива полягала у тому, що дорогоцінна завіса (katapetasma),
прикрашена великою кількістю зображень, яка висіла перед іконою Богоматері, у певний момент богослужіння піднімалася сама, тоді як у звичайних випадках такі завіси служники повинні були піднімати нагору та закріплювати258.
Ще одне знамените диво з завісою на Богородичній іконі (ХІ–ХII ст.)
описує прочанин з Каталонії – Таррагонський Анонім. Як зазначає автор,
ікона знаходилася у константинопольському храмі, який називався “Тіс
Теотоку”, отже, присвячувався Пресвятій Богородиці. “Нижняя часть
этого святого образа Богородицы закрыта завесой, прикрепленной с обеих
сторон двумя гвоздями. Так видна лишь половина святого образа до пояса,
именно грудь и голова. Другая же половина, вниз от пояса спрятана… шелковой завесой. И вот, в шестой день недели ближе к заходу солнца бывает
у вышеупомянутой церкви величайшее стечение народа, мужчин и женщин, а также клириков со священниками. Как находящиеся во святом
граде Иерусалиме в субботу святой Пасхи ждут, чая увидеть огонь, сходящий с неба, так и простолюдины константинопольские в упомянутый день
стоят и ждут пред святым образом, чая увидеть, как по привычному поднимается завеса Божьей силой…”259 Як бачимо, Богородична ікона прямо
співставляється тут з Гробом Господнім – прообразом будь-якого християнського храму.
Цикл таких алюзій можна продовжити. Так, у самій Великій церкві
Константинополя – Св. Софії престол закривала Катапетасма – завіса
Єрусалимського храму, що розірвалася надвоє під час хресної смерті
Христа. Згідно з традицією, її принесли з Риму, де їй вклонялися іудеї, які
приходили в місто. На думку О. Лідова, Катапетасма Св. Софії Констан257
Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни: Очерки по церковной этнографии. – СПб., 2005. – С. 207.
258
Стерлигова И.А. Икона как храм: пространство моленного образа в Византии и
Древней Руси // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней
Руси… – С. 616.
259
Таррагонсий Аноним. О граде Константинополе // Реликвии в Византии и Древней Руси... – М., 2006. – С. 180.
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тинопольської мала вказати на статус вівтаря цього храму як нового Святая
Святих у новому “Храмі Соломона”260.
Уподібнювалася Скинії та храму і знаменита києво-печерська Богородична намісна ікона, яка також знаходилася за завісою. Зокрема, у патериковому Слові про прп. Аліпія Печерського йдеться, що голуб, який злетів до чудотворного образу, “не обрhтеся за иконою, ни за завhсою”
(підкеслено нами. – Авт.)261. Якщо ж намісна ікона Успенського собору у
символічному смислі була храмом, то в ній, вочевидь, був “закодований”
провідний образ-парадигма саме цього храму.
Б. Пітараки вважає, що існував символічний зв’язок між покровами
ікони та темою Боговтілення262. Дослідниця, зокрема, звернула увагу на
опис (1075 р.) “звичайного” п’ятничного дива Михаїлом Пселлом. Цей
автор зіставив підняття завіси на іконі Богоматері у момент сходження на
Неї Святого Духа з розірванням завіси ветхозавітного Храму у момент
смерті Христа. На думку Б. Пітараки, Михаїл Пселл був натхненний також
євангельским текстом та святоотецькою екзеґезою, які прославляють Богоматір як покров Втіленого Логоса. Виходячи з того, що покров чи завіса –
символ не тільки інкарнації, а й жертвоприношення, дослідниця пов’язує
“звичайне диво” одночасно з ідеєю Боговтілення та євхаристичної жертви.
Це дозволяє співставляти покров ікони Богоматері з літургійними покровами на Святі Дари та співвідносити таким чином “звичайне диво” з однією з найважливіших тем візантійського богослов’я263.
Симптоматично, що іконографічний тип Богоматері – Цариці Небесної чи Тронної Богоматері, який уособлювала намісна києво-печерська
ікона, у християнському мистецтві співвідноситься з догматом Боговтілення та Творення Церкви. Зв’язок іконографії Тронної Богоматері з
темою творення Церкви Христової простежується у багатьох візантійських
пам’ятках, зокрема у декорації головного храму монастиря Хосіос Лукас у
Фокіді (Греція) (Х ст.). У кафоліконі монастиря, побудованому у 1012–
1018 рр., мозаїчний ансамбль був створений у 30–40 рр. ХІ ст. У консі вівтарної апсиди храму представлено образ Тронної Богородиці. Це зображення тут співвіднесене з текстом псалму “Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни” (Пс. 93 (92):5). Цікаво, що над Тронною
Богоматір’ю на склепінні віми зображена сцена Зішестя Святого Духа,
тобто втілено ідею П’ятидесятниці, як свята, що знаменує народження новозавітної Церкви.
260
Лидов А.М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре… – С. 215.
261
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 173.
262
Pitarakis B.A. A propos de L’image de la Vierge orante avec le Christ-Enfant (XI–
XII siecles) // Cahiers Archeologiques. – № 47. – 1999. – P. 45-58.
263
Ibid. – Р. 52-58.
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На думку О. Етінгоф, центральний образ Богоматері на престолі в консі
вівтарної апсиди церкви Хосіос Лукас символізував Непорочне Зачаття,
Втілення, престол Премудрості, а також космічний характер Спасіння, а в
літургійному аспекті – виймання агнця з проскури та саме причастя в
Церкві264.
За аналогією можемо припустити, що в мозаїчному та в іконному образах Богоматері, які знаходилися у вівтарній частині Успенського собору,
була втілена ідея творення Церкви – прихід на Русь Христа (Боговтілення),
ідея, яка співвідносилася із літургісанням у вівтарі. Таким чином, у програму розписів вівтаря Успенського храму введено тему заснування Церкви. Це означає, що в кульмінаційний момент літургії вівтарний простір стає
місцем сходження Святого Духа та місцем Боговтілення.
Смислові акценти, вочевидь, пов’язувались із святом Успіння Богоматері, на честь якого був збудований кафолікон Києво-Печерського монастиря. Річ у тому, що за середньовіччя існувала паралель між темами Боговтілення та Успіння Богоматері. У середньовічному мистецтві сюжети
Різдва Христового та Успіння співвідносилися в есхатологічному та літургійному контекстах. Якщо Різдво Христове означало прихід у світ Спасителя, то Успіння Богоматері, яке зазвичай розташовувалося на північній
стіні храмів, а пізніше – на західній, означало кінець земної історії.
Перегук тем Боговтілення та Успіння Богоматері мав місце в розписах
стін наосу Великої Печерської церкви. Так, Павло Алеппський щодо зображень на північній стіні храму зазначив: “На стене всего этого места, начиная от верху, изображено Успение Богородицы и апостолы, восхищаемые
в облаках; каждый апостол имеет при себе ангела. Внизу же изображены
апостолы, собравшиеся вокруг мраморного гроба св. Девы; саван раскрыт,
и они, в изумлении, поднимают руки к небу, говоря: “Она вознеслась!”. Насупротив этого места они также в соборе, а хитон ее среди них”265.
Як аргументовано довів В. Сараб’янов, у первісному розписі Успенського собору монументальне зображення “Хмарного Успіння” розміщувалося на північній стіні, а на протилежній південній стіні храму розташовувалася така сама велика за розмірами сцена “Різдва Христового”266.
Розміщення останньої саме на південній стіні загалом відповідало візантійській традиції, проте, як гадаємо, мало і особливий зміст, пов’язаний з
давньоруськими реаліями. Річ у тім, що згідно з пророцтвом Авакума Бог
має прийти саме з півдня. Це пророцтво набуло на Русі вагомого значення,
адже воно згадується у давній “Службі” Володимиру Святославичу. Симп264

Этингоф О.Е. Образ Богоматери... – С. 39-66.
Путешествие Антиохийского патриарха Макария... – С. 52.
266
Сарабьянов В.Д. Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место
в истории древнерусской живописи. – Ч 1... – С. 97-117.
265
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томатично, що образ пророка Авакума присутній у фресковому циклі Георгіївського приділу Софії Київської де, як довела Н. Нікітенко, прославляється діяння Володимира Хрестителя у справі навернення Русі267. Тож,
сцена “Різдва Христового” розташована на південній стіні центральної
нави Успенського собору сприймалася в контексті ідеї приходу Христа на
Русь – її хрещення та постання Руської Церкви.
Тема Боговтілення є однією із стрижньових у богослужінні на свято Успіння Богоматері, позаяк прославлення Успіння Богородиці у літургійній
традиції нерозривно пов’язане з вшануванням Боговтілення. Абсолютно у
всіх частинах добового кола богослужіння на Успенське свято наріжною є
ідея Втілення Христа через Богоматір. Зокрема стихіри свята ставлять акцент на співвідношенні між самою подією Успіння та Боговтіленням, пояснюючи перше через останнє. Так, цей зв’язок встановлює вже перша стихіра “Приидите воспоем, людие, Пресвятую Деву Чистую, из Неяже
неизреченно пройде воплощся Слово Отчее, зовуще и глаголюще: благословенна Ты в женах, блаженно чрево, вместившее Христа. Того святым
рукам душу предавши, молися, Пречистая, спастися душам нашим”268.
У стихірах на літії Богоматір називається Ковчегом Божим, а у стихірах
на стиховні – Кіотом. Порівняння Богоматері з Ковчегом та Кіотом зустрічаємо впродовж усього святкового богослужіння, зокрема у тропарі,
стихірах на літії, у Величанні, у піснях обох святкових канонів, в алілуарії
літургії тощо. Взагалі Ковчег чи Кіот у службі Успіння є найвживанішим
прообразом Богоматері, і це не випадково, оскільки Ковчег одночасно є
символом Церкви Христової. Отже, Боговтілення під час Успенського
свята образно осмислюється як творення Церкви.
Сам Кіот чи Ковчег Завіту є найсвятішим предметом Скинії – ветхозавітного переносного храму, що уподібнюється космосу. У багатьох текстах
святих Отців та інших християнських письменників Богоматір уподібнюється космосу як вмістилищу Бога і Скинії як прообразу християнського
храму, та всім її святиням. У Слові св. Андрія Критського, що читається на
свято Успіння, Богоматір величається “непорочною скинією” та “кивотом
святині”, “живоносним ковчегом”, “світловидним світильником” тощо269.
У тропарі шостої пісні першого канону свята Успіння Пресвята Діва
також асоціюється не тільки з Ковчегом Завіту, а і з іншими предметами
Скинії: Світильником (Семісвічником. – Авт.), Золотою Кадильницею,
Ручкою та Жезлом, Скрижалями Завіту та з Трапезою270. В одному з найдавніших списків “Християнської топографії” Козьми Індикоплова, що
267
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знаходиться у бібліотеці Євангелістичної школи у Смирні і датується кінцем ХІ ст., представлена Богоматір-Світильник, Яка також репрезентує
іконографічний тип Тронної Богородиці271. У тексті “Християнської топографії” описані Скинія, Ковчег Завіту, священні предмети та посудини
Скинії, яким надана маріологічна символіка. Богоматір-Скинія зображена
тут в іконографічному типі Богородиця на престолі з Немовлям попереду272.
Богоматір-Світильник у такому ж іконографічному типі представлена
і у церкві св. Кіріакії у Поліохорі на о. Егіна (1680 р), причому тут Вона
символізує Богородичний Акафіст та уподібнюється “Светоприемной
свече” (рос.), що трактується у контексті Боговтілення273.
Особливо важливим для нас є те, що образи Богоматері-Ковчега та Богоматері-Скинії, які представлені у візантійському мистецтві іконографічним типом Тронної Богородиці, пов’язувалися з Успенським культом та з
Влахернами. Так, у Слові на Покладення Ризи VІІ ст., яке приписується
Феодору Синкеллу, константинопольська церква у Влахернах уподібнюється ветхозавітній Скинії, а ковчег з Ризою Діви Марії – Ковчегу Завіту:
“Но я… расскажу, при каком царе воздвигнут храм Богородицы во Влахернах, расскажу о скинии с ковчегом, о скрижалях Завета, об урне с манною
и о процветшем жезле Аарона, находящихся здесь”274.
Оскільки у святі Успіння найглибше розкривається символіка Богоматері-Ковчега та Богоматері-Скинії, можемо припустити, що перенесення ікони (Тронної Богоматері) з Влахерн у Києво-Печерський монастир, а згодом з Успенського храму Ветхого монастиря на місце будівництва
головного Києво-печерського храму мало глибокий символічний підтекст –
воно сприймалося як реальна процесія, що відбувалася під час Успіння Богоматері та як перенесення Ковчега Завіту з Сіона у храм Соломона в
Єрусалимі, що було прообразом творення Церкви. Саме це місце наводиться Іоанном Дамаскіним у Другому слові на Успіння Богоматері, де він
описує перенесення труни та Тіла Богородиці з Сіона у Гефсиманію. Це
Слово читалося у Сіонському храмі на Успіння. Богоматір уподібнюється
тут Ковчегу та Скинії, і ця паралель усвідомлюється в екклесіологічному
ключі, тобто в контексті ідеї творення Церкви275.
Але яким чином співвідносилися зображення Христа Пантократора
у центральній бані Великої Печерської церкви, Богоматері Оранти у її
271
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вівтарній апсиді та ікони “Тронної Богородиці”? Як думаємо, зображення Богоматері Оранти у символічному сенсі сприймалося невіддільним від образу Христа Пантократора, оскільки Втілення Премудрості
Божої – Христа, прихід Його у світ стався через Богородицю. Трактуючи
символіку образу Богоматері Оранти, представленого у вівтарній апсиді Софії Київської, С. Аверинцев пише про уподібнення Богоматері
Оранти Премудрості Божій та Церкві: “ця триєдність говорила візантійцеві про вознесіння до Божества тварі і плоті, про космічне освячення”276.
Знаменно, що на іконі “Богородиця Свенська”, що була списком зі
знаменитого чудотворного києво-печерського образу, Богородиця представлена на престолі, підніжжям якого слугують колони – загальновідоме
іконографічне кліше храму Соломонового – символу Премудрості Божої.
Богоматір, через Яку втілюється Премудрість Божа – Христос водночас
ототожнюється тут з Церквою – Троном Соломона (з храмом) та з Небесним Єрусалимом – символом Ґрада Божого – осердям християнської держави. Симптоматично, що у богослужінні Успенського свята Богоматір
також співвідноситься з Градом Божим та Храмом-Церквою277, яку утверджує Христос – Премудрість Божа278.
Образ Богоматері Оранти у консі вівтарної апсиди Успенського собору
та ікона “Тронної Богородиці” у сакральній зоні вівтаря могли створювати
у просторі храму окремі глибинні змісти саме в контексті богослужіння на
Успенське свято. Так, у другій стихірі на “Господи воззвах” вечірні свята
Богоматір порівнюється з Престолом Божим279, а у третій паремії вона асоціюється з домом і трапезою Премудрості280. Слова з книги Приповістей
Соломонових: “Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витесала. Зарізала те, що було на заріз, змішала вино своє, і трапезу свою приготовила”
(Пр. 9:1-2) є прообразом творення Церкви Христової через Євхаристію, з
якою асоціюється трапеза чи бенкет Премудрості.
Співвіднесення образа Тронної Богоматері з темою Софії-Премудрості
було традицією, яка мала візантійські корені, була дуже стійкою і спостерігається у давньоруському мистецтві. Зокрема у середнику ікони “Похвала
Богоматері” з Успенського собору Московського Кремля (кінець ХІV ст.),
яка ілюструє Богородичний Акафіст, зображено Тронну Богоматір. Як вважають, семантика цього головного зображення є спорідненою іконографічним типам, які виражають ідею Богоматері-Храму, Вмістилища Невміс276
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тимого. Основну ж ідею середника можна визначити як похвалу Божественій Перемудрості, що освятила Марію281.
Знаменно, що сам образ Богоматері Оранти має літургійну символіку,
яка співвідноситься з темою священства Богоматері. У середньовічному
мистецтві відомі зображення Богоматері Оранти, яка трактується, як “Дияконіса”. Як приклад можна навести образ Оранти у вівтарній апсиді кафедрального собору в Равенні (1112 р.), однією з найважливіших деталей
якого є дві стрічки – біла коротка, та золота довга, прикрашена дорогоцінними каменями. Ще Н. Кондаков вказав на літургійний зміст цих двох
стрічок, які викликають яскраву асоціацію з цілою низкою відомих богослужбових одіянь (єпитрахиль, орар, епігонатій)282.
Літургійна символіка образу Богоматері Оранти (тобто “Тої, що молиться”) передана вже самим жестом оранта, який у новітній іконографічній літературі все частіше інтерпретується як суто релігійний. Вважається,
що цей жест набув свого головного змісту ще у доконстантинівській Церкві
і походить від найважливішого іудейського богослужіння – щоденного
принесення у Святилищі храму “Жертви вечірньої” – ветхозавітного прообразу Євхаристії. Отці Церкви встановлюють символічний зв’язок жестів
священнослужителів у тлумаченнях псалму (Пс. 140:2): “Нехай стане молитва моя як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх – як жертва
вечірня!” (виділено та підкреслено нами. – Авт.). Отже, жест Богоматері
міг викликати літургійні асоціації та співвідноситися з жестом посиленої
молитви у найважливіші моменти богослужіння283.
Літургійну, і навіть євхаристичну символіку Богоматері Оранти, а
також її священицьку гідність підкреслює і вузький білий плат за Її поясом.
Залучивши широкий літургійний та іконографічний контекст, О. Лідов показав, що плат, який демонструвався на поясі чи в руках Богоматері, мав
нагадувати про євхаристичний плат та причастя в руки, гідним якого у середньовізантійські часи вважалися лише священнослужителі та сам імператор. Відзначимо, що традиція причастя в руки священнослужителів у вівтарі храму була відома не тільки у середньовізантійські часи, а й пізніше.
Зокрема Симеон Фессалонікийський (ХV ст.) зазначає, що священнослужителі причащаються у вівтарі “своїми руками та устами”284.
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“Белый плат прямо не отождествимый ни с одним конкретным литургическим предметом, сдержанно вводил тему участия Богоматери в евхаристическом таинстве и Ее священнодействия” – пише О. Лідов285.
Погоджуючись загалом з О. Лідовим, маємо, однак, вказати на ще
один, так би мовити, “функціональний” аспект (акцент) білого плату в образі Оранти. Річ у тім, що в перші часи християнства такий плат за поясом
носили дияконіси – почесні християнки, які мали особливі заслуги перед
Церквою, а тому їх навіть допускали у вівтар, де дияконіси виконували
певні дії. Цікаво, що у Візантії почесні церковні титули депутата і дияконіси носили імператор та імператриця, що знайшло своє відображення в
храмових розписах286. Зокрема фрескові зображення святих дияконіс з платами за поясом зустрічаємо в головному вівтарі Софії Київської. Відтак,
особливо наголошувалося, з одного боку, на літургійній ролі Цариці Небесної, з іншого – на святості царської (княжої) влади.
Враховуючи сказане, вважаємо, що образи Христа Пантократора, Богоматері Оранти та Тронної Богородиці, які знаходилися у вівтарній частині
Великої Печерської церкви, сприймалися єдиною просторовою іконою.
Завдяки цьому у сакральному просторі вівтаря була втілена софіологічна
ідея творення Церкви, яка усвідомлювалася у літургійному аспекті. “Явлена” у сакральному просторі вівтаря Успенського собору надсвітова подія
Боговтілення найбільше відповідала кінцевій молитві анафори – епіклезі,
коли під дією Святого Духа здійснюється перетворення хліба та вина на
Тіло та Кров Христові.
Отже, завдяки створенню просторової ікони в ієротопії Успенського
собору відтворювалася грандіозна подія – Боговтілення, себто Пришестя
у світ Христа Премудрості Божої, що асоціювалося з Пришестям Христа
на Русь, з народженням відчизняної Церкви. Ця подія відбувалася знов і
знов, отже вічно, під час кожної Євхаристії у вівтарі Великої Печерської
церкви в кульмінаційний момент перетворення Святих Дарів. Вівтар Успенського собору ставав сакральним центром – реальним місцем Втілення
Христа, звідки через літургісання іррадіювалася особлива божественна
енергія – благодать, що просвітлювала не тільки Києво-Печерський монастир; концентричними колами вона розходилася по всій “Руській
землі”, перетворюючи її територію в священний простір події Боговтілення – Святу Землю, на місце особливої присутності Богоматері, прообразами Якої є Свята Гора та Небесний Єрусалим.
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В контексті сказаного вельми важливою уявляється категорія “іконічного часу”, який багато в чому визначав просторовий образ, створений у
вівтарі Великої Печерської церкви. Драматично взаємодіяли принаймні
п’ять пластів: вічний час небесних явищ (Боговтілення), історичний час
євангельських подій (пришестя Христа у світ), ключовий момент історії
Русі (хрещення держави – прихід Христа на Русь), створення Великої Печерської церкви, освячене Божественним Одкровенням, та актуальний час
кожного літургісання у храмі.
Про те, що саме ідея хрещення Русі стала джерелом образних рішень,
покладених в основу декорації Великої Печерської церкви, свідчить давня
присвята вівтарів храму. У цьому сенсі неможливо переоцінити інформацію архідиякона Павла Алеппського, який бачив храм у 1653 р. Опис цього
самовидця – православного ерудита та вельми спостережливого мандрівника – є дуже цікавим, оскільки певною мірою дозволяє зрозуміти, як виглядав храм до пожежі 1718 р. та перебудов, пов’язаних з нею.
Павло Алеппський пише про чотири, але називає три вівтарі: головний – Успіння Богоматері, північний (жертовник) – Іоанна Предтечі та
на північ від нього – св. Миколая: “Церковь имеет четыре алтаря, наибольший – посередине…В северном алтаре священник совершает проскомидию на святом престоле. На самом верху арки этого алтаря написан образ
Иоанна Крестителя с двумя крылами, ибо престол в честь его…Через северные двери входишь в четвертый алтарь во имя св. Николая”287.
Який третій вівтар мав на увазі Павло Алеппський – невідомо. Враховуючи те, що він повідомляє про зображення архідиякона Стефана над північними дверми храму288, один з північних вівтарів, імовірно, присвячувався саме цьому святому. Така думка є логічною з огляду на те, що над
входом у храм Іоанна Предтечі Павло Алеппський бачив зображення Хрестителя289. Цікаво, що описуючи південний фасад Великої Печерської церкви, Павло Алеппський говорить про зображення на ньому Іоанна Богослова та Трьох Святителів, що дало привід М. Петрову зробити висновок
про існування на той час з південного боку церкви ще двох однойменних
вівтарів, а взагалі, як вважав вчений, з опису Павла Алеппського випливає,
що в середині ХVІІ ст. в Успенському соборі було 8 вівтарів : “…направо от
главного алтаря – непоименованный; налево – жертвенник во имя Предтечи; на северной стороне – придельная церковь Предтечи и алтарь св. архидиакона Стефана; на южной стороне – алтари Трех святителей и Иоанна
Богослова; на хорах – приделы прпп. Антония и Феодосия Печерских”290.
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В. Сараб’янов вважає, що присвята жертовника Великої Печерської
церкви св. Іоанну Предтечі не була характерною для Візантії, де Хрестителю зазвичай присвячувалися дияконники храмів291. Проте, на нашу
думку, цей висновок є занадто категоричним, оскільки у Візантії відомі випадки присвяти жертовників св. Іоанну Предтечі – покровителю священства. Як приклад можна навести католікон монастиря Дафні під Афінами
(ХІ ст.), у жертовнику якого розгорнуто Іоанно-Предтеченський цикл; тут
також зображені ветхозавітні первосвященики Аарон та Захарія.
Цікаву інформацю щодо розташування Іоанно-Предтеченського циклу
у візантійських храмах надає синаксарна (богослужбова) частина уставу
константинопольського монастиря патріарха Олексія Студита. Ця інформація, на яку не звертали уваги в науці, є тим більш цінною, що Студійсько-Олексіївський устав визначав богослужбове життя Києво-Печерської
обителі292. У православному ж храмі розписи були “функціональними”,
тобто відповідали за змістом богослужбовій відправі.
Про те, що вівтар з приділом Іоанна Предтечі знаходився у північній
частині кафолікону монастиря Олексія Студита свідчить і чин обновлення
головного монастирського храму у передсвято Успіння Богоматері – 14
серпня. Так, в уставі вказується, що відправа розпочиналася у “притворі”
св. Іоанна Предтечі, звідки хресний хід виходив до “прибоженика”, себто
нартекса, причому до його північної частини, оскільки далі процесія рухалася вздовж північної стіни храму на схід. Обійшовши храм, хресний хід
зупинявся спочатку напроти південних дверей притвору, а потім центральними дверима повертався до храму293.
Таким чином, присвята жертовника Великої Печерської церкви св. Іоанну Предтечі була спричинена передусім богослужбовими (синаксарними)
приписами уставу, який перейняв Києво-Печерський монастир від константинопольського монастиря Олексія Студита. Саме цей устав визначив
і розташування хрещальні св. Іоанна Предтечі з північного боку Успенського собору Києво-Печерського монастиря.
Присвята жертовників храмів св. Іоанну Предтечі мала глибоке богословське значення. Не слід забувати, що жертовник був місцем ієреїв, тому що
тут здійснювалась перша частина літургії (проскомідія). Саме тому “Єрминія”
приписує зображати в жертовнику Христа-Ієрея294. Священицьке служіння
291
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вищих ієрархів традиційно символізував і образ Іоанна Хрестителя, який вважався покровителем святительського сану. Давньоруські джерела згадують
візантійський звичай поставляти претендентів на царський та патріарший
престоли правицею св. Іоанна Предтечі, що мало підкреслювати роль царя
та патріарха як намісників Христа. Під час поставлення на київську кафедру
в 1147 р. Клима Смолятича собором руських єпископів без санкції константинопольського патріарха чернігівський єпископ Онуфрій виправдовував цей
факт словами: “Азъ свhдh, достоит ны поставити, а глава у нас есть святаго Климента, якоже ставять Греци рукою святаго Ивана”295.
Новгородський архієпископ Антоній, який відвідав Константинополь
у 1200 р., повідомляє, що в “царских золотых палатах” серед інших святинь
зберігається правиця Іоанна Хрестителя, “…и тою царя поставляют на
царство; и посох железен, а на нем крест Иоанна Крестителя и благословляют на царство”296. Таким чином, Іоанн Хреститель немовби “рукопокладав” патріархів Константинополя і як глава Церкви “вінчав” на царство імператорів.
Симптоматично, що у Києво-Софійському соборі постать Іоанна
Хрестителя фігурує над входом у жертовник, присвячений апостолу Петру.
Як показала Н. Нікітенко, таке поєднання образів св. Іоанна Предтечі та
св. апостола Петра є далеко невипадковим і ставить акцент на темі народження Руської Церкви – хрещенні Русі князем Володимиром297.
Цикл діянь св. апостола Петра, представлений у жертовнику Софії Київської, репрезентує цього святого як засновника новозавітної Церкви та
її первоієрарха, що знаходило перегук з образом Іоанна Хрестителя. Свою
першу проповідь Петро проголосив у день П’ятидесятниці після Зішестя
Св. Духа, події, яка поклала початок новозавітній Церкві. Згідно з “Діяннями апостолів” Петро є першохрестителем язичників, якими були русичі
до просвітлення їх вірою Христовою. Учнем св. апостола Петра був Папа
Римський Климент, мощі якого шанувалися як національна святиня Русі,
пов’язана з її хрещенням. Згідно з “Словом на оновлення Десятинної церкви” (1039), св. Климента надіслав Бог з Риму через Корсунь на Русь, щоб
утвердити тут християнство. Таким чином, культ святого апостола Петра
набув на Русі особливого церковно-політичного значення, оскільки руська
Церква володіла мощами його учня – “мужа апостольського” св. Климента, чим підкреслювалася спадкоємність між верховним апостолом та
руським ієрархом, акцентувалося покровительство Петра над Руссю298.
295
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Поєднання образів св. Іоанна Хрестителя та св. апостола Петра зустрічається у стінопису Спасо-Преображенського собору Мірожського монастиря (1140 р.) у Пскові. У жертовнику храму представлено Іоанно-Предтеченський цикл, а у західній частині нави цього компартимента – сцени з
історії св. первоверховного апостола Петра299. Як показали останні дослідження, джерелом образних рішень для псковського собору була Велика Печерська церква300. Тож, у живопису Успенського собору Києво-Печерської
лаври, вочевидь, проводилася паралель між образами св. Іоанна Хрестителя та св. Петра, причому головний акцент тут був поставлений на образі
Предтечі, зображеному в апсиді жертовника. Як гадаємо, таким чином у
сакральному просторі Великої Печерської церкви знаходили перегук теми
чернецтва та апостольства, інкорпоровані в концептуальну ідею хрещення
Русі – народження її Церкви.
Симптоматично, що каплиця св. Іоанна Предтечі, яка розташовувалася у північно-західному куті Великої Печерської церкви, була саме хрещальнею, що підтверджується уставом константинополського монастиря
прп. Олексія Студита. У чині освячення Предтеченського храму константинопольської обителі зазначено, що біля самих дверей церкви знаходилася
“велика цебер”, яка, безумовно, використовувалася саме для хрещення301.
Висловимо припущення, що церква св. Іоанна Предтечі Києво-Печерського монастиря могла призначатися не тільки для таїнства хрещення, а
й для чернечого постригу. Відомо, що хрещення та чернечий постриг
мають глибокі смислові паралелі.
Вочевидь, розписи жертовника Великої Печерської церкви та пов’язаний з ними апостольський цикл північного приділу храму втілювали ідею
вшановування засновників монастиря, які співставлялися з апостолами, а
їхній подвиг – з подвигом Володимира Хрестителя. Знаменно, що подібна
паралель проводиться у “Похвалі” прп. Феодосію, яка міститься у складі
Києво-Печерського Патерика: “Ибо людіе, съдящеи въ тьмh и в сhни
далече, видhхом свhт вhры апостолом нашим, посланным от Бога, князем
Владимером: самъ Бога познав святым крещеніем и намъ того показавъ
покровъ невhдhниа от душъ наших отъят, свhтлостію трисъставного
божества озарени быхом. Другый же путь, иже Христос учеником показа,
рекъ: а“ ще кто оставитъ отца и матерь, грады и села, стократно пріиметъ
зде в будущій век царство небесное.” От кого же увhдhхом сій путь и
бремя легкое Ісусово и кто есть показавый взяти крест и послhдовати
299
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Христу, точію сій преподобный отецъ наш Феодосіе? Бhша бо прежде
сего отходяще от мира и узкым путем грядуще, но от сего чинъ и устроеніе всhм въ Русіи манастыремъ предасть”302.
У “Похвалі” говориться, що прп. Феодосій був учнем прп. Антонія: “Ни
бо инъ никто же съвершенаго умръщвеніа преже его показа, яко же сей
съ учителем своим, блаженым Антонием…”303. Отже, заснуванням вітчизняного чернецтва прпп. Антонієм та Феодосієм порівнюється тут з апостольським діянням Володимира Святославича – хрещенням Русі. Цікаво, що
подібні паралелі мали місце і в розписах Успенського собору, описаних Павлом Алеппським. Так, повідомляючи про декорацію західного фасаду Великої Печерської церкви, він пише: “Над упомянутой западной дверью находится изображение Успения Богоматери, справа и слева от него
изображены два царя, построившие эту церковь; подле каждого из них
большое высокое окно; выше Богоматери дерево, на ветвях которого сидят
святые, а над ним еще три больших окна; между ними изображение Петра
и Павла, над коими изображены новые святые Антоний и Феодосий, слава
земли козаков…”304. Як бачимо, живопис часів Петра Могили проводив
пряму паралель між образами святих первоверховних апостолів, прпп. Антонієм і Феодосієм та руських князів – засновників Великої Печерської
церкви.
У контексті концептуальної ідеї хрещення Русі постання ії Церкви та
народження вітчизняного чернецтва слід розглядати і розписи дияконника
Успенського собору Києво-Печерської лаври. З пізніших часів нам відома
його присвята св. Архангелу Михаїлу. Сучасною наукою доведено, що вона
є автентичною. Підтвердженням цієї гіпотези є розписи Суздальського собору Різдва Богородиці (1230–1233) та Спасо-Преображенського храму
Мірожського монастиря у Пскові (1140), взірцем для яких була Велика Печерська церква305.
На південній стіні дияконника суздальського храму читається фрагмент композиції “Диво біля джерела у Віфезді” – сцена, що входить до
циклу діянь Архангела Михаїла. Цей самий сюжет, який майже не зустрічається у візантійському мистецтві, зображений і на південних вратах, що
прикрашали ще перший собор Володимира Мономаха (1101–1102).
У дияконнику Спасо-Преображенського храму Мірожського монастиря цикл діянь Архангела Михаїла зберігся майже повністю. Напівфігура Архангела Михаїла, представленого у лоратному одязі з жезлом та
302
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державою в руках, займає конху невисокої апсиди, а у люнеті західної
стіни Архангел фігурує в такій самій іконографії, проте у зріст, у величній позі на тлі пагорбів. Вважають, що тут знаходилась сцена “Низверження сатани”, проте нижня частина композиції втрачена. Нижче по периметру дияконника розміщений регістр сцен архангельського циклу,
що розпочинається у північній частині апсиди сценою “Вигнання Адама
та Єви з Раю”, та, розгортаючись праворуч, включає у себе “Навчання
Адама та Єви трудам земним”, “Боротьбу Якова з янголом”, “Лествицю
Якова”, та “Диво біля джерела у Віфезді”. На західній стіні по боках від
арки, яка веде у наос, розташовано сцену “Жертвоприношення Авраама”306.
Традиція присвячення дияконників давньоруських храмів Архангелу
Михаїлу походить від Софії Київської, яка є першою пам’яткою Давньої
Русі, де південний вівтар має таку присвяту та в якому розгорнуто широкий
архангельський цикл. Як показала Н. Нікітенко, ця традиція прийшла на
Русь з Візантії, що підтверджується однією з найпопулярніших пам’яток
давньоруської літератури – “Сказанням про св. Софію Цареградську”. В
основі цього переказу лежали візантійські сказання про створення св.
Софії, що були складені у ІХ ст., а у Х ст. перейшли у слов’янську писемність. Згідно зі “Сказанням”, імператор Юстиніан не знав кому присвятити
величний храм, який він зводив. Тоді йому через Архангела Михаїла було
дано одкровення про те, що Свята Софія звеліла Архістатигу перебувати у
храмі та берегти його. Відтоді Ангел залишився стражем Софії. Місце, де
він явився, було на правій стороні храму, воно шанувалася як велика святиня. У вівтарі Софії Константинопольської знаходилося зображення Архістратига Михаїла – охоронця храму307.
У науці усталилася думка, що поширення архангельського культу було
пов’язано з тим, що Архістратиг Михаїл вважався покровителям князя та
його воїнства. В Іпатіївському літописі під 1110 р. міститься розлога розповідь про ту поміч, яку надають ангели людям. Тут мовиться, що кожен
християнин і передусім усякий благовірний князь має свого ангела. Перше
місце серед них належить Архангелу Михаїлу, який “є ангел, приданий
людям”. Він боровся з дияволом заради тіла Мойсеєвого, він ополчився на
перського князя заради свободи народу Божого, він завернув ослицю Валаамову, заборонивши йому творити нечестиве волхвування, він меча оголив перед Ісусом Навином, прийшовши помогти йому, і таким чином звелів іти на противників308.
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Знаменно, що у давньоруській книжності і Мойсей, і Ісус Навин є
прообразами хрестителя Русі – Володимира Святославича. Так, у найдавнішій церковній службі св. Володимиру ХІІІ–ХІV ст. читається пряма паралель “Володимир-Мойсей-Ісус Навин”: “Иже волею и нужею к себе
всих призываеши, якоже древле Моисия, Иисуса”309. Це означає, що Господь покликав Володимира – нового вождя “народу Божого”, як колись
Мойсея та Ісуса Навина.
Як показала Н. Нікітенко, така паралель простежується у програмі розпису південного вівтаря Софії Київської, конху якого займає монументальна півфігура Архангела Михаїла, а на склепіннях розташовано шість
сцен архангельських діянь: “Низверження сатани”, “Боротьба Іакова з анголом”, “Явлення Архангела Гавриїла Захарії”, “Явлення Архангела Михаїла Валааму”, “Явлення Архангела Михаїла Ісусу Навину”310, а також
сильно втрачена фреска, що, однак, читається, – “Явлення Архангела Михаїла Агарі в пустелі”311. Цікаво, що образ Ісуса Навина, представлений у
Михайлівському вівтарі Софії Київської, фактично є прижиттєвим портретним зображенням Володимира Святославича312.
Вірогідно, присвята південного вівтаря Архістратигу Михаїлу та сюжети архангельського циклу, розміщені у дияконниках найдавніших храмів
Давньої Русі, у тому числі і в Успенському соборі, акцентували на темі хрещення Русі за Володимира Святославича.
Цей висновок дозволяє зрозуміти ідейну канву деяких сюжетів, що у
давньоруському мистецтві співвідносилися з культом Архангела Михаїла.
Одним з таких сюжетів є композиція “Чудо з руном Гедеоновим” поширена у давньоруських храмах. І зокрема у тих, для яких взірцем була Велика
Печерська церква. Так, цей сюжет зберігся в архангельскому циклі південних врат суздальського храму Різдва Богородиці та у присвяченій Архангелу
Михаїлу південно-західній капелі хорів церкви Петра та Павла у Смоленську (ХІІ ст.). Натомість, сюжет “Чуда” є досить рідкісним у візантійському
мистецтві, де він включається у Богородичні цикли та пов’язується з пророцтвами про майбутнє Втілення Ісуса Христа313.
309

Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. – М., 1994. – С. 251.
Лазарев В.Н. Мозаики Софии Киевской... – С. 54; Логвин Г.Н. София Киевская... – Ил. 188, 193, 194.
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Ця сцена майже не збереглася, її атрибутує Н.М. Нікітенко: Никитенко Н.Н.
Образы княжеской четы крестителей Руси в стенописи Софии Киевской: к проблеме
канонизации Владимира // Науковий збірник присвячений 1020-літтю хрещення Київської Руси-України. Матеріали науково-практичної конференції “1020-ліття хрещення Руси-України – із Києва по всій Русі”. – К., 2008. – С. 274-276.
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Там же. – С. 272-273. Дослідниця показала, що зображення в церковних розписах можновладних замовників в образах святих персонажів – характерна риса середньовічного мистецтва.
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Сарабьянов В.Д. Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры… – Ч. 2. –
С. 132-133.
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Знаменно, що історія Гедеона знаходить несподівану паралель у тексті
“Слова” про створення Великої Печерської церкви314. Так, згідно зі “Словом”, створенню Успенського собору передували знаменні події. Коли
грецькі майстри прийшли з Константинополя у Печерський монастир задля
будівництва храму, то запитали у прп. Антонія про місце, де має бути зведена
церква. Прп. Антоній відповів, що Господь явить їм те місце після триденних
молитов. Під час нічної молитви йому явився Господь і Антоній попросив
Його: “Хай буде по усій землі роса, а на місці, де велиш освятити храм, хай
буде суша”. Так і трапилося. На другу ніч прп. Антоній попросив повторити
чудо, але переінакшивши його: “Хай буде по всій землі суша, а на місці святому – роса”. У третій день, вимірявши місце храму золотим поясом варяга
Шимона, прп. Антоній попросив Бога підтвердити Свою волю вогнем. І тоді
впав вогонь з неба, і випалив дерева і кущі, і висушив росу, створивши долину “яка подібна до рову”, себто поглиблення для підвалин храму315.
Дослідник Патерика Д. Абрамович зазначав, що йому не відомі літературні паралелі патериковому “Слову”316. На це М. Сичов зауважив, що
попри велику начитаність автора “Слова”, було б важко бачити у тому місці
твору, де говориться про чудесне випадіння роси під час Одкровення
прп. Антонію Печерському, лише просте, узяте заради літературного прикрашення, повторення біблійної легенди про Гедеона та про орошене руно,
яке не було б пов’язане з моментом заснування певного храму. На думку
М. Сичова, автор “Слова” Симон міг узяти цей переказ не безпосередньо
з Біблії, а з пов’язаних з Печерським патериком місцевих житійних і літописних джерел, які мали у складі редакцій цей момент. Вочевидь, Симону
були відомі передання, що зберігалися у роді варяга Шимона, пише
М. Сичов, і вказує на кельтську легенду ХІІІ ст. про Аутберта Аврашнського, якому допомагає відшукати межі храму нічна роса, що рясно випала довкола місця майбутньої будови, залишивши саме місце сухим317.
Припущення М. Сичова про історичну конкретизацію автором
“Слова” біблійного сюжету та про зв’язок наведеного переказу з місцевими
джерелами уявляється цілком слушним; натомість варяго-кельтська генеалогія архетипу сказання здається доволі сумнівною. Справа в тому, що
простежена М. Сичовим біблійна паралель не може беззаперечно свідчити
на користь вказаної генеалогії, адже вся християнська культура черпала
314
Див.: Нікітенко М.М., Нікітенко Н.М. Щодо сказання про створення церкви
Печерської // Могилянські читання. – К., 1999. – С. 103-106.
315
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 1-8.
316
Абрамович Д.І. Исследование о Киево-Печерском Патерике как историко-литератруном памятнике. – СПб., 1902. – С. 183-184.
317
Сычев Н. На заре бытия Киево-Печерской обители // Статьи по славянской филологии в русской словесности. Сб. статей в честь акад. А.И. Соболевского. – Л., 1928. –
С. 291-293.
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сюжети й образи з текстів Біблії. З огляду на існування у християнській
традиції “мандрівних” стереотипних сюжетів, які співвідносилися з певними подіями (у даному випадку – із закладинами храму), не зайвим буде
припущення про можливість включення сюжету про “Руно Орошене” і в
інші перекази, пов’язані з аналогічною ситуацією.
Звернімося до Біблії. У Книзі Суддів, де говориться про Божі знаки
судді ізраїльському Гедеону, що він переможе, наводиться такий сюжет:
“І сказав Гедеон до Бога: “Якщо Ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, – то ось я розстелю тоді вовняне руно; якщо роса буде на самім руні,
а на всій землі сухо, то я буду знати, що Ти спасеш взавтра, і розстелив
руно, і вичавив росу з руна, – повне горня води. І сказав Гедеон до Бога:
“Нехай не запалиться гнів Твій на мене, нехай я скажу тільки цей раз,
нехай-но я спробую руном тільки цей раз: нехай буде сухо на самім руні, а
на всій землі нехай буде роса”. І Бог зробив так тієї ночі, – і було сухо на
самім руні, а на всій землі була роса” (Суд. 6:36-40).
Християнська екзегеза побачила у цьому тексті прообраз благодаті
Божої, що спочатку живила церкву іудейську, а після явлення Христа людству з Його спасительною місією оживила весь язичницький світ. Отже,
“Руно” є прообраз синагоги – церкви іудейської. “Суха земля” означає
язичницький світ, позбавлений Божої благодаті, “роса” символізує благодать Сина Божого.
Ориген та Ієронім дають ще одне тлумачення даному пасажу. Руно є
прообразом Діви Марії, зішестя роси небесної на руно означає Втілення
Сина Божого, після чого мертвенне єство людське, весь гріховний світ, образом якого є суха земля, стали благодатно орошеними318.
Обидва тлумачення розглянутого сюжету знайшли своє втілення у найдавніших творах києворуської літератури. Цей біблійний сюжет зустрічаємо у літописній “Промові філософа” під 986 р. Викладаючи Володимирові основи християнської віри, грецький місіонер говорить йому, що
“перше преображення було водою, як се прообразив Гедеон”. Переповідаючи далі епізод з Руном, філософ тлумачить його так: “Се й дало прообраз, що інші народи були колись сушею, а жиди – руном, потім же на
(інших) народах (стала) роса, тобто святе хрещення, а на жидах – сухо. І
пророки теж проповідували, що водою оновлення буде”319.
Симптоматично, що до даної теми звертається і митрополит Іларіон у
своєму “Слові про Закон і Благодать”, коли говорить про поширення серед
народів християнства і прихід його на Русь: “Раніше в Єрусалимі одному
кланялися Богові, нині ж по всій землі. Як сказав Гедеон Богу: “Якщо
рукою моєю спасеш Ізраїль, нехай буде роса на руні тільки, по всій же землі
318
319

Дьяченко Г., протоиерей. Полный церковнославянский словарь. – М., 1993. – С. 56.
Літопис Руський. – К., 1989. – С. 59.
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сухість”. І було так. По всій же землі сухість була спершу, коли ідольською
облудою народи одержимі були і роси благодатної не приймали, в Іудеї бо
тільки знаний був Бог і в Ізраїлі величаве ім’я Його, і в Єрусалимі одному
уславлювали Бога. Сказав же знову Гедеон до Бога: “Хай буде сухість на
руні тільки, по всій же землі роса”. І сталося так. Іудейство припинилося і
закон одійшов, жертви неугодні, кіот (Ковчег Завіту. – Авт.) скрижалі й
жертовник полишені були. По всій землі – роса, по всій землі віра розійшлась, дощ благодатний зросив, і купіль відродження синів своїх у нетління
вдягла” (переклад наш. – Авт.)320.
Отже, розглянутий біблійний сюжет набув актуальності й відповідного
місцевого забарвлення в часи християнізації Русі, причому в літописі, як і
в “Слові” Іларіона, цей текст витлумачений у контексті торжества Благодаті над Законом, Нового над Старим Завітом. Руські книжники обстоювали цим рівність усіх народів перед Богом – у тих історичних умовах це
був дієвий засіб протистояти універсалістським зазіханням Візантії, що
претендувала на роль “обраного народу”.
Як вважав М. Розов, “Слово” було виголошено Іларіоном під час освячення надбрамної церкви Благовіщення над київськими Золотими воротами, спорудження якої завершило створення міських укріплень. Можна
виснувати, що сюжет з руном, безперечно, пов’язувався з освяченням Богородичних храмів, тобто він міг входити до відповідних літургійних текстів,
які зберігалися при цих храмах. До тексту Патерика сюжет про руно, вірогідно, потрапив з Житія прп. Антонія, що випливає з контексту Сказання.
Своєю чергою, укладач Житія прп. Антонія міг використати текст чину освячення Успенського собору, що був складений до цієї знаменної події.
Відтак, присвята дияконника Успенського собору Архангелу Михаїлу та
сюжети архангельського циклу, серед яких, вірогідно, була сцена “Диво з
руном Гедеоновим”, впроваджували ідею хрещення Русі Володимиром Святославичем. Особливим чином наголошувалася рівноапостольна місія князяхристиянина, харизматичного лідера, який є духовним проводирем народу.
Оцінка Володимира як вождя обраного Богом народу отримала стійку
традицію у давньоруській літературі. У Житії Володимира читаємо: “Оле
чудо! Яко 2-и Иерусалимъ на земли явися Киевъ и 2-и Моисhй Володимиръ явися ”321. У “Слове о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича” (ХІV ст.), яке прославляє перемогу Дмитрія Донського
над татарами, говориться: “И умножися слава имени его, якоже святого и
великого князя Владимира, въскипе земля Руськая в лета княжения его,
320
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якоже преже обетованная Израилю”322. Все це відповідає давнім уявленням
про владу: лише праведні та мудрі правителі гідні забезпечити благополуччя та процвітання своєму народові.
Симптоматично, що на Русі існувала дуалістична паралель між князем
Володимиром та першим митрополитом Русі – Михаїлом, за якого була
хрещена Русь. Не випадково Петро Могила, який віднайшов мощі св. князя Володимира у Десятинній церкві, у 1635 р. передав їх основну частину
(голову) у Києво-Печерску лавру. Спочатку мощі св. Володимира перебували у церкві Спаса-на-Берестові, а згодом – в Успенському соборі. З описів собору ХVІІІ–ХІХ ст. дізнаємося, що святиня лежала тут у кованому
сріблом кипарисовому кіоті праворуч від головного іконостаса біля південної стіни давньоруської частини храму323, тобто у наві дияконника, присвяченого Архангелу Михаїлу.
Подібний зв’язок стає зрозумілим з огляду на візантійську концепцію
“діархії” – тобто поєднання світської та духовної влади у справі управління
країною. Архангельский культ мав особливий церковно-політичний сенс,
адже Архістратиг Михаїл вважався покровителем земної Церкви, зокрема
християнського люду Русі, на чому наголошує літописець, пояснюючи, що
до кожного народу приставлений один з Архангелів. Як ми показали вище,
культ Архангела Михаїла поширився на Русі не в кінці ХІ – на початку
ХІІ ст., як вважають дослідники, а набагато раніше – за часів Володимира
Хрестителя. Освячення у 1088/89 рр. Михайлівських храмів у Києві на Видубичах і у Переяславі, зведення у 1098 р. Михайлівської божниці в Острі,
а у 1108–1113 рр. – Михайлівського Золотоверхого собору в Києві пов’язане з ювілейними – 100-ми, 110-ми та 120-ми роковинами хрещення Русі.
Про поширення культу Архангела Михаїла за часів хрещення Русі свідчить
і тенденція іменування княжичів у родині Рюриковичів: хресне ім’я Михаїл, зокрема, отримали троє онуків Ярослава від його старших синів –
Ростислав Володимирович, який, до речі, народився у 1038 р., тобто в 50-ту
річницю хрещення Русі, Святополк Ізяславич та Олег Святославич, які народилися в середині ХІ ст.
Знаменно, що Успенський собор Києво-Печерської лаври був задуманий за Ізяслава, а закладений за Святослава Ярославичів, які дали ім’я Михайло своїм синам. Це засвідчує особливе шанування у княжій родині
Ярослава Архангела Михаїла, чий образ в середині ХІ ст. відтворюється на
печатях митрополита Єфрема і княгині Гертруди, дружини Ізяслава Ярославича і матері Святополка (Михаїла) Ізяславича, майбутнього будівничого Михайлівського Золотоверхого собору.
322
323

Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе. – М., 1973. – С. 181.
Болховітінов Е., митрополит. Описание Киево-Печерской лавры... – С. 271-392.
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Тема хрещення Русі та взаємопов’язана з нею ідея народження руського чернецтва, вочевидь, знайшли своє втілення і у чернечій програмі
Успенського собору. Якщо у храмах Візантії чернечі програми розташовувалися у західній частині, то на Русі – у вівтарній, та наближених до неї
компартиментах324. Зображення численних преподобних зустрічається на
передвівтарних стовпах і у вівтарній частині Софії Київської. Не виключено, що ця тема була продовжена та розвинена у Великій Печерській
церкві, яка слугувала взірцем для інших храмів Русі. На наше переконання,
причина такої топографії образів ченців полягала в головній концепції іконографічної програми Великої Печерської церкви. Як ми побачили вище,
взаємопов’язані між собою теми народження вітчизняного чернецтва та
хрещення Русі знайшли своє втілення у розписах саме вівтарної частини
Успенського собору. Тож зрозумілим стає зображення тут чернечого чину.
Проте, як вважаємо, існувало й інше смислове підгрунтя для розміщення зображень ченців у вівтарній частині храму. Як відомо, Києво-Печерський монастир був заснований як печерний, з печер розпочалося створення його сакрального простору. Печера, згідно з християнською
традицією, асоціювалася з вівтарем. Ця концептуальна думка багатогранно
втілилася в ієротопії лаврських печер. Як ми показали вище, вони сприймалися Святою Горою Голгофою, Гробом Господнім, який містично перебуває у вівтарі кожного християнського храму. Тож зображення чернечого чину саме у вівтарній частині Успенського собору мало підкреслити і
подвиг Отців Печерських, які на час розписів храму готувалися до канонізації.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що іконографічна програма
Успенського собору Києво-Печерської лаври втілювала ті ж самі концептуальні ідеї, що й архітектура храму – народження Руської Церкви та постання вітчизняного чернецтва. Ці ідеї були тісно взаємопов’язані та “перетікали” одна в одну. Велична подія хрещення Русі стала невичерпним
джерелом образних рішень, що впроваджувалися у давньоруських пам’ятках не тільки в період найбільш наближений до часів хрещення держави
Володимиром Святославичем, а й впродовж тривалого часу після цього.
Образ Володимира Хрестителя ототожнювався в давнину з ідеальним християнським правителем, якого прагнули наслідувати руські князі, в тому
числі – Ізяслав та Святослав Ярославичі, які разом із засновниками монастиря, преподобними Отцями Печерськими, розробили проект Великої
Печерської церкви – Успенського собору.
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Роздiл 5
НАДБРАМНI ХРАМИ ДАВНЬОГО КИЄВА У КОНТЕКСТI
ДУХОВНОЇ ПАРАДИГМИ НОВОГО ЄРУСАЛИМА

5.1. Золоті ворота у сакральному просторі
давнього Києва
Традиційно вважається, що надбрамні храми є унікальним явищем
середньовічної архітектури, оскільки вони, хоча і є включеними у систему
оборонних споруд, проте не несуть суто “практичних” захисних функцій.
Дослідники припускають, що Давня Русь не запозичила конструкцію
надбрамних храмів з Візантії і що подібні архітектурні комплекси, скоріш
за все, є втіленням ідей руських будівничих1. Поділяючи загальноприйняту думку, О. Комеч вважав, що традиція зводити церкви над воротами
міст належить Давній Русі. Проте вчений відзначив, що загальна концепція Золотих воріт давнього Києва має 1000-літню традицію: через візантійські зразки вона походить з римського зодчества. Дослідник називає
ворота Порта Деї Вероне в Ліоні, Порта Преторія в Аості та Порта Нігра
у Трірі, де зустрічається арочний та склепінчастий проїзд і невисокий
ярус над ним з низкою арочних прорізів та верхнім бойовим майданчиком2.
Одне з небагатьох досліджень явища надбрамних храмів належить В. Виголову, який вивчав храми Давньої Русі здебільшого в архітектурному аспекті3. Вчений дійшов цікавих висновків на підгрунті вивчення змін чисельності, дислокації та фортифікаційних особливостей надбрамних храмів,
виокремивши декілька типів подібних споруд – це міські храми, храми на
воротах кремлів і дитинців та монастирські надбрамні церкви. В. Виголов
відмітив той факт, що надбрамні храми міст, які з’явилися на Русі в ХІ ст.,
майже зовсім зникають у другій половині ХIII–ХV ст. Пізніше традиція будувати храми над брамами спостерігається у монастирях. На думку вченого,
це було пов’язано з появою вогнепальної зброї, в результаті чого міські надбрамні храми втратили своє фортифікаційне значення. Монастирські ж ворота, які на відміну від воріт середньовічних міст мали лише сакральну функцію, зберегли цю традицію. Аналогами давньоруських надбрамних церков
1

Высоцкий С.А. Золотые ворота в Киеве. – К., 1982. – С. 72.
Комеч А.И. Архитектура конца Х – середины ХІ в. // История русского искусства в
22 томах. – Т. 1: Искусство Киевской Руси: ІХ – первая четверть ХІІ века. – М., 2007. –
С. 166.
3
Выголов В.П. Надвратные храмы древней Руси // Памятники русской архитектуры
и монументального искусства.Столица и провинция. – М., 1994. – С. 3-36.
2
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В. Виголов пропонує вважати невеликі каплиці східно-християнських монастирів, які розташовувалися у фортечних баштах (піргах) над вхідними
воротами. Особливого поширення такі каплиці – “паракліси” отримали на
Афоні (Велика Лавра, Іверон, Ватопед, Каракала) та у Болгарії. Однак, як
зауважує дослідник, вони ніяк не були виявлені у зовнішньому вигляді
башти, як, наприклад, давньоруський надбрамний храм4.
Цікавим дослідженням надбрамних храмів є робота В. Сєдова, який залучив достатньо широку джерельну базу. Вчений вважає, що феномен надбрамного храму прийшов на Русь саме з Візантії. Трансляція на Русь конструкції церкви на воротах була результатом втілення на вітчизняних
теренах образу Константинополя – Нового Риму та Нового Єрусалима.
В. Сєдов переконаний, що у давнину над Золотими воротами Константинополя знаходився храм, який і став прообразом для архітектурного типу
надбрамного храму як у Візантії, так і на Русі 5.
В цілому, поділяючи концепцію В. Сєдова про “трансляцію” конструкції надбрамного храму на Русь з Візантії, все ж таки зазначимо, що на Золотих воротах Константинополя археологами не виявлено залишків храму,
до того ж, судячи з прямого свідчення поважного автентичного джерела,
храм Богородиці, який ще називався Єрусалимом, знаходився безпосередньо у стіні біля головних воріт Константинополя, а не над ними. Х. Лопарев наводить свідчення очевидця нападу русів на Константинополь у 860 р.
Георгія Хартофілакса. Цей середньовічний автор зазначає, що візантійський імператор Михаїл III під час облоги русами міста явився в Єрусалимський храм Богородиці, який знаходився всередині стіни біля Золотих
воріт. Георгій писав, що імператор Михаїл та патріарх Фотій, упавши ниць
на долівку Єрусалимського храму Богородиці всередині міста, молили Бога
про визволення столиці від нашестя русів. Х. Лопарев вважав, що Єрусалимом чи храмом святого Діоміда називався один з приділів храму Богородиці, що знаходився у стіні Константинополя6.
Архієпископ Сергій (Спаський) писав, що згідно зі слов’янськими прологами, які є редакціями місяцеслова Василія II, поблизу Золотих воріт
Константинополя знаходився храм святого мученика Діоміда7.
4

Выголов В.П. Надвратные храмы древней Руси... – С. 25.
Седов Вл.В. Новый Иерусалим в надвратных храмах Византии и Древней Руси //
Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. – М., 2009. –
С. 550.
6
Лопарев Хр. Старое свидетельство о Положении ризы Богородицы во Влахернах
в новом толковании применительно к нашествию Русских на Византию в 860 году //
ВВ. – М., 1895. – Т. 2. – Вып. 3. – С. 620.
7
Сергий (Спасский), архиепископ. Полный месяцеслов востока. Том III. Святой Восток. Части вторая и третья. – М., 1997. – С. 326. Але храм св. Діоміда не міг знаходитися всередині стіни, оскільки був монастирським.
5
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Точка зору Х. Лопарева щодо датування джерела була переглянута відомим візантиністом В. Васильєвським, який пов’язав цей текст з облогою
Константинополя в 619 р. аварами і приписав його авторство Феодору
Синкеллу. Даний висновок як більш достовірний визнано сучасною наукою. Ось цікавий для нашої теми пасаж джерела: “Итак, когда явившаяся
та саранча (авари. – Авт.) опустошала все окрестности города, царь покинул дворец и, пребывая в одежде частного человека, насколько можно
было, трудился и подвизался с проливанием слез, распростершись на земле
в храме Богородицы, который называется “Иерусалимом” и лежит внутри
ворот, именуемых “Золотыми” (курсив наш. – Авт.) 8.
Судячи з наведеного повідомлення Феодора Синкелла, Золоті ворота
Константинополя та інших міст, у тому числі і Києва, як найбільш священні, такі, що походять від єрусалимського прототипу, мали особливий
містозахисний сенс. Ось чому в Константинополі і Києві вони були розміщені з боку поля, звідки завжди чатувала небезпека, і ось чому вороги
всіляко намагалися взяти місто через Золоті ворота аби позбавити його вищого Богородичного захисту. І так само, як у константинопольському
храмі – “Єрусалимі” присвяченому Богородиці імператор підносив Небу
свої молитви, так само київський князь молився у надбрамному храмі за
свою країну і “люди своя”.
Цікаво, що у південній башті константинопольських Золотих воріт існує високе і досить просторе храмоподібне приміщення, яке нині місцеві
мешканці-греки здогадно ототожнюють з храмом св. Димитрія. Проте храм
св. Димитрія знаходився не в Золотих воротах, а поруч з ними: “А у Золотых
ворот святый Дмитрей и мощи его лежат” – записав Антоній Новгородський
(ХІІІ ст.)9. Ми, знайомлячись безпосередньо in situ з цим приміщенням, не
виявили якихось даних для ототожнення його з храмом св. Димитрія. На
нашу думку, це приміщення, яке справді нагадує собою церкву, влаштовану
всередині прибрамної башти, і є вищезгаданий храм Богородиці або “Єрусалим”. За часів турецького завоювання храм був пограбований і перетворений
на в’язницю. Можливо, свою назву “Єрусалим” він отримав через те, що був
пишно прикрашений золотом, про що зберігся переказ. Згідно з Об’явленням
Іоанна Богослова, Небесний Єрусалим зроблений з золота (Об. 21:18).
На нашу думку, Богородичний храм, розташований у стіні міста, міг
одночасно називатися Єрусалимом, оскільки у православній традиції Небесний Єрусалим є одним з прообразів Богоматері. Таким чином,
прибрамний храм Золотих воріт Константинополя мав Богородичну сим8
Положение ризы Богоматери во Влахернах // Реликвии в Византии и Древней
Руси... – С. 217-224, 220.
9
Антоний Новгородский. Описание святынь Константинополя // Реликвии в Византии и Древней Руси... – С. 195.
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воліку. Безперечно,
цей храм відігравав
особливу охоронну
роль тому, що Сама
Богородиця завжди
уявлялася “Стіною
Нерушимою”, “Захисницею градів”, як
Вона прославляється
в Акафісті.
Примітно, що
розташовані на північ від Золотих воріт
Золоті ворота Константинополя. Стамбул. ІV ст.
Константинополя
Бєлградські і Сіліврійські (Пігійські) ворота також мали подібні приміщення всередині фланкуючих їх башт-пілонів. З огляду на особливості візантійського стаціонального богослужіння, можна припустити, що й там
були розміщені прибрамні храми.
Так само, як у візантійській столиці, храм був влаштований у башті північної брами німецького міста Трір, яка отримала назву “Порта Нігра”,
тобто “Чорні ворота”. Вони були збудовані за часів імператора Константина, адже з 306 по 316 р. Трір був столицею об’єднаної Римської імперії.
Місто розглядалося як варіант постійного перебування імператора, замість
старого Рима. Церква у башті північних воріт Тріра, створена в ХІ ст., існувала до 1804 р., коли була знищена за наказом Наполеона. Виникнення
цього храму було пов’язане з ім’ям Симеона Стовпника Трірського, який
дружив з Поппо –
архієпископом міста. Вони познайомилися під час прощі до Гроба Господнього, після якого
Симеон переселився у Трір, де з 1028 р.
жив у маленькій
келії, влаштованій у
башті старих міських воріт. Святий
перебував у затворі,
де й був замурова“Порта Нігра” м. Трір, Німеччина. ІV ст.
ний після своєї смер382
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ті. Архієпископ Поппо перетворив “Порта Нігра” на християнський храм,
в якому 750 років правилася служба10.
Прибрамні храми відомі і в монастирях Візантії, зокрема на Святій Горі
Афон. Як приклад можна навести прибрамну церкву монастиря Івірон,
присвячену Пресвятій Богородиці Вратарниці. Цей однобаневий храм “на
чотирьох колонах” був збудований у середньовізантійські часи (Х ст.?) та
оновлений чи значно перероблений за часів валашського господаря Іоанна
Кантакузіна (1680–1683 рр.)11.
Вірогідно, не було особливої різниці у символічному значенні прибрамного чи надбрамного храму, останній також добре відомий у Візантії.
Наприклад, храм вивищувався над головним порталом Халки – входом у
священний палац візантійських царів у Константинополі. Сам палац був
містом-храмом з численними світськими та церковними спорудами. Церква над головними воротами палацу з’явилася за часів імператора Романа І
Лакапіна (920–944); вона була освячена 16 серпня, в той самий день, коли
в Константинополь урочисто внесли Манділіон – захоплений в Едесі нерукотворний плат з Ликом Христа. У Константинополі ця святиня була покладена у Фароській церкві Великого імператорського палацу. Знаменно,
що до свого перенесення у Константинополь, Манділіон знаходився безпосередньо у воротах Едеси, отже, мав значення святині, що оберігає місто
(його стіни). Відтак, сам день освячення храму Спасителя над порталом
Халки співвідносився з тріумфальним внесенням величної святині до
міста, що, вірогідно, означало тріумфальний вхід Христа до Нового Єрусалима – Константинополя. Крім того, у символічному сенсі перенесення
святині зображувало шестя Царя Христа на Голгофську спокутувану жертву, яка повторювалася на кожній літургії під час Великого Входу12. Отже,
співвіднесене з цією подією освячення надбрамного храму акцентувало і
його літургійну місію.
Окрім церкви Спасителя, над воротами Халки у Великому імператорському палаці Константинополя було ще декілька надбрамних храмів. Так,
над брамою, яка мала назву Монотірос, імператор Василій І Македонянин
(867–886) звів каплицю св. Іоанна Богослова. Каплиця над брамою (чи біля
брами) згадується у “Псамафійській хроніці” Х ст., каплиця св. мученика
Афіногена знаходилася на Слонових воротах або біля них13.
10
Любимый Трир [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.cirota.ru/
forum/view.php?subj=47715.
11
Седов Вл.В. Новый Иерусалим в надвратных храмах… – С. 566.
12
Х–ХІ века. Службы перенесения Убруса из Эдессы в Константинополь // Реликвии в Византии и Древней Руси... – С. 159-163.
13
Седов Вл.В. Новый Иерусалим в надвратных храмах… – С. 562-563.
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Джерела згадують також церкву над воротами Константинополя з боку
моря. Так, Лев Диякон, розповідаючи про невдалу спробу захопити імператорську владу куропалатом Левом, братом імператора Никифора II Фоки
у 971 р., говорить про браму під храмом св. Фоки: “Глубокой ночью вошел
Лев на корабль, пристал к крепости, проник через калитку, находившуюся
под храмом св. Фоки, в город и уже возмечтал, что обладает верховной
властью”. Місцезнаходження цього храму точно не відоме, згідно з повідомленням Лева Диякона, церква св. Фоки була розташована біля східної
приморської стіни. Ще один константинопольський надбрамний храм –
Христа Філантропа знаходився над воротами з південного боку міста. Церква була споруджена за часів імператора Олексія Комніна (1081–1118)14.
Відомі й дуже давні надбрамні храми, що збереглися у країнах візантійського культурного ареалу. Серед них – цікаві приклади монастирських
надбрамних храмів. Наприклад, головний портал монастиря Татев у Вірменії і досі увінчує храм Аствацацин, зведений у ХІ ст. Цей храм має вертикально орієнтовані пропорції, зсередини знаходиться невеликий банеподібний зал з нішами у всіх стінах, окрім західної. Сам монастир-фортеця,
заснований у ІХ ст., вважається видатною пам’яткою середньовічного вірменського зодчества, одним з найважливіших центрів науки та просвітництва15.
Існує надбрамний храм св. Іоанна Хрестителя і у Великій Лаврі на
Святій Горі Афон. Датування цієї маленької однобаневої церкви, розташованої над внутрішніми воротами обителі, невідоме. Судячи з характеру
мурування, вона належить до пізньовізантійського часу, а саме – до ХIII–
ХІV ст.16
Оскільки на сьогодні комплексне культурологічне дослідження феномену надбрамних храмів лише розпочалося, недостатньо осмисленими залишаються ідеологічні чинники появи, функціонального призначення та
символічного змісту таких споруд. Можливість і доцільність подібного підходу до проблеми зумовлена вже самим характером опертої на традиційність східнохристиянської культури.
Як показують чисельні студії з вивчення сакральної топографії середньовічних комплексів, тогочасне сприйняття мало дивовижну здатність до
“стиснення” та “розширення” простору, всесвіт виявлявся то монастирем,
то феодальним володінням, то міською спільнотою, а морфологічні одиниці: житло, храм, монастир, місто, країна – постійно уподібнювались
одна одній, були об’єктами покровительства Божого, Божої Матері і святих
14

Седов Вл.В.Новый Иерусалим в надвратных храмах… – С. 544-584.
Татев. Википедия. Свободная энциклопедия [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ru.Wikipedia.org/wiki/.
16
Седов Вл.В. Новый Иерусалим в надвратных храмах… – С. 566.
15
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і місцем їхнього перебування17. Отже, символіка та тісно переплетена з нею
функціональність надбрамного храму міста мали бути тотожніми з символікою та функціональним призначенням надбрамного храму монастиря
або дитинця .
Відомо, що на Русі надбрамні храми були достатньо звичним явищем.
Окрім київських Золотих воріт, храмом увінчувалися головні ворота Володимира-на-Клязьмі. Точна дата закладки воріт невідома – вони були збудовані у період 1158–1164 рр. Так, під 1158 р. літопис повідомляє про вокняжіння Андрія Боголюбського у Володимирі, про будівництво ним
церков та розширення міста18. Церква над Золотими воротами Володимира, так само, як у Константинополі та Києві, була Богородичною і присвячувалась Покладенню
Ризи Богоматері, освячена
вона була у 1164 р.19
З джерел відомо, що
ворота дитинця Володимира також прикрашав
храм. Так, під 1196 р. у літописі записано: “Заложи
блаженный епископ Иоанн
на воротех святое Богородици церковь камену во
имя Акыму и Анны в день
памяти пророка Иеремия
при благовернем и христолюбивом князе Всеволоде”20. Брама з церквою
свв. Якима та Анни була
розташована у північній
частині дитинця і знаходиЗолоті ворота Володимира-на-Клязьмі.
Росія. ХІІ ст.
лася напроти його головного храму, присвяченого Успінню Богоматері. Як вважає В. Сєдов, надбрамна церква свв. Якима та Анни уподібнювалася надбрамним церквам
Великого константинопольського палацу. Самі ворота дитинця можна
сприймати і як міські, і як палацові: вони стоять вздовж стін, що огороджують єпископський двір та княжу резиденцію21.
17

Гаряев Р.М. Проектировался ли русский средневековый город?.. – С. 111-133.
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 490-491.
19
Там же. – Т. 1. – Стб. 351.
20
Там же. – Стб. 412.
21
Седов Вл.В. Новый Иерусалим в надвратных храмах… – С. 563.
18
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За свідченням Повісті врем’яних літ, над воротами єпископського
двору Переяславля вихідцем з Києво-Печерського монастиря Єфремом
був зведений храм святого мученика Феодора, а біля брами – храм св. Андрія. Так, під датою 6597 (1089 р.) у літописі записано, що митрополит
Єфрем: “Бh бо тогда многа зданья въздвиже: докончавъ церковь святаго
Михаила, заложи церквь на воротhх городныхъ во имя святаго мученика
Феодора, посемъ святаго Андрhя у церкве от воротъ”22. Ці ворота були
досліджені археологами. Від них збереглися підвалини баштової вежі, над
якою і стояв, судячи з усього, храм23.
Вперше звернемо увагу на те, що Золоті ворота Володимира знаходяться у південно-західній частині міста, так само, як і головні ворота Константинополя та давнього Києва. Вхід у церкву Покладення Ризи Пресвятої Богородиці влаштований біля південної стіни воріт24, аналогічно
входові у прибрамну церкву константинопольських Золотих воріт. Вартий
уваги і той факт, що план Володимира-на-Клязьмі повторює план Константинополя – це витягнутий по осі південний захід – північний схід трикутник з верхівкою у північно-східному куті, де розташовувалися Срібні
ворота.
Цікаво, що назва воріт Володимира-на-Клязьмі – “Золоті”, “Срібні”,
“Мідні” перегукується з назвою воріт Константинополя25 і середньовічного
Спалато (Спліта) – другого за величиною міста Хорватії. Місто було засновано наприкінці III ст. н.е. римським імператором Діоклетіаном, який збудував тут свій палац, що є осердям старого Спліта. Територія палацу розділена майже на однакові чотири частини вулицями, що перетинаються
під прямим кутом. З півночі у палац ведуть Золоті ворота, з заходу – Залізні, зі сходу, так само, як і у Володимирі-на-Клязьмі – Срібні26. Знаменно, що в Золотих воротах Спліта за візантійських часів був збудований
храм, присвячений св. апостолу Марку27.
Особливо “багатим” на надбрамні храми був Великий Новгород, над
воротами дитинця якого з кінця ХII ст. зводилися такі споруди. Так, у
1195 р. на воротах, що виходили на міст через Волхов, новгородський ар22

ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 208-209.
Асеев Ю.С. Золоті ворота Києва та Єпископські ворота Переяслава // ВКУ. –
1967. – № 8. Серія історії та права. – Вип. 1. – С. 54-58.
24
Воронин Н.Н. Оборонительные сооружения Владимира ХII в. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:/www.russiancity.ru/dbooks/d01.htm
25
У Константинополі донині зберігаються рештки Срібних (Сіліврійських чи Пігійських) воріт, що розташовувалися на північ від Золотих. Мідні ворота – то ворота
Халки, які називалися так, бо над ними знаходився мідний образ Спасителя.
26
Экскурсии в городе Сплит[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://
old.marin.ru/croatia/split-excursions.shtml.
27
Сплит, Хорватия [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://abitato.ru/ru/artikles/cloatian-cities/split.html
23
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хієпископ Мартирій
побудував
кам’яну
церкву Покладення
Ризи та Пояса Богоматері. Від цього
храму ворота отримали назву “Пречистенські”28. В. Сєдов
вважає, що присвята
цього храму Великого
Новгорода, так само,
як присвята церкви на
Золотих воротах Володимира-на-Клязьмі, також має конЗолоті ворота Спліта (Спалато). Хорватія. ІІІ ст.
стантинопольський
прототип: свято Покладення Ризи та Пояса Богоматері пов’язані з містозахисними реліквіями Богоматері, які зберігалися у розташованих неподалік храмах Константинополя: Пояс Богоматері – у Халкопратійському
храмі, а Риза – у Влахернах. Дослідник відзначає, що ані Халкопратійська
базиліка, ані храм у Влахернах жодним чином не можна назвати надбрамними – це були великі окремо розташовані святилища. Проте за віруванням візантійців, свою допомогу та заступництво Богоматір надала після
молитов саме у цих храмах, які стояли біля стін міста, отже, вони мали
сприйматися як надбрамні або прибрамні. Тож після побудови надбрамного храму у 1195 р., що нагадував про Халкопратійське та Влахернське
святилище, Новгород також ставав ще одним просторовим образом-реплікою Константинополя – Нового Єрусалима29.
Зрозуміло, що й Київ “не випадав” з цієї традиції. У Повісті врем’яних
літ під датою 1037 р. міститься такий запис: “Заложи Ярослав город великый, у него же града суть Златая врата; заложи же и церковь святыя
Софья, митрополью, и посемь церковь на Золотых воротех святыя Богородица благовещенье, посемь святаго Георгия манастырь и святыя
Ирины. Ярослав же сей, якоже рекохом, любим бе книгам, и многы написав
положи в святей Софьи церкви, юже созда сам. Украси ю златом и сребром и сосуды церковными, и в ней же обычныя песни Богу вьздают в годы
обычныя”30. Тобто будівництво головної брами давнього Києва усвідомлюється в контексті загальної забудови міста. Про символічність воріт дав28

ПСРЛ. – Т. 3. – С. 234.
Седов Вл.В. Новый Иерусалим в надвратных храмах… – С. 555.
30
ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 151-152.
29
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нього Києва промовисто свідчить як
назва, так і архітектурний образ головних з них – Золотих,
увінчаних церквою
Благовіщення Богородиці.
Нам відома первісна назва лише Золотих воріт Русі, усі
інші назви київських
воріт – Софійські,
Лядські й Жидівські –
пізніші, так би моЗолоті ворота Києва
вити, “просторічні”,
бо явно не сакральні. Зокрема південні ворота “міста Володимира”, рештки яких виявлені археологами, були названі Софійськими (Батиєвими, Київськими) вже за помонгольської доби; Лядські (східні ворота) вперше згадуються під цією назвою у літописі під 1151 р.31; найбільш рання згадка про
Жидівські (західні) ворота, біля яких існувало єврейське гетто, міститься в
літописі під 1146 р.32 Дуже вірогідно, що ці давні київські ворота первісно
також мали сакральні назви Срібні, Мідні й Залізні, складаючи собою єдиний символічний ряд, оскільки в універсальному символізмі метали згруповані в увінчану золотом ієрархію33.
Таке припущення є можливим з огляду на візантійську традицію надавати металам особливого сенсу у символіці дверей або воріт. Слід зазначити, що у символічному контексті золото та срібло були тісно взаємопов’язані між собою. Найяскравіший приклад цього – Золота Палата або
Хрисотриклін Великого палацу візантійських царів у Константинополі, де
здійснювалась більша частина палацових обрядів та знаходився тронний
зал імператора. Двері, що вели до Золотої Палати, були зроблені зі срібла.
Вони відігравали значну роль у візантійському церемоніалі: срібними дверима, які у джерелах називаються “східними”, візантійські імператори виходили на іліак Хрисотрикліна, себто на відкриту терасу перед Золотою
Палатою; іліак слугував трибуною, на якій зупинялись головні учасники
церемонії, а під ним, вітаючи їх, стояв народ. Коли імператор проходив
цими дверима, їх притримували два кувікуларія. Цікаво, що так само, як і
31

ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 427.
Там же. – Стб. 326.
33
Керлот Х.Э. Словарь символов. – М., 1994. – С. 318.
32

388

Роздiл 5. Надбрамні храми давнього Києва...

у вівтарній огорожі храму, таких дверей у східній частині Хрисотрикліну
було три. Можливо, середні та головні двері призначалися для входів та виходів імператора, а бічні – для інших осіб34.
У західній частині Золотої Палати, напроти трьох східних дверей, зроблених зі срібла, знаходилися троє інших срібних дверей. Цими дверима імператор та його почет виходили з Золотої Палати та входили до неї з приміщення, яке називалося Трипетоном чи Орологієм. Крізь західні срібні
двері вводилися до Золотої Палати новохрещені діти, коли у середу великоднього тижня відбувався зворушливий обряд: імператор “христосувався”
з ними. У четвер цього ж тижня західними срібними дверима до Золотої
Палати входило духовенство, очолюване патріархом35.
Іншим прикладом наявності срібних та мідних дверей у прикрашеному
золотом приміщенні був Триконх – чудова тронна зала того ж таки Великого палацу. З описів Продовжувача Феофана зрозуміло, що зала Триконха
мала на північному, східному та південному боці по консі. Із західного, вхідного боку, золота стеля підтримувалася двома колонами, між якими знаходилися головні срібні двері. Обабіч цих центральних дверей були влаштовані мідні двері36. Отже, дверям Великого палацу візантійських царів,
зробленим із дорогоцінних металів, надавалося великого сакрального значення, двері ж середньовічного палацу уподібнювалися воротам міста.
Для з’ясування сутнісного значення головної брами давнього Києва
слід звернутися до символіки Золотих воріт Єрусалима, які мали ще одну
назву – “Ворота милосердя”. Важливо відзначити, що ці ворота наділялися
підкреслено есхатологічною символікою – колись
одразу за ними
починалася одна з
центральних вулиць міста, що
проходила зі сходу
на захід – до храму Гробу Господнього. У християнській традиції
символіка ЗолоЗолоті ворота Єрусалима
тих воріт Єруса34
Беляев Д.Ф. BYZANTINA. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. – Кн. 1. – СПб., 1891. – С. 17.
35
Там же. – С. 22.
36
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лима пов’язана з двома Пришестями Христа. За віщуванням пророків,
Месія має в’їхати в Єрусалим крізь Золоті ворота, що і здійснилося під час
Першого Пришестя. Усталеність та загальність цієї традиції засвідчує той
факт, що, відбудовуючи в ХVІ ст. фортецю навколо Єрусалима, султан Сулейман наказав закласти отвір під аркою Золотих воріт, перетворивши їх
на башту, аби закрити Христу шлях до міста. Вважається, що під час Другого Пришестя камені, що закривають прогін під аркою Золотих воріт, впадуть, і люди, поховані на великому кладовищі на західному схилі Олив’яної
гори, після Воскресіння першими побачать Спасителя. У полі зору Золотих
воріт Єрусалима розташована так звана Долина Кедрона, чи Долина Йосафата, де згідно з віруванням Церкви має настати Страшний суд. Ім’я
іудейського царя Йосафата, на честь якого долина отримала свою назву,
перекладається як “Божий суд” та обігрується у пророцтві Йоіля: “Нехай
збудяться й зійдуть народи в долину Йосафатову, бо сяду я там, щоб судити
всі народи з довкілля” (Йоіл. 4:12).
Есхатологічна
символіка Золотих воріт Єрусалима багатогранно
втілена
у
літургійній традиції. Сприйняття
головних воріт середньовічного міста або монастиря
співвідноситься з
літургійною образністю
Царських
воріт
вівта
Йосафатова долина. Ізраїль
ря християнського храму, які набувають особливого есхатологічного змісту під час євхаристичного дійства. Так, Малий вхід означає Перше Пришестя Христа та навернення невіруючих (хрещення). Зішестя архієрея з кафедри та виведення
оглашених з храму перед Літургією вірних означає Друге Пришестя Христа.
Зачинення Царських воріт, вхід Святих Дарів та співання Символу віри означає скінчення усього тимчасового та настання духовного світу37. Отже,
значення головних воріт середньовічного міста, так само, як сакральний
образ Царських воріт вівтаря, усвідомлювалося в контексті Боговтілення
37
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(Першого Пришестя Христа) та хрещення, що є запорукою Спасіння під
час Другого Пришестя, коли відбудеться Воскресіння людства.
Виходячи із сказаного, цікавою є думка В. Сєдова, що однією з провідних ідей, покладених в основу виникнення феномену надбрамного храму
як такого, є ідея поховання (смерті) та Воскресіння. Зі зведенням храму
над тріумфальною аркою середньовічного міста долався її язичницький
зміст, а урочистий в’їзд у місто (монастир, палац) проголошував тріумф
християнства. Таким чином, храм перетворював тріумфальну арку на
ідейно новий тип архітектурної споруди, робив її вертикальною, баштоподібною (чого раніше не було), що ототожнювало її з образом Ґрада Небесного, Нового Єрусалима. В. Сєдов вважає, що баштоподібна форма надбрамних храмів походить від грецьких та римських мавзолеїв і через це
відображує певний зв’язок надбрамного храму з ідеєю поховання та Воскресіння38.
Проте, на нашу думку, витягнута вгору баштоподібна форма надбрамного храму, який має символіку Небесного Єрусалима та акцентує ідею
смерті та Воскресіння, радше за все, походить не від грецьких та римських
мавзолеїв, а співвідноситься з Гробом Господнім, який з давніх часів символізує Небесний Єрусалим. Симптоматично, що у той самий час, коли у
Візантії поширюється традиція зведення надбрамних храмів, на кладовищах Франції, Іспанії, Австрії зводяться баштопоподібні споруди, круглі або
квадратні у плані, які мають порожній вузький простір зсередини, що йде
до самого верху. Як переконливо показав О. Лідов, ці “ліхтарі померлих”
були образом Гробу Господнього, а світло, що запалювалося в них – образом Благодатного вогню, що сходить на Гріб Господній у Велику Суботу
православного Великодня. Самі ж форми “ліхтарів померлих” могли походити від вертикальних лампад, в яких прочани (як Сходу, так і Заходу)
приносили Благодатний вогонь. Таким чином, “вічний”, невгасимий вогонь, піднесений над кладовищем, ставав свого роду іконою Воскресіння,
яка означала простір Нового Єрусалима, в якому наприкінці віків отримають спасіння праведники39.
Судячи з усього, есхатологічний зміст мали і Золоті ворота давнього
Києва. Архітектурний образ головного порталу Києва був вирішений у літургійному контексті єдності Христа і Богородиці в ідеальному граді – Новому Єрусалимі. І справді, Золоті ворота, які поєднували у собі башту з проїздом і надбрамний храм Благовіщення Богородиці втілювали символічні
мотиви врат, храму та башти, що було явним натяком на найважливіше
38
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святилище християнського світу – комплекс Гробу Господнього в Єрусалимі; вже у ранньовізантійський час цей комплекс величався “новим і
юним Єрусалимом”40.
Зоровий образ Нового Єрусалима створювало і замкнене кільце стін
середньовічного Києва, забудованого храмами і палацами, адже Небесний
Єрусалим уявлявся як храм, який ототожнювався з палацом-градом, осереддям храмів, у якому здійснюється безперервне богослужіння праведників. Колове оточення міста стінами також мало сакральне значення, оскільки створювало табуйований для сил зла окреслений колом священний
простір, тож і самим стінам надавалась особлива захисна сила. У тексті
Житія св. Євгенія Трапезундського (ХІV ст.) розповідається, як під час однієї з турецьких облог Трапезунда “он (імператор) со слезами молил Богородицу и призывал св. Евгения. Он шел вдоль зубцовых завершений вокруг
городских стен, обращаясь с плачем к Богу и умоляя о помощи. Архиепископ города, облаченный в священные одеяния архиерея, сам нес на плечах неоскверненный образ Пречистой Богородицы Одигитрии с Господом
Иисусом Христом на груди, который указывает путь праведным. Игумен
монастыря нес честную главу великого Евгения. Все священники и лучшие
из клира сопровождали их с молитвой…”41.
Цитований пасаж ллє яскраве світло на сприйняття людиною середньовіччя міських стін як особливого захисного сакрального простору.
Можна виснувати, що верхня обхідна галерея стін (у Давній Русі – заборола) середньовічного міста призначалася не лише для укриття та пересування учасників оборони, але й для літургійного обходу, в контекст якого
включалися й надбрамні (прибрамні) храми.
Так само, як імператорський палац – серцевина Священної Ромейської (Візантійської) держави, сприймався єдиним сакральним комплексом з тріумфальним входом-церквою, архітектура Києва створювала образ
єдиного священного простору, в центрі якого знаходився Софійський
собор і Богоматір Оранта як персоніфікація ідеальної Церкви і як перша
жителька Небесного Єрусалима, яка вводить до нього русичів-неофітів.
Отже, Золоті ворота Києва так само, як і головна брама Єрусалима,
Константинополя, Тріра, Спалато (Спліта), а дещо пізніше – Володимирана-Клязьмі, сприймалися “вратами Спасіння”, адже через них входили у
Град Божий – столицю християнської Київської держави. В зв’язку з цим
40
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41
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варто згадати, що в Богородичному Акафісті Богоматір іменується “вратами Раю”, “чесного таїнства дверми” і “дверми Спасіння” – таким чином,
не тільки Благовіщенський храм головних воріт Києва, а й самі вони уособлювали Богородицю – Браму Царства Небесного, через Яку прийшов
у світ Христос, тобто відбулося Боговтілення.
“Святі ворота” – давня, ще візантійська назва Царських воріт вівтаря,
що знов-таки містить у собі алюзію на літургійну природу київських Золотих воріт. Цікаво, що спостережливий архідиякон Павло Алеппський, який
у середині XVII ст. супроводжував Антіохійського патріарха Макарія в його
подорожі до Москви, звернув увагу на композиційний зв’язок у міській забудові Золотих воріт і Софії Київської. Описуючи Софію, він зазначив, що
“Висота царських воріт – шість ліктів; вивищується над ними арка, уподібнена тій, котра у міських воротах”. Отже, Павло Алеппський порівнював одну з високих арок воріт, яка збереглася до його часів, з тріумфальною
(вівтарною) аркою Софії Київської. Сучасні обміри обох пам’яток довели
справедливість такого порівняння .
У християнстві Благовіщення Богородиці, якому присвячена церква
на Золотих воротах, тлумачиться як початок Спасіння людства у Христі.
За літургійною традицією добове коло богослужіння починається з Великої
вечірні, на якій розгортається містерія історії Спасіння. Під час вечірні у
святковій стихирі співається Богородична пісня чи Догматик, у якій розкривається догмат про Втілення Господа від Пресвятої Діви. Під час співання догматика здійснюється важливе священнодійство вечірні – вхід з
кадилом. Як на літургії під час євхаристичного канону священик входить
у вівтар зі Святими Дарами для принесення Безкровної Жертви, так на вечірні – для принесення словесної жертви – молитви хвали, подяки. Вечірній вхід символізує Боговтілення, Царські ворота вказують на ті непрохідні
ворота, що їх бачив у видінні пророк Єзекиїль. Непрохідні ворота у православній екзегезі прообразують Богоматір, а сам вхід означає Втілення
Христа. Таке сприйняття підсилюється і самою конструкцією вівтарної
огорожі, адже Благовіщення, зображення якого традиційно фігурує на наверші Царських воріт, завжди розумілося як відправний момент Боговтілення.
Тож, доволі опукло виступає літургійна і місіонерська функція головної брами Києва. Золоті ворота, вочевидь, уподібнювалися Царським воротам вівтаря, на яких традиційно фігурує сцена Благовіщення, так само,
як вона фігурує в мозаїках і фресках на стовпах тріумфальних арок давніх
київських храмів. Ця класична схема, що відображала космічну природу
християнства, маніфестувала літургійний характер забудови ранньосередньовічного Києва, у храмах якого через відправлення Євхаристії знов і знов
відбувалася драма викуплення людства Христовою Жертвою.
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Богослужбове значення Золотих воріт акцентувалося і розміщенням
на них образу Богоматері, який згадується в Іпатіївському літописі під
1151 р., у розповіді про боротьбу за Київ Ізяслава Мстиславича з Юрієм
Долгоруким. Рать Ізяслава та його спільників, очікуючи Юрія, зупинилась перед укріпленнями міста біля Золотих воріт. Описуючи переговори
Ізяслава та його спільників – дядьків В’ячеслава і Ростислава, літописець згадує ікону Богоматері на Золотих воротах: “…и рече Вячеслав, озряся на святую Богородицю яже есть над Золотими вратами, а тои ны
Пречисте Господи судити с Сыном своимъ и Богом нашим, в сии век и
в будущимъ, то рекъ отпусти Гюргиева мужа” (себто посла Юрія. –
Авт.)42
Отже, судячи з літописного тексту, над Золотими воротами з боку поля
знаходився образ Богоматері з Немовлям. Цікаво, що до 1695 р. на руїнах
воріт стояв образ Казанської Божої Матері, перенесений згодом у Троїцьку
церкву Верхнього або Старого Києва. Духовний письменник ХІХ ст.
А. Муравйов навіть уважав, що ця ікона збереглася від давньої Благовіщенської церкви, спорудженої Ярославом43.
Образ Казанської Божої Матері відноситься до іконографічного типу
Одигітрії (Провідниці). Це суворе й величне зображення звернених до глядача образів Богоматері й Благословляючого Христа-Немовляти на Її
руках, тобто даний іконографічний тип акцентує Божество Отрока Христа
й акафісну тему єдності Христа і Богоматері. З іконою Богоматері Одигітрії
візантійські імператори ходили у воєнні походи й поверталися з них, везучи
ікону у тріумфальній колісниці, тому поняття Одигітрії співвідносилося як
із самим іконним образом Матері й Сина, так і з роллю цього образу в житті
імперії. За даними джерел, на зворотному боці знаменитої візантійської
ікони Одигітрії було зображене Розп’яття44, що також особливим чином
підкреслювало тему єдності Христа та Богоматері.
Знаменита Богородична ікона Одигітрія відігравала вельми важливу
роль у суспільному житті Константинополя. Причому значення святині усвідомлювалося в контексті захисної функції Одигітрії, яка мислилася святим оберегом столиці Візантійської імперії. З чудотворною іконою Одигітрії було пов’язане так зване “вівторничне диво”, що відбувалося по
вівторках у самому серці Константинополя на площі перед монастирем
42

ПСРЛ. – Т. 20. – С. 712.
Муравьев А.Н. Путешествие по святым местам русским. – СПб., 1846. – Ч. 2. –
С. 82.
44
Перо Тафур. Реликвии Константинополя // Реликвии в Византии и Древней Руси… – С. 243-245; Bacci M. The Legasy of the Hodetria: Holy Icons and Legends between
East and West // Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium. –
London, 2004. – P. 322.
43
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Одигон, розташованому на південному сході від головного храму міста –
Святої Софії45.
Константинопольська процесія з Одигітрією була відома з Х ст. – про
неї існує згадка у Житії св. Фоми Лесбоської46. Проте найповніше вона була
описана латинським паломником, який жив у столиці Візантії наприкінці
ХІ ст. – Таррагонським Анонімом. Одигітрія мала найбільше пошанування
серед інших святинь Константинополя, що був сакральним прототипом
для створення просторової образності Давнього Києва47.
Богослужбова процесія – хресний хід з Одигітрією був лише частиною
загального дійства – “вівторничного дива”, про яке збереглося багато свідчень ХII–ХV ст. грецькою, латинською, давньоруською та староіспанською мовами. Воно документовано у джерелах повніше, ніж будь-яка
інша подія у житті Константинополя. Найповніші описи цього феномену
візантійської культури збереглися у джерелах ХІV–ХV ст., наприклад, у
“Ходінні” Стефана Новгородця (1349)48 та в дорожніх нотатках іспанця Руї
Гонсалеса де Клавіхо49.
У наведених джерелах описується справжнє диво, що відбувалося у
Константинополі по вівторках: неймовірно важку ікону, яку ледве могли
підняти кілька чоловік, ставила на плечі одна людина – представник роду
тих, хто служив іконі Одигітрії. У цей час ікона ставала невагомою, наче
безплотною. Вона сама носила свого служителя, який перебував у екстатичному стані, причому рух ікони здійснювався по колу та навколо своєї
осі. Процесія, як і “вівторничне диво” з Одигітрією, були своєрідним літургійним та іконічним відтворенням подій облоги Константинополя
626 р., що й передано у Богородичному Акафісті. Згідно з переказом, тоді
святе місто було врятоване від аварів та персів заступництвом Богоматері
та Її чудотворної ікони. У середньовізантійський період ця подія була розцінена як дивовижний приклад заступництва Богоматері, яке потім багато
разів повторювалося. Саме з історією облоги Константинополя переказ
пов’язав створення Богородичного Акафіста та написання патріархом Сергієм кондака “Взбранной Воеводе победительная”50. За переказом, облога
була знята після винесення до стін міста реліквії Влахернського храму –
45
В ієротопічному контексті “вівторничне диво” розглянув О. Лідов. Див.: Лидов А.М. Пространственные иконы. Чудотворное действо с Одигитрией Константинопольской... – С. 325-372.
46
Halsall P. Life of the Thomais of Lesbos // Holy Women in Byzantium. Ten Saints Lives
in English Tradition. – Washington, D.C., 1996. – P. 311, 291-292.
47
Таррагонский Аноним... – М., 2006. – С. 174-189.
48
Памятники литературы Древней Руси. ХІV – середина ХV века... – С. 34-35.
49
Перо Тафур. Реликвии Константинополя... – С. 243-245.
50
Громова Е.Б. История русской иконографии Акафиста. Икона “Похвала Богоматери с Акафистом” из Успенского собора Московского Кремля. – М., 2005. – С. 47-58.

395

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

ікони Богоматері. Усю наступну ніч мешканці міста співали у Влахернах
подячну пісню Богородиці, яку склав патріарх Сергій, що отримала назву
“неседального гімну”, себто Акафіста, який всі віруючі мають співати
стоячи51.
Слід особливо відзначити, що образ Одигітрії перегукувався з темою
Богоматері-Нерушимої Стіни, оскільки спасіння Константинополя іконою Одигітрії, оспіване в Акафісті, було пов’язане з хресним ходом на чолі
з патріархом захисними стінами міста. Недаремно у вівторничному диві
рух відбувався по колу, що відтворювало рух стінами Константинополя.
Так, очевидець константинопольських подій 626 р. Феодор Синкелл у
своїй проповіді говорить: “розпинаючи себе заради усього міста за прикладом євангельського Христа, він (патріарх. – Авт.) у сльозах пройшов всією
стіною міста (виділено нами. – Авт.) і, немовби непереможну зброю показував образ Божий – і силам темряви, …які виднілися на Сході, і ворожим
фалангам на Заході”52. У пасажі йдеться про образ Розп’яття Христа, який
знаходився зі зворотного боку ікони Одигітрії. На думку О. Лідова, саме
Розп’яття сприймалося принциповою умовою дива, що сталося 626 р., та
умовою знаменитого “вівторничного дива”, коли неймовірно важка ікона
не лише втрачала свою вагу, але й була здатна літати по колу разом зі своїм
служителем. При цьому образи Богоматері з Немовлям та Розп’ятого
Христа на обох боках ікони нагадували про найвеличніші події християнства – Боговтілення через Богородицю та Викуплення людства Христом53.
Таким чином, крізь багатогранну образність Одигітрії – ікони, яка
увінчувала головний портал Давнього Києва, особливого звучання набув
наріжний догмат християнства – Боговтілення, що є ідеальним підгрунтям
Богородичного Акафісту.
Усе це дозволяє зрозуміти особливу акафісну тему ікони Богоматері
Одигітрії, розташовану на головній брамі Давнього Києва, а значить і символіку самих Золотих воріт. З одного боку – це тема Богородичного заступництва, захисту богообраного міста від будь-яких посягань ворогів, з іншого – це тема єдності Христа та Богоматері (Боговтілення) у справі спасіння
країни, міста, кожного християнина. На нашу думку, саме в контексті Богородичного Акафісту ікона Одигітрії, розміщена на Золотих воротах Києва,
перегукувалася у сакральній топографії міста з образом Оранти – Нерушимої
стіни, зображеної у консі центральної апсиди Софійського собору.
Богородичний Акафіст вплинув і на формування архітектурно-художнього образу Давнього Києва. За словами митрополита Іларіона, Ярослав
51
Громова Е.Б. История русской иконографии Акафиста. Икона “Похвала Богоматери с Акафистом” из Успенского собора Московского Кремля. – М., 2005. – С. 9.
52
Цит. за: Лидов А.М. Пространственные иконы… – С. 335.
53
Там же. – С. 335.
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Мудрий “предалъ люди твоа (Володимира. – Авт.) і град святей всеславней скорей на помощь христианом святей Богородици, ей же и церковь на
Великыих вратех създа въ имя первааго Господьскааго праздника святааго Благовещениа”54.
Богородиця у Іларіона уособлює осердя храму, храм – осердя ґрада,
ґрад – осердя усієї християнської ойкумени. Отже, символи храму, ґрада,
Вселенської Церкви і Богородиці є однорідними за своїм змістом і мають
тенденцію перетікати один в одного. Відтак, Богородиця стає символом
руської державності і акафісний образ Нерушимої Стіни, який пов’язувався з іконографічним типом Оранти, велично постає у вівтарях київських
першохрамів.
Центральна тема Акафіста – “словесної ікони” – це єдність Христа
(Йому присвячені алілуйні строфи) і Богородиці (строфи з приспівом
“радій”). Загалом Акафіст складають 13 кондаків і 12 ікосів (кондак є
темою, ікос – її розвитком). Форма Акафіста позначена числовою символікою: 24 строфи за числом букв грецького алфавіта від альфи до омеги передають символіку Христа Пантократора: “Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог, Той Хто є, і Хто був, і Хто має прийти, Вседержитель!” (Об. 1:8).
Кондаки (строфи з “алілуя”) присвячені Христу, ікоси (з “радій”) – Богоматері. Одначе останній тринадцятий кондак, що теж закінчується строфою
з “алілуя”, звернений не до Христа, а до Богоматері, причому він звучить
тричі, як найбільш значимий. Х. Кольтц, котрий присвятив спеціальне дослідження Богородичному Акафісту, який він називає “ядром руської духовності”, вбачає у цьому символ Втілення Христа і Спасіння людства
через Богородицю. Описуючи характер виконання Акафіста, Х. Кольтц зауважує, що в ньому немає змісту, абстрагованого від общини віруючих: співаючи Акафіст, вони переживають його так, начебто цей зміст складається
саме зараз, тут, у загальному виконанні. У зміні перспектив Акафіста “алілуя” співається “від особи” Архангела Гавриїла, Предтечі тощо і моління
переживається як таїнство історії, що твориться нині”55.
Тема Богородичного Акафіста простежувалася також у вирішенні купольної композиції головного храму Русі – Софії Київської. За реконструкцією Н. Логвин, Софія Київська завершувалася 25 куполами: над основним п’ятинавним об’ємом вивищувалося 13 куполів на високих
світлових барабанах, оточених 12 куполами без барабанів, а лише опертих
на вітрильники; 12 нижніх куполів завершували квадратні у плані приміщення другого поверху внутрішніх галерей. Саме таку кількість куполів
54

Молдован А.М. Слово о законе… – С. 97.
Cöltz H. Der Hymnos Akathistos – eine Keimzelle russischer Spiritualitat // Zum Millenium der Kiever Rus. – Gottingen, 1988. – S. 85-102.
55
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підтверджує “Список руських городов дальних и ближних”, складений, як
гадають, на зламі ХІV–ХV ст.56; раніше ці 25 куполів помилково відносили
до Десятинної церкви57. Висновок про те, що святу Софію вінчало саме 25
куполів підтримали Г. Логвин58 та Г. Вагнер59. Не заперечує цього і
О. Комеч60. Щоправда, інші дослідники обстоюють точку зору про перекриття згаданих галерей хрещатими склепіннями61. Полемізуючи з ними,
Г. Логвин слушно наголошує на тому, що перекриття другого ярусу галерей
мали бути аналогічними купольним завершенням внутрішніх галерей першого ярусу, над якими вони розташовані62.
Таким чином, цілком вірогідно, що в оригінальній купольній композиції Софії Київської, так само, як і в ієротопії Золотих воріт Києва, була
закладена провідна для новонаверненої Русі ідея Спасіння: 12 верхніх куполів, як 12 кондаків в Акафісті, символізували Христа Пантократора, 12
нижніх, як 12 ікосів – Богоматір, а центральний, 13-й купол, що увінчував весь пірамідальний масив храму, означав Спасителя, явленого світу
через Богородицю. Про значимість цієї ідеї в архітектурній композиції
храму свідчить те, що вона двічі звучить у перекритті його першого і другого ярусів. Аналогічний літургійний образ є центральною темою стінопису св. Софії, де Богоматір Оранта перебуває у молитовному предстоянні Христу.
На наше переконання, у сакральному просторі Давнього Києва ідея
Богородичного Акафіста поєднала не тільки Золоті ворота та Софію Київську, а й Десятинну церкву, що позначилося на присвяченні останньої
Богородиці, а Софії – Премудрості Божій (Премудрість є символом
Христа Вседержителя). Тож взаємопов’язане між собою присвячення головних київських храмів та символічна концепція Золотих воріт підлягали єдиній концептуальній ідеї, що провіщала прихід Христа на Русь з
Його спасительною місією. Концептуальну єдність цієї містобудівної
програми підтверджує той факт, що навіть ширина проїзду Золотих воріт
56
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60
Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца Х – начала ХII в.: Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. – М., 1987. – С. 207.
61
Асеев Ю.С., Тоцкая И.Ф., Штендер Г.М. Новое о композиционном замысле Софийского собора в Киеве // Древнерусское искусство: Художественная культура Х –
первая половина ХIII в. – М., 1988. – С. 13-27.
62
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(7,7 м) відповідала ширині центральних нефів Софії Київської та Десятинної церкви. Звернемо увагу на той промовистий факт, що Золоті ворота були орієнтовані на Десятинну церкву, адже від них починалася головна вулиця, що вела до Софії й далі через Софійські ворота – до
Десятинної церкви.
Єдина містобудівна концепція виразно проступає також у “Слові про
Закон і Благодать” митрополита Іларіона, котрий пов’язує між собою створення Десятинної церкви, Софії й укріплень із Золотими воротами, увінчаними церквою Благовіщення: тему починає і завершує розповідь про побудову Володимиром і Ярославом церков на честь покровительки Києва –
Богородиці: Десятинна церква, зведена на “правовірній основі”, є фундаментом нового ґрада, а увінчує його надбрамна церква Благовіщення, через
яку Бог передає граду Своє благословення. Софія ж є сакральною серцевиною ґрада, “на святість і освячення” якого вона створена. Отже, в інтерпретації Іларіона обидві Богородичні київські церкви перебувають у предстоянні Софії, яку Іларіон величає “Домом Божим” Премудрості, себто
Христа63.
Подібний висновок відповідає візантійській традиції згідно з якою головна брама міста перебувала у нерозривному символічному і топографічному взаємозв’язку з його головним храмом. Яскравий приклад такого бачення містить біографія Константина Великого, написана Євсевієм
Памфілом (ІV ст.), де мова йде про споруди в Єрусалимі. Згідно з цим джерелом, всі святилища є втіленням єдиного будівельного задуму, в якому
особливе місце займає брама. Починаючи свій опис з печери Гробу Господнього, Євсевій немовби рухається зсередини назовні, послідовно проходячи декілька брам, і закінчує свою розповідь описом головного порталу,
що знаходився з боку торгової площі, причому цей комплекс, згідно з автором, перебуває у глибокому символічному зв’язку з Царськими воротами
вівтаря храму Гробу Господнього64.
Мотив предстояння (адорації) виразно звучить і в розміщенні поруч із
Софією Київською храмів Георгія та Ірини, котрі, за аналогією з константинопольським прототипом, мали сприйматись її приділами. Святі великомученики Георгій та Ірина – юнак і дівчина знатного роду – символізували божественну війну зі злом (Георгій Змієборець) і божественну любов
та мир (Ірина – “мир”). Проблема добра і зла, покарання за гріх і нагороди
за праведність є темою Книги Приповістей Соломонових присвяченої Божественній Премудрості – Софії.
63
64

Молдован А.М. Слово о законе... – С. 97-98.
Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры... – С.76-77.
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У зв’язку з цим треба згадати, що однією з найулюбленіших пам’яток
давньоруської літератури є “Сказання про Святу Софію Царгородську”,
яке збереглося у численних списках, найдавніший з яких датується XV ст.
Хоча грецький оригінал зберігся в списках ХІІ ст., у Візантії цикл сказань
про створення Св.Софії склався ще в ІХ ст., а в Х ці сказання перейшли у
слов’янську писемність. У “Сказанні” розповідається, що Константин Великий, заснувавши Царгород, доручив його покровительству Богоматері і
створив три храми: на честь Премудрості, Миру й Сили65.
Взаємозв’язок культів Георгія та Ірини, що складають православно- літургійну феноменологію Софії, простежується і в розписі “митрополії руської”: недаремно великомучениця Ірина є центральним образом жіночого
компартименту приділу св. Георгія у Софії Київській; в консі апсиди приділу – монументальне погруддя Георгія Великомученика, а завершують галерею святих приділу медальйонні погруддя Софії, Віри, Надії й Любові,
себто святих жон, котрі мають імена головних християнських чеснот, які
складають поняття Святої Софії Премудрості Божої.
Звернемо увагу на меморіальний характер київських першохрамів,
який засвідчують дні їх освячень. Десятинну церкву і Софію Київську освятили 11–12 травня, на які не припадає жодне Богородичне чи христологічне свято.
К. Акентьєв вважає, що Київська Софія була освячена за чином освячення Константинополя і її посвятний напис відтворює заголовний
вірш алілуї цього обряду, подібно до того, як аналогічні надвівтарні написи інших найбільших храмів візантійського світу (наприклад, Св. Софії Фессалонікської і Св. Ірини Константинопольської) відтворювали
заголовні вірші прокімна (Пс. 64:5-6) загального чину освячення храму.
Вчений звертає увагу на те, що в одному з послань патріарха Фотія католікосу Захарії (875–876) вірш 45:6, цитований написом над київською Орантою, віднесений не до кафедралу Константинополя, а до
всього міста загалом, проголошеного Новим Єрусалимом християнської ойкумени, спадкоємцем Єрусалима євангельського і прообразом
майбутнього Царства Христа. Даний пасаж був навіяний святковим обрядом дня заснування Константинополя (11 травня), що був подібним
до чину освячення його кафедралу (23 грудня). Таке поєднання образів
Святого Ґрада і його головного храму походить від єрусалимської традиції66.
65
Вилинский С.Г. Сказание о Софии Цареградской в Еллинском летописце и в Хронографе // ИОРЯС. – СПб., 1903. – Т. 8. – Кн. 3. – С. 1-43.
66
Акентьев К.К. Посвятительная надпись Киевской св. Софии // Резюме сообщений ХVІІІ Международного конгресса византинистов. – М., 1991. – Т. 1. –
С. 21-22.
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Майже аналогічної точки зору дотримується М. Лісовий, котрий,
однак, зміщує ідеологічний вектор з “неба” на “землю”: на його думку, вже
в Х–ХІ ст. під знаком Софії відбувалось ототожнення Києва з “другим
Царгородом”, тобто “третім Римом”67.
За висновком В. Рички, дні освячення Десятинної церкви і Софії Київської, так само, як і “оновлення Царгороду”, “збігалися в одному церковному святі Богородиці Заступниці – Небесної Покровительниці обох
столиць”.
Н. Нікітенко пропонує й суто київський аспект вирішення проблеми,
причому в історичному ракурсі. Вона вважає, що дні освячення Десятинної
церкви і Софії Київської фіксують дату особистого навернення Володимира та його дружини в Корсуні, дату, що розглядалась у Давній Русі як
день її хрещення68.
Хрещення Київської держави, поза всяким сумнівом, вважалось у Давній Русі центральною подією вітчизняної історії, тому думка про меморіальний характер освячення київських першохрамів видається цілком логічною. Але до цього слід додати, що таке приурочення днів освячення
храмів мало узгоджуватись і з традицією Вселенського Православ’я. Ми
вже зазначили, що у Київській Русі, як і в інших країнах візантійського
світу, вирішення національних завдань здійснювалося в контексті універсальних християнських цінностей і понять Вселенського Православ’я.
Певна річ, що день освячення Константинополя, що фігурує у православних Святцях як велике свято, мав неабияке значення для Руської Церкви.
Однак у часи становлення етноконфесійної ідентичності дні освячень київських першохрамів, внесені у Святці як, власне, руські свята, мусили
також пов’язуватись з пам’ятною для Русі подією, яка співпала з освяченням Константинополя, що, безперечно, зайвий раз говорило про її значущість для руського світу.
Отже, найдавніші київські храми – меморіали руського християнства
посіли чітко запрограмоване місце у сакральній топографії столиці Русі,
освячуючи її космос (простір) та історію (час), внаслідок чого вони набули
сенсу Спасіння. Перші київські святині начебто предстояли кафедралу
Святої Софії, який, перебуваючи в оточенні храмів, присвячених Богородиці і святим, відігравав роль сакрального центру, Пантеону Київської держави. Це переконливо засвідчувало успадкування Києвом від Константинополя сакральної моделі “нового Єрусалима”, а відтак – християнську
67
Лисовой Н.Н. Под знаком Софии (к предыстории идеи “Третьего Рима”) // РимскоКонстантинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика
(ІХ Международный семинар исторических исследований “от Рима к Третьему
Риму”). – М., 1995. – С. 59-60.
68
Никитенко Н.Н. Русь и Византия… – С. 126-127.
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легітимізацію Русі. Легітимність нової державності реалізовувалася безперервним богослужінням у граді-храмі, адже метою Церкви є, говорячи словами Л. Карсавіна, “розвиваючи своє “небесне життя” у вищих сферах релігійності, сходити у світ і перетворювати його у Град Божий”69.
Чому ж головні ворота Києва називалися “Золотими”? Вважається,
що свою назву – “Золоті ворота” отримали тому, що це були головні парадні ворота, подібні до Єрусалимських та Константинопольських. Назва
воріт виводиться також від того, що їхні стулки були позолоченими70.
Проте таке тлумачення відштовхується від суто зовнішніх ознак пам’ятки.
Натомість, назва воріт, на наш погляд, символізує дещо більш значиме,
сутнісне. Отже, слід вникнути у глибинний сакральний зміст цього комплексу. Цікавим у цьому сенсі є спостереження відомого історика Києва
К. Шероцького, який пов’язує назву київських воріт з Золотими воротами
Єрусалима, причому останні згадуються у контексті Благовіщення Богоматері: “Згідно із сказаннями апокрифічних Євангелій, Золоті ворота Єрусалима зіграли неабияку роль в історії Пресвятої Діви і втілення Христа, в
чому і приховується початок історичного значення Золотих воріт Цареградських, Київських тощо. Через Єрусалимські ворота йшла Богородиця
до Єлизавети; й сама вона була вратами спасіння (виділено нами. – Авт.).
Розповідали, що після входу у Єрусалим ворота закрилися і навіть Веспасіан не зміг їх відкрити”. Історик підкреслює, що в цьому сенсі церква Благовіщення Богородиці на Золотих воротах Києва мала те історичне та символічне значення, яке випливало зі слів митрополита Іларіона – “щоб те
привітання, з яким ангол звернувся до Діви, обернулося до міста: “Радій,
благовірний граде, Господь з тобою” (переклад наш. – Авт.)71.
Як ми показали вище, Золоті ворота Києва з Благовіщенською церквою над ними та іконою Одигітрії акцентували провідну ідею Акафісту:
Втілення Христа через Богоматір, що є основним змістом свята Благовіщення. У християнській традиції Богоматір, через Яку втілюється Христос,
уособлює Скинію та всі її предмети, які, згідно з Біблією, були зроблені з золота (пор.: Вих. 25, 26,37,40).
Св. Іоанн Дамаскін, порівнюючи Пресвяту Богородицю зі Скинією, у
“Слові” на Різдво Богоматері пише: “Нехай схиляться знаменита скинія,
збудована Мойсеєм в пустелі з дорогоцінних та багатоманітних матеріалів
(Вих. 26:1), та скинія праотця Авраама, що була до неї (Бут. 18:1) перед
живою та умоглядною Скинією Божою. Адже ця (Скинія) не енергії Божої
явилася вмістилищем, а сутнісно перейняла Іпостась Сина Божого. Нехай
69

Карсавин Л.П. Культура средних веков. – К., 1995. – С.32.
Высоцкий С.А. Золотые ворота в Киеве... – С. 3.
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усвідомлять, що не може бути рівним з нею ковчег, “обкладений з усіх
боків золотом”, золота посудина з манною, світильник, трапеза та все
(інше) давнє (Євр. 9:1-3); тому що честь їм возносилась як її первообразам,
як тіням істинного первообразу” (переклад наш. – Авт.)72.
Богородична образність, яка увібрала в себе символіку золота, втілилася в мозаїчному зображенні Богоматері Оранти у консі вівтарної апсиди
Софії Київської. Богоматір представлена на золотому тлі, на Її голові та
плечах – пурпурово-золотий плащ – мафорій. За Апокаліпсисом, Небесний Єрусалим зроблений з “чистого золота” (Об. 21:18), отже, й Богоматір
Оранта – Нерушима Стіна, Яка одночасно символізувала стіну позаземного міста та уособлювала захисницю Києва, також явлена в сяйві золота.
Таким чином, епітет “Золоті” міг відноситись до головних воріт давнього Києва завдяки символіці Богоматері-Скинії, тобто завдяки образу,
в якому найглибше передано зміст Богородичного Акафісту. Симптоматично, що зображення Богоматері-Скинії у візантійському мистецтві співвідносилося саме з іконографічним типом Одигітрії73.
Висновки про Богородичний підтекст назви Золотих воріт Києва підтверджуються останніми дослідженнями графіті Софії Київської, які наголошують на особливому значенні Пасхалії для давніх русичів74. Потрібно
сказати, що Пасхалія лежала в основі середньовічної хронографії. У літературі про західноєвропейську середньовічну анналістику прийнято вважати, що найдавнішою формою анналів, з якої пізніше розвинувся цей
жанр, були короткі нотатки літописного змісту на полях великодніх таблиць. У середині ХІХ ст. М. Сухомлинов звернув увагу на те, що і у руській
рукописній традиції є така пам’ятка – літописні записи у рукопису
Син. 325. Вчений вважав, що руські літописи дуже схожі з західноєвропейськими анналами, адже літописи, так само, як і аннали, ведуть своє походження від записів на великодніх таблицях. До гіпотези М. Сухомлинова
щодо походження порічної форми руських літописів від літописних записів
на великодніх таблицях приєднався і Д. Лихачов75.
Одне з графіті, видряпане на зображенні св. Василія Великого в Георгіївському вівтарі собору, містить пряму дату – 1022 рік. У графіті йдеться
про Великдень, що має припасти на Благовіщення, тобто про Кіріопасху,
яка називається “златою”, себто золотою: “6530 (1022) на Пасце златои
господственнои дни. Про′сти”.
72
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Богослови перекладають слово “Кіріопасха” як “Господственна Пасха” – головна, істинна, справжня, тому що, згідно з церковним Переданням, Воскресіння Христа відбулося 25 березня, у день Благовіщення Богоматері. Кіріопасха знаменує єдність Христа і Богородиці, адже поєднує
в собі два головних свята на їхню честь. Церква розглядає Благовіщення та
Пасху як початок і кінець історії Спасіння, тому досить рідкісному збігові
цих свят (у ХІ ст. такий збіг стався лише в 1011, 1022 і 1095 р.) надавалося
величезного значення. У ХІ ст. Кіріопасха дійсно припала на 1022 р., повторивши тим найпершу Пасху. За середньовічними уявленнями кінець
світу мав настати саме на Кіріопасху.
Вживання слова “про′ сті” дозволив дослідникам зробити логічне припущення, що напис був зроблений раніше зазначеної дати, яку потрібно
зустріти гідно. Річ у тім, що слово “про′ сті” – складова частина літургійного
проголошення “Премудрість, про′ сті”, що означає “стійте уважно”, тобто
будьте готові для чогось дуже важливого. Ймовірно, автор мав на меті необхідність бути уважним, духовно очиститися, адже скоро можуть настати
останні дні існуючого світу.
Саме на Кіріопасху 1022 р., згідно з дослідженнями Н. Нікітенко, перший Київський митрополит-“русин” Іларіон, сучасник створення Софії,
виголосив своє знамените “Слово про Закон і Благодать”, у якому Софія
згадується як уже добре відома “всемъ округъниим странам”76. Цікаво, що
Іларіон у своєму “Слові” називає головну браму Києва не Золотими, а Великими вратами.
Відтак, можна зробити висновок, що свою назву – “Золоті” головні ворота Києва отримали на честь Богоматері після освячення надбрамної церкви Благовіщення на Кіріопасху 1022 р., яка у софійському графіті називається “златою”, тобто, на нашу думку, Богородичною. Подібна назва
головної брами Києва мала есхатологічний зміст, адже означала початок
та кінець історії Спасіння, до якої вводилася столиця Русі, а значить і вся
охрещена давньоруська держава. Есхатологічна символіка Золотих воріт
давнього Києва перегукувалася з символічним значенням Золотих воріт
Єрусалима, що уподібнювалися Богородиці, через Яку прийшов у світ
Христос – сталося Благовіщення та Боговтілення (Перше Пришестя
Христа), та біля яких під час Другого Пришестя (знову ж таки на Благовіщення!) відбудеться Страшний суд.
З іншого боку, назва головних воріт Києва – “Золоті”, що походить від
часу освячення Благовіщенського храму, втілювала ідею єдності Христа та
Богоматері у понятті “Церква”. Це підтверджується і числовою символікою
76
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Великодня 6530 р., або 1022 р. (1+2+2 = 5)*, який припав на 25 березня
(2+5=7). Обидва числа “5” та “7” є символами Богородиці, оскільки Вона
є прообразом Церкви. Число “5” є символом Церкви, тому що воно означає Христа та чотирьох Євангелістів; число “7” є символом Церкви, яка
має сім таїнств. Разом “5” та “7” складають “12” – число Небесного Єрусалима чи досконалої Церкви Христової.
Підсумовуючи все вищесказане, зазначимо, що в забудові давнього
Києва, так само, як його кожному храму, кожній святині, Золотим воротам, що стояли в сакральному кільці стін, відводилася своя символічна
роль. Так, профанний простір перетворювався на сакральний, реальна топографія – на loco sancta – місце Божественного простору. Створюючи
сакральний ландшафт Нового Єрусалима, ворота міста, надто головні –
Золоті, уособлювали неприступне святилище Богородиці-Заступниці й
були функціонально влаштовані як потужна фортифікаційна споруда. Ворота мали глибоку літургійну та богословську символіку, в якій головного
значення набула образність Богоматері. З Богородичною образністю, яка
плавно перетікала у символіку Церкви, була пов’язана назва воріт – “Золоті”. Вхід на терени Києва через Золоті ворота, влаштований під церквою
Благовіщення Богородиці (буквально – вхід “через Богородицю”, як і вхід
Христа через Її лоно), сприймався обрядом освячування людини перед
вступом на землю Нового Єрусалима. Ієротопічний задум головної брами
Києва впроваджувався в контексті єдиної програми його забудови, розробленої та започаткованої за часів Володимира Хрестителя, продовженої за
Ярослава та його нащадків.

5.2. Троїцька надбрамна церква в ієротопії
Києво-Печерського монастиря
Висновки, отримані нами в результаті дослідження місця та ролі Золотих воріт у сакральній топографії Давнього Києва є концептуальними і
для з’ясування символічного значення головної брами Києво-Печерського монастиря з Троїцькою церквою над нею. Річ у тім, що середньовічний монастир розбудовувався в контексті того ж ієротопічного бачення, що і стародавнє місто. Хоча певні відмінності, без сумніву,
* Під час “теософського скорочення” чисел, що означають роки, не має значення
подані ці роки від Сотворення світу чи від Різдва Христового, адже суми їх чисел дають
один і той самий результат. Наприклад 1022 р. у сумі складає число “5” (1+2+2 =5),
числовим еквівалентом 6530 р. також є п’ятірка (6+5+3 = 14=1+4=5). Цей феномен
можна пояснити тим, що різниця між обома способами обчислення часу (5508 р.)
складає дев’ятку (5+5+8=18=1+8=9). Сума ж дев’ятки з будь-яким числом у результаті
дає це число, “чудесно повертає” його до самого себе.
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існували, адже чернеча обитель презентувала образ Небесного Єрусалима більшою
мірою, ніж середньовічне
місто. Саме′ чернече життя,
що порівнюється у православній традиції з янгольським, є вельми відмінним
від життя мирського. Звідси
вся система образів, втілена у
сакральній забудові монастиря, інспірована не тільки
загальноцерковною, а й чернечою аскетичною традицією.
Головна брама з церквою
Святої Трійці над нею посідає
особливе місце у сакральному
просторі Києво-Печерської
лаври. Давньоруські джерела
не згадують цієї будівлі,
Троїцька надбрамна церква
однак,
той факт, що вона відКиєво-Печерської лаври. ХІІ ст.
носиться до найдавнішої історії монастиря не викликає сумнівів – стіни пам’ятки складені у техніці змішаної кладки (opus mixtum) у варіанті типовому для кінця ХІ – початку
ХII ст., а розміри плінфи (34 × 26 × 5) ідентичні цеглі Іоаннівської хрещальні77 (присвяченої св. Іоанну Хрестителю), збудованої біля північної
стіни Успенського собору на зламі ХІ–ХII ст., коли ігуменом монастиря
був Іоанн (1088– 1103)78. Більш пізні джерела – “Тератургіма” лаврського
ченця Афанасія Кальнофойського (1632) та “Синопсис” Інокентія Гизеля
(40-і роки ХVII ст.) називають фундатором храму чернігівського князя Святослава Давидовича (прп. Миколу Святошу), який прийняв чернечий постриг у монастирі у 1106 р. та був декілька років воротарем біля цих воріт.
1106 роком деякі дослідники датують і саму споруду, що підтверджують
форми будівлі та особливості будівельної техніки79. Інші науковці вважають, що браму з храмом над ним було зведено у період 1106–1108 рр.80 При
цьому, як можна зрозуміти, нижня дата фіксується роком постригу Свя77
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тослава Давидовича, верхня дата – повідомленням літопису про завершення будівництва монастирської трапезної81.
Конструкція Троїцької надбрамної церкви, у нижніх частинах якої
плінфа (цегла) чергується з грубо обтесаними валунами, а у верхній частині
переважає порядова кладка з цегли, говорить про участь у будівництві комплексу головних воріт Печерської обителі візантійських майстрів. Як показали останні дослідження у царині візантійського зодчества, подібні “варіації” кладки були властиві для храмів константинопольської школи,
починаючи з Х ст. Порядова кладка також мала місце у храмах Візантії, наприклад, пам’ятка Х ст. Мирелейон збудована майже виключно з цегли. Цікаво, що таких храмів збереглося небагато – як вважають, вони коштували
дорожче82. Деякі ділянки Успенського собору Києво-Печерської лаври
також збудовані виключно цеглою-плінфою без застосування каменю83.
У нижньому ярусі головних воріт Лаври розташований проїзд, а у бічних частинах – приміщення для воротарів. Церква на честь Святої Трійці
влаштована у верхньому ярусі. Вона є простим хрестовокупольним чотиристовпним храмом без апсидних півкіл. Зовнішні стіни будівлі декоровані
звичайними для архітектури тих часів пласкими нішами, барабан завершений так само, як і в Успенському соборі. На відміну від Благовіщенської
церкви київських Золотих воріт Троїцька надбрамна церква зводилась одночасно з воротами. Ю. Асєєв вважав, що у формах споруди та техніці її
будівництва видно руку майстрів Печерської школи84.
Деякі дослідники заперечують появу пам’ятки на початку ХІІ ст. Існує
думка, що Святі врата Києво-Печерської лаври з Троїцькою надбрамною
церквою над ними не могли бути збудовані до того, як монастир був оточений кам’яними стінами. Останні були зведені у другій половині 80-х –
першій половині 90-х рр. ХII ст.85, тому, як вважають, кам’яна брама з церквою були зведені у цей самий час, а до того вони були дерев’яними86.
Однак таке припущення є надто уразливим, оскільки не враховує висновків істориків архітектури щодо форм будівлі, особливості техніки кладки
та ідентичності цегли головної лаврської брами та Іванівської хрещальні,
81
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зведеної до 1103 р. Важливим контраргументом є й те, що у самому давньому Києві до мурованих Золотих воріт примикав вал з дерев’яною системою укріплень та дерев’яними стінами-заборолами87, що свідчить не
тільки про можливість, а й про традицію існування кам’яних воріт в оточенні дерев’яних стін.
Подібний факт, як думаємо, можна пояснити символічним значенням
головних воріт середньовічних міст та храмових комплексів. Як правило,
ворота були нерозривно символічно та функціонально пов’язані з головним храмом міста або монастиря. Як вже вказувалося вище, приклад такого бачення подає Євсевій Памфіл у складеній ним біографії Константина
Великого. Згідно з цим джерелом, усі святилища Єрусалима є втіленням
єдиного будівельного задуму, в якому особливого значення надано воротам88. Починаючи свій опис з печери Гробу Господнього, Євсевій рухається
зсередини назовні, послідовно проходячи декілька воріт, і закінчує свою
розповідь описом головного порталу, що знаходився з боку торговельної
площі.
Дуже цікавим є той факт, що ці останні ворота, згідно з Євсеєм, перебувають у тісному символічному зв’язку з Царськими воротами вівтаря
храму Гробу Господнього. Таким чином, Єрусалим земний постає образом
Єрусалима Небесного. Подібне бачення поширювалося на будь-яке середньовічне місто чи монастир, створення сакрального простору яких не уявлялося без воріт, що мали бути співдостойними чи, як казали візантійці,
“співмірними” головному храмові. Згідно з візантійською традицією ця
“співмірність” означала не стільки подібність за величиною, скільки подібність за символічним змістом та якістю. Уявити собі проект середньовічного міста або монастиря без воріт – все одно, що уявити вівтар храму
без Царських дверей. Так само головний портал Києво-Печерської лаври, вочевидь, був задуманий, збудований та сприймався у нерозривному зв’язку з головною церквою обителі – Успенським собором. Головна західна брама
Києво-Печерського монастиря втілювала у його сакральному просторі багатосмислову богословську концепцію, тобто несла, передусім, символічний зміст. Симптоматично, що з початку свого існування брама не мала
особливого фортифікаційного значення. Про це свідчить відсутність будьяких слідів бойового настилу в отворі воріт, що послаблювало захист в’їзду
в монастир у випадку штурму89. З іншого боку, виникає питання про функціональне призначення надбрамного храму, адже, певна річ, у будівельні
проекти середньовіччя вкладався не лише символічний зміст.
87
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Оскільки Святі ворота Лаври майже не вивчалися з точки зору їхньої
символіки – тобто з огляду на роль та місце у сакральному просторі КиєвоПечерського монастиря, пропонуємо поглянути на пам’ятку під іншим,
відмінним від існуючого кутом зору – в контексті концепції їх ієротопічного проекту. Саме такий підхід може дати відповіді на питання з історії
як самої головної Печерської брами з Троїцькою церквою над нею, так і з
історії Києво-Печерської лаври. В контексті цієї концепції крізь призму
середньовічних давньоруських та візантійських джерел пропонуємо розглянути і функціональне призначення надбрамного храму середньовічного
монастиря90.
Не викликає сумніву, що проводити таке дослідження потрібно в комплексі з вивченням символіки та функціонального призначення київських
Золотих воріт, адже сакральний простір Печерського монастиря був втіленням тієї ж образної системи, що і сакральний простір давнього Києва.
При уважному розгляді сакральної топографії Києво-Печерської лаври
впадає в око той факт, що так само, як і у забудові давнього Києва, всі храми
тут об’єднані єдиним символічним задумом. Про це красномовно свідчить
той факт, що виміри Троїцького храму, так само, як виміри Успенського собору, були виконані у римських футах, число яких є зовсім невипадковим91.
У попередньому розділі ми показали, що числова символіка відігравала одну
з найважливіших ролей у сприйнятті сакрального простору Великої Печерської церкви. Нагадаємо, що крізь призму чисел в архітектурно-художньому
образі храму було втілено синтезований образ Небесного Єрусалима-Богоматері-Церкви, в якому ці смисли перетікали один в одного. Хоча в архітектурно-художньому образі Успенського собору читаються всі числа від “1” до
“10”, а також числа “15”, “30”, “40” та “50”, особливого значення тут було
надано універсальному за символікою світового ладу числу “12”.
90
Цим питанням присвячені наші наступні роботи: Нікітенко М.М. Місце Троїцької надбрамної церкви у священній топографії Києво-Печерської лаври // Могилянські читання. Збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 331-339; її ж. Сакральний простір Києво-Печерського монастиря в контексті ідеї літургійного входу // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Кн. II. – Львів, 2004. – С. 499-506; її ж. О
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“врата покаяния” // Культ святых мест в древних и современных религиях. Тезисы
докладов и сообщений. VII Международная Крымская конференция по релегиеведению. Севастополь, 16–20 мая 2005 г. – С. 38-39; ее же. Символико-функциональная
роль надвратных храмов древнего Киева // Сугдейский сборник. – К.;Судак, 2005. –
Вып. II. – С. 265-275; ее же. Феномен надвратных храмов Киева // Давньоруське любомудріє. Тексти і контексти. – К., 2006. – С. 330-342; її ж. Надбрамні храми давнього
Києва в культурному просторі європейського середньовіччя (початок) // ПЦП. – К.,
2009. – Вип. 15. – С. 48-62.
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Наскільки великого значення числу “12” надавалося у середньовічних
будівельних проектах дізнаємося з візантійських джерел. Зокрема автор
VІ ст. Павло Силенціарій пише про те, що під час зведення бані Софії Константинопольської застосовувалася цегла, у 12 разів легша за звичайну. Під
час викладення кожних 12 цеглин священики читали молитви та вкладали
мощі святих у спеціально залишені отвори92.
Подібні дії стають зрозумілими, якщо пам’ятати, що купол, так само,
як і вівтар, за церковними уявленнями є найсвятішою частиною храму,
найбільш наближеною до небесних сфер – образом Небесного Єрусалима,
числом якого є “12”. Як показала Н. Нікітенко, число “12” (а саме 12 візантійських футів – 3,75 м) є сакральним модулем Софії Київської 93.
Знаменно, що висхідний модуль Троїцького храму також складає 12
римських футів і дорівнює трьом поясам варяга Шимона94. І це в руслі семантики задуму цього храму є закономірним, адже “12” є числом досконалої Церкви, оскільки символізує Небесний Єрусалим, а “3” є символом
Трійці, тобто свята, під час якого Церква народилася. Тож, виміри храму
акцентували ідею Трійці та Церкви, що перегукується зі смисловою концепцією Успенського собору.
Розташування Троїцької надбрамної церкви напроти Успенського собору Києво-Печерської лаври не є випадковим і несе на собі відбиток єрусалимської топографії. В Єрусалимі ще у ХII ст., як свідчить ігумен Даниїл,
поруч із Сіонською горницею – місцем сходження на апостолів Святого
Духа та народження Церкви, яке знаменує свято Трійці, знаходився дім Іоанна Богослова, де сталося Успіння Божої Матері.
Тема Трійці пов’язана не тільки з Сіоном, а й з Хевроном, де праотець
Авраам отримав одкровення про Троїчність Бога. Не виключено, що Троїцька надбрамна церква у семантичному сенсі уособлювала Хеврон, де відбулося явлення Аврааму Святої Трійці. Згідно з християнською традицією
Авраам є батьком усіх віруючих. Йому були дані обітниці стосовно Церкви
як ветхозавітної, так і новозавітної. Від Авраама починається новий відлік
Священної історії, через належність до його дітей (у духовному плані) розуміється саме поняття “вірний”, тобто віруючий. Описуючи Хевронський
комплекс, ігумен Даниїл говорить: “Хеврон же есть гора высока зело/.… А
от Хеврона до печере сугубей есть яко полверсты…. Печера же та сугубая
в камени иссечена, и в той печере есть гроб Авраамов и Иаковль. Ту бо
печеру купил у Ефрона Хетфеина на погребение себе и всему роду своему,
егда приде от Месапотамии в землю Хананейскую. В пещере лежат: Ав92

Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры… – С. 112.
Никитенко Н.Н. Русь и Византия... – С. 185-198.
94
Афанасьев К.Н. Построение архитектурной формы… – С. 250.
93

410

Роздiл 5. Надбрамні храми давнього Києва...

раам и Исаак и Иаков и вси сынове Иаковли…”95. Отже, топонімічно під
Хевроном розуміються і місце явлення Святої Трійці, і печери, де спочивають біблійні патріархи.
Цікаво, що Хеврон розташований на південь від Святої гори Сіон. Так
само на південь від Троїцької надбрамної церкви та Успенського собору
розташовані Ближні і Дальні печери, в яких найдавніші підземні церкви
Різдва Христового та Благовіщення репрезентують Віфлеєм та Назарет, а
загалом печери і Святі Отці, які в них спочивають, прообразують Хеврон
– місце поховання Авраама та всіх синів Ізраїлю. Подібне співставлення
стає зрозумілим, якщо пам’ятати, що у давньоруській культурній традиції
через призму православної ментальності переломилося осмислення не
лише новозавітної, але й ветхозавітної історії, оскільки друга стала прообразом першої. І якщо у новозавітні часи Святий Дух зійшов на апостолів,
коли ті перебували у Сіонській горниці, то у ветхозавітні часи Свята Трійця
явилася праотцю Аврааму у Хевроні. Якщо Велика Печерська церква у семантичному плані уособлює Святу гору Сіон, де сталося Успіння Богоматері, то Троїцька надбрамна церква містить топос не лише Сіону, а й Хеврону, причому її присвята співвідноситься з печерами, де спочивають
засновники руського чернецтва.
Церква, яка народилася під час свята Трійці на горі Сіон, завжди порівнювалася із станом Ізраїльським у його Виході з Єгипту. Згідно з чернечою традицією під “станом Ізраїльським” розумілися ченці, які вийшли
з “мисленого Єгипту” – тобто із світу під проводом святих Авраама й Мойсея. У чернечій традиції святі Авраам і Мойсей завжди були прообразами
стовпів чернецтва, передусім святого Антонія Великого, а він, своєю чергою, став небесним покровителем засновника Києво-Печерської лаври
прп. Антонія Печерського. У Києво-Печерському патерику знаходимо порівняння другого засновника монастиря прп. Феодосія Печерського як зі
святим праотцем Авраамом96, так і з Антонієм Великим97, і з пророком
Мойсеєм98. Як показав В. Лур’є, символічна паралель Авраам–Мойсей–
св. Антоній Великий має дуже давні корені і є поширеною у чернечій традиції99. Торкаючись витоків такого прообразування, В. Лур’є наводить
слова одного з подвижників єгипетського Скита авви Пафнутія, який пояснював святому Касіану одну з засад чернецтва про те, що існують три
види зречення світу, коли покликання буває від Бога, через людину та
95
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через злидні. Покликання від Бога порівнюється зі служінням прп. Антонія
Великого, коли він, так само, як праотець Авраам, був призваний до духовного життя Самим Творцем. Далі прп. Антоній порівнюється з Мойсеєм,
оскільки “сини Ізраїлю” були звільнені Мойсеєм від роботи єгипетської”,
так само, як ченці позбавилися гріхів завдяки прп. Антонію Великому100.
Отже, прп. Антоній Великий, як новий Авраам, отримав покликання
від Бога і став “батьком” нового народу Божого – ченців; як новий Мойсей він дав новий закон чи новий Завіт новому Ізраїлю, тобто ченцям.
Прийнятий Авраамом “Закон Завіту” – це особливий стан особистого
Завіту з Богом, причому Авраам у ньому виступає батьком Ветхого Ізраїлю і батьком Нового Ізраїлю, тобто ченців. У цьому сенсі Авраам є
батьком і керманичем того Виходу, під час якого Новий Ізраїль (ченці)
укладає Новий Завіт з Богом. Подібний Вихід зі світу – “странничество”
є фундаментальним визначенням самого чернецтва. У всі подальші часи
чернеча традиція продовжує виводити “странничество” від Авраама. Наприклад, у знаменитій “Лествиці” Іоанна Лествичника говориться:
“Жоден такою мірою не віддавав себе странничеству, як той Великий
(Авраам. – Авт.), який почув: “піди від землі твоєї, й від дому твого, й від
дому батька твого й при цьому був покликаний у чужу і варварську землю” (переклад наш. – Авт.)101.
Біблійні образи Авраама та Мойсея, що стали прототипами Отців чернецтва, в тому числі прпп. Антонія і Феодосія Печерських, традиційно
співвідносилися з ідеєю Трійці. Так, основні події життя праотця Авраама
трапилися не лише у Хевроні, де йому явилася Свята Трійця, а й на горі
Сіон, де патріарх приносив у жертву Богу свого сина Ісаака і на якій у новозавітні часи на свято Трійці на апостолів зійшов Святий Дух і народилася
Церква. Подібні паралелі зустрічаємо у стінописі Софійського собору
Києва. Так, стінопис західної частини південних хорів храму містить сюжети: “Зустріч Авраамом трьох янголів” (странників) – цей сюжет прообразує Трійцю, а також “Жертвоприношення Ісаака” – символ євхаристичної жертви Христа, тобто укладення Завіту з Богом, що також пов’язано з
ідеєю Трійці чи П’ятидесятниці, яка символізує народження Церкви. Ця
сцена не випадково перегукується з розташованим напроти неї сюжетом
північних хорів – “Гостинність Авраама” (“Трійця Ветхозавітна”). Не випадково й те, що під південними хорами лицем до вівтаря зображено сцену
П’ятидесятниці – “Зішестя Св. Духа на апостолів”. Ця сцена замикає
собою підбаневий христологічний цикл і символізує народження Церкви.
100
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Варте уваги й те, що поруч зі сценою “Жертвоприношення Ісаака” написано величний образ невідомого преподобного. Він відрізняється своїми
пропорціями від приземкуватих, великоголових фігур святих на стінах собору. Витягнута фігура цього святого, його маленька голова немовби акцентують ідею піднесеності до Неба, “Лествиці Небесної”. Облачення святого і місце його образу в аристократичній частині собору, на княжих
хорах, дозволяє вбачати в ньому не простого преподобного, а знатного ігумена, можливо, прп. Іоанна Лествичника, з яким він виявляє іконографічну аналогію.
Прп. Іоанн Лествичник – уславлений синайський ігумен, у церковній
традиції він вважається одним зі стовпів чернецтва і порівнюється як з Авраамом, так, особливо, і з Мойсеєм, адже так само, як Мойсей дав Закон
Ізраїлю, так й Іоанн дав закон духовного життя ченцям102. Створена ним
“Лествиця” є нічим іншим, як духовним керівництвом до чернечого життя.
Знаменно, що всі вищезгадані сюжети південних хорів Софії розташовані
в Апостольському приділі (св. Андрія Первозванного), що у контексті
всього розпису цієї частини хорів є прозорою алюзією на Сіонську горницю.
Тож, зрозумілою у цьому зв’язку є присвята надбрамного храму КиєвоПечерської лаври Святій Трійці. Як думаємо, така присвята є своєрідним
переломленням традиції пошанування засновників обителі – прпп. Антонія
і Феодосія не тільки Отцями руського чернецтва, а й апостолами нового –
рівноангельського життя у Христі. Скоріш за все, така присвята надбрамної
церкви випливає з ідеї народження руського чернецтва, яка співвідноситься з епохальною подією постання Руської Церкви. Ця подія відчутно
перегукується з концепцією свята Трійці-П’ятидесятниці, під час якого народилася новозавітна Церква. Вище ми вже говорили, що монастирі на
Русі й справді були засновані одночасно з її хрещенням, а очолив чернецтво
митрополит Михаїл – перший предстоятель Руської Церкви.
Присвята надбрамного храму Києво-Печерської лаври Святій Трійці,
вочевидь, у давнину відповідала усвідомленню історії обителі в контексті
історії Русі. Таке бачення, зокрема подає “Похвала” прп. Феодосію Печерському (ХII ст)103, що увійшла до складу Києво-Печерського патерика. У
цьому творі співставляються князь Володимир Хреститель та прп. Феодосій, причому підкреслюється, що прп. Феодосій був учнем прп. Антонія.
Симтоматично, що і Володимир, і прп. Феодосій у “Похвалі” порівнюються з апостолами: Володимир подібно апостолам просвітив Русь хре102

Лествица, восходящая на Небо... – С. 16, 18-22.
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щенням, прп. Феодосій, так само, як апостол, залишив усе земне заради
Христа і настановив на цей шлях інших104.
Отже, образність надбрамного храму Києво-Печерської лаври багато
в чому перегукувалася з символікою Золотих воріт Києва. Так, створення
Благовіщенської церкви втілювало у сакральному просторі давнього
Києва ідею народження Руської Церкви – приходу Христа на Русь. Подібне бачення дозволяло сприймати давнє місто Новим Єрусалимом,
адже Церква є Царством Небесним, що існує на землі. Троїцький надбрамний храм також акцентував ідею народження Церкви на Русі. Тож,
територія Києво-Печерського монастиря у духовному сенсі, так само, як
і сакральний простір давнього Києва, сприймалася Небесним Єрусалимом.
У присвяті надбрамного храму Києво-Печерської лаври Святій Трійці
відобразилося середньовічне сприйняття сакрального простору обителі у
світлі християнської есхатології. Згідно з вченням Церкви, Трійця – це
свято, звернене до майбутнього, до останньої перемоги Бога у Своєму творінні, свято приходу останнього і великого “дня Господня”, пов’язаного
зі Страшним судом. Есхатологічна тема свята Трійці перегукується з ідеєю
Золотих воріт Києва, назва яких, як ми зазначили вище, пов’язувалася з
Другим Пришестям, що має відбутися на Кіріопасху.
Розташування Троїцької надбрамної церкви напроти Успенського собору Києво-Печерської лаври також с відчить про середньовічне розуміння
сакрального простору обителі в контексті есхатологічного бачення. Свято
Трійці символізує як народження, так і звершення, досягнення повноти
Церкви, що перегукується з есхатологічною концепцією свята Успіння, що
символізує завершення земної історії, оскільки є останнім у річному богослужбовому колі. Не випадково христологічні сцени візантійських та
давньоруських храмів часто завершуються сценами “Зішестя Святого
Духа” та “Успіння”105. Таким чином, обидва храми – Троїцьку церкву та
Успенський собор Києво-Печерської лаври об’єднує тема Церкви у її священній історії від створення до звершення у Царстві Небесному – Горньому Єрусалимі.
Крім того, у літургійній традиції існує пряма паралель теми Зішестя
Святого Духа, що сталося на Трійцю-П’ятидесятницю, з образністю Богоматері. Так, у службах на свято Трійці, у службах Цвíтної Тріоді та в Акафісті Святій Трійці говориться, що в Богоматері Бог-Трійця створив Собі
найчистішу обитель, а саме: Отець – любов’ю, Син Божий – Втіленням,
104

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик… – С. 87.
Лазарев В.Н. История византийской живописи. – М., 1986. – Кн. 1: Текст. –
С. 64; ПокровскийН.В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. – СПб.., 1892. – С. 114-118.
105

414

Роздiл 5. Надбрамні храми давнього Києва...

Дух Святий – зішестям. Як Заступниця перед Богом за грішників, Богоматір схиляє Бога-Трійцю до грішників, що спокутують свої гріхи106.
Тема заступництва за грішників червоною ниткою проходить крізь літургійний чин свята Успіння, причому, згідно з ідеєю свята, це заступництво зробилося можливим завдяки Успіннію Богоматері, коли Вона, зійшовши на Небо, досягла найвищих духовних сфер, тобто Святої Трійці107.
Отже, ідейний зв’язок між присвятою надбрамної церкви та головного
храму Києво-Печерської лаври є очевидним.
Символічним є розташування Троїцької надбрамної церкви на заході
монастиря та водночас вхід на територію обителі у східному напрямку. Як
гадаємо, така топографія усвідомлювалася у контексті Богородичної образності. У видіннях пророка Єзекіїля, що увійшли до богослужіння Церкви, Божа Матір споглядається як непрохідні двері Едему, обернені на схід.
Цими дверима, за свідченням Єзекіїля, ніхто з людей не увійшов, окрім
одного Бога Слова (Єз. 44:1-2). Цікаво, що у Каноні Святій Трійці Божа
Матір величається “сходом мисленого сонця” на “заході людського
єства”, Вона є “дверми мисленого сходу”, що явився з неба та “воротами
розумного світла”, тобто Христа. Господь, що втілився через Богоматір,
чудесно й незбагненно пройшов крізь непрохідні зачинені врата Приснодіви, і вони залишилися зачиненими108. В контексті цієї образної традиції
Богоматір уособлювала і Царські двері вівтаря, і врата Небесного Єрусалима. Саме Небесним Єрусалимом сприймалася територія Києво-Печерського монастиря, що знаходилася за Святими вратами з Троїцькою церквою над ним.
Сприйняття вівтаря храму Небесним Єрусалимом має глибоке богословсько-літургійне підґрунтя. Так, згідно з Об’явленням, окрім стін в Небесному Єрусалимі є двері “відчинені на Небі”, крізь які тайновидцю –
св. Іоанну Богослову відкривається престол, а на престолі “Той, Хто сидить” (Об. 4: 1,2). Біля престолу Вседержителя розташовані ще 24 престоли
“старців – священиків” (Об. 4:5). Перед престолом знаходиться “золотий
жертовник” (Об. 8:3), під жертовником – “душі, вбитих за слово Боже”
(Об. 6:9). До престолу та жертовника підходять янголи “підперезані довкола грудей золотими поясами” та здійснюють різні служіння (Об. 15,16),
під час яких використовують золоті кадильниці, чаші, книги, “вічне Євангеліє”. Янголи, старці-священики та праведники приносять Богові славослов’я, молитви та співають “Свят, Свят, Свят Господь Вседержитель”,
“Алілуя” (Об. 19:1).
106
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Все це символічно відповідає вівтарю православного храму, коли в
ньому здійснюється архієрейська Божественна літургія. Так само, як двері
інколи “відчиняються на Небі” – інколи відкриваються Царські двері вівтаря, крізь які можна побачити архієрея, що сидить на горньому місці, прообразуючи Вседержителя на престолі. Обабіч архієрея на малих сідалищах
сидять священики, які уособлюють 24-х апокаліпсичних старців. Перед
старцями горить семисвічник, а за ним у центрі вівтаря – престол, що в
давнину називався “трапезою” або жертовником. Під цим престолом, що
прообразує апокаліпсичний жертовник, знаходяться мощі мучеників, як
“душі вбитих за слово Боже”. Диякони та іподиякони прообразують янголів: вони входять та виходять, виконуючи різні дії, в тому числі янголи – з
чашею та книгами, з євангелієм та кадилами. У цей час співається славослов’я та молитви, серед яких “Свят, Свят, Свят”, “Алілуя” тощо.
Просторова модель, у якій Святі ворота Києво-Печерської лаври
сприймалися входом до Небесного Єрусалима (монастиря), відповідала
зображенню Небесного Єрусалима як у східній, так і в західній християнській традиціях. Найбільш характерна риса іконографічного типу Небесного Єрусалима за традицією західної Церкви – це зображення стін міста,
які показані рівнобічним чотирикутником. У цілковитій відповідності до
тексту Об’явлення, стіни прорізані дванадцятьма брамами, по три з кожного боку. У брамах зображено 12 янголів, поряд з якими присутні написи
з іменами 12 колін Ізраїлю та дванадцяти апостолів (Об. 21:12-24)109.
У світлі сказаного стає зрозумілим, що процес входу в монастир набував грандіозного символічного змісту. Він може бути усвідомлений у контексті літургійної символіки, в якій чи не найважливіше місце посідає ідея
входу.
За логікою літургії освячення простору посилюється у міру наближення
до вівтаря і послідовного проходження багатьох дверей, починаючи від
воріт міста, потім входу церковної та монастирської огорожі, зовнішнього
храмового порталу, дверей, що ведуть з нартекса в собор, аж до найбільш
сакрального, символічного, недосяжного входу у Святеє Святих християнського храму – вівтар. Тобто святість головних воріт монастиря була
адекватною святості Царських врат храму, тому й західні ворота Печерського монастиря, увінчані Троїцькою церквою, називалися Святими.
За Святими західними вратами Печерського монастиря, які асоціювалися з Царськими дверима вівтарної огорожі храму, знаходилася територія
Печерської обителі з Великою Печерською церквою, яка вважалася Святая
Святих Єрусалимського храму. Печерська церква, що знаходилася у центрі
монастиря, ототожнювалася також зі Скинією. З Ковчегом завіту співвід109
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носилася намісна ікона Тронної Богоматері, яка була однією з головних
святинь Великої Печерської церкви.
Таку образну паралель містив сакральний прототип головного Печерського храму – Влахернський константинопольський комплекс. Головна
святиня Влахерн – рака з Ризою Богоматері – уподібнювалася Ковчега Завіту, що знаходився у Скинії – тобто у церкві Агіа Сорос Влахернського
святилища. Такі уподібнення зустрічаються у багатьох текстах, присвячених Богоматері, Покладанню Ризи, зокрема у Слові на Покладання Ризи
Феодора Синкелла110. Йосип Піснеспівець у ІV каноні на покладення Ризи
говорить: “Освятися вся земля, всесвятое Владычне покоище, положением
ризы Твоея, и Давид радуется древле положением кивота (тобто Ковчега. –
Авт.), прообразующего Тя, Приснодево”111.
Примітно, що за свідченням Житія прп. Феодосія з намісною іконою
у монастирі відбувалися хресні ходи, що можна співвіднести з перенесенням Ковчегу Завіту у храм Соломона, у його Святеє Святих. Ідея літургійного входу, який прообразовував несення Скинії та Ковчега Завіту
подає студійська богослужбова практика. Чин стаціонального богослужіння на свято Успіння Божої Матері пов’язує вхід у вівтар Успенського
храму з читанням Апостола, де йшлося про Скинію та про Ковчег Завіту.
Так, богослужіння починається не в наосі храму, а в одному з його приділів, потім процесія рухається у притвор, виходить з храму, обходить його
з півночі на південь і зупиняється перед першими дверима – вратами самого храму. Тоді читаються спеціальні “вхідні” молитви, в яких Богородиця прообразує “непрохідні врата”. Після цього процесія входить у храм
і зупиняється перед другими дверима – Царськими вратами іконостаса.
Тоді починають читати “вхідні” молитви, а потім іподиякон відчиняє
перед священиком Царські двері і відбувається вхід у вівтар112. Таким
чином, сама служба на свято Успіння Богородиці створювала образ входження, переходу з одного стану в інший, який стає у християнському розумінні динаміки людського життя його кульмінацією – входом у Царство
Небесне, що прообразується входом у вівтар храму. Символіка цього входу
містить ветхозавітну паралель, а саме: цей вхід співвідноситься з Виходом
народу Божого з Єгипту та вступом його до Краю Обіцяного. У даному випадку Скинія та Ковчег Завіту уподібнюються Богоматері, яка ототожнюється як з Богородичною іконою, так і з храмом (з Великою Печерською
церквою).
110
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Припускаємо що, вхід
на територію Києво-Печерського монастиря, який
сприймався входженням у
вівтар або у Царство Небесне, асоціювався з досягненням духовної досконалості шляхом зречення
світу та сходженням “Лествицею” аскетичного подвигу. Подібне сприйняття
Святих воріт обителі підсилювалося самим підйомом
крутими сходами у надбрамний храм. Водночас
“Лествиця” за традицією
Церкви є прообразом як
Богородиці, так і Христа за
допомогою Яких це сходження і відбувається. Як ми
показали у попередньому
розділі, ідея сходження
була втілена в архітекГрупа преподобних Отців.
турно-художньому образі
Притвор Троїцької надбрамної церкви.
Фрагмент композиції “Шестя праведних в Рай”
Успенського собору крізь
параметри його висоти, що дорівнювала як тридцяти, так і п’ятидесяти поясам Шимона. Тобто у цих параметрах читалися числа “3”, “5” та “50”.
“3” – це символ Святої Трійці, “5” – символ Церкви та Богоматері, а “50” –
символ свята Трійці – П’ятидесятниці. Отже, в ієротопії Успенського собору були втілені ті ж самі думки, що і в сакральному просторі головних
воріт Києво-Печерської лаври з Троїцькою надбрамною церквою.
Симптоматично, що глибокий семантичний зміст входження у Печерський монастир, як у вівтар храму або в Царство Небесне, простежується і
у живописі Троїцької надбрамної церкви, виконаному у 30-х рр. ХVIII ст.
Зокрема у живописі притвору храму представлено процесію з десяти багатофігурних груп святих, які прямують до дверей, що ведуть до приміщення
церкви. Це лики святих преподобних, непорочних, царів, мучеників, пророків, первосвящеників, праотців, дів, апостолів, святителів. Розпис притвору храму найтісніше пов’язаний з богослов’ям та богослужінням свята
Трійці і Літургії, які об’єднує есхатологічна тема Церкви як Царства Божого, явленого на землі в Євхаристії, але сповнення якого настане після
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Другого Пришестя та Страшного суду. Живопис притвору Троїцького
храму трактує підйом сходами у надбрамну церкву та вхід у монастир як літургійний вхід, що означає входження Церкви в Царство Небесне, де здійснюється Євхаристія113.
Зауважимо, що однією з провідних ідей барокового живопису Троїцької надбрамної церкви є тема хрещення, що зрозуміло в контексті свята
Трійці-П’ятидесятниці, під час якого відбулося хрещення апостолів Духом
Святим, що знаменувало народження Церкви. Але не можна не згадати,
що у давній Церкві саме Таїнство хрещення відбувалося чотири рази на
рік: на Богоявлення, у Лазареву суботу, у Велику суботу та на П’ятидесятницю114. Тож, присвяту надбрамного храму Києво-Печерського монастиря Святій Трійці можна розуміти і в контексті ідеї особистого хрещення
людини, як “альфи” та “омеги” її Спасіння, тобто у сенсі малої есхатології.
Вхід на територію монастиря під Троїцькою надбрамною церквою у напрямку головного храму обителі – Успенського собору міг усвідомлюватися кожним християнином як шлях його особистого Спасіння – від хрещення до смерті (успіння). Водночас цей есхатологічний зміст головної
брами Києво-Печерського монастиря набував ще більшої глибини для
ченців, адже хрещення завжди було прообразом чернечого постригу, а Успіння Богоматері, нетління Її тіла було прикладом для преподобних та запорукою їхнього входження до Царства Небесного – Небесного Єрусалима.
У контексті літургійної та есхатологічної тематики давньоруських надбрамних храмів особливого змісту набуває їхня “покаянна” символіка. Розглянемо це питання на прикладі візантійської традиції. Відомо, що у Візантії покаянна символіка знаходила своє втілення в архітектурнохудожньому вирішенні головних воріт міста, монастиря чи дверей, що вели
до нартекса або вівтаря храму. Яскравим прикладом цього є дев’ять воріт
Софії Константинопольської, які з’єднують нартекс Великої церкви з її наосом. Центральними в цьому порталі є так звані “Імператорські” або “Царські” двері. Від них збереглося лише бронзове покриття одвірка. У центрі
верхньої панелі, просто над головою того, хто входить у храм, зроблено
карбований рельєф, який прояснює символічний задум головного входу
до храму. На рельєфі представлено трон з відкритою книгою, на яку злітає
птах. Грецький напис у книзі є цитатою з Євангелія від Іоанна (10:9): “Я –
двері: коли через Мене хто ввійде, спасеться, і той ввійде та вийде, і пасовисько знайде”. На думку О. Лідова, рельєф уособлює образотворчу мета113
Нікітенко М.М. Тема Страшного суду в живописі Троїцької надбрамної церкви
Києво-Печерського монастиря: богословсько-літургійний аспект // Лаврський альманах. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 88-99.
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фору Церкви як місця Спасіння. Трон у цій композиції є символом-образом “Престола уготованого” (Етимасії) у Другому Пришесті115.
Водночас у тимпані над “Царськими” дверима св. Софії Константинопольської розміщена знаменита мозаїка, на якій зображений Христос
на троні з Євангелієм та припадаючий до Його ніг імператор Лев VІ Мудрий (886–912). Мотив покаяння читається у притаманній імператорському церемоніалу входу в храм позі приниження: імператор, як і кожний смертний, є рабом Христа. Просте та переконливе пояснення мозаїці
дав А. Грабар, який поставив її у зв’язок з одним місцем у творі Константина VII Багрянородного “Про церемонії візантійського двору” (De ceremoniis, I, ed. Bonnae, 14-15). Тут описується, як Василевс, якого зустрічає
патріарх та духовенство у нарфіку св. Софії, тричі падає ниць перед Царськими вратами і лише після цього входить у храм. Оскільки мозаїка розташована саме над “Імператорським входом” Софії Константинопольської, логічно бачити в ній відображення цієї урочистої релігійної
церемонії. Ідейним стрижнем композиції А. Грабар вважав преклоніння
земного володаря перед небесним, автократора – перед Пантократором116.
О. Лідов, який, на нашу думку, найглибше розкрив символічний задум
цієї композиції, вважає, що вона знаходить найближчу аналогію у сцені
“Покаяння Давидове”, зокрема в мініатюрі паризького рукопису слів Григорія Назіанзіна 879–883 рр. Відомо також, що існували паралелі в Житії
царя Давида та Лева Мудрого. Як Давид каявся за свій грішний шлюб з Вірсавією, так і Лев Мудрий відмолював гріх четвертого шлюбу, категорично
забороненого всіма церковними законами117. Тож, есхатологічний зміст головного входу до Софії Константинопольської, що читається у карбованому рельєфі головних дверей, співвідносився з ідеєю щирого покаяння,
втіленою у мозаїці тимпану над ними.
Покаянний акцент “Імператорського входу” Софії Константинопольської підсилювався розташуванням обабіч нього двох чудотворних ікон –
Христа та Богоматері. Ікона Христа – “Спас Сповідник” призначалася для
покаяння великих грішників, які сповідалися перед нею перед тим, як
увійти до храму. Ікона Богородиці була знаменитим образом, до якого
зверталася в покаянні св. Марія Єгипетська, коли божественна сила не
пускала велику грішницю у храм Гробу Господнього. Житіє св. Марії Єгипетської свідчить про неможливість для грішників увійти до Царства Не115
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бесного, символом якого є храм, та водночас про те, що щире покаяння
здатне перетворити велику грішницю на одну з найбільших святих118.
За свідченням “Аноніма Меркаті” чудотворна ікона Богоматері, що допомогла святій Марії Єгипетській увійти до храму, вже в ХІ ст. знаходилася у
Софії Константинопольській, куди її привіз з Єрусалима імператор Лев. Як
гадають, це був Лев VІ Мудрий, котрий уславився як відомий збирач святинь.
Радше за все, саме ним була розроблена навіяна церемоніалом іконографічна
програма “Царського входу” Софії Константинопольської. Ця програма
включала в себе систему священних реліквій, пов’язаних єдиним символічним
задумом, де ікони Богоматері та Спаса Сповідника об’єднувала тема покаяння
і милосердя Божого. Перед тим, як увійти до наосу Софії Константинопольської, віруючі зупинялися перед її “воротами покаяння” – “Імператорським
входом”, цілували ікону Богородиці, сповідалися перед іконою Христа Сповідника. Сам патріарх під час урочистих літургійних процесій входив до наосу
святої Софії тільки після того, як вклонявся іконі Богородиці та цілував її119.
Знаменно, що дві ікони немовби обрамовували ще одну прославлену
реліквію “Імператорського входу” Софії Константинопольської, а саме –
Царські двері цього входу. Згідно зі стародавнім переданням, стулки цих
дверей були зроблені з дерева Ноєвого Ковчега і покриті срібними позолоченими платівками. Це повір’я було знаним і вельми поширеним – збереглися свідчення прочан до Константинополя, які розповідають про відвідини ними Святої Софії. Так, руський паломник до Константинополя дяк
Олександр (1394–1395) повідомляє: “Въходя в великие двери, на правой
сторонh стоить икона святhй Богородици, что глас от нее изшел Марии
Египетской в Иерусалимh; а великиа двери от Ноева ковчега”120. Тож, у
Софії Константинопольській головні двері з позолоченими стулками асоціювалися з Ноєвим Ковчегом, що здавна є прообразом християнського
храму – Богоматері-Церкви. Як відомо з Біблії, у Ноїв Ковчег з людей потрапила лише праведна родина Ноя, грішники ж загинули під час потопу121.
З іншого боку, у візантійському богослов’ї та гімнографії Сам Христос
проголошувався “Новим Ноєм”. Наприклад, Іоанн Златоуст у шостому слові
“Про Лазаря” так тлумачив історію спасіння Ноя: “Но в изложенном событии заключались тайны, прошедшее было образом будущего; именно: ковчег – церковь, Ной – Христос, голубь – Дух Святой, масличная ветвь – человеколюбие Божие”122. Двері Ноєвого Ковчега є символічним образом Христа
118
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у Своєму храмі (храм – Богородиця) і водночас обітницею Спасіння та милосердя Господа до праведників. Ось чому за статутом Великої Константинопольської церкви під час літургійного входу на утрені біля “Імператорських врат”, що вели до наосу храму, співався покаянний 50-й псалом.
Власне, вся наведена Христологічна та Богородична символіка “Імператорського входу” Софії Константинопольської перегукується з символікою Золотих воріт Давнього Києва, про що чимало говорилося вище.
Розуміння воріт як межі, що відділяє світ гріховний, земний від небесного, присутнє вже в ранньому чернецтві, зокрема в монастирях прп. Пахомія Великого. У кіновіях, заснованих цим святим, ідеї загального покаяння всієї братії відводилася особлива роль. Одним із найбільших свят у
монастирях прп. Пахомія були так звані “Дні оставлення” чи “зібрання у
місяці месорі” (серпні). Сенс цих днів полягав в оновленні Завіту ченців з
Богом. Мався на увазі особистий Завіт прп. Пахомія з Богом; цей завіт ототожнювався із завітом Авраама і щороку оновлювався шляхом покаяння,
через що відбувалося очищення від гріхів усієї братії обителі123.
У кіновіях прп. Пахомія особливого сенсу набувала монастирська
брама. Вона слугувала своєрідним “кордоном”, через який не міг перейти
той, хто не розкаявся у своїх гріхах та не зрікся світу. Важлива роль відводилася привратнику, якому після випробування новоприбулого доручалося
ввести його в “зібрання братії під час молитви”. Після цього привратник
приводив нового члена чернечої спільноти на визначене місце, звідки його
забирав наглядач того будинку, в якому новоприбулому призначалося
жити. Така важлива роль привратника, як гадаємо, не була випадковою,
адже за статутом монастирів прп. Пахомія, людину, яка бажала стати ченцем, не одразу пускали в монастир, а давши знати про неї авві (тобто настоятелю обителі), залишали на декілька днів біля монастирських воріт без
видимого нагляду чи уваги. Зазвичай для того, аби випробувати новоприбулого, до нього навмисно ставилися із зневагою, докоряли йому та відштовхували від воріт, а він мусив терпляче переносити всі спокуси у покаянні та смиренні124. Мабуть, ніхто ліпше за привратника не міг спостерігати
за новоприбулим, отже, і поручитися за нього перед братією.
Так само кіновіальний статут прп. Іоанна Кассіана приписував не пускати новоприбулих у монастир одразу, а випробовувати їх за воротами обителі впродовж десяти та більше днів. Вхід до монастиря передбачав глибоке
покаяння та смирення. Новоприбулий мав припадати навколішки перед
усіма, хто проходив повз нього125.
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Глибока покаянна символіка головних воріт міста чи монастиря, на
нашу думку, перегукується із функціональним призначенням як самих
воріт, так і храмів, що над ними знаходились.
Важлива проблема взаємозв’язку символічного і функціонального
призначення надбрамних храмів середньовічного міста або монастиря, як
зазначалося вище, не знайшла свого вирішення у науці. Непорозуміння
викликали невеликі розміри надбрамних церков, тобто, здавалося б, їхня
“нефункціональність”. Так, М. Розов писав про Благовіщенську церкву на
Золотих воротах Києва: “Церковь была небольшой и могла вместить лишь
семью и приближеннях князя, то есть одно только “высшее общество”126.
Розмірковуючи про те, де було виголошене “Слово про Закон і Благодать”,
дослідник схилявся до думки, що це могло статися у Благовіщенській церкві. Оскільки храм був надто малий, то “Слово”, на думку М. Розова, виголошувалося виключно для родини і наближених князя.
Припускаємо, однак, що надбрамні храми покликані були виконувати
якусь щоденну, а не лише святкову функцію. Як гадаємо, вони призначалися
не лише для вимог князя та його двору, але й для тих, хто приходив до воріт
середньовічного міста з метою його захоплення чи мирного відвідання.
Певна річ, це передусім була функція містозахисна, про яку йшлося
вище. Проте дана функція має бути усвідомлена в різних аспектах, бо вона
передбачала не лише збройні напади ворогів, але й візити прибульців, що
приходили до Києва чи то з мирними, чи то з лихими намірами. Для з’ясування цього питання звернемося передусім до “Повісті врем’яних літ”, де
під 907 роком описаний порядок входу руських у Константинополь: “… приходящии Русь да витають у святаго Мамы, и послет царство наше да испишють имена ихъ, и тогда возмуть мhсячное свое пhрвое от города Киh
є ва и пакы ис Чернигова и Переяславля, и прочии городи; и да входять в
город одніными вороты, съ царевым мужем, без оружжя, муж 50, и да творять куплю, якоже им надобъ, не платячи мыта ни в чемьже”127.
Як бачимо, руських купців зустрічали біля церкви святого Мами, потім
з’ясовували їхні імена. Після цього русів невеликими групами по 50 осіб
обов’язково у супроводі “царева мужа” вели в Константинополь крізь одні
ворота.
За словами візантійського історика ХII ст. Іоанна Зонари, храм та чоловічий монастир на честь відомого кесарійського мученика св. Мами чи
Маманта побудував один з наближених до імператора Юстиніана (VІ ст.)
вельможа Фарасман. Монастир знаходився за межами Константинополя,
126
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але неподалік від його стін, у гирлі Золотого Рога чи біля Солодких вод на
морському узбережжі. Про монастир св. Мами відомо, що в ньому сестра
імператора Маврикія поклала тіла брата та його дітей, убитих узурпатором
трону Фокою. Н. Кондаков вважав, що на місці монастиря ще до часів Юстиніана існував храм на честь св. Маманта128.
Дане припущення Н. Кондакова підтверджується словами Василія Великого (ІV ст.), який, описуючи святкування пам’яті святого Мами, говорить: “памятию мученика Маманта вся страна подвигнута: весь город принимает участие в празднике; не сродники стекаются на гробы отцев, но все
притекают на место благочестия…”129.
Судячи з повідомлень “Повісті врем’яних літ”, монастир та церква святого Мами чи Маманта були своєрідним місцем зібрання, організації і навіть перевірки людей перед входом у місто. Обитель знаходилася на шляху
до воріт Константинополя, а сам ритуал зустрічі та організації біля неї дає
зрозуміти велику роль та значення монастирів чи храмів, які стоять на кордоні середньовічного міста. Це акцентування храму, як своєрідного “кордону” між організованим, освяченим простором та зовнішнім “хаосом”,
повинно було підсилюватися, як вважаємо, у тому випадку, якщо храм був
прибрамним чи, особливо, надбрамним.
Вхід на територію середньовічного міста групами мав прецедент у візантійському палацовому церемоніалі, який передбачав вхід до палацу візантійських придворних та гостей також групами. Ось як, наприклад, Константин VII Багрянородний описує прийом київської княгині Ольги, що
мав місце восени 957 р.: “Девятого сентября, в четвертый день недели, состоялся прием… по прибытии Эльги, архонтиссы Росии… Приглашенная
из Августея архонтисса прошла через Апсиду, ипподром и внутренние переходы самого Августея и, придя, присела в Скинах. Деспина (тобто імператриця Єлена. – Авт.) между тем села на упомянутый выше трон… И
тогда вступил весь кувуклий, и были введены препозитом и остиарием
вилы: вила первая – зосты, вила вторая – магистратиссы, вила третья –
патрикииссы (і так далі, усього сім груп, від нижчих чинів до вищих. –
Авт.)… Итак, лишь после этого вошла архонтисса, введенная препозитом
и двумя остиариями. Она шла впереди, а родственные ей архонтиссы и
наиболее видные из ее прислужниц следовали за ней…”130.
128
Кондаков Н. Византийские церкви и памятники Константинополя. – Одесса,
1886. – С. 44.
129
Макарий Д.Б. , архиепископ харьковский. Православное догматическое богословие. – СПб.., 1857. – Т. 2. – С. 420.
130
Литаврин Г.Г. Приемы киевской княгини Ольги в Константинополе императором Константином VII Багрянородным (Приложение) // Литаврин Г.Г. Византия,
Болгария, Древняя Русь (ІХ – начало ХII в.). – СПб., 2000. – С. 360.

424

Роздiл 5. Надбрамні храми давнього Києва...

Цікаво, що св. Іоанн Златоуст в одній із своїх проповідей, описуючи Небесний Єрусалим, уявляє його оточеним золотими стінами з воротами,
крізь які проходять, аби вклонитися Богові. Читаючи цю проповідь бачимо,
що життя у Божому Царстві розписане, як церемоніал в імператорському
палаці: Господь, як і Його небесний почет (архангели та янголи), а також
усі громадяни Небесного Граду, займають там чітко визначене місце. Як
при дворі, прибулих приймають та супроводжують групами. Небесне воїнство розподіляється на певне число легіонів, загонів, утворюючи раду131.
Вхід на територію монастиря мав сприйматися таким самим (і навіть
більшим) сакральним дійством, як і вхід у місто або у царський палац. Середньовічний церемоніал відобразився у чернечих правилах-уставах, присвячених входові в обитель. Особливого значення головному монастирському порталу, а також храму, що знаходиться біля воріт або на них,
надається у чернечому Студійсько-Олексіївському уставі. Як відомо, цей
устав знайшов широке розповсюдження у Візантії та на Русі. Він був прийнятий прп. Феодосієм у Києво-Печерському монастирі наприкінці 60-х –
на початку 70-х рр. ХІ ст., і надалі аж до ХІV ст. визначав богослужбове
життя Руської Церкви.
Думка про те, що приписи синаксарної чи богослужбової частини Студійсько-Олексіївського уставу впливали на забудову Києво-Печерського
монастиря не викликає сумнівів. Вже сама присвята головного храму Печерської обителі Успінню Богоматері багато в чому зобов’язана цьому уставу, в якому великого значення надано літургійному чину обновлення головної Успенської церкви монастиря константинопольського патріарха
Олексія Студита. Як показав А.М. Пентковський, спорудження біля північної стіни Успенського собору церкви св. Іоанна Предтечі було обумовлено тим, що у Студійсько-Олексіївському уставі особливе місце займав
чин обновлення храму св. Іоанна Предтечі, що знаходився у монастирі
константинопольського патріарха132.
Як вже було сказано вище, тип цегли-плінфи, яким викладені стіни
Троїцької надбрамної церкви, ідентичні цеглі Києво-Печерського храму
св. Іоанна Предтечі, збудованого на стику ХІ–ХII ст. Раннє прийняття у
монастирі уставу, згідно з яким головний портал відігравав дуже важливу
символічну та функціональну роль, як вважаємо, дозволяє говорити про
зведення Святих воріт Києво-Печерської лаври у цей же період.
Згідно зі Студійсько-Олексіївським уставом, людей, які приходили в
монастир, не відразу і не всіх пускали до обителі. Четверо “странноприїмників” чекали на прочан біля головного монастирського порталу. У кти131
132
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торській чи дисциплінарній частині уставу існує глава під назвою “Про
странноприїмників”, де йдеться про монастирські врата, про “странноприїмників” чи воротарів, які служать біля них, та про правила входу на територію обителі. В уставі говориться, що монастирські ворота мусять охороняти
чотири “старі” та “цнотливі мужі”, які відзначаються послухом. Тобто це
мають бути ченці найбільш духовні та досвідчені. Вони не повинні дозволяти
навіть “благоговійним мужам” без повеління ігумена виходити з монастиря.
Ці четверо “странноприїмників” чи привратників, підпорядковуються
таким правилам: один з них повинен сидіти біля зовнішніх врат, не маючи
права нікуди від них відлучатися, а троє інших знаходяться біля внутрішніх
врат. Внутрішні врата монастирського входу у статуті називаються “ранковими”, тобто, як думаємо, східними, на відміну від зовнішніх – західних,
біля яких мусить сидіти перший воротар. Вочевидь, зовнішні ворота відокремлювалися від внутрішніх коридором у товщі монастирського порталу.
Згідно зі Студійсько-Олексіївським уставом, коли перший “странноприїмник”, що сидів біля зовнішніх воріт, починав приймати прибулих до
монастиря, він голосно повідомляв трьох інших воротарів про бажаючих
пройти в обитель. Ті троє “странноприїмників”, що знаходилися біля внутрішніх воріт, дізнавалися в ігумена та у ченців до кого з них прийшли ці
люди. Потім, узявши невелику групу прочан, двоє з трьох “странноприїмників” вели їх у церкву для молитви, а третій чернець залишався біля внутрішніх воріт. Вочевидь, церква знаходилася поблизу монастирської брами
чи над нею, тому що вхід у цю церкву передував входові до монастиря. Так,
згідно з уставом, тільки після того, як прочани, які пройшли монастирськими воротами помоляться в церкві, двоє воротарів, які раніше супроводжували їх, забирають частину з них та ведуть у монастир, а ті прочани,
які залишалися у церкві, “о себе свою молитву исполняют”133.
У Житії прп. Феодосія, що увійшло до Києво-Печерського патерика, завжди йдеться про одного “воротаря”, а не про кількох, проте порядок входу
в Києво-Печерську обитель такий самий, як він описаний у Студійському
статуті134. Зокрема у розповіді про прихід князя Ізяслава Ярославича до Печерського монастиря мовиться, що прп. Феодосій заборонив привратнику
відчиняти ворота монастиря вдень, аж доки не почнуть правити вечірню.
Одного разу князь Ізяслав приїхав до обителі вдень та звелів воротареві відчинити йому двері. Воротар вчинив за статутом – він не одразу пустив князя:
спочатку дізнався його ім’я, потім повідомив про його прихід прп. Феодосія.
Лише після молитви князя у церкві прп. Феодосій почав бесіду з ним135.
ОУСТАВЬНИКЪ РAСМА//тр#”и… – С. 387-388.
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В іншому місці Житія читаємо про прихід до прп. Феодосія князя Святослава Ярославича. У даному пасажі говориться, що назустріч князеві з церкви вийшов прп. Феодосій та інші ченці, а сам прийом відбувся лише після
молитви Святослава в церкві136. У даному випадку описуються події, які сталися у Ветхому Печерському монастирі ще до того, як почалося будівництво
Успенського собору та перенесення обителі на територію Верхньої лаври.
Певна річ, що з розбудовою монастиря поширилася і його слава, почало
приходити більше прочан задля відвідин святої обителі. Отже, ніщо не заважає припустити не тільки наявність одного постійного воротаря із зовнішнього боку воріт, а й перебування трьох інших “странноприїмників” з
їх внутрішнього боку. Таке припущення враховує, по-перше, дотримання
у Києво-Печерському монастирі приписів Студійсько-Олексіївського уставу, по друге, специфіку функціонального призначення Святих воріт Печерської обителі як системи, що передбачала порядок та безпеку монастиря,
по-третє, глибокий символічний зміст монастирського входу. Храм, що знаходився або поблизу монастирських воріт, або безпосередньо над ними мав
надзвичайний психологічно-моральний вплив як на тих, хто прийшов у
святу обитель, так і на самих ченців. Молитва в храмі повинна була налаштувати людей на добро, допомогти звільнитися від гріховних думок, а можливо, і намірів, очиститися, тому що вхід на територію монастиря (міста)
сприймався входом у вівтар чи в Царство Небесне, Небесний Єрусалим.
Аналогічною, вочевидь, була функція як самих воріт, так і надбрамних
храмів середньовічного міста. Цікаво відзначити, що вхід у Благовіщенську
церкву на Золотих воротах Києва знаходився не з боку міста, а у стінах
арочного прольоту воріт. Думаємо, що спочатку з’ясовували імена тих, хто
приходив до головних воріт Києва. Після достеменної перевірки привратники вводили прибулих невеликими групами до Благовіщенської церкви.
Тільки після молитов у надбрамному храмі прибулих, знову ж таки невеликими групами, у супроводженні дружинників пускали в місто.
Акцентуємо ще одне важливе символічне значення монастирських
воріт та храму над ними. Цікаво, що саме чотири привратники мали охороняти головний монастирський портал. Як нам здається, число привратників зовсім не випадкове. У сенсі розуміння чернецтва як янгольського
чину, ці чотири ченці – “странноприїмники”, вочевидь, символізували
“янголів чотирьох вітрів” Апокаліпсису, яким дано буде карати грішників,
тобто людей, не відзначених печаттю Бога (Об’явл. 7, 1-8). Подібне ототожнення чотирьох монастирських привратників пов’язане з символікою
самих воріт обителі, що асоціювалися як з вівтарною огорожею, так і з воротами Царства Небесного, зачиненими для грішників.
136

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик… – С. 68.

427

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

Очікування біля воріт монастиря нагадувало прочанам стояння у храмі
перед вівтарною огорожею, що особливо підсилювало покаянні моменти,
спонукаючи думати про власну гріховність і про те, що внаслідок гріхопадіння людину було вигнано з Раю, символом якого є вівтар (монастир).
Наявність янголів біля воріт, що ведуть у вівтар-Рай, походить з книги
Буття, в якій розповідається історія вигнання Адама та Єви, коли Архангел
був поставлений з мечем біля воріт Едему, аби огородити його від невірних.
У літургійній традиції символічною паралеллю цього тексту є вхід у храм
на утрені, коли ієрей, котрий прообразує Христа, стає біля Царських врат,
як перед Небом, і у молитві прикликає янголів собі в “сослужители и сопутники”137.
Образи янголів здавна були пов’язані з вхідною тематикою. Ще ветхозавітні тексти говорять про сторожу, яка охороняла входи у Святеє Святих:
“И поставил он привратників у ворот дома Господня (Храма), чтобы не
мог входить нечистый почему-нибудь” (2 Пар. 23:18). Зображення янголів
часто розміщувалося біля порогу храму, відповідаючи функції його охоронців, які загороджують вхід туди невірним. Янголів часто зображали тут
із сувоями в руках, бо вважалося, що вони записують імена тих, хто входить
та виходить із церкви, запам’ятовуючи гріхи та чесноти кожного, список
яких, як звинувачувальний чи виправдувальний акт, буде пред’явлений
ними на Страшному суді138.
У цьому сенсі символічним було й те, що людей, які прийшли до монастиря, супроводжували саме два ченці – “странноприїмники”. У літургійному дійстві Великого входу священика супроводжують два диякони,
які символізують янголів139. Така кількість супроводжуючих ченців, можливо, походить від розуміння Святих воріт обителі як Ковчега Завіту. Символічне значення Царських дверей іконостаса (що були прообразом для
воріт міста чи монастиря) як Ковчега Завіту присутнє у візантійській та
давньоруській традиціях140. З Біблії відомо, що Ковчег Завіту охоронявся
саме двома херувимами (Вихід: 25).
Окрім всього іншого, два монастирські привратники, як гадаємо, символізували двох янголів, що згідно з православною традицією зустрічають
137
Блаженного Симеона архиепископа Фессалоникийского. Толкование о божественном храме и божественных тайнодействиях // Писания святых отцев и учителей
церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. – СПб., 1887. –
Т. 3. – С. 439.
138
Шалина И.А. Боковые врата иконостаса: символический замысел и иконография //
Иконостас: происхождение – развитие – символика... – С. 556 -560.
139
Иоанн, иеромонах. Обрядник византийского двора как церковно-археологический источник. – М., 1895. – С. 100; Дмитриевский А. Богослужение в русской церкви
в ХVІ веке. – Ч. 1. – Казань, 1884. – С. 17, 69.
140
Сизоненко Т.Д. О ветхозаветной символике царских врат древнерусского иконостаса // Иконостас… – С. 506-508.
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душу після смерті. Один з них – янгол-охоронець, інший – супроводжуючий. Супроводження прочан ченцями-“странноприїмниками”, що прообразовували янголів, можна пояснити сприйняттям входу в монастирські
ворота як переходу з життя тимчасового у життя вічне. Це узгоджується з
розумінням території монастиря як Царства Небесного або Небесного Єрусалима, про що чимало говорилося вище.
Відтак, сходження в надбрамну церкву у супроводі ченців радше за все
могло нагадувати тим, хто відвідував монастир посмертне сходження душі
повітряними митарствами у супроводі янголів під час особистого суду. У
відомому у всьому православному світі Житії св. Василія Нового (Х ст.) два
янголи водили душу блаженної стариці Феодори по повітряних митарствах, допоки вона не досягла Царства Небесного. Поняття “митарство”
походить від слова “мито” і означає мито, яке сплачували під час входу у
середньовічне місто (згадаймо літописну статтю 907 р.). У випадку з блаженною Феодорою на кожному митарстві вона мусила дати звіт, тобто заплатити “мито” за всі свої земні гріхи.
Потрібно сказати, що вчення про митарства під час особистого суду,
який, на відміну від Страшного, настає одразу після смерті людини, а не
після Другого Пришестя, існувало в Церкві здавна. Це вчення має силу догмату і, безумовно, відіграло важливу роль у чернецтві, в якому “пам’ять
смертна” є однією з необхідних умов духовного зростання. Отже, сприймаючи вхід у монастир як перехід душі у вічність, а підйом сходами у надбрамний храм – як проходження повітряних митарств, людина мусила відчувати глибоке покаяння, адже на митарствах, згідно з вченням Церкви,
кожна душа в присутності янголів перед очима Вседержителя поступово й
достеменно випробовується у всьому, що вона зробила на землі.
Як гадаємо, покаянні акценти головного монастирського входу були
значно підсилені у Києво-Печерському монастирі присвятою його надбрамного храму Святій Трійці. Саме′ свято Трійці акцентує на темі Другого
Пришестя, Страшного суду та загального Воскресіння. Богословсько-літургійне розкриття цього свята має підкреслено есхатологічний характер,
що нагадує про майбутній кінець світу, закінчення земної історії та настання Царства Небесного на землі. Наприклад, у каноні свята співається:
“Созерцая пришествие Твое, Христе, в последние времена, пророк восклицал: услышал я о силе Твоей, Господи, что Ты пришел спасти всех помазанников Твоих”141.
Тема посмертної відплати кожній людині є однією зі стрижньових у літургійному чині П’ятидесятниці, адже це свято має дуже давній чин колінопреклоненної молитви, в якій особливе значення має моління за помер141
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лих. Цей літургійний чин походить від Великої Константинопольської церкви та від Студійського уставу, прийнятого в Печерському монастирі прп.
Феодосієм142.
У чернечій традиції надбрамний храм мав також особливу покаянноаскетичну символіку, пов’язану з символікою башти чи стовпа. Спрямована в небо форма башти, яку давньоруські джерела називають стовпом,
була знаком сходження до Бога через покаянну молитву і аскезу143.
Сходи, що вели в надбрамний храм, мали прямі паралелі з видінням
“Небесної Лествиці” патріархом Яковом (Бут. 28:12) та з важким шляхом
чернечого вдосконалення та сходження “Небесною Лествицею”, описаному у відомому творі Іоанна Лествичника. У цьому сенсі символіка сходження у надбрамний Троїцький храм перегукувалася з символікою Великої Печерської церкви, розташованої у центрі Києво-Печерського
монастиря по одній осі з головною брамою обителі. Як ми показали у попередньому розділі, в архітектурно-художньому образі головного монастирського храму образи Христа та Богоматері-”Лествиці Небесної” були
втілені чи не найпослідовніше. Таким чином, усі вхідні моменти монастиря сприймалися крізь призму символіки духовного сходження людини, яке здійснюється завдяки допомозі Бога-Трійці та Пресвятої Богородиці.
Образне розуміння шляху духовного вдосконалення як підйому “Небесною Лествицею” висловлене у знаменитому покаянному Каноні Андрія
Критського: “Лествиця, юже виде древле великий в патриарсех (Іаков. –
Авт.), указание есть, душе моя, деятельного восхождения, розумного возшествия: аще хощеши убо деянием и разумом и зрением пожити, обновляйся”144. Особливі покаянні акценти Канону підкреслюються тим, що він
співається під час Великого Посту145. На нашу думку, твір св. Андрія Критського за своїм ідейним змістом перегукується з символічним значенням
головного порталу Києво-Печерської лаври. Як показав В. Кирилін,
Канон має чітко виражену дев’ятизначну структуру, що означає “потроєну
троїчність” і співвідноситься з Троїчним богослов’ям, з вченням про
дев’ятичинну небесну ієрархію янгольських сил, з уявленням про тричасність світобудови і з нумерологічним поняттям, згідно з яким дев’ятка є
“найбільшою мірою з усіх чисел”146. З іншого боку, цей твір може бути роз142

Пентковский А.М. Типикон патриарха Алексия Студита... – С. 273.
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СПб., 2002. – С. 387.
144
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глянутий і в контексті символіки Успенського собору Києво-Печерської
лаври, в якій і число “3”, і число “9”, як ми вже показали, мають глибинний богословський зміст – вони означають духовне сходження як шлях досягнення Небесного Єрусалима.
Не випадковим, як нам здається, є той факт, що із Святими воротами
Печерського монастиря традиція пов’язала ім’я прп. Миколи Святоші.
Вважається, що своє прізвисько “Святоша” Микола отримав внаслідок переінакшення його мирського імені Святослав (в миру – чернігівський
князь Святослав Давидович). Можливо, традиція, яка пов’язала будівництво Святих воріт з іменем прп. Миколи, є давньою та походить від церковного переказу згідно з яким святий Микола Мірлікійський вважався “привратником Раю”. Ці уявлення походять з візантійської агіографічної
літератури Х ст., де описане не тільки ходіння святого на поклоніння Гробу
Господньому, а й чудесний епізод зі Святими вратами біля хресного древа,
які відчинилися перед Миколою. Саме прізвисько прп. Миколи – “Святоша”, як думаємо, походить від того, що він був воротарем біля Святих
воріт Києво-Печерського монастиря, які символізували Святі ворота вівтарної огорожі храму та Святі ворота Царства Небесного – Раю, якому уподібнювався монастир.
У Житії прп. Миколи не говориться про будівництво ним Троїцької
надбрамної церкви, що дало привід багатьом дослідникам піддати сумніву
раннє датування пам’ятника. Однак подібні висновки зовсім не враховують результатів новітніх герменевтичних досліджень Києво-Печерського
патерика та того факту, що середньовічний текст часто вміщує “закодовану” інформацію і далеко не завжди його можна сприймати буквально.
Аналіз нумерологічної структури Києво-Печерського патерика, проведений В. Кириліним, дозволив вченому зробити обґрунтований висновок
про те, що під час створення Патерика були свідомо використані символічні числа. З їхньою допомогою автори патерикових розповідей вказували
на закономірність, божественну природу та містичний зміст описуваних
подій. Дійсно, з 38 розповідей, наприклад, Касіянівської 2-ї редакції Патерика середини ХV ст. лише 5 не мають чисел147.
В. Кирилін помітив, що у Житії прп. Миколи Святоші особливого значення набуває число “3” – символ Святої Трійці. Справді, згідно з Житієм,
прп. Микола, який оселився у монастирі, спочатку 3 роки подвизався “в
поварни”, потім 3 роки служив воротарем при Святій брамі. За 3 дні він передбачив зцілення “сириянину” Петру, а згодом за 3 місяці передбачив його
смерть, причому за 3 дні перед цим Микола ще раз попередив Петра. Після
цього Микола 30 років прожив у монастирі, коли ж про його смерть діз147
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нався брат Миколи – князь Ізяслав, то просив для себе в ігумена хрест з
параману прп. Миколи Святоші та деякі його речі. Отримавши їх, князь
дав ігумену 3 гривні золота148.
Як припускає В. Кирилін, особливим акцентуванням числа “3” у даному Житії укладач Патерика Симон хотів, окрім усього іншого, вказати
на будівництво прп. Миколою храму Святої Трійці149.
Натомість прямої інформації про таке діяння, яке, без сумніву, мало
знайти відгук у Житії святого, немає. Причина цього, як гадаємо, полягає
в тому, що прп. Микола міг долучитися до спорудження комплексу воріт
з Троїцькою церквою над ними, надаючи кошти на будівництво. Проте
він не був фундатором чи замовником цього комплексу. Річ у тім, що
згідно з візантійською традицією, яка прийшла на Русь, ктитором або замовником храму називалася людина, яка безпосередньо брала участь у
розробці плану будівництва, про що красномовно свідчать візантійські
джерела. Про це говорять і розписи Софії Київської, на княжому груповому портреті якої, що його переконливо реконструює Н. Нікітенко, був
представлений фундатор Десятинної церкви князь Володимир Святославич з моделлю цього храму в руці. Подібні моделі за середньовіччя сприймалися сакральними схемами споруди, вони слугували ілюстрацією спільного задуму.
Логічно припустити, що план Святих воріт Києво-Печерського монастиря з Троїцькою церквою над ними був розроблений задовго до приходу
прп. Миколи в обитель у ті часи, коли у сакральному просторі обителі втілювалася концепція Великої Печерської церкви. Ця концепція, вочевидь,
була розроблена за часів князювання Ізяслава Ярославича, який довгий час
сидів на київському столі (1054–1063;1066–1068; 1069–1073; 1076–1078) і
брав активну участь у розбудові монастиря150.
Закономірно постає питання: коли ж був зведений головний портал
Києво-Печерської лаври? Беручи до уваги есхатологічну символіку брами,
вперше висловимо припущення, що дата побудови головних воріт монастиря, так само, як дата освячення Благовіщенської церкви на Золотих воротах Києва, могла бути пов’язана з Кіріопасхою. На початку ХII ст. Кіріопасха сталася у 1106 р. Знаменно, що саме у цьому році в монастирі
прийняв чернечий постриг прп. Микола Святоша151, з яким традиція
пов’язала головну браму монастиря. Вважаємо, що головні ворота Лаври
були збудовані у 1106 р. і освячені 12–13 травня на Трійцю-П’ятидесятницю, яка припала на 13 травня. Річ у тім, що за прийнятим у Печерському
148
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монастирі Студійським уставом (втім, як і за іншими уставами, навіть до
сьогодні), відправа на П’ятидесятницю розпочинається на вечірні в суботу,
себто в нашому випадку – 12 травня. 12 травня – перше свято Руської
Церкви, внесене в Пролог: це день освячення Десятинної церкви і день
особистого хрещення князя Володимира Святославича, що сприймався як
день хрещення Русі.
Звернемо увагу на те, що 1106 (6614) рік має код числа “8”: (6+6+1+4 =
17=1+7=8). Це число є символом Воскресіння, що нагадує про час явлення
Небесного Єрусалима після закінчення Страшного суду. Святі Отці надавали цьому числу особливого сакрального змісту, воно означало життя
“майбутнього віку”, “нескінченний день восьмий” у безперервному Богоспілкуванні. Особливого сенсу число “8” набуло в контексті свята Трійці.
П’ятидесятниця, за словами церковних пісень, є святом “післясвятковим”,
кінцевим. Воно знаменує завершення усіх свят – від Благовіщення до Великодня та Вознесіння і символізує настання “майбутнього віку” – “нескінченного дня восьмого”. Це перегукується з символічним сприйняттям
входження на територію Печерської обителі як переходу в Царство Небесне, Горній Єрусалим.
Важливо відзначити, що число “8”, яке “читається” у році освячення
Троїцької надбрамної церкви, у християнській традиції символізує хрещення як перехід до нового – духовного стану, що перегукується з концепцією хрещення Русі та народженням її Церкви. Вперше відзначимо, що подібна концепція була послідовно втілена у розбудові Києво-Печерського
монастиря. Так, у Житії прп. Феодосія йдеться про заснування наземного
монастиря у 1062 році152. У цей рік Великдень припав на 31 березня, а
П’ятидесятниця – на 19 травня, так само, як і в рік хрещення Русі, яке відбулося у 989 році153.
Знаменно, що у 1051 р., коли за літописною версією був заснований
Києво-Печерський монастир, Великдень так само припав на 31 березня, а
П’ятидесятниця – на 19 травня. Велика Печерська церква була закладена
у 1073 р.154, коли Великдень і П’ятидесятниця припали на ці самі дні. І нарешті, освячена була Велика Печерська церква в 1089 р.155, тобто у сторічний ювілей прийняття Руссю християнства. Отже, усі ключові дати в історії
створення монастиря начебто “відтворили” подію хрещення Русі.
Можемо зробити припущення і про дату закладин головної монастирської брами з Троїцькою церквою над нею. Вірогідно, ця подія сталася за
152

Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 38-39.
Цю дату ми обстоюємо у праці: Нікітенко М.М. На зорі християнського Києва /
Лаврський альманах. Спецвипуск 4. – К., 2003. – С. 7-28. Монографія.
154
Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик... – С. 8-9.
155
Там само. – С. 13-14.
153

433

Нікітенко М.М. Святі гори Київські...

Святополка Ізяславича, який посів київський стіл у 1093 р. Святополк був
сином київського князя, який особливо опікувався монастирем та брав
участь у розробці його загального ієротопічного проекту. Вочевидь, цей
проект був добре відомим у родині Ізяслава, яка з пієтетом ставилася як до
самого Києво-Печерського монастиря, так і до його святинь. Зокрема
серед мініатюр знаменитого Кодексу дружини Ізяслава Гертруди є і Богоматір Печерська (Тронна Богородиця з Немовлям попереду), яку супроводжує спеціальна молитва, складена Гертрудою до Богородиці.
Наприкінці ХІ ст. брама монастиря була ще дерев’яною, про це свідчить літопис, який під 1096 р. повідомляє, що половці під час нападу на
Києво-Печерську обитель “вирубали ворота монастирські”156. За всіма ознаками мурована брама монастиря була закладена у період найбільш хронологічно наближений до спорудження Іоаннівської хрещальні, що була
зведена до 1103 р., адже навіть цегла хрещальні ідентична цеглі воріт. Тож,
на початку ХII ст., можливо, лишалися кошти та будівельні матеріали для
побудови воріт з невеликою церквою над ними. Закладка та спорудження
воріт відбувалися одночасно з будівництвом монастирської трапезної, яка
згідно з літописом була зведена у Києво-Печерській лаврі в 1108 р. за ігуменства Феоктиста157, який очолив монастир на початку ХII ст., вірогідно,
у 1103 році. Як повідомляє літопис, за Феоктиста трапезна була і закладена158. У літописі також зазначено, що кошти на будівництво трапезної
надав Гліб Всеславич, який в Іпатіївському списку виступає як крупний
вкладник Києво-Печерського монастиря159.
Радше за все, монастирські ворота будувалися більш швидкими темпами, ніж трапезна, адже монастир не міг упродовж тривалого часу залишатися без головної брами, що мала виключне функціональне та сакральне
значення для обителі, про що чимало говорилося вище. Спорудженням
трапезної та воріт Феоктист продовжив розбудову монастиря услід за попереднім ігуменом – Іоанном, за якого був закінчений та освячений Успенський собор. Вочевидь, Феоктист був вельми наближеним до київського князя Святополка, оскільки у літописі під 1108 р. повідомляється,
що він “став говорити” Святополку, аби той вписав прп. Феодосія у Си156

ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 232.
Там же. – Стб. 283.
158
1103 р. як дату поставлення Феоктиста ігуменом подає І.В. Жиленко. Дослідниця
припускає, що поставлення Феоктиста ігуменом могло відбутися і у 1108 р., про що
свідчить один із рукописних списків Києво-Печерського патерика, який має назву “О
игуменех печерских от начала бывших” (Див.: Патерик Києво-Печерський / Упорядкувала, адаптувала українською мовою, склала примітки та додатки Ірина Жиленко. –
К., 1998. – С. 286). Однак, дата 1103 рік уявляється нам більш коректною, оскільки,
певна річ, неможливо було закласти та звести трапезну за один рік.
159
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 259.
157
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нодик. Симптоматично, що тільки після завершення великих будівельних
робіт у Києво-Печерському монастирі в 1108 р. Святополком Ізяславичем
був закладений Михайлівський Золотоверхий собор160, і це певною мірою
може свідчити про те, що Святополк перед початком нового будівництва
надавав кошти на Києво-Печерський монастир.
Оскільки закладка храмів дуже часто пов’язувалася з певними історичними подіями, можемо припустити, що і трапезна, і ворота з церквою Святої Трійці над ними були закладені на честь перемоги русичів над половцями, що сталася, згідно з літописом, одразу після Великодня161 на Світлій
седмиці 1103 року162. Переможний похід руських князів, серед яких був і
Святополк зі своєю дружиною, був першим із степових походів на половців
організованих Володимиром Мономахом. За свідченням літописця, в цей
час русичі задля прихильності Божої давали пожертви на монастирі: “Русские же князья и воины все молились Богу и обеты давали Богу и матери
его, кто кутьею, кто милостынею убогим, другие же пожертвованиями в
монастыри”163. Саме перемога 1103 р. надала поштовх для походів 1109,
1111 та 1116 рр., завдяки яким половці були відкинуті далеко від кордонів
Руської землі.
Судячи з опису Повісті врем’яних літ, походи відбувалися навесні, під
час Великого Посту, і цьому надавалося глибокого духовного змісту.
Кожна знаменна подія походу прив’язувалася до певного свята, яке відзначається під час Чотиридесятниці, а сама перемога співвідносилася з Великоднем. Якщо похід 1103 р. описаний побіжно та фрагментарно, зрозуміло лише, що він розпочався навесні під час Великого Посту, а перемога
русичів над половцями відбулася одразу після Великодня – на Світлій седмиці, то опис походу 1111 р. дозволяє зрозуміти глибинний зв’язок між Пасхалією та ключовими подіями переможної кампанії. Виступивши в похід
у другу неділю Великого Посту, у третю неділю Чотиридесятниці – Хрестопоклонну, русичі багато й слізно молилися та цілували хрест, покладаючи всю свою надію на нього. У шосту неділю Великого Посту, перед
Благовіщенням, руські воїни вбралися в обладунки, вишикувалися в полки
(ополчилися) та пішли на ворога, читаючи канони Хресту та Богородиці.
У п’ятницю 24 березня, за день до Благовіщення, вступили в бій та перемогли. Вранці 25 березня святкували Благовіщення та свою славну перемогу. У понеділок Страсного тижня – 27 березня ще раз билися з половцями та перемогли їх остаточно164.
160

ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 259.
Великдень у 1103 р. припав на 29 березня.
162
ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 277-278.
163
Там же. – Стб. 278.
164
Там же. – Т. 2. – Стб. 266-267.
161
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Нам невідомо, в який період Великого Посту виступили русичі в
похід у 1103 р. Але розповідь літописця стосовно походу 1111 р. про те,
що він розпочався у другу неділю Чотиридесятниці дає зрозуміти, що початок воєнної кампанії також визначався Пасхалією. Річ у тім, що під час
першого тижня Чотиридесятниці, який закінчується в неділю Торжества
Православ’я, у церквах та монастирях з давніх часів читається покаянний
канон Андрія Критського, звернений до Святої Трійці. Вочевидь, це був
час “духовної підготовки” до страшних випробувань – період покаянної
молитви та “збирання сил”. Не викликає сумнівів, що і під час самих походів були посилені покаянні молитви у монастирях Русі, адже нашестя
половців, судячи зі слів літописця, сприймалися як “загибель землі Руської”, а перемога над кочовиками усвідомлювалася як Спасіння Русі і в
звичайному і в сотеріологічному сенсі. Перемога, одержана завдяки
об’єднанню руських князів, можливо, також співвідносилася з ідеєю Триєдності Бога.
Врахувавши вищесказане, а також простежену нами “нумерологічну
концепцію” ієротопії Києво-Печерської лаври, припускаємо, що головна
брама обителі могла бути закладена у 1103 р. на свято Трійці-П’ятидесятниці, яке за своїм духовним змістом, тісно пов’язане з Великоднем (адже
саме на Світлій седмиці 1103 р. була одержана перемога русичами). Знаменно, що 1103 р. (6611 р.) має код числа “5”, яке символізує Церкву та
Трійцю-П’ятидесятницю. Саме ж свято Трійці у 1103 р. припало на 17
травня, тобто день місяця склав число “8” (1+7=8). Вище багато говорилося про взаємозв’язок чисел “5” та “8” в ієротопічній концепції Успенського собору та Троїцької надбрамної церкви. Ця християнська нумерологія, втілена у пам’ятках, містила наріжну для Києво-Печерського
монастиря ідею хрещення Русі та народження її Церкви, крізь призму якої
сприймалася парадигма Спасіння руського народу. Таким чином, дата закладин головних воріт Києво-Печерської лаври, так само, як і дата їхнього
освячення, цілком вкладається у загальний есхатологічний контекст ієротопії монастиря.
Отже, як гадаємо, головні ворота Києво-Печерського монастиря з храмом над ними зводилися 3 роки (що також символічно у плані ідеї Святої
Трійці) – з 1103 р. по 1106 р. Храм був закладений та освячений на честь
Святої Трійці і розписаний у контексті своєї присвяти165. Припускаємо, що
165

На початку 90-х рр. у процесі реставраційних робіт в інтер’єрі храму на певних
ділянках під шаром олійного живопису було виявлено фреску, яку було датовано
ХII ст. Дослідження не дали змогу визначити її сюжети. Перша згадка у писемних джерелах про наявність малярства у Троїцькій церкві відноситься до середини ХVII ст.:
Павло Алеппський згадує у своїх записках про церкву на честь Св. Трійці, бо в середині її є зображення Трапези ангелів в Авраама.
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фундаторами головної брами Києво-Печерського монастиря були Ізяслав
Ярославич, за якого був задуманий та складений проект, та його син Святополк, який втілив цей проект у життя. Можливо, саме ця обставина і
спричинила вилучення з літопису відомостей про Троїцьку надбрамну церкву. Річ у тім, що перша редакція “Повісті врем’яних літ” була здійснена
ігуменом Сильвестром у 1116 р., тобто вже за князювання Володимира Мономаха (представника роду Всеволодовичів) – давнього супротивника Святополка Ізяславича (представника конкуруючого за київський стіл роду
Ізяславичів).
Якщо наше припущення про датування Троїцької надбрамної церкви
є вірним, то очевидним стає єдине символічне тло концепцій, вкладених у
забудову давнього Києва та Києво-Печерського монастиря. Есхатологічна
символіка Золотих воріт Києва, освячених у 1022 р. – у рік Кіріопасхи, перегукувалася з ідеєю хрещення Русі князем Володимиром, яку містив головний храм міста – Софія Київська, закладена у 1011 р.– у році Кіріопасхи166. У Києво-Печерському монастирі головна брама з Троїцькою
церквою над нею також мала велике есхатологічне значення. Надбрамний
храм, закладений у 1103 р. та освячений у 1106 р. (тобто у рік Кіріопасхи),
акцентував ідею народження Церкви на Русі. Рік закладин та освячення
головного храму монастиря – Великої Печерської церкви також впроваджував ідею хрещення Київської держави – народження її Церкви.
Гадаємо, що подібний задум був втілений і в інших містах Давньої
Русі. Наприклад, надбрамна церква єпископського двору Переяслава,
присвячена св. мученику Феодору, була закладена вихідцем з Києво-Печерської лаври прп. Єфремом у 1089 р., тобто у 100-літню річницю хрещення Русі. Висловимо припущення, що мученик Феодор, на честь якого
був освячений надбрамниїй храм єпископського двору Переяслава, був
тим самим варягом-християнином, який, згідно з “Повістю врем’яних
літ”, загинув разом зі своїм сином Іоанном під час язичницького бунту
983 р.167 На крові мучеників Феодора та Іоанна згодом звели Богородичну
Десятинну церкву – храм-меморіал хрещення Русі, де був створений
києво-руський пантеон. Шанування мучеників Феодора та Іоанна розпочалося за часів Володимира Хрестителя і знайшло поширення ще за
домонгольських часів. Знаменно, що культ цих святих пов’язувався саме
з хрещенням Русі168.
Симптоматично, що головний храм єпископського двору Переяслава,
розташований напроти воріт, присвячувався св. Архангелу Михаїлу, від166

Никитенко Н.Н. Русь и Византия…
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 114.
168
Нікітенко М.М. На зорі християнського Києва... – С. 53-56.
167
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правною точкою поширення культу якого також стало прийняття Руссю
християнства169.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що надбрамні храми були атрибутами головних воріт середньовічних міст та монастирів і мали багатогранне символічне та пов’язане з ним важливе функціональне значення, усвідомлення якого можливе лише крізь призму парадигм
середньовічної ментальності. Дослідження означених київських пам’яток
у такому ключі дозволяє визначити їх феноменом формування християнської ідентичності новонаверненої Русі. Стрижньовий концепт цього феномену – ідея хрещення народу Володимиром як запорука Спасіння у
Христі. Надбрамні храми Києва сприймалися в контексті літургійного
життя з його есхатологічною семантикою, символами вступу нового “народу Божого” на путь, що веде до життя вічного. Вже сам зоровий образ
цих храмів налаштовував на духовне споглядання Небесного Єрусалима
та на відчуття особливої благодаті під час перебування на святих київських теренах.
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Відразу після хрещення Русі було розроблено київську образну модель
(просторово-ландшафтну ікону) Нового Єрусалима, що була місцевою
реплікою християнської універсалії в її “константинопольському заломленні”. Константинополь – середньовічне світове місто і абсолютна парадигма ієротопічної діяльності – був для Русі не просто найвищим взірцем,
але Царгородом, “царицею міст”, отже, столицею, центром світу, адже головне полягало в тому, що саме через Константинополь Київ став спадкоємцем Святого Ґрада – Єрусалима, де знаходився “пуп Землі”, а Руська
Церква – спадкоємицею Церкви Єрусалимської, матері всіх Церков. Як
“найбільш християнський” взірець Константинополь став для Києва історичним прикладом відтворення святих місць християнської Палестини
і скупчення єрусалимських реліквій. Отже, тема Царгорода в київському
проекті була контамінована з темою Нового Єрусалима, що наголошувало
на святості Вселенського Православ’я і мало есхатологічне значення.
Набуття Києвом статусу Богообраного і Богозахищеного центру, зрозуміло, теж наслідувало константинопольський прецедент. Подібно до
Константинополя часів Константина Великого, столиця новонаверненої
Русі забудовувалась за єдиним концептуальним задумом нової (у порівнянні з язичницькою) сакралізації простору, і ця забудова була насичена
конотаціями з єрусалимським прототипом. Хоча ієротопічний проект Нового Єрусалима пов’язувався не з Єрусалимом земним, а з християнським
містичним Небесним Єрусалимом, історичне і містичне місто у цьому
проекті “накладалися” одне на одне, співіснували. У духовно-релігійному
сенсі єрусалимський топос Києва містив у собі ідею перманентної присутності Бога, а відтак – сокровенності Святого Ґрада як Ковчега Спасіння, осердя та першоджерела істинної віри. У церковно-політичному
сенсі проект втілював державну ідеологічну доктрину богообраності Русі,
і ця доктрина була відповіддю на виклик з боку трансетнічної християнської релігії.
Успіх цього проекту великою мірою залежав від мудрої політики і християнської наснаги князя Володимира – ця ідея, що дійшла до нового часу,
є наскрізною в усій давньоруській літературі. Так само, як Київ втілював у
собі всю Русь, так і Володимир – усю державу і весь свій люд. У провіденціальному сенсі князь сприймався не як перст Божий, що карає за гріхи,
а як Божий дар, мудре правління князя, хранителя правої віри, усвідомлювалося як вияв сили народу і запорука його Спасіння. Тому відправним
пунктом творення на берегах Дніпра нового сакрального простору – мікроі макрокосму Нового Єрусалима – стало хрещення князя Володимира, осмислене в давньоруській літературі і мистецтві як головна, доленосна подія
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в житті всієї Руської держави, в усій історії східного слов’янства. Цей основний концепт розбудови християнського Києва надійно засвідчений
найдавнішим вітчизняним документальним твором, що увійшов до складу
“Повісті врем’яних літ”, – “Промовою філософа”, яка фактично є оглашальним текстом Володимира-неофіта. Так, на основі комбінування наративних і матеріальних складових конструювалась складна просторова
ікона земного Нового Єрусалима.
Місцевий контекст переносу сакрального простору, зумовлений необхідністю встановлення етноконфесійної ідентичності Русі, синтезував у
собі ієротопію і політику. У духовному (церковно-політичному) сенсі цей
синтез відобразився в отриманні Києвом як сакральним фокусом Русі митрополичого статусу одразу після її хрещення, а відтак – розбудовою його
як митрополії – “матері міст”. Місцезнаходження митрополії спочатку
пов’язувалось з Десятинною церквою, присвяченою Богородиці – втіленому Небесному Єрусалиму, його першої жительки і Заступниці, а згодом –
з Софією Київською як Домом Божим, прообразом якого став Єрусалимський храм. У державно-династичному (світському) сенсі політико-ієротопічний синтез проявився у створенні в Десятинній церкві, тобто у духовному “серці” міста, мавзолею-пантеону Рюриковичів, сакральний
простір якого формувався довкола гробниць св. Климента Римського та
княжого подружжя Володимира й Анни – руських рівноапостолів. Отже,
освячення роду Рюриковичів відбулося через вміщення останків хрестителів Русі в іконічний простір Десятинної церкви, причому мощі прославленого мужа апостольського Климента і благовірних князів-хрестителів іррадіювали святість у довкілля. Цей історично заданий культурний дискурс
став провідним феноменом translatio Hierosolymi при побудові сакрального простору новонаверненого Києва. Причому місцевий ієротопічний
феномен реалізовувався через створення сакральних точок, що складали
мікро- і макротопографію Києва у вигляді системи концентричних кіл, які
відтворювали єрусалимський топос. Відтак, виник цілісний простір зі священним осердям – храмом Софії Премудрості Божої, що прокламує напис
над Орантою: “Бог серед нього…”
За словами С. Аверинцева, “Для вчорашніх варварів, уперше пробуджених до “духовності”, Церква і школа, держава і місто несуть у собі одну
й ту саму ідею осмисленого ладу, схоплювану в єдності”1. І далі: “Упорядкований і замкнений внутрішній простір міста, організований навколо храмів, відгороджений міцними мурами від хаотичних просторів степу, де никали печеніги, місце княжого суду, осередок віри й ученості – простір цей
демонстрував свіжому поглядові молодого народу такий виразний образ
1
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облаштованого “дому” Премудрості, відособленого від “пітьми зовнішньої” про який ми можемо мати лише приблизне уявлення. І в своєму
смисловому аспекті місто співвіднесено для середньовічної людини з храмом: місто – це мовби просторий храм, храм – мовби осердя міста, й
обидва є образами одного й того ж ідеалу – Небесного Єрусалима”2.
Хоча основні смислові аспекти Києва-Нового Єрусалима були розроблені та реалізовані відразу після хрещення Русі, його “богозданний” простір
і в подальшому осмислювався як сакрально-меморіальний, що зумовило втілення єрусалимського концепту в подальшій розбудові християнського
Києва. Відтак, початковий варіант київського проекту згодом розвивався
і збагачувався. Задум Нового Єрусалима – комплексне поняття, що ввібрало в себе всю повноту буття у Христі, включаючи чернече життя “київської Палестини”. Це переконливо демонструє історія та ієротопія КиєвоПечерської обителі.
Звертаючись до історії Печерського монастиря варто завважити, що правдиві звістки про початок обителі містило втрачене Житіє її засновника –
прп. Антонія. Причини зникнення пам’ятки лежать в подіях княжої міжусобиці 1015–1019 рр. Здійснений автором монографії перегляд цих подій
дозволяє зробити висновок про те, що Житіє містило небажану для Ярославичів інформацію щодо Ярослава як замовника вбивства Бориса та узурпатора київського престолу. Згідно з Житієм історія монастиря починається не за часів Ярослава в 1051 р., а сягає часів Володимира, тож,
створення обителі проходило в річищі побудови єдиної образної моделі
Києва-Нового Єрусалима. Вона піддається “прочитанню” завдяки збереженню основних елементів лаврського комплексу.
Києво-Печерський монастир перейняв та адаптував аскетичні традиції раннього чернецтва з його ідеалом духовного становлення та довершеності як шляху спасіння. “Идеал спасения есть идеал “обожения”
(“Теозис”), и путь к нему есть “стяжание Духа”, путь духовного подвига
и духовных стяжний или дарований, – путь харизматический”3. Вивчення
історії, архітектури та мистецтва Києво-Печерського монастиря здебільшого не брало до уваги цей найбільш важливий компонент його життя,
зосереджуючись переважно на суто зовнішніх аспектах і відриваючи цим
форму від змісту. Хоча Києво-Печерська лавра не була найдавнішою обителлю на київських теренах, проте саме в ній були закладені духовні та інституційні підмурки давньоруського монастиря як історико-культурного
феномену, тому саме вона справедливо вважається першим монастирем
на Русі.
2
3
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Створення сакрального простору монастиря розпочалося з копання
печер. Витоки лаврського печерножительства слід пов’язувати з єгипетським
і палестинським чернецтвом. Появу лаврських печер можна пояснити перенесенням топосу Святої Землі на київські терени, і це перенесення відбувалося завдяки паломництву. У сакральному просторі печер втілено ідею
Древа Життя – Хреста, що зумовлено символікою всезагального Воскресіння. Печери асоціювалися з Гробом Господнім, а печерножительство уподібнювалося смерті Спасителя та Його Воскресінню. Напрямки лабіринтів
печер були спричиненими не лише природними факторами, а й мали глибокий символічний зміст, оскільки вони, в духовному сенсі, відтворювали
хресний путь Христа. Прокопування печер було “накладенням” хреста на
землю, що усвідомлювалося як її літургійне освячення.
У похованні в печерах втілено алюзію на ритуал покладення мощей
мучеників під престолом християнського храму. Взірцем для цього стала
головна християнська святиня – Гріб Господній, що знаходиться в єрусалимському храмі Воскресіння. Над Гробом зведено шатро-кувуклій, що
осіняє святиню. Як показують новітні дослідження, архітектура храму Воскресіння і шатра-кувуклія, влаштованого всередині цього храму безпосередньо над Гробом, справили колосальний вплив на архітектуру і мистецтво Русі та й усього християнського світу. Образ Гробу Господнього,
символізований вівтарною нішею (“печерою”) з престолом (“Гробом”)
кожного християнського храму, особливо наочно й вражаюче втілений у
печерах Київської лаври, які є ієротопічним відтворенням святогробської
печери. Нетлінні тіла лаврських подвижників маніфестували незаперечний факт Воскресіння Христа та знаменували Воскресіння “у Христі” праведників. Реалізація такої ідеї в Києво-Печерському монастирі свідчить
про визначальну роль печер у формуванні його сакрального простору,
раннє укорінення в монастирському житті східної аскетичної традиції та
її потужний вплив на процес християнізації Русі. Щоденне монастирське
життя, що протікало в сакральному ландшафті Святої Гори Печерської,
одухотворяло її терени, перетворюючи їх на Рай на землі – Новий Єрусалим, де в духовних і фізичних подвигах зростали душі ченців.
Творення лаврського “ієротопоса” за святогробською (єрусалимською)
моделлю передбачало синтез сотеріологічної та еклесіологічної ідей, уособлюваний нерозривною єдністю Христа-Спасителя та Богородиці-Церкви. Ця концептуальна християнська ідея архітектурно та літургійно-символічно виявлена в спорудженні у найдавніших Дальніх печерах при їх
створенні підземної церкви Благовіщення Богородиці, а на земній поверхні – спочатку дерев’яного храму на честь Успіння Богоматері, а згодом –
кафолікона з такою ж присвятою. Саме свято Благовіщення символічно
знаменує Богородицю як обрані Богом райські врата, через які ввійдуть
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лише праведні: “Відчиніте мені брами правди, – я ними ввійду, буду славити Господа! “Це брама Господня, – праведники в неї входять” (Пс.
117:19-20).
Свято ж Успіння, як відомо, прообразує зведення земного на Небо
через Богородицю-Лествицю Небесну. Гріб Богоматері в сюжеті “Успіння”
уподібнюється Гробу Господньому та євхаристичному престолу, а розташування апостолів, очолюваних Петром і Павлом, двома групами по боках
ложа, – їх присутністю на Євхаристії та причащанню Його Тілом і Кров’ю4.
Оскільки монастир у Візантії у священній ієрархії посідав проміжне місце
між Небесами і землею5, присвячення Києво-Печерського монастиря Успінню Богородиці та його сакральний ландшафт маніфестували його найвищий статус як земної обителі Богородиці та його визначену Богом ангельську місію (чернечий чин є ангельським) ведення душ до Небесного
Єрусалима.
Цій концепції підпорядковане і вирішення сакрального простору Великої Печерської церкви – Успенського собору. Недарма печеру і храм характеризують як “східнохристиянський ієротопічний синтез”, адже печера
як мартиріум і як шанована реліквія обґрунтовувала побудову церкви поруч
з нею, причому сакральні якості церкви зумовлювалися святістю самої печери6.
Унікальність сакрального простору Успенського собору можна осягнути через втілену в його планову структуру та архітектурні форми нумерологію – “вищу небесну математику” – та систему монументального і
пов’язаного з нею станкового живопису, зокрема головного храмового образу. Священні параметри Великої Печерської церкви наочно являли повноту її відповідності загальному ієротопічному задуму як самого Печерського монастиря, так і всього Києва загалом.
Вперше встановлено, що Велику Печерську церкву, засновану 1073 р.,
закладено саме 12 травня, як і Десятинну церкву, і не випадково освячено
1089 р., тобто у 100-річний ювілей хрещення Русі. Це символічно співвідносилося із заснуванням Руської Церкви за Володимира, що підтверджують названі в Києво-Печерському патерику виміри Успенського храму.
Відображена в Патерику система священних чисел відповідає символічному іномовленню християнської нумерології, згідно з яким архітектурне
4

Этингоф О.Е. Образ Богоматери... – С. 216.
Пор.: Попович С. Византийский монастырь: его пространственная иконография
и проблема сакрального статуса // Иеротопия. Создание сакральных пространств в
Византии и Древней Руси... – С. 179 (с. 150-185).
6
Чурчич С. Пещера и храм. Восточнохристианский иеротопический синтез //
Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси... – С.225227.
5
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вирішення Успенської церкви інспірувалося ідеєю Небесного Єрусалима
(Церкви Христової), а сам процес будівництва містично ототожнювався з
його творенням. Місцеве замовлення вплинуло і на оригінально витлумачену еклесіологічну єрусалимську ідею, закладену в храмову декорацію
Успенського собору.
Особливу роль у цьому задумі відігравали увінчані надбрамними храмами головні входи до Києва та до Печерського монастиря. Надбрамний
храм – матричний символ осмисленого через Константинополь Небесного
Єрусалима, образно втіленого вже в святогробському комплексі. Входи,
увінчані храмами, сприймалися “брамами правди”, що вели на Святу Землю, відкриту для праведників, адже до Нового Єрусалима може потрапити
лише той, хто шукає його зі щирою істинною вірою. Це перегукується зі словами Іоанна Богослова про Новий Єрусалим: “І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту й неправду, але тільки ті, хто записаний у
книзі життя Агнця” (Об. 21:27). Надбрамні храми маніфестували ідею переносу святості з Єрусалима в Константинополь, звідти – в Київ, а з Києва –
у Володимир, Новгород, Москву тощо, які вважалися Новими Єрусалимами. Саме так сучасність вписувалась у контекст містичного історизму.
Трансляцію єрусалимського топосу можна вбачати також у присвяті
київських надбрамних храмів – Благовіщенського й Троїцького, що втілювала ідею літургійного входу в Небесний Єрусалим. Це вирішувалося в
контексті функціонального містозахисного призначення головних воріт
Києва й Печерського монастиря, оскільки передбачало глибоке покаяння
й смирення прийдешнього до них люду. Покаянно-аскетичні акценти
особливо підсилені у головному монастирському вході, увінчаному церквою Святої Трійці. Висунуто та аргументовано гіпотезу про будівництво
Троїцької церкви в 1103–1106 рр., в датах закладин і освячення якої “читалася” наріжна для ієротопії Печерського монастиря ідея хрещення Русі
й народження її Церкви.
Зі світом божественного пов’язувалася також огорожа Печерського
монастиря та особливо значущий головний вхід до нього. Це був не просто
матеріальний захист чернечої общини, а кордон між мирським і сакральним просторами, кордон, на захисті якого стояла Свята Трійця. У цьому
сенсі увінчаний надбрамним храмом вхід у монастир посідав, як і його головний Успенський храм, найвищу ступінь у просторовій ієрархії обителі.
Інспірований ідеєю Святої Землі сакральний простір Києво-Печерського
монастиря, поза сумнівами, задумувався як центр паломництва, і цей задум
був повністю реалізований, що засвідчено багатовіковою історією Печерської обителі.
І це стосується не лише Печерського монастиря. Відтворення на київських теренах умовної топографії Святої Землі, що обіймала весь простір
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міста, включало до паломницького шляху всі сакральні осередки міста. Відтак, вірянам пропонувалося духовне паломництво, що являло собою
справжню via regia (“царську дорогу”), той найкоротший шлях, що вів до
очищення душі та досягнення Бога – Царя Небесного. Така інтерпретація
була особливо поширена в середньовічних чернечих колах: наприклад, для
Бернарда Клервоського, автора ХІІ ст., “царська дорога” – це чернечий
духовний шлях, спрямований і освячений Самим Христом7. Ці настрої
були актуальними як для західного, так і східного християнства, що живилися спільними релігійними джерелами та уявленнями.
Загалом можна виснувати, що в ієротопії Києва – Нового Єрусалима
було втілено сакрально-державний ідеологічний проект, зумовлений необхідністю виходу Київської Русі у християнську історію. Цей проект у духовному сенсі осягався Горнім Єрусалимом з Об’явлення Іоанна Богослова, у матеріальному – реалізовувався як імітація Константинополя –
Другого Єрусалима. Київська рецепція образної моделі Нового Єрусалима
формувалася на підставі ментального образу містичного міста (Єрусалима
невидимого), яке співіснувало в свідомості поряд з матеріальним образом
історичного міста (Єрусалима видимого), що притаманне власне храмовому простору. Отже, київський проект Нового Єрусалима був націлений
на створення грандіозного міста-храму, в якому перманентне втілення
єрусалимської ідеї мислилося в літургійному контексті та відбувалося (і
переживалося) на всеосяжному суспільному й глибокому індивідуальному рівнях. У цьому сенсі можна говорити про те, що візія Святої Землі
на київських теренах сформувала національний менталітет і міцно увійшла
в історичну пам’ять народу.

7

Евсеева Л.М. Бенедиктинская традиция воспроизведения сакрального пространства //Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств... –
С. 338.
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ИОРЯС
– Известия имп. Академии наук по Отделению русского
языка и словесности
ИМ
– Историк-марксист
КС
– Киевская старина
КСИИМК – Краткие сообщения института материальной культуры
КСИА
– Краткие сообщения Института археологии АН СССР
КСИС
– Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР
ЛГУ
– Ленинградский государственный университет
ЛС
– Людина і світ
ЛУ
– Литературная учеба
МГУ
– Московский государственный университет
НаУКМА
– Національний університет “Києво-Могилянська
Академія”
НКПІКЗ
– Національний Києво-Печерський історико-культурний
заповідник
НЭ
– Нумизматика и эпиграфика.
ПКНО
– Памятники культуры. Новые открытия

БВ
ВВ
ВИ
ВКУ
ВМГУ
ВОАН
ВОИДР
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ПС
ПЦП

РАН
РГГУ
РЕ
СА
СОРЯС
ТКДА
ТОДРЛ
УІЖ
ХЧ
ЧОИДР

BR
BS

– Православный собеседник
– Праці Центру пам,яткознавства НАН України та
Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури
– Российская академия наук
– Российский государственный гуманитарный университет
– Российский ежегодник
– Советская археология
– Сборник Отделения русского языка и словесности
имп. Академии наук
– Труди Київської духовної академії
– Труды Общества древнерусской литературы
– Український історичний журнал
– Христианское чтение
– Чтения в Обществе истории и древностей российских при
имп. Московском университете
– Byzantinorussica
– Byzantinoslavica
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Наукова монографія

Мар’яна Нікітенко
Святі гори Київські:
побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва
(кінець Х – початок ХІІ ст.)
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