
H. BasMtapTeH. 

a I M D I M I P i mim ran 
<N. de Baomgarten: St. Wladimir et le bapteme de la fiathenie) 

La legende de la conversion de St. Wladimir et de l'evang<Misation 
de la RuthSnie (c'est'a dire de l'Ukraine ancienne) qui est constitusS jusqu'a 
nos jours la principale source de presque tous les travaux sur le commen-
cement du christianisme k l'Ukraine, contient beaucoup de contradictions 
et d'absurditg. Elle fut composee par un Qrec du XHI-e Steele on plus tard 
pour prouver I'origine grecque du christianisme en Ruthenie. Voiia pourquoi 
on ne peut pas donner foi k cette legende. Les autres sources de l'histoire 
•de la Ruthenie ancienne ditent ir&s peu de l'evangelisation de la Ruthenie. 
Settlement les sagas normandes ottrent les indications trfes interessantes 
sur cet 6v6nement. 

Wladimimir se fit le prince de Novgorod (en Russie) en 968, encore 
.au temps de la vie de son pfere Swiatoslaw. Aprfes la mort de ce dernier 
(en 972), W. fut expuls£ par son fr£re Jaropolk, le prince de Kiev et s'en-
-fuit en Scandinavie; mais quelques ans aprfcs il ressembla une droujina, 
vainquit Jaropolk et devint le grand prince de Kiev et de toutes les terres 
ruth^nes et russes. 

Le christianisme en Ruthenie kievienne avait pousse de racines deja 
bien avant W., surtout au temps de sa grand'mSre, la princesse Ste Olga. 
Mais W., qui passa son enfance dans le Nord pa'ien, rentrant a Kiev, essaya 
.k faire renaitre le poganisme. Le continuel contanct avec les £tats Chretiens 
le poussa k faire connaissance avec le christianisme. Son ami Olaf Trygwi-
son, le prince norvegue, porta le dernier coup k ses dontes. En 987 il am-
mena jusqu'a Kiev 1' 6vfeque grec Paul, qui baptisa W. Bientot apres W. 
conciut avec les fcasileus bisantins le pacte de son mariage avec leur soeur 
Anna en ^change de son secours militaire contre les insurges bisantins. 

.Mais apr&s la liquidation de l'insurrection les basileus changferent d'avis 
et Anna ne voulut pas partir pour Kiev. Alors Wladimir commenga 
ia guerre contra les colonies grecques de Tauride et for?a de vive 

•force les basileus k remplir leurs obligations. En 990 W., accompagne 
d'Anna et des prfitres, principaiement bulgars.se retourna k Kiev, convertit 
au christianisme la population kievienne et se mit k repandre la foi chre-
tienne dans les autres villes et terres ruth&nes et russes. Dans la Ruthenie 
-(Ukraine) l'evangelisation ne rencontra aucune opposition active; rfiais en 
Russie les pa'iens resistferent contre le christianisme tres energiquement 

«et furent baptises „par le feu et le glaive". 
En 991 l'ambassade du pape Jean XV vint chez W., apportant ,1'a-

;mour et Ittonneur" du St. Sifege. II faut supposer que 1'arrivee de cette 
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ambassade lut liée avec l'éréction du Siège archiépiscopal de Kiev. La le-
gende attribua le commencement de la hìérarchie ruthène à la Byzance de 
la fin du X-e siècle; cependant les autres sources, méme grecs, ne confir-
ment pas cette indication. De l'autre còté, des sources certaines nous par-
lent de l'existence du Siège archiépiscopal, mais non métropolltain en Ru-
thénie au temps de W. Or, puisque l'archeveché existait et qu'il ne fut pas 
érigé par le Patriarcat de Constantinople, il n'y avait que le St. Siège qui 
avait pu le fonder. Au temps de W. furent érigées aussi queiques évéchés 
en Ruthénie et en Russie. W. fit construire des églises, panni lesquèlles l'é-
giise de la Dormition de la Vierge, connue sous le nom „Desiatynna tser-
kva", était la plus célèbre. Il fonda puis les prémières écoies en Ruthénie 
et en Russie. A son temps remonte aussi le premier code des Ibis écclé-
siastiques „Statut du prince Wladimir", basé exclusivement sur le droi* 
canonique allemand. 

W. était le souverain le plus populaire et le plus aimé de la Ruthé-
nie. Jusqu'à nos jours se conservent des contes et des chants populaires 
sur Wladimir „le Beau Soleil" et sur ses héros. On croirait reconnattre 
une analogie avec la poésie populaire, consacrée à Charlemagne et à ses 
paladins. À la popularité de W. contribuèrent beaucoup les fétes et les 
festins offerts à la population, son attachemeat paternel vis à vis de sa 
droujina, sa grande générosité encore les pauvres et les malheureux et 
enfin la lutte contre les Petchenègues, ménagant toujours la sécurité des 
Ruthènes. 

La porphyrogénète Anna mourut en 1008. Bientòt après W. épousa 
un petite lille d'Otton le Grand, la fille du comte Cuno d'Oeningen et de 
Richlinte (fille d'Otton). On connait de ce mariage la fille cadette de W. 
Marie-Dobronègue qui épousa vers 1038 le prince polonais Casimir I. 

Les dernières années de la vie de W. furent assombries par les ré-
voltes de deux ses fils (de Swiatopolk et de Jaroslaw). W. mourut le 15 
Juillet 1015. — On ne connait pas le temps de sa canonisation, mais au 
milieu du XIH-e siècle on en parie déjà comme d'un saint. 

Незвичайно тяжко відкинути раз на все лєґенду, зако-
рінену в історії якогось народу, — навіть тоді, коли ся 
лєґенда є наглядно ложною. 

Подібно мається справа з лєґендою про навернення 
св. Володимира й хрещення Руси. Впроваджена в літописи 
щойно під кінець XIII ст. найшла вона таку віру й так дуже 
призвичаїлися люди дивитися на неї, як на якесь досто-
вірне джерело історичної правди, що навіть і тепер, коли 
инші докази зовсім її здискредитували, всеж таки нахо-
дяться так російські, як і инші вчені, що стоять при тому, 
щоби боронити її вартосте й послуговуватися нею. 

Сталося се тому, що російська історіографія до пол. 
XIX в. не знала инших джерел, як тільки отсю лєґенду. 

Найстарші руські літописи, за виїмком одної, дійшли 
до нас лише в формі копій з початку XIV в. Студіюючи сі 
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літописи приходиться до переконання, що вони не тільки 
позбавлені деяких частий, але також можна завважити, що, 
завдяки доцільній цензурі грецького духовенства сего часу, 
впроваджено в них довільні відомосте. Власне в тих відо-
мостях находиться знана лєґенда про впровадження хри-
стіянства на Руси.. До того треба навести сей факт, що 
одинока літопись, що заховалася до наших часів у копії 
з поч. XIII в., сеї лєґенди не має. 

Вистарчає вповні тільки поверховно кинути оком, щоби 
переконатися, що ця лєґенда, в порівнянню до оповідання 
первісної літописи, представляє зовсім чужий' характер. 
Цілу неймовірність сеї лєґенди знаменито доказав Гшу-
бинський у своїй історії руської Церкви «) По переведенню 
дуже совісної аналізи сеї лєґенди приходить автор до ви-
сновку, що вона є ділом грецької руки. До того можна 
додати, що той Грек відзначався або незнанням історії, або 
довільністю в її трактуванню. 

Тенденційний хара^ер оповідання, постійна похвала для 
Греків та легковаження всіх инших народів, досить свід-
чать про се, що автором сеї казки був Грек. Цікаво зазна-
чити, що в тексті заховалося одно грецьке слово «ропата», 
якого автор не міг перекласти на церковно-словянську мову. 

Оповідання містить у собі певну кількість фактів, які 
свідчать про се, що воно не було написане перед XII в. 
Вистарчить звернути увагу на промову, яку мали Жиди 
виголосити перед Володимиром, в якій говорять про здо-
буття їх батьківщини, а, як відомо, сей факт мав місце 
в 1099 р., т. є більше як цілий вік по сій нереальній про-
мові. Що до неправдоподібностий, яких повно у цілім тім. 
оповіданню, то поминаючи вже згадку про видуманого папу,, 
якогось Петра Гугнивого, можна для прикладу навести про-
повідання Магометан та Жидів з метою навернення Воло-
димира та справоздання його послів по їх повороті. Так 
на пр. Музулмани, захвалюючи Володимирови правди своєї 
віри, оповідають йому багато небелиць таких, що чуючи 
їх, Володимир плює з огиди. Що до Жидів, то вони не 
находять иншого арґументу для доказання висшости їх 
віри, як гнів Господній, який стягнули вони на себе своїми 
прогріхами, та Божу пімсту, що викинула їх із їхньої бать-
ківщини та розсіяла їх по світі. Справоздання Володимиро-
вих послів що до віри тих країн, які вони провідали, ма-
ють такий самий характер. Можна тут додати ще один 
дрібний, дуже мала знаний факт, що знаменито показує 
нам спосіб повний неуваги, щоби не сказати більше, в який 
та лєґенда була видумана. Ось що: — автор оповідає про 
посольство, яке св. Володимир післав у Царгород 987. р. 

^Голубинскій: «Исторія Русской Церкви» Т. І. ч. І. ст. 105—158. 
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То посольство мало бути захоплене високою красою тор-
жественного богослужения в св. Софії та не могло вспо-
коїтися з подиву перед внутрішною пишнотою храму. Та 
ми добре знаємо, що землетрясения 986. р. так пошкодило 
сему знаменитому храмови, що протягом цілого 987. й ча-
стини 988. рр. ціле нутро храму було заложене руштуван-
нями та знаємо також, що протягом усього часу рестав-
рації не було там ніякого богослужения й тому зовсім не-
можливо було поглянути на красу храму. 

Автор лєґенди хотів представити нам Володимира пе-
ред його наверненням також дуже ревним, коли не жор-
стоким, поганином та зразком неморального життя. Ціллю 
того оповідання було — показати великий контраст між 
Володимйром-поганином і Володимиром-христіянином. Та на 
доказ привязання Володимира до поганства не найдено ні-
чого більше, як тільки відновлення деяких поганських ідо-
лів у тім часі, як він зі своїм поганським військом увійшов 
до Київа. Цілу неправдоподібність оповідання про його 
розпусне життя доказав Голубинський. Характер діяльно-
сте Володимира, як се ми скоро побачимо, находиться в су-
перечносте з орієнтальним звичаєм — окружатися гаре-
мом, що й загалом противиться скандинавським звичаям. 
В тім часі торговлі невільницями, якою то торговлею зай-
малися і Варяго Руси, князь усе мав велике число таких 
невільниць і, правдоподібно, невільниці, що находилися в 
його резиденціях, дали нагоду до казки про наложниці. 
Наш автор говорить також про поривання жінок і дочок 
у вільних людий, — поривання, яких мав докойати Воло-
димир. Та сеї відомосте не можемо принята, бо вона про-
тивиться найсвятійшим звичаям Норман2). 

Треба ще нам підкреслити одну з характеристичних рис 
того самовілля, з яким видумуючий казку писав свою працю. 
Не здаючи собі труду перечитати Нестерову літопись, 
де він був би знайшов, що місто Білгород оснував Воло-
димир щойно в 991. р., себто в кілька років по своїм на-
верненню, поміщує він там один із головних гаремів князя-
поганина, т. є в часі, коли се місто ще зовсім не існувало. 

Навіть коли принятиб, що се оповідання повстало 
в XII в., то немає сумніву, що влучено його до літопису 
не перед XIII віком і то в часах монгольського ярма, коли, 
Русь була затоплена в цілковитій невідомосте й цілковитім 
відлученню від зовнішного світу. Та Русь з часів перед 
татарською навалою була цілком иншою: — взаємини з ин-
шими державами не переставали, княжа родина, була в ро-

2) Adam de Bremen Lib. IV с. 21. ' „Capital! poena mulctatur, 
si quis uxorem alterius cognoverit aut v oppresserit virginem . 

16 
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динних звкзках з пануючими домами Заходу3) , а в голов-
нійших осередках краю находилися численні кольонії чу-
жинців. Очевидно, що в таких обставинах неправдоподіб-
ність того роду, як поява якогось папн відповідаючого імена 
Петра Гугнявого, була би зараз помічена. Але найцікавій-
шнм є факт, що автор нашого оповідання був єретиком. 
Оповідаючи про мнимого грецького фільософа, що мав би 
був спеціяльно приїхати для збудування (духовного) Воло-
димира, він каже, що той мудрець навчав, що Божество 
Ісуса Христа є подібне до Божества Отця (подобосущне) 
замість того, щоби воно було односущне. А така наука 
є чистим аріянізмом. Ясна річ, що патріярх Микола ніколи 
не був би післав якогось арїянина для навертання руського 
конунґа.4) 

Отже бачимо, що неможливо послугуватися тою казкою 
як історичним джерелом у справі навернення Володимира 
і впровадження христіянства на Руси, тим більше, що супе-
речуть їм цілковито ннші руські джерела, відкриті в по-
ловині XIX в. 

Ті инші джерела такі : 1) «Життя св. Володимира», на-
писане Митрополитом Іларіоном в половині XI в. 2) «По-
хвала св. Володнмировн» Якова Мннха, надрукована перший 
раз. 1894. р. та 3) Несторове «Життя св. Бориса й Гліба». 
Сі два останні твори, що належать до кінця XIII в., не 
мають нічого спільного з сею казкою. 

Нестор і Яків кажуть, що Володимир, переконаний 
правдою христіянства, став христіянином на 2 або й 3 роки 
перед здобуттям Корсуня (докладно кажучи, се місто здо-
буто третього року по Володимировїм охрещенню) та щойно 
ло здобуттю впровадив він христіянську БІру в цілім краю. 
Сей факт сам собою дуже ясно свідчить про те, що Греки 
не мали нічого спільного з особистим наверненням Воло-
димира. Знова Яків Мних подає нам точну дату того на-
вернений (т. є р. 987.) і ми знаємо, що зносини св. Воло-
димира з Греками почалися щойно в 988. р. На це маємо 
свідоцтва арабських пнсьмеників, які кажуть, що ще на по-
чатку того року була Русь непримиримо ворожою до Ви-
зантії5). 

Що до навернення Володимира заховують византійські 
письменики найглибшу мовчанку. Ясна річ, що коли Греки 
брали б у тім якусь участь, то вони про се не занедбали би 
говорити. Русь того часу виступає в скандинавських заґах 

») N. de Baumgarten, „G6n6alogies et mariages occidentaux des Ru-
rikides russes du X. au Xlll siecle" (Orintalia christiana Vol. IX 1927). 4) „Чтешя Общества истор. и древн." 1848 № 7. 

•) Elmacini „Historie Saracenica" ed. Erpemi 1625. Lib. III p. 251: 
»ad Regem Russorum, qui enimimici eius erant, auxiliumab eo implorans-
Ягг1я AHTiox. ,3ап Петрогр. Якад. Наук (бар. Розен)" т. XLIV ст 23—24* 
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під назвою Великої Швеції і київський князь знаний там 
під іменем великого конунґа Ґардарікія. Всі виправи Нор-
ман, перед котрим тряслася з переполоху Східня Евоопа 
й Мала Азія, були організовані в Київі. Тому то такий важ-
ний факт, як навернення київського конунґа грецькими мі^ 
.сіонарями, не міг би був пройти незамітно. Існування якоїсь 
звязи між таким наверненням і одруженням цісарської се-
стри, як єе подає лєґенда, було би очевидно дуже вказаним, 
тим більше, що така звязь зменшила би прикре вражіння, 
яке зробило на сучасних се насильне одруження. 

Греки не любили говорити про події, що впокорювали 
їх власну любов, а якраз зносини між Володимиром і ціса-
рями мали для них так дуже впокорюючий характер. Се 
•є причиною, задля котрої вони про се майже нічого не 
говорять і для котрої вони, так кажучи, тільки мимоходом 
зазначили одруження Володимира8). 

Руські джерела, про які ми тільки що згадали, нічого 
не говорять про тих людий, завдяки яким наступило навер-
нення, ані про місде, де те навернення відбулося. 

В первоначальній літописи, що була написана тільки 
яких 70 років по смерти Володимира, можна найти місце 
(що находиться майже безпосередно по легендарнім опові-
данню про навернення), яке доказує також, що Володимир 
навернувся на Руси. 

Літописець оповідає, що вже за його часів не було 
однозгідности що до місця, де Володимир приняв хре-
щення. Одні казали, що се було в Київі, другі в Василеві, 
а ще инші називали инші місця. 

Та всеж таки бачимо, що Володимир був охрещений 
.на Руси, що також годиться з свідоцтвами, про які ми вище 
товорили. Бачимо теж, що Володимир з початку не опублі-
кував свого навернення, що є також згідне з джерелами. 

Ся вказівка літописи, якої не доглянула цензура й котра 
так дуже обтяжуюча й суперечна легендарному оповіданню, 
може в потребі послужити також як доказ, що лєґенда 
є фальшивою та що супроти літопису має вона зовсім яужий 
.характер. 

За руськими й грецькими джерелами приходять дже-
рела арабські. Вони кидають велике світло на зносини Во-

лодимира з Византією та незбито усталюють, що здобуття 
Корсуня наступило по 7. —13. квітня 989. р . ' ) а віддання 
руки цісарської сестри Володимирови мало місце щонай-
менше півтора року перед здобуттям Корсуня. 

«) Цедренос т. II. ст. 699 і 701; Зонарас т. II. ст. 221, 
і) Се свідоцтво (Еітасіпіст. 251; Яггія ст. 2й-25) потверджене 

.Львом Діяконом (у рос. перекладі Попова ст, 108). 
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Сі дві точки стоять у суперечності! з цілою будовою 
нашої лєґенди та підривають її так, що навіть ті письме-
ники, що ще її боронять, мусять з ними числитися, а се 
тому, що хронольоґічні дати, які там находяться, можна 
справдити завдяки небесним явищам 989. р., про які в них 
згадка. 

їх вказівки що до навернення св. Володимира є так 
далеко неясні, що можна з них витягнути тільки один ви-
сновок, — а саме, що Володимир охрестився далеко перед, 
здобуттям Корсуня. 

Та сей брак вказівок в арабських письмеників є дуже 
зрозумілим. Се, що подає Яггія, що буцім то цісар Василь II 
післав руському королеві єпископів, що його охрестили до-
сить пізно по його одруженню, є річчу зовсім нестислою. 
Маємо цілком безсумнівні свідоцтва на те, що 1) св. Воло-
димир був охрещений на довго перед здобуттям Корсуня 
й 2) що навернення Руси відбулося по його одруженню 
і здобуттю Корсуня. Очевидно Яггія приняв почот порфі-
рородної царівни Анни, в якім находилося кількох ду-
ховних осіб, що, найправдоподібнійше, співпрацювали над. 
наверненням Руси, за спеціальну місію, що мала на меті 
навернути й охрестити св. Володимира. В самій річц отся 
нотатка Яггії не може бути нічим инщим, як тільки резуль-
татом якоїсь непровіреної поголоски, яка до його дійшла. 

Наприкінці маємо ще свідоцтва скандинавські. Ті дже-
рела, а особливо ісляндські заґи8), мають чи не найбільше 
значіння для висвітлення й зрозуміння історії часів св. Во-
лодимира. їх безсторонність як і правдомовність стоять 
понад усяким- сумнівом. Можна їм закинути хиба тільки 
прибільшування, як це діється майже з усіми памятками 
популярної епопеї. Брак дат і хронольоґічного ладу в по-
рядку, в якім наступають їх пісні, були причиною тих труд-
ностий, що показалися при їх використовуванню. Цікаво-
сконстатуватн, що заґу про Оляфа Триґґвазона заквесті-
оновано й уважано за безвартісну задля її суперечносте із 
тим, що подає руська літопись. Впроваджені в блуд погля-
дами російських істориків; що опиралися на тій літописи,, 
заплутали норвежські історики ще більше цілу справу. Всі 
погодилися на те, що заґа говорить неправду, але ніхто не 
кинув підозріння, чи часом літопись не є нєправдомовною. 

Сі сумніви взяли свій початок із нотатки про» перше 
одруження св. Володимира. Згідно з літописсю воно відбу-
лося не скорійше як 977. або 978. рр. Володимир одружився, 
а краще взяв собі за наложницю, Рогніду дочку Рогво-
лода полоцького. Ся дата зруйнувала історичну вартість 
ваги в очах істориків тому, що вона ясно вказувала на те„ 

") впоїте Бїитіезоп „Неіпіікгіїї^іа-Заца". 
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що коли Оляф Триґґвазон приїхав до Новгороду, то не 
•міг там стрінутися в 969. або 970. рр. з Володимиром уже 
одруженим. Ся нотатка послужила на те, щоби рсе помі-
шати. Одні приймали нк 9 років вчаснійше приїзд Оляфа на 
Русь, инші хотіли, щоби він приїхав не до Новгороду, але 
просто до Київа, а треті встановили дату його уродження 
на 969., замісць на 956. рік, — але всі вони більше або 
.^енше підозрівали вартість заґи та депреціонували її 
в очах істориків. 

Тимчасом, у дійсности, можна з самої літописи пізнати, 
що св. Володимир, як се ми побачимо пізнійше, вже на 
довго перед тим, як стрінувся з Рогнідою, був одруже-
ний. Він мав дітий, що родилися йому перед 978. роком, 
а його безпосередній наслідник, що не був найстаршим між 
дітьми, також родився перед тою датою. Татищев, що, як 
відомо, опирався на літогіисях, що пропали9), подав імя 
першої жінки Володимира, — імя, що згоджується з тим, 
яке подає заґа. Таким робом бачимо, що скорійше треба 
було підозрівати нотатку літописи, як оповідання заґи. 
Коли хронольоґічно зреконструємо ріжні події з життя 
Оляфа Триґґвазона, то починаємо оцінювати те, що каже 
заґа, згідно з дійсною його вартістю. Те, що нам се опо-
відання передає, відповідає й потверджує те, ідо нам захо-
вали автентичні руські джерела. А сю реконструкцію мо-
жемо перевести завдяки двом вказівкам, які ми побачимо 
пізнійше та які служать за точку виходу. 

По свідоцтву заґи — Оляф Триґґвазон, майбутній нор-
вежський король і сердечний приятель Володимира, ви-
брався до Київа безпосередно по своїм наверненню і йому 
вдалося переконати й наклоните свого приятеля, щоби він 
приняв христіянську віру. 

Ніхто не може заперечити, що в державу Вел. Київ-
ського Князя проникало христіянство головним чином зав-
дяки Варяго-Русам. Перша вістка про христіян між сими 
останніми, яка заховалася до наших часів, належить до 
другої поливини IX віку1 0) Між тими Варягами, що були 

9) Про правдоподобність Татищева гл. між иншими авторами Сені-
ґова: «Историческо-критическія изисканія о новгородской літописи 
и русской исторіи Татищева» Москва 1888. Лише завдяки Татищеву 
маємо деякі дуже цінні подробиці про старинну історію Руси. Він мав 
у руках дві старинні літописи, які від називав літописями старовірців, • 
що загинули підчас пожару Москви 1812 р. Велика вартість його, 
праці була вкінці признаною і акад. Шахматов порушив справу опуб-. 
лікування рос. історії Татищева у повнім збірнику руських літописів. 

10) Цедренос II. ст. 551; Зонарас II. ст. 112. 
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на службі у цісаря, було богато христіян 1 1) . Зони мали 
навіть свою власну церкву в Царгороді, — церкву св. про-
рока Іллі18). Є річчу природною думати, що христіянські 
Варяги, покидаючи службу, воліли радше вертати на Русь, 
як у Скандинавію, де вповні панувало поганство і т о 
в дуже острих формах. Київ був усе для них другою Нор-
манією. Ми вже згадували, що в скандинавських опові-
даннях виступає тодішня Русь під іменем Великої Швеції 
Swithiod hit Mickla18). — Христіяни тішилися на Руси 
повною свободою. В трактаті Ігоря з Греками вони не 
Тільки що стоять нарівні з поганами, але мають перед 
ними певного роду висшість 1 і ) га правдоподібно мали вони 
свої церкви у Киіві 1S). 

Поширювання христіянства на Руси довершувалося не 
тільки дорогою через Царгород, але також через Захід. 
Воно добувало собі місце тою і тамтою дорогою на пе-
реміну. Тодішні Варяги не робили між одними й другими 
ніякої ріжниці. В своїх розбишацьких і торговельних по-
ходах, бо вони все лучили в одно ті два ремесла, входили 
Варяги безнастанно в зносини з христіянами инших країв 
Европи. Вертаючи з таких походів, вони дуже часто приво-
дили з собою христіянських женщин-невільниць, завдяки 
яким христіянство щораз то більше поширювалося між 
ними. 

Голубинський твердо переконаний, що се Варяги й ва-
ряжські священики передали Володимирови христіянську на-
у к у 1 6 ) ,Дуже тяжко припустити, щоби могло бути інакше,, 
коли візьмемо під увагу, що не тільки сам Володимир,, 
але й переважна частина його окружения та провідна вер-
ства була варяжського походження. 

Стара поганська Bij>a була вже підорвана якраз у тім 
середовищу, з котрого опінією Володимир усе числився. 
Оляф належав до тої самої варяжської раси. По своїм на-
верненню в Англії став він горячим пропаґатором христі-
янства і його завданням було тільки знищити останні сум-
ніви Володимира й прискорити його навернення. 

Згідно з тими скандинавськими свідоцтвами17) Оляф> 

1 ) Constantin Porphyrog. „De ceremoiis aulae Byzant " Lib. II can. 
15. p. 579. 

1 3 ) Голубинскій, цит. твір Т. І. ч. I. ст. 73. нотка I. 
") Comte Paul Riant „Expéditions et péìérinages des scandinaves et* 

Terre Sainte' p. 30. 
м Полное собр. русски» лЪтописей, И, 42 (видання 190S), .і 
" ) Ibid. I, 10; П. 17, 4-2 (вид. 1S08) 
1 6 ) Голубинскій: «Исторія Русской Церкви» Т. І. ч. I. ст. 128. 
") Snorre. Sturleson „Heimskringla—Saga". 
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порадив Володимирові витягнути як найбільше можливу 
користь з свого навернення в переговорах, які він вів із 
Византїєю в 988 році. 

Заґа, як бачимо, потверджує тут ті инші свідоцтва, 
що ставлять навернення Володимира на довго перед здо-
буттям Корсуня 1 

1. Перші вістки про Володимира. 
Імя Володимира появляється вперве в руських літо-

писях під 968. р. Подробиці літописного оповідання такі 
мальовничі, що добре їх подати майже в цілости. 

Літом 968. р. находився Київ у великім переполоху. 
Численні орди кочівників скористали з неприсутності! князя 
Святослава, що від двох років находився на війні в Бол-
гарії на Балкані, й несподівано облягли столицю. Стара 
княгиня Ольга зі своїми внуками Ярополком, Олегом і Во-
лодимиром успіла тільки що в час замкнутися у Вншго-
родському замку в Київі. Скоро не стало харчів й нарід 
огорнений панікою почав уже думати про здачу на ласку 
й неласку ворогів. На другім березі Дніпра находився 
вправді. відділ руського війська під проводом Претича, та 
на його не було надії, бо Кияне не могли ніяким чином 
повідомити про своє положення: — всі шляхи були відтяті 
обложниками. В такім крайнє розпучливім положенню знай-
шовся парень, що знаменито знав печеніжську мову, котрий 
обіцявся повідомити Претича про нещасливе положення, 
в якім находиться Київ. 

Він вийшов із міста з уздечкою в руках та розпитуючи 
стрічних Печенігів, чи вони не бачили де його коня, минув 
так печеніжський табор і щасливо дійшов до берега Дніпра. 
Тут скоренько роздівся та кинувся у хвилі ріки. Печеніги 
побачили свою помилку й почали за ним стріляти,' але його 
не вцілили. Довідавшися, що Кияне в своїм розпучливім 
положенню готові до здачі, _ рішився Петрич поставити 
всьо на вагу, щоби бодай спасти княжу родину. Раннім 
ранком другого дня пустився він, з розвиненими прапорами 
й при звуках військових трубок, човнами в сторону Київа 
Печеніги в переконанню, що се йде з відсіччу особисто 
Святослав, розсипалися на всі сторони, а велика княгиня 

18) Припущення Шмурла в його новій брошурі: „ГдЬ й когда бьигь 
охрещені св. Владимірь", виданій у Празі 1928. що в хрещенно-о 987. р. 
не розходилося про властиве хрещення, а лише про катехуменат св. 
Володимира, ніяким способом не дасться оборонити. Ніколи в світі 
ніяка духовна особа, а таким був Яків Мних, не помішала би катеху-
менату з хрещенням. 

Дрогобицька духовна семінарія УГКЦ - www.dds.edu.ua



1839 
1839 Б о г о с л о в і я 

Ольга могла свобідно вийти зі своїми внуками на стрічу 
своїх освободителів. 

Побачивши свою помилку, волів печеніжський князь 
усе таки переговорювати з руським воєводою, ніж шу-
кати щастя в бою. Претич переконав його, що він веде 
передню сторожу Святославового війська, а сам князь по-
сувається за ним з великою потугою. Обманений Печеніг 
предложив йому мир, а на знак приязни подали собі руки 
й обмінилися оружжам. Князь дав руському воєводі свого 
коня, свою шаблю й стріли, а Претич дав йому свій щит, 
панцир і меч 19) По сім віддалилися кочівники в свої 
о,ті:пй. 

Освободжені від небезпеки, післали Кияне посольство 
'батьківщину й волить радше здобувати инші країни, та 
з повідомленням про страшну небезпеку, в якій находи-
лася його столиця й родина. Кияне просили його також, 
щоби він змилувався над своєю старенькою матірю, своїми 
імолоденькими дітьми й своєю батьківщиною та щоби чим 
рсоріше вертав, коли не хоче другий раз наразити їх на 
таку небезпеку, яка все ще грозить, 
таку небезпеку, яка все ще грозить. 

2. Поворот Святослава. Поділ Руси між синів. Воло-
димир Новгородським князем. 

Сі новини дуже збентежили Святослава. Він зараз від-
іюжив на пізніше болгарську кампанію і з більшими си-
лами свого війська вернув скорим походом до Київа. Стріча 
:і родиною була дуже сердечна. В доказ своєї любови до 
домашніх роздав їм Святослав богаті дарунки. Між иншими 
подарував' свому найстаршому синови Ярополкови мо-
лоду, незвичайної краси, грецьку дівчину. її полонено при 
рабунку якогось грецького монастиря. 

Тимчасом задумав він покарати смілість Печенігів, що 
були мабудь підмовлені Византією. Палаючи бажанням пом-
сти пустився за ними в погоню та світлою побідою відо-
гнав їх далеко від границь Руси. Та всеж таки оставав 
Святослав у Київі дуже нерадо. Він. остався в Київі тільки 
завдяки горячим просьбам своєї матері, що дуже його про-
сила, щоби не опускав її перед смертю. І дійсно — вона 
скоро потім умерла на початку 969 р. і тепер, коли вже 
його нічого не тримало на місці, він знова покинув Русь. 

Що до управи Руссю розпорядився Святослав ще за 
життя своєї матери. Найстаршому свому синови Яропол-

,а) Полное собраніе русскнх-ь літописей І. 28 — Очевидно 
буги ІВІ-СЬ умови мира, накинені Киянам Печенігами, про що літопи-
си:;, вилів замовчати. 
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кови віддав Київ, а молодшому Олегови деревлянську зем-
лю. Таке полагодження справи дуже не подобалося Нов-
городцям, які думали, що вони мають богато більше прав, 
ніж инші руські землі, на те, щоби мати свого окремого 
князя, Тому післали вони посольство до Святослава, щоби 
він відпустив їм одного з синів, з погрозою, що коли Свя-
тослав не вволить їх проханню, то вони самі собі вибе-
руть князя. Святослав запропонував їм, щоби вони з цею 
справою звернулися просто до його синів, а коли ті від-
мовили, заявив, що він не має більше синів для обсади 
Новгорода. 

Третий син Святослава, Володимир, не був з початку 
уважаний рівним що до уродження двом другим синам 
Святослава, а то тому, що він походив із зносин Свято-
слава з молодою дівчиною зпоміж служниць Ольги. Вона 
була ключницею Ольги. Коли горда Ольга довідалася про 
ті зносини, відослала молоду невістку в своїм гніві до 
Г5 уду тина2 0), одної з своїх маєтностей, і якраз там прий-
шов Володимир на світ. 

По такій відповіди попросили Новгородці, за радою 
Добрині, брата Малуші — себто Володимирового дядька, 
— Святослава, щоби він дав їм на князя свого третього 
сина. «Коли ви бажаєте, то й беріть собі його», — мав від-
повісти, як кажуть, Святослав. Таким чином став Володи-
мир Новгородським князем, маючи тоді 13—14 років. В то-
варистві Добрині й новгородських послів перенісся моло-
дий князь у свою нову столицю, а Святослав опустив Київ, 
до якого вже більше ніколи не мав повернути. 

3. Сватання Володимира. 
Взявши в руки княжий стіл для свого небіжа й вихо-

ванка, почав Добриня шукати йому сильних звязий у Скан-
динавії. В тім намірі невдовзі по приїзді до Новгороду 
засватано Володимира за скандинавську князівну Адлаґу. 

") Никон. Летопись І, 54. Малуша була дочкою одного з меш-
канців города Любеча іменем Малька гл. Полное Собр Русскихъ Ле-
тописей И, 29; V. 108; VII, 289. 

21) Ми знаємо імя й походження Володимирові жінки з „Heims-
lcringi-i" Снорре Стурлєзона. Сю вказівку заґи потверджує росій-
ський історик XVIII в. Татищев (Исторія Россіи І, 40), що мав під 
руками кілька руських літописей, які до сьогодня загинули. Він називає 
жінку Володимира Аделею. Трудно припускати, щоби імена Аделі 
й Адлаґи не відносилися до одної й тої самої женщини. Завдяки пе-
рекрученим відомостям, що находяться у літописи (Русск. лЪтоп. 1,34). 
піддано в сумнів̂  і .підозріння свідоцтво Heimskringl-i Після, сих 

Дрогобицька духовна семінарія УГКЦ - www.dds.edu.ua



1819 Б о г о с л о в і я 

Ся звязь мала також велике значіння і для внутрішної 
політики, бо зносини зі Скандинавією були тоді ще дуже 
сильні, а руських князів уважано все. ще норманськими ко-
нуиґами. Крім осілих на Руси Варягін усе ще находили там 
нові хвилі варяжських поселенців, а головно до Новгороду, 
що був першим етапом на дорозі на південь, яка служила 
'Норманам так для торговлі, як і їхніх випадів. 

(Продовження буде) 

відомостей першою жінкою Володимира н матірю його сина Ярослава 
мала бути Рогніда. З другоїж сторони, як се позитивно знаємо, тому 
що ся звязь могла мати місце щойно біля 977—978 рр., дало основу 
до припущення, що ціле оповідання „Heimskringl-i" не відповідав 
правді, бож стріча Оляфа з жонатим тоді вже Володимиром не могла, 
мати місця скоріш, як після тої дати й тому, що жінка Володимира 
називалася Рогнідою, а не Адлагою. Але коли звернемося до досто-
вірних джерел, то справа мається якраз навпаки й ми бачимо, що лі-
тописна відомість e фальшивою. Підчас побуту Оляфа Триґґвазоиа 
в Новгороді в 969—974 рр. був Володимир — після Heimskringi-i — 
уже жонатий. Такий самий висновок можна витягнути більше менше 
із відомостей первоначально! літописи. Так напр. при смерти Ярослава 
в 1054 р. всі літописи однозгідно стверджують, що він мав тоді 76-
літ (Полное Собр. русскихъ л-Ьтописей I. 70: II 151, (вно. 1908); 111. 212: 
Y. 139; VII, 333), — а се значить, що він мусів родитися 977 р. З-
другої сторони знаємо, що Ярослав не був найстаршим між дітьми 
Володимира (тамже I, 52; II, 105 — вид. 1908). Також знаємо, що вів: 
не походив із звязн Володимира з Рогнідою, бо псі літописи яідчер-
кують все ту ворожнечу, яка завсідн істнувала між потомками Ярос-
лава й Рогніди (тамже I, 131; VII, 28). До тогсж у хвилю заосин. 
Володимира з Рогнідою — Ярослав мусів уже жити. Перекручений лі-
тописний уступ, де вичислені імена жінок Володимира, не належить до. 
первоначально! літописи, але вложено його в літонись далеко пізніше. 
Тісна звязь того уступу з поданням фантастичного гарему Володимира 
зраджує бажання автора: вимазати всякий спомин про скандинавські 
впливи, — а се наводить нас на гадку, що сей уступ є продуктом, 
автора легендарного оповідання про навернення Володимира, про що. 
и;і вже знаємо. Але тому, що память про скандинавське походження 
матери Ярослава була ще занадто свіжого, а в зредагованім ним ката-
дьоґу жінок Володимира лише одна Рогніда була скандинавського по-
ходження, — ясно, що саме її подав за матір Ярослава. Згідно з вка-
зівками, захованими Татищевим (гл. про се: Соловьевъ — Исторія Россіш 
кн. І. т. І. ст, 191), друга жінка Володимира Олява була теж сканди-
навського noxoÄ»eHHH(Heimskringla-konung Olaf Tragwasons-Saga) Більше 
правдоподібно, що Оляф опустив Новгород 974. ніж 975. року, а се. 
устійнювало би дату стрічі обох князів ще на 969 рік. 
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4. Оляф Триґвізон. 
У тім саме часі появляється на Володимирові м дворі 

молодий Оляф Триґвізон. 
Його батько Триґві, внук короля Гаральда Гаарфаґара, 

згинув з руки своїх кревняків. ОЬтавша по нім вдова втікла 
до Швеції, де 956. р. вродився Оляф. Але й там не давали 
їй убивці Триґґвія спокою. Тому то постановила вона вда-
тися до свого брата Зіґурда, що був на службі в руського 
конунґа. В часі пеіреправи через балтійське море попалася 
вона в руки естонським піратам. Оляфа розлучили з матірю 
та причислили до групи невільників розбишаки Клсркона. 
Сей убив Оляфового _учителя-опікуна, а його самого, ра-
зом зі сином нещасного свого вчителя, Торґільсом, продав 
у неволю. Богатий Естонець, що їх купив, полюбив Оляфа 
мов рідного сина. Декільки років пізніше стрінувся Зіґурд, 
що приїхав в Естонію збирати данину, зі своїм небіжем, 
відкупив його разом з його товаришем, забрав його до 
Новгороду й там дуже старанно його виховував. 

Переходячи одного дня через торговицю побачив Оляф 
несподівано розбишаку Клєркона, що вбив йому вчителя; 
Маючи в руках малу сокирку, він кинувся на його й одним 
ударом розвалив йому голову. Після сего вбивства втік 
він до свого дядька та все йому оповів. Той запровадив 
його зараз до палати Адлаґи й просив княгиню, щоби вона 
взяла його в свою опіку. Адлаґа зібрала зараз свою при-
бічну сторожу й приготовлялася до оборони Оляфа. На 
місті почався великий розрух, тому що, по тодішньому 
праву й звичаям, кожне вбивство мало бути покаране смер-
тю. Товпа шукала по всім усюдам вбивника, а коли дові-
далася, що він находиться на дворі княгині, удалася тудаж 
та вимагала його видачі. Та ЕІолодимирови вдалося пола-
годити непорозуміння без проливу крови, тим, що казав 
заплатити найближчій рідні вбитого велике грошове від-
шкодування, яку то суму заплатила княгиня із своїх за-
собів. -
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Молодий норвежський князь припав дуже до вподоби 
молодому Володимирови й оба князі дуже скоро заприяз-
нилися. Оляф брав участь у всіх виправах того часу, але 
тому, що тішився постійною ласкою у Володимира, при-
дбав собі багато заздрісних ворогів. Не хотячи робити труд-
ностей свому -прйятелеви, рішився Оляф по шестилітній 
службі піти на морське розбишацтво. За поміччу княгині 
постарав він собі малу фльотилю та й почав повне пригод 
життя морського розбишаки. В своїх походах запускався 
так далеко, що нападав навіть на побережжа Франції й Ан-
глії, але при тім ніколи не з а б р а в на свого руського при-
ятеля. Від часу до часу приїзжав він його відвідувати іі 
тоді вже пересував зиму зі своїми воїнами в Київі у Во-
лодимира s 8). 

5. Иова громадянська війна. Смерть Олега й утеча 
Володимира. 

Передчасна смерть Святослава, котрого вбили з за-
сідки Печеніги весною 973. р. 8 3 ), не змінила нічого у вну-
трішному положенню Руси. Осінню 972. р. висів Свято-
слав із човнів ув устю Дніпра та, не слухаючи нічиєї ради, 
лишився там зимувати. Один із його вождів, Свенельд, що 
більше передбачував, ніж князь, опустив його та забрав 
зі собою до Київа більшу частину війська24). Вернувши 
до Київа, відіграв сей старий скандинавський герой, воєн-
ний товариш Ігоря й Святослава, чималу ролю при Яро-
полкови. Два роки проминуло, заки Свенельд і Ярополк 
почали вводити в життя свою агресивну політику. Кажуть, 
що причиною тих війн було те, що Олег убив старшого 
Свенельдового сина Люта, коли стрінув його в своїх лісах 
на ловах. З пімсти на Олега мав Свенельд підюджувати 
Ярополка до війни на брата. 

Олег теж зібрав військо та пішов йому на стрічу, але 
побитий утікав до Овруча. В часі утечі перевернули його 
власні воїни задля великого натовпу в рів, а там роздавила 
його велика людська й кінська маса. Бачучи мертве тіло 
Олега, заплакав Ярополк та став дорікати Свенельдови 
в смерти свого брата. 

Коли новина про смерть Олега дійшла до Новгороду, 
налякався Володимир подібної долі, а не почуваючися на 
силах для того, щоби змірятися зі Свенёльдом, зібрався 

») „Helmskr ingia-Saga\ „Konurig Olaf Traggwasons-Saga" . 
" ) Конець лютого, або початок березня 973 р. (гл. Schlumberger 

„L'epopèe Byzantine". Т І. Ст. 172). 
" ) Татищев, Т. І. ст. 37. 
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зі своїми на човни та й утік д о Скандинаві! — 975. р. *»), 
а Ярополк казав зараз ж е занята Новгород. 

Два р о к » остава» Володимир у С к а # д н н Ш Ї , з Є м л і своїх 
батьків. Як довго жив Свенельд не можна було нічого 
починати, тому, щ о старий Варяг тішився занадто великою 
популярністю між своїми земляками. Та, дожидаючися в ід -
повідної хвилі для повороту на Русь, , Володщиир<не оста-
вав без заняття. Він брав участь у сміливих походах Варягів, 
що сіяли пострах п о всіх землях в і д Німеччини д о Італії 
П о двох роках Свенельд у ж е не жив і справа взяла цілко» 
инший оборот: Володимир став популярним варяжським кня-
зем, а Ярополк стратив мабуть у них останні симпатії. З а -
галом приписують ту непопулярність Ярополка с е р е д Ва-
рягів його нахилови д о христіянства. 

6. Поворот Володимира. Здобуття Полоцька і уби-
вство Рогволода. 

Володимир з ібрав легко сильне військо Скандинавців 
та доплив д о Новгороду. Ніхто йому не опирався. Вів 
усунув ус іх урядників Ярополка та к&ав передати ї * й ї о м у 
князеви такий привіт: «Володимир збирається у п о х і д проти 
тебе, — готовися д о стрічі». Готовлячись д о відібрання 
престолу свому братови, задумав Володимир передше ві-
дібрати йому його майбутню жінку. 

Щ е за часів Святослава заснував собі норманський ві-
кінґ, Рогволод, князівство у Полоцьку. Мав він великої 
краси дочку, Рогніду, якої просив собі Ярополк за жінку^ 

Отже Володимир післав послів д о Рогволода з про-
ханням о руку тої молодої князівни. В так трудному поло-
женню залишив батько рішаючий вибір своїй дочці . Вон а ж 
воліла Ярополка й відповіла, щ о ніколи не вийде заміж з а 
сина невільниці. Так натякала вона на матір Володимира, 
Ображені д о найвисшого степеня, Володимир і Д о б р и н я , 
звернулися проти Полоцька й наступом з д о б у л и місто. Д о -
бриня змусив свого небіжа д о насильства н а д Рогнідою на 
очах батька, а потім казав убити Рогволода враз з жінкою-
та двома синами 8 1 ) . 

7. Здобуття Київа. Ярополк убитий. Володимир »ел. 
ки. київським. 

Підчас того Володимир навязав зносини з окружениям 
свого брата. Варяг Блуд, перший дорадник Ярополка, рі-

м ) Полное Собр. Русскихъ ЛЪтописей I. 32; II. 249; V. П Н 
VII. 292 (гл. зам. 28). 

м ) Карамзинъ : История Русск. Государства I, 224. 
" ) Полное Собр. Русск. ЛЬтоп. I, 131. 
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ш и в с я зрадити .двого .князя:. Володимир обіцяв &оцу .:0ути 
за рідного батька? коли він тільки -видасть йому Ярополка.. 
Володимир пустився на Київ, а Ярополк, не відважуючися 
пробувати щастя в чистій полі, замкнувся в городі. Блуд 
иорадив Володимирові окружити д.усіх сторін,.міст,©, а-Яро-
полкови оминати всякої стрічі з братом. Він вщепив у його 
підозріння що до відданости Киян, вмовляючи в нього, що 
Кияне в тайних взаєминах з Володимиром, і так зручно 
взявся .до справи, що повний . зневіри Ярополк покинув Київ 
та перенісся до Рудні, місцевнни позбавленої всього по-
трібного до оборони. Володимир увійшов у Київ та по-
дався облягати брата в його останньому сховку, де вже 
від першого дня настав голод. Блуд представив Яропол-
кови неможливість відвинення ворога й нещасний князь 
згодився просити свого брата о помилування. Про се все 
попередив Блуд Володимира. Один Із вірних служак Яро-
полка просив його, щоби "він не довіряв, та щоби втікав 
до Печенігів, але Ярополк не послухав та пустився до Київа, 
до Святославової палати. Як тільки він там увійшов, запер-
лися за ним ворота, а двох призначених до того- Варягів 
убили його мечем38). • 
..: Після братовбивства став Володимир одиноким князем 
усієї Руси. По доконанім вбивстві Ярополка (978) взяв собі 
Володимир за наложницю його вдову, ту прекрасну Гре-
киню, яку колись привіз із Болгарії Святослав. З тої чу-

'") Полное Собр. Русск. ЛІтоп. І, 33;"II,''6"> —06 (вид. 1908). Хроно-
льоґія тих часів д а л е к а ' щ е д о дефінітивного вирішення. Що до пози-
тивних дат, то маємо наперед дат}' болгарської в ійнї і— 986 р."(гл. зам. 
32) дальше дату вислання помічного варяжського війська до Византії 
— 988 р. (гл. зам. 44). Що до року смерти Ярополка, то маємо три 
свідоцтва Якова Мниха, після якого ся подія мала місце в 978., але не 
в 980 році, як се. каже літопись. Дата, подана Яковом Мнихом, є ма-
буть правдива. її потверджує подрібний розбір виправ Володимира. 
Дуже легко можна переконатися, що всі виправи Володимира, з яких 
залишилися деякі сліди, мусіли забрати найменьше 7 років часу, а не 
В. Він забув про виправу на Хозарів, а до того все промовляє за тим, 
що він стягнув в одну дві Володимирові виправи проти Болгаріє (гл. 
зам. 32). Д о того всяка правдоподібність промовляє за тим, що обі 
виправи на Вятичів забрали два роки, а не один. Не треба забувати, 
що до тої країни, повної лісіз, без доріг і повної болот, можна було 
добиратися тільки продовж дуже короткої частини року. Приймаючи 
дату Якова Мниха (978), треба б було льогічно завернути дату виправи 
Ярополка на Олега на рік 975 (977—978). Хронольоґічні непевности 
рр. 978'—386 вимагали б спеціяльних студій і тому для фактів того 
часу пішли ми за хронольогією літописи, а літопись ставить їх усіх 
від 980—986 рр. Врешті — такі дати, спізнені о 1 або 2 роки, нічого 
в головніших зарисах не зміняють. 
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жоложної . звязи вродився Святополк, котрого Володимир 
признав за свого, але котрого ніколи не любив вважаючи 
сином Ярополка. 

Ставши вел. князем виявив Володимир велику діяль-
ність. Немає такого року, деб він не відбув одного, або 
й двох походів: 981. (979) р. побіджає Поляків і прилучує 
пограничні Червенські городи - над; Сяном і Вепром, 
яких частина вже перед тим признавала над собою 
власть Олега. 982 р. приходить черга на Вятичів, яких у двох 
ідучих по собі виправах остаточно завойовує. У 983. р. 
вищить він країну Литовців і Ятвягів2 9), а наприкінці 
984. р. підбиває остаточно теж і Радимичів. Се останнє 
племя було так стероризоване, що ще довгий час пізніше, 
як кажуть літописці, проймала їх дріжжу згадка про одного 
з Володимирових воєводів, знаного під назвою Вовчий 
хвіст. Більше меньше в тім часі, в кожнім випадку перед 
987. р. 3 довершено походу проти Хозарів, котрих Во-
лодимир примусив до дані. Всі ті походи були одним із 
головніших засобів для того, щоби вдержати й забезпечити 
варяжське військо, що прийшло з Володимиром на Русь. Всі 
ті походи, починані проти здезорґанізованих племен, мусіли 
дати теж велику кількість невільників, а се було найцін-
нішим товаром у Норманів 3 1). Продажа невільників збо-

!9) Літописі (І, 35; IX, 41) тільки вичисляють ті побідоносні походи, 
не подаючи ніяких подробиць. Навпаки, коли говориться про поворот 
із походу проти Ятвягів (983), находимо в літописах оповідання про 
людську жертву, яка мала місце в Київі. Ідолопоклонннки-погане мали 
тягнути жереб, що впав на Варяга-христіяннна. Його батько відмо-
вився дати сина на жертву та звернувся до товпи з промовою, знева-
жуючи її богів. Зворушена товпа напала на його та вбила його 
разом зі сином. Хоч знаємо про такі жертви у Норманів- (Dudo Viro-
mandensis у MignePatr .Lat. CXLI, ст. 621,) то всеж таки се оповідання 
насуває сумніви що до його автентичноети, а саме: 1) впродовж цілої 
попереджаючої історії поганської Руси не находимо ані одного випадку 
таких людських жертв, 2) в Київі жило тоді за богато Варягів-хри-
стіян, щоби можна було безкарно нападати на їхніх співвірних, 3) а вже 
найбільше те, що ся промова Варяга-христіянина, звернена проти поган, 
зраджує чужинецьке її походження супроти літописи і надає цілій події 
неправдоподібний характер. Автор приписує йому напр. такий вислів: 
«Немає, як тільки один Бог, котрому служать Греки й котрому вони 
віддають честь». Цілком певно, що Варяг-христіянин казав би не Греки, 
а — христіяне. Здається, що се оповідання також вийшло зпід пера 
автора казки про навернення Володимира. 

*>) Похвала св. Володимирови, написана Яковом Мнихом ув. 
«Исторіи Русской Церкви» Голубинського Т. І. Ч. І. ст. 244. 

s l ) Гл. про се в арабських авторів: Ібн Дасту §2 й Ібн Фошлян 
3. 7. 
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гачувала князя, а при тім щедро заспокоювала всі потреби 
війська. 

8. Болгарський похід. 

Останньою виправою Володимира перед навернення^ 
був болгарський похід . в ! ) проти Греків. Закликаний Бол-
гарами, причинився Володимир до побіди Болгарів і по-
вернув на Руеь, ведучи зі собою молоду болгарську кня-

м ) Відомосте дітописей про болгарський похід дуже помішанї. 
При ближчім їх розгляненню й порівнянню з иншими джерелами 
приходиться до сильного переконання, що тут іде про дві ріжяі 
виправи: одну проти надволжанських, а другу проти південних Бол-
гарів. Перша мусіла мати місце в 985., а друга в 986. р. Народна 
традиція, що запамятала тільки імя Болгарів і те, що обі вони скін-
чилися щасливо, зілляла обі в одну. Се одинокий спосіб розумно 
погодити всі ті суперечні свідоцтва. Літописи, віддаючи тутка за-
писку первісної літописи, говорять під 985. р. про похід проти над-
волжанських Болгарів (Полное ^ собр. русскихъ літописей і, 36; VII, 
296; IX, 42; XV, 77), під час коли Татищев категорично твердить, 
що той похід був звернений проти південних Болгарів (Т. II., ст. 63). 
Вій кладе сей похід під 987. р. Відомість Якова Мниха, в йог© 
похвалі св. Володимирові, є так неозначеною, що не можемо розібрати, 
яких Болгарів він мав на думці: надволжанських, чи наддунайських. 
Характер літописних записок піддає думку про наддунайських, а ве 
про надволжанських Болгарів. Ті записки кажуть, що Володимир удався 
у похід зі своїми відділами на човнах, за якими здовж берега спі-
шила численна кіннота Торків. Видається неправдоподібним, щоби Во-
лодимир тягнув за собою горську кінноту з полудневих степів Руен 
аж у вододіл Волги й Ками, а д о того сильно заліснені тоді над-
волжанські землі ставили б сильний опір такому походови. Навпаки, 
маємо свідоцтва про такі походи на Византію (Масуді: Кітаб-аб-танбіг 
— рос переклад в Ж у р н а л і Министерства Просвещения 1872, Ч. IV, 
ст. 230, — Соловьев: Исторія Россіи, Кн. I, Т. J, ст. 124). Наприкінці 
треба завважити, що перші руські князі звертали свої удари проти 
надволжанських Болгарів зі сторони Новгороду, бо й віддалення було 
коротше, та й, пускаючись із бігом рік, можна було більше ненадійно 
й лекше прибути на місце, ніж ідучи проти води, так, як се треба б 
було робити виходячи в похід від півдня. Візантійські й арабські 
джерела позволяють нам заключим, що Володимир пішов до Болгарії 
не як ворог, а як союзник проти Греків. Лев Діякон, говорячи про 
великий погром Византійців Болгарами біля Траянської брами 17-го 
серпня 986. p., каже, що він тільки чудом утік перед руським мечем 
(гл, Schlumberger: „L'epopee Byzantine" 1.667). Дальше у сучасній 
яоезії Івана Геометра, милітенського єпископа, маємо позитивну алюзію 
д о союзу Болгарів з Руссю проти Византії (Cramer „Anecdota grae-
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зівну яко жінку3»). Вона вродила йому двох синів, кот-
рих Володимир найбільше з усіх дітей полюбив. Старшого 
назвав болгарським іменем Бориса, яке до того часу було 
незнаним на Руси. Дуже правдоподібно, що те, що кажуть 
ісляндські заґи про ролю, яку відіграла жінка при його 
наверненню, відноситься якраз до тієї болгарської кня-
зівни. 

9. Христіянство на Русн перед наверненням 
Володимира. 

Христіянство на Руси мало вже свою історію пер_-д на-
верненням св. Володимира. Вище згадали ми вже і про 
ролю, яку відіграли Нормани при його поширенню і про 
дороги, якими воно приходило на Русь. Вже надовго пе-
ред обняттям престола Володимиром запустило христіян-
ство у Киіві сильне коріння... Володимирова бабка, Ольга, 
їдучи по хрещення до Царгороду була затронута христі-
янством у Київі і там, у Київі, обучено її в правдах хри-
стиянської віри. Певні зародки христіянської віри мусіли впа-
сти і в душу Володимира, що свої діточі літа провів у баб-
ки. Коли він повернув із поганської півночі до Київа, за-
став там стару поганську віру вже дуже захитаною, а йдучи 
на стрічу домаганням своєї дружини, поробив певні кроки 
для того, щоби надати їй що найменше троха зовнішнього 
блеску. Та тоді був час релігійної крізи, яку переходив 
поганський світ. Польща навернулася 966. р., Мадяре' й Скан-
динавія готовилися літи її "слідами. Вони й приняли хри-
стіянство в короткому часі по Руси. Безпереривні зносини 
з христіянськими й культурними державами та покидання 
Варягами старої віри — змушували Володимира до піз-
нання христіянства та вказували йому на повну не доста -
точність старого культу. Завдяки своїй ґеніяльній вдачі 
зрозумів він неможливість існування варварського й ди-
кого поганства серед инших народів — христіянських, а бу-
дучи второпним політиком, рішився вижидати відповідної 
хвилі, щоби покинути віру своїх батьків. Варяги були тими, 
що обучували його в христіянськїй вірі*1), а Оляф Триґ-

са IV, 282.) Арабські автори однозгідно говорять про ворожість Руси 
до Византії аж до 988. р. Напр. Яггія каже, що внзантійський ба-
зілєвс звернувся в 988 р. до Руси, яка до того часу була неприми-
римим ворогом Греків (Записки Петрогр. Академії Наук ХІЛУ ст. 
23-24). Таке саме свідоцтво подає нам Ельмаціні (Нівіогіа загас, с т , 
251). Накінець війна проти Русн перешкодила б Болгарам починати 
побідну війну проти Греків, коли тим часом союз з Руссю ї м у такій 
війні допомагав. 

" ) Голубинскій: Ист. Русск. Церке. Т . І. Ч. І. 
" ) Голубинскій: Исторія Русск. Церкви, Т. І, Ч. І, ст. 128. 

Дрогобицька духовна семінарія УГКЦ - www.dds.edu.ua



114 Б о г о с л о в і я 

ґвізон був тим, що наніс останній удар його сумнівам та 
прискорив факт наверненая.35). 

10. Навернення Оляфа Триґґвізона. 

Підчас одної з своїх авантурничих експедицій стрінувся 
Оляф Триґґвізон у якійсь німецькій пристані з одним мона-
хом, на імя Танґбраид (ТІїаг^ЬгапсІ). Той чернець був 
більше воїном, як духовним. Він ходив у збруї і мав щит, 
на якім було розпяття в золоті. Сей щит звернув на себе 
увагу Оляфа й він забажав довідатися про значіння образу. 
Танґбранд скористав із нагоди для збудування поганина, 
а бачучи, що щит дуже припав Оляфови до вподоби, по-
дарував його йому. За се нагородив його Оляф щедро та 
прирік йому свою поміч і оборону та богато пізніше, як 
трапилася нагода, дотримав свого слова. 

У всіх своїх численних виправах Оляф послугувався 
тим щитом і мав переконання, що він його чудесним спо-
собом охороняє. Але щойно декільки років пізніше він на-
вернувся на христіянетво на островахСіллі (БсіІІу) в Анґлії. 
Там проживав один англійський пустиножитель, що мав 
великий дар відгадування та славився в цілій околиці свя-
тістю свого життя. Його бесіда сильно зворушувала Оляфа 
й після декількох розмов »з тою знаменитою людиною Оляф 
з усією своєю дружиною захотів стати христіянином та 
й принята хрещення86). При тім пообіцяв він завести хри-
стіянство в Норвегії, яя тільки відзискає своє королівство. 
По своїм охрещенню став Оляф горячим пропаґатором хри-
стиянської віри та дуже скоро явився на Руси у свого при-
ятеля, щоби склонити його до приняття правди8 7) .Як ве-

ss) „Heimskringla Saga" 
3 ') .Heimskringla Saga" разд. XXXI. „Jarla-Saga" ст. 10. 
»') „HeimskringlaSaga"onoBwae про навернення Володимира зараз 

по першій стрічі Оляфа з Тангбрандом (Розд. XXVIII), а перед 
охрещенням Оляфа вг .Scilly (Розд. XXXI). З - т о г о виходило б, 
що Оляф ' навернув ^Володимира тоді, -як сам був поганином. Оди-
нокий російський переклад .Heìmskringl-i" свщ. Савинина, опубліко-
ваний в Збірнику Об-ва Русск. Исторіи и Древностей (1840, Т. IV., 
Кн. І.), не e повний. Впрочім сей переклад дуже совісний, але він 
зупиняється на наверненню Володимира, а в наслідку грішить про-
п у щ е н и м оповідання про навернення Оляфа в Англії. Се і e при-
чиною, що Голубинський в своїй Історії Руськ. Церкви, що послугу-
вався не тільки тим перекладом, міг припускати, що Оляф, їдучи в 
архіпеляґ шукати єпископа Павла (гл. низше), був тим жеж Павлом 
у Греції охрещений. Таке припущення зробив він не рішаючись при-
нята гадку, начеб то Володимира міг охрестити поганин. На се 
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личезною була енергія Оляфа в навертанню, можемо пі-
знати з ось яких двох прикладів: Увійшовши раз на ост-
вїдповімо так: »Heimskringia-Saga« повстала в X або з початком 
XI віку, Списав ' ї ї ; Sriorre Sturieson щойно яа початку ХШ. в. 
€ певною річчу, що через ті два віки зайшли деякі зміни в первісному 
тексті. Ісляндські скальди не мали змоги передавати в найменших 
подробицях чужинецьких історій у строгім хроиольогічнім порядку. 
Ми бачимо також деякі скорочення, які не шкодять тому, що істо-
ричні події, які там находяться, стоять поза всяким сумнівом. Життя 
Оляфа, заки він став норвежським королем, знане нам виключно 
з ІСЛАНДСЬКИХ заг. Тільки від 995. р. маємо ивші джерела, але всі 
факти, подані від того року тимиж заґами, дадуться дуже добре 
провірити на основі норвежських і німецьких джерел (Адам з Бреми; 
Saxo Gram.), себ то, що ті заґи є дуже точні, але треба також ска-
зати, що хронольогічне впорядкування оповідань „Heimskingl-i" кидав 
цілком инше світло на все те, що там находиться. Як вихідною 
точкою до того хронольоґічного впорядкування можна послугувагися 
тільки двома датами. Перша, се рік уродження Оляфа. Він умер 1000. 
р. маючи 44 роки, з чого виходить, що він мусів уродитися 956 р. 
Другу беремо з „Heimskringl-i" про стрічу Оляфа з цісарем 
Оттоном II. підчай експедиції cero останнього проти Данців. Сей 
ііохід відбувся у 976-р. (L'art de vèrifier les dates Т. VII ст. 73) 
Після „Heimskringl і" Оляф стрінувйм з Цісарем другого року по своїм 
відїзді з Новгороду. Опираючися на тих двох Датах Можемо не тільки 
впровадити хроноль.егічний лад у наслідство подій, але також привер-
нути їх порядок. Отже Оляф уродився 956. p., маючи 9 років себ то 
•965. р. стрінувся зі своїм дядьком Зіґурдом, що був тоді на службі 
у Святослава (але ся подробиця не могла цікавити заґи, бо Оляф не 
мав ніколи до діла зі Святославом) і був узятий до Новгороду. Там 
виховував його його дядько й уже по приїзді Володимира 969 стрінув 
він і вбив Клеркона. Мав він тоді яких 14 або 15 років, бо 9-літній . 
хлопець не був би в стані вбити дорослого чоловіка малою сокиркою. 
На Володимировому дворі пробув він майже яких 6 років і весною 
974. р. опустив його. Того самого року прибув він до краю Вендів 
і там одружився з князівною Гейрою. 976. р. прийшов він до цісаря 
•Оттона, що тоді воював з Данцями. 976. р., три роки по своїм 
одруженню, стрінув він Тангбранда й умерла йому жінка. Вмістити 
в сей час навернення Володимира зовсім неможливо, бо 1) Оляф був 
ще поганином, 2) Володимира за богато займало тоді добування Руси 
від Ярополка (977—978). Крім того знаємо is Якова Мниха, що він 
приняв хрещення щойно 987. р. Але „Heimskringia-,Konnag Olaf Tragwa-
scms-Saga"po3Ä. XXI) оповідає, що Оляф допоміг Володимирови при 
здобуттю деяких руських земель, дослівно: .at Olafr var і heraaoi à 
sumrum ok varoi Garoariki meo hreysti ok garofengi fyrir viklngum er 
ägengu, en vaiin und r Valdamarkonung magar borgfe ok hèruth iAustrvegi" 
He знаємо про ніякі инші війни, що моглиб відповідати відомосте заґн, 
як тільки війну проти Ярополка. Цілком певно, що Оляф не опусти 
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рови Оркней (Orkney), він узяв у заложники сина ярля 
Зіґурда та погружуючи батькови, що вбє сина, примусив 
його до васальства й охрещення. Другий приклад веде вже 
нас у Норвегію. Впроваджуючи там християнство, Оляф стрі-
rv-рся з сильним опором мешканців 8 повітів Трондгайму 
( T r o n d h j e m ) . У Фрости загрозили йому смертю, коли 
він буде дальше намагатися їх переконати. На хвилю Оляф 
уступив і заявив їм навіть, що він візьме участь у великім 
жертвуванню, яке якраз тоді відбувалося в М о е г е . Де-
який час опісля запросив він на бенкет усіх визначніших 
мешканців Трондгайму й підчас того бенкету казав пір-
вати 11 найвизначніших своїх гостей та заявив, що коли 
його приневолюють до повороту на поганство, він хоче 
зарізати їх по старинному звичаю у жертву богам. Тоді 
всі просили Оляфа о хрещення, а в доказ своїх добрих на-
мірів віддали Оляфови своїх дітей як закладників. Коли 

свого приятеля у так важному ділі й що він поспішив йому на поміч. 
Таким робом кожний бачить, що все противиться тому, щоби можна 
було говорити про навернення якраз у тім часі. — Полишивши Воло-
димира, пішов Оляф воювати й грабувати побережжа Фриґії і Фланд-
рії (979). — У хвилю, коли Snorre Sturlescn списав заґу, три і ї 
уступи були вже стягнені в два. Перший з тих уступів відносився до-
побуту Оляфа на Руси, другий оповідав про його співучасть при 
їдобуттю Руси на Ярополкови вже по стрічі з Танґбрандом, а третій: 
говорив про навернення Володимира. Оповідаючи про виправу проти 
Ярополка, помістили скальди в 2. уступі замість тієї події оповідання 
про навернення і таким чином третій уступ щез із заґи. Той третій, 
уступ міг тільки находитися по оповіданню про навернення Оляфа. 
„Heimskringlasaga* каже нам, що декілька років по наверненню Воло-
димира навернувся Оляф ва остро і Сіллі і що з»разже повер-
нувши до Англії стрінувся там з Танґбрандом і одружився з сестрою-
данського короля в Дубліні, Ґвідою. Якраз поміж тими двома подоро-
жами Оляфа до Англії мусіла припадати його гостина у Володимира 
на Руси. — По другім одруженню залишився Оляф декільки років 
в Англії, звідки покликано його до Норвегії („Heimskringla"). Але 
тому, що вже в 994. р. бачимо Оляфа на чолі сильної фльоти при 
облозі Льондону 1 е Anglo-Saxon Chronicle" I. 242-243), а дальше 
що він іде на поміч норвежському князеви Рихардови II. („Rec.des Hist. 
"Gaule et de Fr.) то треба поставити те подружжа на pp. 988—990. 
Характер відомости заґи і внутрішнє положення дублінського коро-
лівства позволяють навіть допускати, що то одруження відбулося 
якраз у 989. p., коли то молодший брат Ґвідри засів на престолі 
свого старшого брата, а з того виходить, що другий приїзд Оляфа 
до Англії припадає на 988. р. В такім випадку його гостина на Руси 
припадала б на 986—987 p., що відповідає вказівкам Якова Мниха 
й Нестора про навернення Володимира. Що до навернення Оляфа, то 
виходить, що воно мусіло відбутися 985. р. 
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казав повалити всі поганські божки й принята христіян-
ську віру, не стрів уже більше ніякого опору вМоеге. 

11. Навернення Володимира і його охрещення. 
Повернувши осінню 986. р. до Київа Оляф скоро відві-

дав Володимира. Він загостив у товаристві одного англій-
ського священика та своїх жовнірів, яких принято гостинно 
і які провели зиму в Київі38). Оба приятелі були щиро 
вдоволені зі стрічі. Свіжо навернений Оляф горів бажанням 
бачити свого приятеля теж христіянином. Не гаючи часу, 
забрався він зараз до праці, але Володимир був у справах 
релігії досить холодним. До того за велика кількість поган 
у його скандинавському війську не дозволяла йому зараз 
же виявлятися. Та Оляф не вважав себе за ноконаного й за 
поміччу молодої Володимирової жінки »•) й свого свяще-
ника продовжував дальше наступ. Коли ж Володимир 
дальше проволікав, заявив йому, що він не хоче бачити 
свого найкращого приятеля в пекольних муках і доти не 
випустить його з рук, аж доки не навернеться. Гарячі на-
мови Оляфа знищили вкінці сумніви Володимира і він, 
переконаний у правді христіянської віри, рішився на охре-
щення. Від довшого часу мав уже Володимир якісь вигляди 
на Візантію й тому тепер оба приятелі, будучи практичними 
(людьми, почали нараджуватися, як би то з того навер-
нення витягнути як найбільші користи. Оляф удався до Гре-
ції і, з кінцем весни або з початком літа 987. р., вернув 
з архіпеляґу в товаристві єпископа Павла. 

Перед відїздом із Греції поставив єпископ Павло умову, 
що він удасться до Володимира тільки по Оляфови і то 
тільки тоді, коли матиме докази, що Володимир дійсно на-
вернувся до христіянської віри-40). Оляф поборов усі труд-
ности й хрещення відбулося. Задля політичних рацій не 
виявляв Володимир сего протягом довшого часу. Так отжеж 
бачимо, що Володимира навернули на христіянство норвеж-
ський князь і англійський священик, а охрестив його грець-
кий єпископ. 

Епископ Павло повернув до Греції з політичною мі-
сією, завдяки чому декільки місяців пізнійше бачимо в Київі 
посольство грецьких цісарів. 

ss) 3 оповідання про насильне навернення ярл* Зігурда з Оркней 
„Orkney-inga-Saga", „Jarla-Saga" (crop. 10) можна заключит», що Оляф 
•ід часу, як став христіяном, мав усе при собі якогось священика, щоб 
скоренько хрестити поган, яких-він сам навертав,-

») „Heimskringla* знаючи імя першої Володимирової жінки,Ядлаги, 
приписує те імя також і тій новій його жінці. 

«) „Heimskringla", „Konung Olaf Tryggwasons-Saga", 
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12. Зносини з Византією. Володимир посилає 6000 
Варягів до Царгороду. 

Византія находилася тоді в дуже тяжкому положенню. 
З кінцем літа 987. р. поставило повстання Барда Фоки (він 
проголосив , себе цісарем 14. вересня) цісарський двір перед 
найбільшу небезпеку. Повстанці наближалися вже до мар-
марського моря, а цісарі не мали засобів ставити їм опір. 
В такім положенню дозволили принесені з Київа новини 
звернутися цісареви Василеви до Володимира й грецьке 
посольство відправлено на Русь *1). Переговори довели до 
бажаного успіху. В одній з точок договору обіцяли грецькі 
цісарі віддати свою сестру за вел. князя київського, який 
зі своєї сторони зобовязувався негайно дати своїм майбут-
нім шваґрам 6000 Варягів у поміч проти Барда Фоки. Иншї 
точки того договору нам незнані42). 

Утримування численного варяжського війська, приве-
деного Володимиром за його поворотом на Русь, зачинало 
бути для Володимира невигідним і тяжким. Його потреби 
можна було забезпечувати тільки походами, що приносили 
добичу й невільників. Протягом останніх 6 років підбив 
Володимир усі сусідні племена й стягав із них данину. Вони 
признали його найвищу власть і вже не можна було найти 
притоки для того, .щоби на них нападати, та й такі напади 
не лежали вже в плянах Володимира. Прохання цісарів да-
вало йому якраз, добру нагоду позбутися надміру Варягів. 
Воно само з себе зложилося так і немає основи думати. 

41) Трудно припускати, щоби події йшли инакше. як се ми 
оповідаємо. Наше оповідання є льоґічним результатом фактів. Радше 
можна припускати, що єпископ Павло повідомив візантійський двір 
про вимоги Володимира, бо йнакше посольство не могло б перегово-
рювати й рішати про справу з порфірородною. Се заключения, як побачимо 
нижче, находить до певної міри потвердження у даних руської літо-
писи. Цісарі були також повідомлені про охрещення Володимира. Всі 
грецькі письменники, як Скілідзес, Цедренос, Зонарас, що говорять 
про се подруженая, ні словом не згадують про накинедей Володнмировя 
обовязок приняття христіянства, а чейжеж е річю зовсім виключено» 
думати, щоби сестра тодішних базілєвсів могла бути відданою по-
ганинови. 

" ) Тільки арабські автори (Яггія, Ельмаціні) кажуть, що Воло-
димир зобовязувався рівночасно впровадити хрнстіянство на Руси. 
Таке-ж свідоцтво маємо й у МівкауеікЬі. Після перших Володимир 
став христіянином довший час по одруженню, а після останнього 
автора приняв він хрещення перед одруженням і висилкою варяж-
ських відділів. 
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що се Володимир сам піддав таку думку *3). Треба було! 
поспішатися з иомічю й не гаючи часу вибрав Володимир: 
6000 Варягів4 4) зпоміж найнепевнішого елементу та пішов 
до Царгород}46). Решті Варягів поручив він оборону краю 
підчас своєї неприсутносте. Велику часть тих Варягів по-
розміщував він по більшій частині руських твердинь і та-
ким способом достиг ще й иншоі мети, а саме роздробив 
масу поган на малі частини, щоби їх богато біля себе не 
мати. 

13. Одруження Володимира з сестрою цісарів. Війна з Бардом 
Фокою. Зірвання з Царгородом. 

Будучи практичною людиною, а таким він був перед-
усім, Володимир появився в Царгороді на чолі імпозант-
ної військової сили, щоби припильнувати й вимусити ви-

" ) Руська Літопись (І, 34) задержала нотатку про висилку ва-
ряжського війська до Вйзайтії, але та відомість дійшла до літописця 
в такій формі, яку надала їй загальна поголоска. Літопись оповідає, 
що Володимир мав з Варягами богато трудностей задля їх вимог, але 
йому вдалося позбутися найбільше неспокійних зпомежи їх, віддаючи 
їх цісареви. Визначніших і розумніших зумів він позискати для себе 
та затримав їх на Руси даючи їм забезпечення у краю. Укріплені 
місця віддано під управу варяжськлх військових начальників та поселено 
в них військові залоги. Літрпись оповідає про се безпосереднє по опові-
данню про вбивство Ярополка, алеж сам автор літописи звертає нашу 
увагу на те, що богато відомостей не поміщено в хронол. порядку та 
що деякі із них відбулися декілька років передше, а инші декілька 
років пізніше. Згадана інформація належить якраз до тих, що відбулися 
передше. Вона цікава тим, що дозволяє догадуватись, що Володимир 
нарочно вислав Варягів. 

•") Висилку Варягів на поміч Византії (літо 388. р.) потверджує 
цілий ряд джерел (Пселльос, Скілідзес, Цедренос, Зонарас, Яггія 
антіохійський, Ібн-аль-атір, Ель-макін, Міскавейкі); На кінець можемо 
навести правдомовного вірменського письменика Асеогіґа (гл. про се: 
Василевскій — Варяго-русская Дружина І, 125), який говорячи під 
1000 р. Про бійку, що зайшла між Варяго-русами й Грузинами, пригадує 
собі, що перші належали до 6000 Варягів, яких цісар дістав на поміч, 
коли він віддав свою сестру за короля- Русів. 

" ) Зпоміж руських джерел тільки похвала св. Володимирови 
Якова Мниха говорить про відїзд Володимира до Візантії. Дослівно 
сказано там так: «І другого року по своїй хрещенню пішов він на 
пороги», а се спосіб вислову, яким тоді вказувано на дорогу у Візантію. 
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конання першої точки договору. Хотів мати товар за товар. 
Він заявив, що зараз же забереться із Царгороду зі своїми 
Варягами, як тільки не віддадуть йому руки цісарської 
ееєтри. В .такому положенню мусіли цісарі згодитися і не-
бавом відправлено торжественне весілля З хризобуллі 
цісаря Василя, датованої днем 4. серпня 988. p., можемо 
довідатися в якому стані розпуки й крайньої біди находи-
лося тоді цісарство. Князівна тільки під насиллям згоди-
лася на се, бо ніяк не бажала заміняти вигідного життя, 
яке вела в Царгороді, на новий, варварський спосіб життя, 
який чекав на неї в Київі. Цісарі застерегли собі в новій, 
передшлюбній угоді, що їх сестра тільки тоді поїде до 
Київа, як це відбудеться з торжеством, що відповідалоб її 
достоїнству і яке є згідне з візантійською двірською ети-
кеток), розуміється, коли візантійська революція буде при-
боркана. Таким чином зискали вони на часі. Зараз по одру-
женню поставлено Володимира на чолі цісарської фльоти 
і він подався зі своїми Варягами та обома цісарями на ко-
раблях проти збунтованих 47). По побіді під Хризополісом 

<•) Цікаво при тій нагоді ствердити, як свідоцтво джерела безпе-
речно фальшивого могло перемогти свідоцтва богатьох инших джерел, 
поважних і віродостойних. Так мається справа з одруженням Володи-
мира з порфірородною Анною. З одної сторони маємо оповідання 
казки про навернення св. Володимира, а а другої одноголосне твер-
дження візантійських, арабських і* вірменських істориків і літописців. 
Після казки так одруження як і охрещення св. Володимира мали 
місце по здобуттю Корсуня, а після правдивих джерел то одруження 
відбулося перед участю варяжських військ у поході на Барда Фоку. 
У Скілідзеса читаємо: „.. prafectoque classi ipsorum Blaclimero, sibi 
cognatione coniuncto ob sororem suam Annam, cum iis trans-
misso mari imprudentes hostes adortus nullo negotio profligat". 
Зонара (II, 221) каже, що цісар після того, як одружив свою сестру, 
дістав військо, яке помогло йому у хризопільській побіді. Кедренос (Edi-
tto Bonn. II, 444) оповідає, що цісар Василь узяв на кораблі руські від-
діли га*ля того, як узяв за швагра їхнього князя Володимира, якому 
віддав свою сестру. Ті самі свідоцтва подають Ібн-аль-Атір, Яггія, Міс-
кавейкі і Ель-Макін (гл. переклад турецького примірника у бар. Розена 
ст. 199). Всі потверджують, що одруження мало місце перед тим, як 
варяжські відділи взяли участь у війні проти Барда Фоки. Такий жеж 
висновок можемо витягнути із свідоцтва вірменського Ассогіґа (гл. 
узам. 44) . ^ 

" ) Участь Володимира у війні проти Барда Фоки знана нам го-
ловним чином із категоричного свідоцтва Скілідзеса. У Пселльоса на-
ходимо про се теж деякі неясні згадки. Ібн-аль-Атір також потверджує 
сю участь. Наприкінці варіянт історії Ель-Макіна, що дійшов до нас 
у турецькому перекладі, потверджує її позитивно (гл. Василевскій у 
Ж у р н . Мин. Нар. Просв. 1876, III, ст. 150—151, а також Успенскій 
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988. р. віддав він остаточно варяжське військо цісареви, 
я сам повернув на Русь. При помочі руського війська вели 
цісарі війну дальше та під Абідосом 13. квітня 989. р. по-
білили Барду, що поражений апоплексією остав на полі 
битви. Ся побіда нагло закінчила громадянську війну і зда-
валося, що цісарство могло тепер свобідно відітхнути. По-
збувшися страху, якого нагнав йому Барда Фока, почав 
цісарський двір відноситися до Володимира більше вими-
наючо та не збирався здійснювати своїх зобовязань. Ба-
чучи се Володимир, рішився наглим нападом спрямувати 
справу на властивий шлях. 

Він почав війну проти грецьких кольоній у Таврії. За-
чинаючи облягаКи місто Корсунь учинив він обіт, що на 
випадок, як те місто впаде у його руки, заведе христіянство 
на Руси"). Облога ішла дуже пиняво і тому Володимир 
мав час увійти в зносини з деякими людьми у місті. Ідучи 
за радою одного із зрадників, Атанасія, перетяв водопро-
води. Се віддало йому місто у руки"). Сим заняттям Кор-
суня давав Володимир до пізнання цісареви, що він має 
намір силою приневолити його до здійснення пороблених 
обітниць. Рівночасно ще й инші події знова впровадили 
цісарство у величезні труднощі. З одної сторони Барда 
Склєрос, збираючи прихильників помершого Барда Фоки, 

у тімже-ж журналі 1884, IV, ст. 312). Тільки та участь не могла довго 
тревати. Вона мусіла урватися з хризопільською битвою, а се тому, що 
підчас битви під Абідосом Володимир був уже на Руси. 

48) Той обіт, про якого говорить Яков Мних (гл. Голубинскій: 
Чсторія Руспс. Церкви, і . І. ч. І. ст. 2-14) противорічить існуванню 
якогось зобовязання, яке буц!м то приияв на себе Володимир при дого-
ворі з цісарями, про який говорять Яггія і Ель-Макін. 

" ) Здобуття Корсуня після Якова Мниха відбулося третього року 
після охрещення св. Володимира (гл. Голубинскій у згаданій історії 
Т. І,, Ч. І., ст. 244), себто в р. 989. Василевскій (Журнал Минист. 
Нар. Просв. 1876, III, 157) і бар. Розен (Яггія антіох. ст. 28—29), 
порівнуючи відомість Льва діякона про небесні явища 989 р. з опові-
даннями Яггії й Ель-Макіна, вміли витягнути з того позитивне твер-
дження, що здобуття Корсуня в 989 р. відбулося після місяця квітня 
(бар. Розен: „L'émpereur Basile"ст. 215). Лев діякон (рос. пер. ПопоБа 
ст. 108) каже, що північня зоря 989 р. була заповіддю упадку Кор-
суня й що поява комети була теж віщуном землетрусу 25. жовтня 
989 р. Яггія оповідає, що після страшної бурі 7. квітня 989 р. можна 
було бачити в Каїрі на протязі 5. днів, себто до вівтірка 12. квітня 
незвичайну північню зорю та що ввесь той час мало сонце незвичайну 
краску. Після того вказує на появу комети 27. липня 989 р„ яку можна 
було бачити на протязі 20 днів. Опираючися на тій відомостн Яггії 
Василевскій і бар. Розен кладуть здобуття Корсуня перед 27. липня 
989 р. ' . 
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наново піднимав прапор бунту, а з другої Болгаре, викори-
стовуючи нагоду, напали на цісарство та здобуттям Бери 
нагнали Візантії великого страху6*). В так трудній пригоді 
був Василь II змушений приняти вимоги Володимира та 

. присмирнів. Порфірородна Анна, переконана представлен-
нями своїх братів, пожертвувала себе для добра держави 
та в окружению дуже світлого почату удалася до Корсуня 
на стрічу свому мужеви6 1)- Спеціяльні посли мали пере-
дати Володимирови дари обох цісарів. 

14. Володимир проголошує себе христіянином. Побут 
у Корсуні. Посли папи римського. 

Рівночасно оголосив себе Володимир отверто христія-
ном та проголосив свій намір увести христіяиство на Руси. 
Сим актом входив він на очах цілого світу в сімю христіян-
ських володарів і тодішній світ міг надіятися, що один із 
шляхів норманського розбишацтва небаром зникне. 

Побут Володимира у Корсуні продовжився на декільки 
місяців. На памятку тільки що пережитих подій побудував 
він там церкву св. Івана Предтечі58). Там роздумував він 
над способами та підготовляв усе, що було потрібне до 
переведення великого замислу. Грецьке духовенство, що 
знайшлося у почоті порфірородної Анни, було мало придатне 
для діла введення христіянства «а Руси. До сього можна 
було вжити тільки болгарського духовенства та духовенства 
Корсуня. Для навертання населення було конечно потрібним 
знання словянської та норманської мови, а хоч у Київі було 
дещо Варягів, що говорили по грецьки, то всеж таки біль-
шість із їх не володіла іншою мовою, як тільки словянсь-
кою й норманською. Священики британських островів або 
деяких пристаней північної Німеччини були далеко відповід-
нішими до того роду праці, ніж Греки. Кількість священи-
ків - Варягів у Київі була невистарчаючою і тому справа ви-
шукавня відповідної кількосте священиків була дуже пеку-
чою. Тому бачимо, що Володимир тільки тоді вибирається 
із Корсуня, коли роздобув потрібну кількість священиків, 

и ) Гл. Schlumberg „L'epopee Byzantine", 752. Підчас тих несупокоїв 
не можна було нічого знати про кількість помічного варяжського війська. 
Також ве рішеве питання, чи воно естэлося в Византії, чи було відкли-
кане дэ Криму для облога Корсуня. На всякай випадок цісарі не могли 
рахувати на поніч того війська, тому що непорозуміння з Володимиром 
не було полздаане. 

•») Прибуття князівни Анни на Русь на довго після вінчання потвер-
ї ж у в ' Я г г і я антіою'йськнй. Яков Мних говорить про се прибуття після 
опису здобуття Корсуня і не згадує про вінчання; він праіадуе собі 
лише, що Володимяр іще передтим Гі узяв собі за жінку. 

. » ) Поли. собр. русск. л-бтоп., II (вид. 1908), с. 101. 
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але цікаво, що він не мав зі собою жадного єпископа6'). 
Напевно, імператори допомогли свойому шваґрови в його 
розшукуваннях, але число Греків, а особливо грецьких ду̂  
ховних у византійській імперії, що знали норманську та 
словянську мову, було обмежене. Греки ніколи не відзнача-
лися місіонерським запалом. Цісарі богато обдарували Во-
лодимира св. мощами, образами й церковними річами. Між 
подарованими мощами була голова св. Климента, вельми 
шанснаного на Руси перед татарською навалою. Се наді-
слання мощів св. Климента відповідало обставинам: в Кор-
суні відбулася велика подія в христіянстві, мощіж св. Кли-
мента походили саме з сього місця114). 

До Корсуня прибули також, посли від папи Івана XV 
й принесли з Риму Володимирові! теж св.мощі55). Прибуття 
сього посольства не становить нічого надзвичайного56). 
Церкви не були ще розділені, а навернення великого князя 
Руси було подією першорядної ваги. Коли прослідити зно-
сини Руси з іншими європейськими краями, стає видко, що 
Русь не вмішувалася в суперечки Греків із Римом і не ли-
шалася ізольованою від Европи. Навпаки, вона мала далеко 
більше нахилу до Заходу, віж до Византії. Усе на Заході — 
і звичаї й обичаї, увесь лад життя й державна організація 
більше відповідали звичаям і ладови Руси, ніж тисячелітня 

") Див.: Голубяискій, Ист. Рус. Церква, т. І, пол. I, с. 165. — 
У византійських письменників не вгадується жадним словом про участь 
Византії в заведенні христіянства на Руси. Лише арабський письменник 
Яггія каже еро присланий грецького духовенства; але, як ми ьже ка-
зали, він очевидно приняв духовних із почоту цісарівни Аннн за спеці-
яльну місію. и) Факт перенесення мощів се. Климента до КиГва стверджують 
чернець Яков (див. у Голубинського, op. cit, т. 1, пол. 1, с. 244) і руські 
літописи (Поли. собр. рус. лЪтоп. IXL 67). Мощі се, Климент» віднайшлі 
давніше свв. Кирило і Методів, які и перенесла їх до Риму в 867 р- по 
14 грудня („Acta Sanctorum", 9 Mars; Ginzel, Geschichte der Slavena» 
Sostel Cyrill und Method, с. 45), але готову св. Климента повернено до 

Константинополя, де імп. Василь Македонянин помістив її в каплиці 
св. Климента, збудованій біля Церквисв. Іллі (Thèóphanès CofltDe 
Basilio Maced." cap. 87; Markovié, Gli siavi ed і papi* c. 101).Пр<? 
ce повернення голови св. Климента до Византії не звав Голубннський 
і тому гадав, що мощі св. Климента принесли Володиаярови посяи від 
папи Івана XV, коли вой були в Корсуні (Голубвисыя*, op. cìt т. 1, 
п. I, с. 223, прим. 2). Відомо, що на Рус* буя« тільки голова о». Кли-
мента (Поли. собр. рус. літ., I, 137; II, ЗО; IV, 7; VII; 39; IX, 173; XV, 
208); та підчас татарської навали сі мощі загублено. , 

") Никон, літ., 57; Степенная кн. 1, 35; Літописе 8é зберегли 
жадних подробиць сього посольства. Західні - джерела не знають рро 
нього зовсім. • ' ' - . . и) Не треба також забувати, що Володимир не вїршав зввсин їв 
Оляфом Триґвазоном. Він лишався його союзникЬм до" кінця. З норвеж-
ських та ісляндських джерел відомо, що немвлосериий ворог Олйфа, 
Ервн, син ярля Гакона, нападав богато разів на володіння Володимира 
й нищив деякі новгородські факторії (між 9̂5 і 1000 p.). -
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культура Визаятії. Вільний дух руського народу не міг під-
порядкуватися рямцям того ладу, що істнував у вазантій-
ській імперії 

15. Відїзд до Київа й навернення Киян. 

Володимир вернув Корсунь своїм шваґрам, але покинув 
се місто щойно весною 990 р. Він поїхав до Київа зі своєю 
жінкою в супроводі богатьох священиків і повіз зі собою 
богато святих мощів та велику кількість церковних річей. 
Покидаючи Корсунь, він не забув вивезти дві статуї й чо-
тирьох коней з бронзу для прикрашення своєї столиці57). 
Дуже можливо, що вони заховалися там до нині. 

По повороті до Київа Володимир негайно приступив 
до праці. Передусім охрещено його синів. Рівночасно з ними 
навернулися й прийняли хрещення бояре53). Далі наказав 
він знищити всі ідоли: камяні розбито, деревляні кинуто 
в огонь. Головного з ідолів, Перуна, кинуто в Дніпро й по 
наказу Володимира відштовхувано від берегів, щоби течія 
віднесла його до порогів; вітер заніс його на пісчаний беріг, 
нахваний від того часу Перуновим59). На місці, де стояв 
ідол Перуна, Володимир звелів збудувати церкву св. Васи-
лія. Впровадження христіянства в Київі пройшло спокійно. 
Володимир не зустрів отвертого спротиву; ніхто не виступив 
проти нього. Були деякі незадоволені, але вони обмежилися 
лише бурмотінням, а найупертійші погане воліли втікти 
з Київа60). Більшаж частина населення прийняла христіян-
ство цілком добровільно й охоче61). По всьому Київі про-
повідувано, щоби підготувати маси доприняття хрещення68). 
Коли узнано їх готовими, Володимир наказав їм зібратися 
на березі річки для приняття хрещення. Сю подію відносять 
на початок ліга 990 р.68). 

й) Полн. Собр. рус. л і т . , І. 50; II, 256; IV, 175; V, 118. Літописи 
Hosrop. і тверська (т. XV) оповідають, що разом із мощами св. Кли-
мента привезено також мощі його ученика св. Теба. Грецька Церква 
не знав святого в сим іменем (див. Голубияський ор. cit., т . І, п. 1. 
с. 230). Якщо тут нема помилка в літописах, виникав питания, звідки 
походила сі мощі. 

«•/ Татнщевъ, II, 74, 
и ) Полн. Собр. рус. лЪт., І, 50. 
'") Соловьевъ, Ист. Россіи, кя. I, т . I, с. 170. 
и ) »Похвала Владимиру" Иларіона (Прибавл. къ твор. Св. Отця, 

с, 241). 
и ) Татищев!», II, 74. 
и ) Голубинскій, ор. cit., т . I, п. 1, с. 164. Народній перекаа вка-

аував на квартал Хрещатика в Київі як на місце, де відбулоса хрещеная 
народу; ввагаліж вказується яа По чайну, доплив Дніпра. 
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16. Поширення христіянства на Руси. 

Впровадження христіянства ие всюди відбулося так 
легко, як у Київі. В Новгороді розгорнулися кроваві події. 
Збунтовані погане зруйнували церкву і вбили жінку Доб-
рині, який — разом з другим Володимировим висданянком, 
Путятою — навертав на хрисйянство буквально вогнем 
і мечем. Богато років пізнійше в Новгороді ще істнувала 
приповідка, що „Путята крести мечемъ, а Добрыня огнем-ь". 
Добриня виїхав на сю місію разом з Атанасом, що передав 
Володимирови Корсунь, та першим єпископом новгородсь-
ким, Иоакимом Корсунцем84). Вони не обмежилися Новгоро-
дом, але поширили христіянську віру аж до Ростова, де 
була численна руська кольонія. В тій самій ціли Володимир 
удався в 992 р. на Волинь та в Галичину; тодіж заснував 
він місто Володимир-Волинський, в якім звелів збудувати 
церкву на честь Богородиці65). З інших заходів Володимир» 
чимало сприяло закріпленню христіянства на Руси розмі-
щення його синів на князівських столах по головних цент-
рах країни. Він висилав їх у супроводі, між іншим, богатьох 
священиків і наказував будувати церкви у їх нових резиден-
ціях, в більшости яких повстали також єпископські катедри. 
Се розміщення Володимирових синів на князівських столах 
відбувалося в певній цослідовносТн: спершу дістали „уділи* 
старші сини, потім молодші. До Новгороду післав Володи-
мир найстаршого з синів — Вишеслава, до Ростова — Яро-
слава; Ізяслав, син Рогніди, дістав Полоцьк, давнє князівство 
його діда по матері, а Святополк — Турів; по смерти Ви-
шеслава (1008 р.) перевів Володимир Ярослава до Новгоро-
ду, Борисови дав Ростов, Глібови — Муром, Всеволодови— 
Володимир-Волинський, Святославови — землю Деревлян-
ську, а Мстиславови Тмутаракань®6). Та не зважаючи на 
енергійну місійну діяльність Володимира христіянство за йог» 
часів досягло далеко не до всіх кутків Руси й навіть ще 
дуже довго опісля зустрічалися на Руси погане. Навернення 
на христіянство не могло відразу звільнити Руси від усіх 
поганських вірувань, одідичених від батьків. Навіть у „Слові 
о полку Игореві", що походить з кінця ХИ ст., виступають 
численні риси поганства. 

" ) Поли. собр. рус. л-Ьт., V, 121; VII, 313. 
•») Татищевъ, II, 78. 
•") Се розміщення Володимирових синів па князівських столат лі-

тописи вміщують безпосередно після оповіданая про хрещеная Кия» 
(Поля. собр. рус. л і т . , І, 52); але, як уже скававо висше, літописець пе-
редбачував сам, що багато літописних звісток уміщено не в хронольо-
гічніж порядку й деякі факти получеяо в одно. 

І 
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17. Посольство папи й заснування Київського архи-
епископства. 

В 991 p., себто через рік по повороті Володимира 
з Корсуня й прибуттю посольства від папи Івана XV до 
сього міста, прийшло до Київа нове посольство з Риму6 ' ) , 
яке принесло, як висловлюється літопись, „любовь й честь" 
від св. Престолу. З прибуттям сього посольства звязується 
заснування архиепископської катедри в Київ! й висвячення 
перших єпископів на Руси; се питання мусіло бути розгля-
нене й вирішене вже підчас перебування першого папського 
иосольства в Корсуні. Все, що торкається першого засну-
вання київського архиепископства та перших епископств на 
Руси, зникло з літописів. Літописи перейшли крізь невмоли-
му цензуру: на кожній сторінці в них натикаємося на зміни 
та фальшування 68). Лише випадково один із літописів перека-
зує короткі звістки про зносини св. Володимира зі св. Пре-
столом, під роками 990 (988), 991,992 (або 994), 1000 і 10016 9),< 
але дарма шукати в них якихнебудь подробиць; вони більше 
не істнують, за винятком згадки, що посольство 991 р. при-
несло .любовь я честь" від папи. На нещастя, ані джерела 
византійські ані західні не зберегли жадних відомостей про 
початкову організацію Руської Церкви. Та всеж таки істну-
ванвя Київського архиепископства перед заснуванням на 
Руси митрополичої катедри Византією стверджує безсум-
нівно Титмар Мерзебурський70): „Archiepiscopus civitatis 
illius сип: reliquiis Sanctorum et ceteris ornatibus diversis hos 
advenientes honoravit..." (14. серпня 1018). He зважаючи на 
сувору цензуру, яку перейшли руські літописи, є у них 
кілька вказівок, що кидають деяке світло на дійсний стан 
річей і дозволяють доглянути правду. З огляду на згадане 
фальшування, можна ствердити напевно, що за часів Воло-
димира не було ніяких іменувань Византією висілих достой-
ників Церкви на Руси; бо, як би було хоч одно, не треба 
б у м б усувати згадки про них і заміняти грубими підроблен-
нями, безпардонними й незвичайно неграмотними; фальсифі-
катори не дали собі труду навіть скоординувати їх. Під 991 
р. згадується в літописи, що прибув до Київа перший русь-
кий митрополит Лев7 1), призначений патріярхом Фотієм; але 
Фотій помер в 891 p., тобто на ціле століття перед тим. 

«') Поли. собр. рус. лЪт., IX, 65. 
ю ) Голубввск1й, ор. cit., т . I, п. 1, с. 786; Янишъ, Новгородски 

лЪтописн н в * ь московская переделка — „Чт. О-ва ист. и древн.", 1874, 
т . II, т а ÌH . 

« ) Поли собр рус. лЪт., IX, 57, 65, 68. 
' ) Tie tmaf , Vili, 257. 
' •) Поля, собр. рус. л-Ьг.. 111, 207, 179; V, 121; VI, 82; VII, 313. 
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Тверська літопись'2) додає, що патріарх Фотій рівночасно 
з митрополитом призначив перших архиепископів: новгород-
ського й ростовського; тимчасом, заснування архиепископ-
ства в Новгороді відбулося значно пізнійше (1165)73). Нико-
нівська літопись74) іде ще далі: вона каже,що перший русь-
кий митрополит, на імя М и х а ї л , Сирієць („сиринь") з похо-
дження, посвячений. Ф о т і є м, прийшов із Корсуня до Каїва 
у 988 р. (треба поправити дату на 990 р.) разом з Володи-
ром і шістьма першими єпископами. Фальсифікатор вертає 
кілька разів до Фотія, очевидно для того, щоби свОму твер-
дженню надати більше поваги. Так, кажучи про відїзд двох 
єпископів на північ, він повторює, що їх висвятив »блажен-
ный митрополнтъ Фотій", й додає, що чотири єпископи, що 
залишалися в Київі, теж висвячені Фотієм. Далі, говорячи 
про прибуття св. Володимира в Суздаль, каже, що два єпи-
скопи, котрі товаришили Володимирови, були посвячені са-
мим Фотієм75). Під 991 р. та сама літопись згадує, що сього 
року св. Володимир звернувся до патріярха Фотія до Цар-
городу й одержав від нього митрополита київського й всієї 
Руси Льва (Леонтія), посвяченого б л а ж е н и м патріярхом. 
Кваліфікування Фотія, яко б л а ж е н о г о , вказує також на 
шзвійший час сеї зміни в літописи. Признання б л а ж е н с т в а 
Фотія починає усталюватися в Византії офідіяльно лише 
в 2-ій пол. XII ст (по 1156 р.)77). Сі фальшування показу-
ють виразно намір, з яким ^усунено всякий слід істнування 
Київського архиепископства леред заснуванням Византією 
Київської митрополії в 1037—38 р. В тім саме й ле-
жить причина пропущення в літописях оповідання про її за-
снування та зміни тих літописів, в яких воно знаходилося; 
Нині знаходимо лише в частині літописей під 1019 р. на-
головок оповідання: .Заснування м и т р о п о л і ї Ярославом* 
(„устави митрополью в Києві) 7 8 ) . Ся вказівка заховалася 
випадково. Оповідання зникло також із усіх інших літопи-
сей. Само по собі свідоцтво про заснування митрополії в Ки-
їві в 1038 р. царгородським патріярхом становило лише факт 
великої вартости для грецького та руського духовенства, яке 
займалося фальшуванням літописей, але з огляду иа те, що 
сё свідоцтво категоричні суперечило твердженню фальсифі-
каторів про заснування митрополії за Володимира, вони во-

») Ibid., XV, 114. 
" ) Голубинскш, op. cit. I, п. 1, с. 343. 
" ) Поли. собр. рус. л-Ьт., IX. 57, 63, 64. 
») Ibid., IX. 63, 64. 
" ) Ibid., IX, 63. 

ь ">" М. Jugie, Theolögia Dogmatica, с. 683—685. 
, s) Кенигсберг. л%топ, с. 105; Софшск.-времешшкъ (вед. 1821 р.), 

т. I, с. 153; Никон. л-Ьт. IX; S0, Воскрес, л. (вял. 1793 р.), т . I, 185. 
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ліли його пропустити. Вони бажали за всяку ціну довести, 
що ніколи не було Київського архиепископства й що митро-
поличу катедру в Київі не засновано від самого впрова-
дження христіянствана Руси'9). Але, якщо архиепископство 
в Київі істнувало і якщо його не заснував царгородський па-
тріярх, ясно, що се могла зробити лише Апостольська Столи-
ця. Останні сумніви щодо сього розвіваються, скоро лише 
подивимося на церковне законодавство Володимира та його 
сина Ярослава. Слід звернути увагу також на вираз, звяза-
иий з вісткою про прибуття посольства Апостольської Сто-
лиці до Київа , з честю й любовю". Слово .честь" на старій 
Руси вживалося для о значіння сатисфакції, цілковитого за-
доволення, сповнення бажань, принесення дарунків, богатого 
приняття й іноді також — користи. Так само у словянськім 
Архиєратиконі зустрічається слово .честь", ужите як рівно-
значне з виразом повного задоволення, 

В XVIII ст. два письменики: Карло Непомуцен Орлов-
ський (Orlovius80) і Хр. Ґотліб Фризе (Friese, Frisius81) пе-
реказують, що в 1021 р. Ярослав звернувся до папи Бене-
дикта VIII з проханням прислати архиепископа й що папа 
прислав архиепископа Олексія, Болгарина з походження, який 
добре знав словянську й грецьку мови, але сей Олексій 
через інтриґи грецького духовенства мусів покинути Русь 
й вернути до Болгарії, де й помер. Сеї звістки нема змоги 
перевірити, бо оба письменики основуються на праці Ника-
нора й Касіяна, дотепер не знайденої. В іменуванні Київ-
ського архиепископа папою, через тридцять років по засну-
ванні сього архиепископства Апостольською Столицею, нема 
нічого дивного. Згадка про архиепископство в 1102 р., а не 
про митрополичу катедру, додає ще більше ймовірности сій 
відомости. Нічого невідомо про становище Византії супроти 
Руської Церкви від часів Володимира. В сій добі Церкви 
ще не були розділені, й можна документально встановити, 
що за часів патріярха Сергія (997-1019) імя папи завжди зга-
дувалося в „диптихах" базиліки св. Софії8 Ї) . Византійські 
впливи почали помітно зростати на Руси щойно в першій 
половині XI ст., по заснуванні перших монастирів, де грецькі 
правила й реґули заведено яко словянські особливосте. Що 
до Греків, вони зявилися на Руси в більш менш значнім 
числі лише по заснуванні митрополичої катедри в Київі 
(1037-38 р.), але отверто войовниче становище заняли щойно 
від часів митрополита Юрія (1072 р.). Не зважаючи на цен-

'") Поли. собр. рус. лЪтоп., IX, 57. 
w ) O r l o v i u s . Vindiciae Episcopatus Kioviensis, c. 78. 
" ) F r i s i u s . De episcopatu Kiovensi ejusque praesulibus bievis 

commentatio, cc. 7, 27-28. 
.") Порів.: бар. M. T а у б e, Римъ и Русь, с. 9, прим. 15. 
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зуру літописей, про яку ми вже казали висше, маємо змогу 
всетаки констатувати істнування на Руси в передтатарській 
добі двох течій— західницько! й византійської; а навіть на пів-
ночі, в Новгороді, аж до XV в. виступали сліди латинських 
виливів. Вистарчить вказати, що в сій добі шановано на 
Руси римо-католицьких святих нарівні з грецькими. По ро-
сійських музеях до нині збереглися писані на пергаменті 
північне-руські служби й молитви до свв. Вячеслава, Адаль-
берта, Віта, Маґнуса, Оляфа, Канута, Альбана, Ботульфа8 3). 
Всіх сих святих Грецька Церква не знала. Щож до зносин 
св. Володимира зі Заходом і саме з Апост. Престолом, про 
них свідчить ще також російський історик Татищев, який 
послугувався згубленими вже нині літописями; ще належить 
додати, що, по свідоцтву Татищева, Володимир особливо 
урочисто приймав посольство папи84). 

З епископств, крім згаданого вже новгородського, за 
часів Володимира засновано: в Білгороді (на Київщині), 
Чернигові, Володимирі Волинськім і в Ростові, а також 
мабуть ще в Турові, Тмутаракані (византійська Тарар^а) 
й Полоцьку. 

По відїзді папського посольства, Володимир у свою 
чергу вислав послів до Риму в 992 р. Літопись каже, що сі 
посли вернули до Київа щойно в 994 році. Ще е в літописи 
свідоцтво про прибуття до Київа посольства від папи Силь-
вестра 11 в 1000 р. Всі сі звістки подані без жадних подро-
биць. В 1001 р. Володимир знову відправив послів до Риму; 
рівночасно з тим виїхали від нього посольства й до інших 
країв, за винятком Царгороду. Се все, що знаємо про зно-
сини Київа з Римом протягом панування Володимира. 

18. Перебування в Кнїві Бруна Квертфуртського. 

Та ще маємо одно тогочасне свідоцтво про характер 
нідносин Володимира до Заходу, а саме лист Бруна (Бру-
рона) Квертфуртського до будучого німецького цісаря Ген-
риха II, писаний в 1007 р. — Бруно, в чернецтві Боніфатій, 
споріднений з цісарською родиною, удаючись на проповідь 
до Печенігів, проїздив через Київ. Володимир прийняв його 
й задержав цілий місяць, намагаючись відмовити його від 
небезпечного заміру. Та Бруно не дався захитати у своїх 
намірах і Володимир був змушений дозволити йому виїхати. 
Протягом двох днів Володимир провожав його в подорожі 
в напрямі степу. Там вони зворушливо розпрощалися; Воло-

83) А р х а н г е л ь с к і й , Памятникя древнеи письмевяости, 1884. и) Татящевт», II, 78. Сі вказівки взяв вініа літописи, названої ним 
с т а р о в і р с ь к о ю . — Звістки Никонівсько! літописи про папські 
посольства взяті зі СтепевноІ книги. 

9 
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димир знова зробив усе можливе, щоб його задержати, але 
Бруно, покидаючи його, відповів йому: „Хай Господь Бог 
відчинить тобі рай, як ти відчинаєш мені доступ до варва-
рів*. Бруно вернув через пять років, навернувши на христі-
янство серед Печенігів лише тридцять людей. — Два роки 
пізнійше (1009) Бруно впав жертвою своєї ревности, пропо-
відуючи євангеліє поганам: Прусам і Ятвягам85). 

19. Культурна діяльність Володимира. 
Підчас навернення Руси Володимир звелів дістати св. 

Письмо у словянськім перекладі, бо кирилиця була вже ві-
домою завдяки Моравянам8 6) чи Болгарам. Се заведення сло-
вянської мови в Руській Церкві не давало переваги грець-
ким впливам. Духовенство було спершу, як відомо, вороже 
до кирилиці, а в Болгарії один час займалося навіть нищен-
ням словянських книг. 

Володимир зрозумів, що одним з найкрасших засобів 
повалення поганства се освіта; в сій ціли він звелів зібрати 
пятьсот хлопців з найзначнійших родин і наказав їх учити87). 
В богатьох випадках довелося вживати сили, щоби забрати 
дітей від батьків. Таким чином Володимир поклав першу 
підставу яауки на Руси в першім періоді її історії і від тої 
пори бачимо, що в ній почали народжуватися такі визначні 
учені, як митрополити Іляріон (XI в.) і Климентій (Клим) 
Смолятич (XIII в.). 

Зараз по наверненні Киян Володимир почав будувати 
церкви. Цісарівна Анна прилучилася до сеї праці свого чо-
ловіка. Для сеї ціли вони запросили архитектів із Византії 
й Володимир сам поклав перший камінь під будову церкви 
на честь Успення Пресв. Богородиці, більше знаної під наз-
вою .Десятинної", й богато її обдарував; закінчено її 11 чи 
12 травня 996 р.8 8). 

•») Acta Sanctorum, 2 Février; P i e r l i n g , La Russie et le Saint 
Siège, cc. X, XI 

8e) Порів.: літоп. Нестор, під 6406 p. 
" ) Т а т и я е в ъ , II, 76; див. також: С. М. Соловьевъ, кн. I, т . I, 

с. 173-174. — Щ е в XII ст. руські князі діставали для освіти грецьких 
І латинських учених без ріжниці (Татищев, III, 238). В рідких докумен-
тах XI в., що діишлн до наших днів знаходиться ще часом мішане 
письмо, кирилиця всуміш зі старою глаголицею. (Срезневскій, Славян, 
палеогр., с. 130). 

ва) Полн. собр. рус. л-Ьт., І, 119; Макарій Ист. р. ц., І, 52; Яггія 
Антіохійський — у цит. т е Розена, с. 24, прим. 158. Але зпочатку князь 
• приватні особи не обмежувалися византіиськнми будівничими, а шу-
ката також мистців арабських ( Г р а б а р ь , Ист. рус. искусства т. I). 
Славна т . ев. Херсонська брама в Новгородській св. Софії була маґде-
бурськвм твором XII в. („Orbis pictus", т . II, Altrussische Kunst, c. 13). 
Нетерпимість російського духовенства ХУІ в. причинилася до заміни ґо-
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20. Церковне законодавство. 

Від часів Володимира походять також перші церковні 
закони на Руси. Видання їх було конечним наслідком заве-
дення хоистіянства: їх рішучо вимагали потреба оборони 
яової Церкви, переслідування непокірних і карання винних; 
христіянська мораль на кожному кроці натикалася на супе-
речні їй старі звичаї, які вона мусіла поборювати й вини-
щувати. Ясно, що Володимир міг звернутися й довірити 
уложення законів, необхідних для організації Церкви, тільки 
першим єпископам, що прибули на Русь; зрештою, вониж і покли-
кані були до організації Церкви. Призначені Римом, перші 
руські єпископи, у свою чергу, не могли ввести інших за-
конів і правил, ніж ті, які вони знали й до яких привикли. 
Се й було причиною, чому церковний устав Володимира, 
так само як і устав його сина Ярослава, не тільки носить 
.значні сліди західніх впливів, але й основується виключно 
на німецькім канонічнім праві89). По сьому Володимиро-
вому кодексу, пізнійше фальшиво прикритім авторитетом 
грецького ,Номоканону", всі проступки проти моралі й Цер-
кви та більша частина цивільних скарг належали до єпи-
скопських судів. Між іншим, всі справи, що торкаються 
•спадків, підлягають юрисдикції сих же судів, тоді як, по 
византійському праву, такого роду справи були виразно 
вийняті зпід усякого впливу духовенства. У всіх важнійших 
випадках єпископський суд виносив тільки присуди, а вико-
нання їх належало до світської влади. Устав Володимира 
зберігся в великій кількости примірників, але найстарший 
відпис походить лише з останньої чверти XIII в.90), всі інші 
значно новійші: більша частина належить до ХУ-ХУІІІ вв. Та 
вже й примірник Уставу ХІП ст. (писаний лєдви через пів 
століття по татарській навалі) дійшов у зміненій формі. 
Грецьке духовенство, вважаючи корисним для себе послу-
гу вати ся сим уставом, склало тільки нову передмову, яку 
й уміщено на початку, замість старої. Ся сама передмова 
перейшла й до примірників XVII в. Вона починається в ус'х 
примірниках майже незмінно такими словами: „Я, Володи-
мир, син Святослава, внук Ігоря й Ольги, хрещений імпера-
тором, взяв першого митрополита Льва від патріярха Фотія 

тицьких та латинських написів ва сій брамі ( С р е в н е в с к і й , Славя-
но-русская палеографи, с. 219; П. С о л о в ь е в ъ , Опясаніе а атедр. 
собора св Софіи въ Новгороді, 1856, с. 128) на напнся грецькі на очах 
нижчого духовенства й населення, що як одно, так 1 друге буяй тоді 
неосвічеві; таким чином повстала легенда про походження сієї брами 
.8 Херсону. . 

8») К. F г і t z 1 е г. Zwei Abhandlungen über altrussisches Recht. 
D ie sogenannte Kirchenordnung Jaroslaws, Berlin, 1923. 

»») До недавна він виаходився в Московській Синодальнії Бібліотеці. 
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й наказав написати сей устав по грецькому „Номоканону". 
В пізнійших примірниках є лише та зміна, що імя Фотія 
зникло. Зміни й фальшування, зроблені в уставі Ярослава, 
не торкнулися зовсім самих постанов; вони мали лише одну 
ціль, збільшення доходів духовенства. Уставів сих уживано 
протягом кількох віків, але при тім ніхто не завважував, 
що їх характер чужий грецькому Номоканонови. Велике 
було здивування духовенства в Росії, коли усталено, що сі 
устави повторюють лише німецьке канонічне право. Історики 
Руської Церкви не знаходять для сього іншого пояснення, 
як припущення підроблення, доконаного в XIII СТ. (1), ЯКИМ: 
замінено закони грецького Номоканону законами західніми 
з метою збогачення духовенства91). Але таке припущення 
цілком неможливе для XIII віку—доби, коли найбільш при-
страсно нищено всякі сліди західнього впливу й коли ВС7 
Русь впадала в найглибшу ізоляцію й темряву; в тій добі 
напевно не знайшлосяб жадного Русина, який би знав ні-
мецьке канонічне право; грецькеж духовенство знаходилося 
під контролен) царгородського патріярха й ніколи не насмі-
лилосяб заміняти византійського права латинським. 

Маючи уже ісгнуючі церковні устави, лишалося тільки 
усунути надто проречисті сліди їх походження та його 
замаскувати, в чому — при тогочасній загальній неосвіче-
ности — й осягнуто повний успіх. Нарід не знав, що саме 
було написано в сих уставах; але занадто виразних новин, 
вносити було неможливо без того, щоб їх не завважили. 
Через се саме грецьке духовенство ніколи не піднимало го-
лосу проти а н т и г р е ц ь к о г о свята Перенесення мощів 
св. Николая до Барі (9 травня), усталеного Руською Церквою 
у згоді з Римом. 

Так само виключена можливість, щоби „Номоканон" 
замінено німецьким канонічним правом, завдяки контактові* 
з Тевтонським Чином в 1-ій пол, XIII в., перед татарською 
навалою92). В тих часах поміченоб таке фальшування, бо, 
крім духовенства, були тоді на Руси й освічені світські 
люде. Навпаки, все доводить автентичність сих уставів пе-
ред їх сфальшуванням, метою якого було укрити їх похо-
дження. Цікаво зазначити, що в найстаршім примірнику 
Уставу св. Володимира, XIII віку93), єпископи й єпископські 
суди називаються старо-руськими словами: „б и с к у п ъ , 
п и с к у п ъ і б и с к у п і и с у д ы , п и с к у п і и с у -
д ы " , яких уживано виключно для означення латинських 
єпископів; грецькіж єпископи завжди називалися „еписко-

" ) Порів.: Голубивскії, ор. cit„ І, п. 1, с. 399-409. 
Ibid., с. 407. 

») Ibid. Прнложенія: »Такъ называемый церковный уставъ св. 
Владяміра". 
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пами". Вже ся сама особливість вистарчав для доказу, що 
тут не було заміни грецького права німецьким, бо грецьке 
й руське духовенство не замінилоб, розуміється, назви вис-
ілих достойників СхідньоІ Церкви на титул висших достой-
ників латинських. Се доказує, що підроблену передмову до 
Уставу сфабриковано незадовго перед списанням примір-
ника в кінці XIII ст., бо ще не рішилися слова „бискупъ" 
замінити словом „епископъ"9 *). 

Потрібний був час, щоб сі нові {закони можна було 
стало прикладати більш-менш стисло. По сих законах, кожне 
вбивство каралося смертю, але смертна кара не була у зви-
чаях Руси. її усталено лише для охорони упривілейованого 
стану та для чужоземних купців; за вбивство в іншім су-
спільнім середовищі накладалася грошева кара, більша або 
менша, залежно від обставин справи. — Суди добре вино-
сили присуди, та сі присуди лишалися не виконаними, бо 
Володимир їх не затверджував95). Тим часом безкарні про-
ступки повторювалися й духовенство мусіло покласти богато 
труду на переконування Володимира, що треба боронити 
законом усіх христіян однаково. Вкінці Володимир уступив. 
Се рішення богато причинилося до зросту популярности Во-
лодимира, якою він користаеться в народній памяти. 

21. Популярність Володимира. 

Без переборщення був Володимир найпопулярнійшим 
володарем Руси; жаден інший не дорівнював йому в любови, 
якою наділили Воломимира його піддані. Величезне число 
народніх пісень і билин про Володимира свідчать про велике 
вражіння, яке він зробив у своїм часі на нарід. Память 
„Ясного Сонечка* перейшла крізь віки й ніколи не забува-
лася. Можна спостерегти певну анальоґію в ідеях народніх 
пісень про часи Карла Великого й про часи Володимира. 
Східнє-словянські народні билини оповідають про героїв Во-
лодимирового двору так само, як західні повісти про паля-
динів Карла Великого. Своїми побідами, величністю, постій-
ним успіхом, що вінчав усі їх замисли, й ревністю для хри-
стіяиства, вони в рівній мірі робили величезне вражіння на 
сучасників. Про їх блискучі пири оповідають не тільки на-

") Між ївшим, память про істнування латинського єпископства 
в Новгороді вберігалася дуже довго: одиа з вулиць новгородських вве-
лася б в с к у п я. 

•5) Див.: С. М. Соловьев-ь, ки. І, т. 1, с. »94. Літописи передають 
сі факти в іншім вигляді. По літописам, Володимир вагався карати вин-
них. бо бояїся, затверджуючи смертні вироки, зробити гріх. Але таке по-
яснення суперечить активносте Володимира, який ніколи не грішив над-
мірною покірністю. 
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родні билини та повісти, але й літописи. Се марнотратство 
мусіло вражати уми, але відданий забавам князь добре знав, 
що робив. Надзвичайно блискучим обходженням христіян-
ських свят він спричинюэався до того, що населення стало 
забувати старі поганські свята й звичаї, звязані зі старими 
віруваннями. Кожної неділі, навіть у відсутности Володи-
мира, уладжувано на княжім дворі великий пир для дружини 
й для визначних осіб у Київі; постійно запрошував також 
Володимир на сі пири й значнійших людей із інших міст. На 
великі свята й при особливих нагодах пири й забави тяглися 
нераз по кілька днів. Уряджувано тоді три столи: один 
для духовенства, другий для бідних, третій для князя, його 
товаришів і дружини. 

Володимир особливо любив свою дружину й любив 
проводити з нею час. Одного разу дружинники поскаржи-
лися, що великий князь не соромиться змушувати їх їсти 
деревляними ложками; коли Володимир почув про се, звелів 
негайно дати їм срібні, кажучи, що се завдяки дружині здо-
був він усі скарби, якими володіє, й що, шануючи дружину, 
наслідує своїх предків. 

Дуже щедрим був також Володимир для бідних і не-
щасних. Він часто наказував своїм людям возити по вули-
цях і роздавати хорим і немічним хліб, мясо, рибу, овочі, 
мід і квас. 

Літописи оповідають, що в 995 р., йдучи назустріч Пе-
ченігам, Володимир потерпів від них сильну невдачу біля 
Василева й ледви врятував життя, ховаючись під мостом. 
Дякуючи Богови за спасения, він наказав збудувати церкву 
в Василеві. З приводу посвячення сеї церкви, звелів Воло-
димир зварити 300 бочок меду й святкував у Василеві вісім 
днів зі своїми боярами та дружиною, а серед бідних роздав 
300 гривен срібла; вернувши до Київа, він знову врядив ве-
ликий пир не тільки для значних людей, але й для народу, 
на знак подяки й признання за любов, яку той до нього 
міщ, та радість, яку нарід виявив бачучи князя живим 
і здоровим9«). 

Боротьба Володимира з Печенігами найбільше припала 
до серця народови. Його війни з ордами степовиків, які по-
стійно загрожували спокоєви, добробутови й життю мешкан-
ців, прикрасив нарід ріжними легендами, тоді як його по-
відні походи на сусідні держави нарід майже забув. Походи 
для збогачення князівського скарбу й для політичних цілей 
зовсім не цікавили нарід. Діяльности Володимира надав на-
рід таку барву, яка йому подобалася і яку хотілося йому 
бачити та вичеркнув зі своєї памяти все, що могло викли-
кати неприємні спогади. Се народне успосіблення сильно 
відбилося й у літописах. 

' •) Поли. собр. рус . л і т . , І, і3-54; 11, 259-260; V, 122; VII, 315. 
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22. Війни $ Печенігами. 

Ледви скінчив Володимир війну з Хорватами (995 р.), 
як довідався, що Печеніги перейшли через Сулу й грабують 
руські землі. Великий князь пішов проти них і зустрів їх на 
березі Трубежу. Військо степовиків було на другім боці 
річки. Літописи переказують подробиці сеї зустрічі, в яких 
відчувається більше легенди, ніж історії. Печеніжський князь 
мав, по словам літописи, запропонувати Володимирови рі-
шити спір двобоєм між найсильнійшом Русином і Печенігом: 
яЯкщо Русин убє Печеніга — казав печеніжський князь — 
ми зобовязуємося протягом трьох років лишити ваш край 
у спокою, а якщо наш переможе, ми матимемо право грабу-
вати вашу землю також три роки". Хоч печеніжський „бо-
гатир" був велитом, Володимир привяв пропозицію і звелів 
проголосити перед військом умову, щоби викликати бор-
ців. Та ніхто не зявлявся. Володимир був у розпуці, коли 
підійшов до нього старий „кожемяка* й сказав: „Я перебу-
ваю у твоїм війську з чотирома моїми синами, але наймолод-
шого лишив я в дома. Сього хлопця ніхто ніколи не міг 
повалити на землю. Одного разу, розсердившись на мене, 
він розірвав на двоє дуже товсту волову шкуру. Княже, ти 
можеш спокійно наказати йому боротися з Печенігом*. Во-
лодимир післав по юнака, щоби прийшов на поле бою, а коли 
прийшов, казав привести буйвола, щоб дати доказ своєї 
сили. Звір, роздратований розпеченим до червоного залізом, 
кинувся на нього; раптом вхопив юнак буйвола за черево 
й вирвав йому шматок шкури з мясом. Другого дня пече-
ніжський велит, побачивши що його противник малого зро-
сту, почав з нього сміятися. Вибрано місце бою й у при-
сутности обох військ зійшлися оба борці. Русин кинувся на 
Печеніга, схопив його своїми міцними руками та кинув мер-
твим собі під ноги. Військо Володимира кинулося з повід-
ним криком на ворожі орди, які, застрашені смертю свого 
силача, з великим трудом рятувалися утечею. Володимир 
нагородив молодого героя і його батька, надавши їм гід-
ність боярів та з триюмфом вернув до Київа. 

Під 997 р. оповідається також, що степовики, користа-
ючи з відсутности Володимира, намагалися зруйнувати Біл-
город (київський), який врятувався тільки завдяки хитро-
сти97). Місто, обложене Печенігами, було близьке до ви-
мерти задля браку всякої поживи, але одному мудрому 
старцеви вдалося переконати Печенігів, що Білгороду ніколи 
не можна змусити голодом до здачі, бо він має два при-
родні джерела: одно з вівсяним тістом, а друге з медом 

»') Поли. собр. л-Ьтоп., 11 (вид. 1908), с. 112. 
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(цікаво, що історія се! хитрости знаходиться в легендах бо-
гатьох народів). 

Хоч Печеніги вже більше не продовжували своїх наїз-
дів на Русь, то всеж Володимир та його військові началь-
ники постійно думали над тим, як їх відбивати. Вкінці, щоб 
охоронити Русь від постійних розбишацтв, Володимир зі 
своєю дружиною порішив побудувати цілий ланцюг укріпле-
них місцевостей здовж річок: Десни, Остра, Трубежа, Сули 
й Стугни. Сі оборонні містечка заселював він „красшими" 
людьми (тобто місцевими боярами) з інших підвладних йому 
племен — Кривичів, Словінів (новгородських), Фінів, Вяти-
чів98).Сі заходи мабуть поділали, бо більше не має згадок про 
Печенігів до кінця панування Володимира. 

23. Останні війни Володимира. 

Володимир відбув також декілька походів на сусідні 
держави; але літописи зазначують лише успішне закінчення 
сих походів, не подаючи жадних докладнійших відомостей. 
Він почав їх походом на Поляків (у 992 р.) і побив Мечи-
слава польського, здається, на березі Висли; потвердження 
сеї поразки Поляків (не означене ясно) знаходиться в Г і л ь-
д е с г а й м с ь к і й літописи99). Сей похід, так само, як і всі 
інші війни Володимира, усталювали безпечність окраїн, а рів-
ночасно давали можливість князеви й дружині збогачуватися 
продажжу полонених100);вертаючи саме з сього походу, стрі-
нув Володимив Печенігів, про що ми вже говорили висше. 

Похід 994 р., у дунайську Болгарію, почав Володимир 
з інших мотивів, ніж попередні свої війни, а саме виключно 
в інтересах своїх шваґрів, византійських цісарів. Але й ся 
війна повинна була принести Володимировича його воякам 
таку саму користь: болгарські полонені були не гірші від 
інших. 

Накійець, під 997 р. говориться про останній похід Во-
лодимира, проти камських Болгарів. Сей похід Володимир 
почав ІЗ Новгороду, куди він навмисно удався для його ор-
ганізації. 

24. Смерть Анни. Останній шлюб Володимира. 

Дальше літописи цілковито мовчать аж до смерти ці-
сарівни Анни, себто проходять мовчки мимо подій протягом 
чотирнадцяти років: знаходиться лише декілька дат смер-
тей; нпр. під 1008 р. зазначено смерть Вишеслава, найстар-

«П ІЬІеі, с. 106. ю) вепрі. гег. Вгипвілгіс. І. АппаІ. НіМевІї. 720, ап. 992. ,0») Поля. собр. рус. лЪт., II (вид. 1908), с. 106. 
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шого сина Володимира, а під 1002 р. смерть Малфриди101), 
яку звичайно вважається sa одну з поганських жінок Воло-
димира, тоді як, по скандинавським заґам, се імя матері Во-
лодимира, по літопису—Малуші (що може бути здрібнілою 
формою Малфриди; зрештою, вже імя батька Малуші, Малка, 
вказує на його варяжське походження), Цісарівна Анна по-
мерла в 1011 р.1 0 а) . Володимир не довго залишався вдівцем. 
Скоро по тім він одружився із внучкою цісаря Оттона Ве-
ликого, молодшою донькою графа Куна Енінґена (Kuno 
v. Oeningen) і Ришлінти, доньки цісаря1 0 4). Молода княгиня 
не була зовсім чужою Володимирови: П брат у других, ім-
ператор Оттон III, був сестрінком цісарівни Анни. Сей шлюб, 
як і майже всі інші західні шлюби руського княжого дому 
не зазначений у руських літописях. Цензура кінця ХПІ ст. все 
те поусувала. Всеж таки істнування сього останнього шлюбу 
Володимира можна встановити104). Донькою Володимира із 
сього шлюбу була Марія Доброніга, яка вже значно пізиійше 
по смерти батька вийшла заміж за польського князя Ка-
зимира І. 

101) Поли. собр. рус. лЪт., 1, 55. 
•<*) Ibid., I, 56; III, Tietmar, Cronic., lib. VII, cap. 52. 
l0s) „Genealogia Welforum" („Monum. Germ. Hist. S. S." t. XIII 

s. 734): „Rudolfus uxorem accepit de Oningen Itam nomine, cuius pater 
lult Chuno nobilissimus comes, mater vero filia Ottonis Magni imperatorie 
(Richlint nomine). Is Cbuno vero 4 genuit filios et 4 fillas, quarum una 
isti Rudolfo, alia cuidam de Rinvelden parenti Zarìngorum, 3-a regi Rugo-
rum, 4-а corniti nupsit de Andhese". По сій звістці, третя довыса Куна 
вийшла заміж sa „regi Rugornm". Слово „Rugorum" ce зіпсуте імя „Rus-
sorum"; ніколи жаден хроніст не давав титулу короля (rex) якомуие-
будь незначному киязеви Ругії, й так само ніколнб не уділено згоди 
дати руку внучка Оттона Великого й кузини (сестри у других) імпера-
торі Оттона III аа дрібного варварського князя-поганина, якими тоді 
були ВСІ КНЯ8І Ругії. 

і0і) Сей останній шлюб св. Володимира потверджується передусім 
безсумнівним свідоцтвом Титмара Мергебуцського (Lib. VIII, 285), який 
оповідає, що в 1018 p., підчас захоплення Київа Болеславом Хоробрим, 
попала в неволю до польського короля вдова Володимира.— 
По-друге, сей шлюб потверджується істиуаанаям доньки Володимира 
Марії-Добровіги, яка мусіла народитися десь в останніх днях його жаття, 
бо вона вийшла заміж sa Казимира І польського б. 1038 p. (Monum. 
Germ, Hist. S. S., VI, 683), себто через 23 роки во смерти батька й мая» 
кількоро дітей із сього шлюбу (Balzer, Genealogia Piastów); отже вона 
могла походити тільки із останнього шлюбу. Вкінці, згадаа в „Genea-
logia Welforum" (див. попередню замітку) розвівав останні сумніви 
й усталює походження сеї жінки Володимира.—Відомий дооре час, коли 
народилися її сестри; се дозволяв зробити висновок, що вона мусіла 
народитися біля 903 p.; отже біля 1012 р. була у віку, як раз відповіди 
иім для виходу заміж. На Руси від той час тільки Володимир міг бут-
названий титулом „regi Russorum". 
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25. Родинні непорозуміння. Змова Святополка; польська 
інтервенція. 

Останні роки життя Володимира були захмарені ро-
динними неприємностями й роздорами. Гадаємо, що істнує 
певний звязок між сими сварами й останнім шлюбом Воло-
димира, бо бачимо, що вони почали виникати лише після 
останнього одруження Володимира. Розпочав їх Свято-
полк, усиновлений пасерб Володимира. Він був одружений 
з донькою польського короля Болеслава Хороброго1 об), 
з якою разом прибув на Русь єпископ кольберський, Райн-
берн. Святополк почав кнувати проти Володимира змову, 
в якій узяв діяльну участь і Райнберн. Володимир довідався 
про всі їх заходи й наказав їх арештувати. Святополка, його 
жінку й єпископа вкинуто до вязниці. Як тільки вісти про 
се дійшли до Болеслава, він псспішився піти на оборону 
свого затя; він негайно помирився з Німеччиною (1013) 
і, нанявши на допомогу печеніжські й німецькі відділи, пі-
шов на Русь. Та, перше ніж Володимир виступив проти нього, 
експедиція Болеслава несподівано не вдалася, через роздори 
й сварки між Поляками й Печенігами. Всетаки Володимир 
заключив із Болеславом угоду й випустив Святополка на 
волю. Святополк одержав в уділ Вишгород. Не знати, чи 
Володимир посадив його там з обережности, щоб мати зав-
жди перед очима збунтованого сина, чи наслідком умови 
з Болеславом, бо Вишгород був ключем до Київа й улек-
шував свойому володаревиздобуття київського престолу106). 

26. Бунт Ярослава і смерть Володимира. 
Дуже можливо, що ся передача Вишгороду Святопол-

кови образила й зачепила інтереси Ярослава, який — по 
смерти свого старшого брата, Ввшеслава, — вважав себе, 
згідно зі звичаєм, безпосереднім спадкоємцем Володимира. 
Ставши у 1008 р. новгородським князем, був Ярослав обо-
вязаний що року вносити до приватного скарбу свого батька 
2000 гривен срібла та ще 1000 гривен на утримання його 
дружини. В 1014 р. він впрост відмовився платити сі гроші 
й післав у Скандинавію по Варягів. Одержавши сю новину, 
Володимир страшенно розгнівався й вирішив вести війну зі 
сином, наказав поправляти дороги й мости для походу, але 
підчас сих приготувань захорував і помер у Берестові 15. 
липня 1015 р. 

Під той час його улюблений син Борис, який знахо-
дився звичайно біля нього, був відсутній; він пішов із дру-

Тіеігааг, 96. 236, 257. 
"*) Порів.: Л я с к о р о я с к і я , Кіевскій Вышгорсдъ ЖМНП, 1913. 
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даною на зустріч Печенігам, що знову появилися на гряниці 
руських земель. Володимирова дружина любила сього мо-
модого княза й хотіла бачити його наступником Володи-
мира; через те окружения Володимира хотіло задержати 
в таємниці його смерть до повороту Бориса. Зроблено діру 
в підлозі в кімнаті помершого й спущено в неї мощі, а в ночі 
таємно перенесено до церкви. Та вістка про смерть князя 
рознеслася негайно, й біля церкви зібралася величезна товпа. 
Всі люде, по словам літописця, плакали за князем. Похо-
вано Володимира в Успенській (Десятинний) церкві, яку він 
так любив;мармуровий саркофаг з його мощами107) постав-
лено поруч із саркофагом його помершої жінки, цісарівни 
Анни-

Часу канонізації Володимира, якщо вона взагалі була, 
точно не знаємо, але вже в середині XIII ст. говориться 
про Володимира як про святого108). Здається, грецьке ду-
ховенство все противилося сій канонізації, коли справу II ви-
сували Русини. 

27. Питання про митр. Льва та його полемічний твір 
про опрісноки. 

Як ми вже бачили висше, фальсифікатори чи фальсифі-
катор літописів пробує приписати часам Володимира істну-
вання на Руси митрополита Льва. В XVIII ст. використано 
трактат проти латинників, написаний Львом, митрополитом 
преславським (Преслави болгарської, званої у Греків Мар-
кіанопіль?), щоб приписати його Львове, т. зв. митрополи-
тови руському. Се приписування згаданого твору Львови 
руському послужило доказом- істнуваиня сього митрополита. 

До повороту на Україну Григоровича-Барського з його 
відомої мандрівки в першій пол. XVIII ст., висше духовен-
ство в Росії ніколи не думало піднімати сього питання. Гри-
горович-Барський10 9) приніс з Атосу грецький відпис трак-
тату про опрісноки, писаного болгарським єпископом. Спро-
щувано замінити Преславу на Переяслав, не зважаючи на 
істнування кількох інших рукописів, що свідчать суперечне, 
й не зупиняючись перед анахронізмом у приписуванні вига-
даному митрополитови полеміки з приезду опрісноків, яка 
виникла щойно пятьдесять років пізнійше. 

В 2-ій пол. XIX ст. низка російських учених виявила 
неймовірність такого приписування. Її заперечили Дімітрако-

•ч) Тіеміаг, Сгопісоп НЬ. VII, сар. 52. 108) Голубинскій, Ист. рус. церкви, т. І, п. 1, с. 185. 1И) Григорович ъ-Б а р с к 1 й, Путешествія въ Турцію, вид. Ру -
бана. Пб., 1788, с. 14. 
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пульос і Чельцов 1 1 0 ) і піддали сумнівам Голубинський і По-
пов1 ' і ) . Але ще недавно пробував боронити помилковий по-
гляд Павлов 1 1 8) , мимо того, що сам він добре знав, що по-
леміку з приводу опрісноків піднято щойно пятьдесять років 
пізатше. 

, и) Чельцозъ. Полемика между греками й латинянами объ 
onptcHoifarb ХІ-ХІІ вв. Пб. 1879. 

l u ) Поаовъ, Исторако-лнтератураый обзоръ др.-русскихъ поле 
мическихъ сочиненій противъ латяяяаъ XI-XV в. М. 1875. 

l u ) А. С. Павловъ, Кратическіе опыты по исторіи древабйшей 
греко-оусской полемики противъ латинянъ. Пб., 1878, с. 26-31. 

Дрогобицька духовна семінарія УГКЦ - www.dds.edu.ua


