
Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

56

УДК: 94(477.41)+303.446.4+291.6 
Анатолій Іваненко, Олександр Колибенко

(Переяслав-Хмельницький)

ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕСИ САКРАЛІЗАЦІЇ 
ІМОВІРНОГО МІСЦЯ ЗАГИБЕЛІ КНЯЗЯ БОРИСА ВОЛОДИМИРОВИЧА 

(перша половина ХVII – початок ХХ ст.)

У даній розвідці автори пропонують поглянути на процеси сакралізації ймовірного місця гибелі 
благовірного князя Бориса через призму суспільно-політичних подій ХVII–ХХ ст.

Ключові слова: князь Борис Володимирович, Переяславщина, сакралізація, московський царизм, 
фальсифікація.

Тема вшанування пам’яті князя-страстотерпця Бориса Володимировича на теренах історичної 
Переяславщини, незважаючи на наявність досить солідного багажу різнопланових напрацювань, 
продовжує привертати увагу дослідників. Особливу зацікавленість викликає проблема локалізації 
та атрибуції культових пам’яток, пов’язаних з ім’ям цього руського святого. З цього приводу 
дослідник Олексій Толочко зазначає: «В послемонгольское время память о месте мученичества 
Бориса была совершенно утеряна и локализация маркировавших его церквей доныне остается 
предметом споров в историографии. Впрочем, попытки установить, где произошли события 1015 г. 
предпринимались сыздавна» [22, с. 176].

Зважаючи на те, що питання зародження та поширення культу князя Бориса на 
Переяславщині вже неодноразово висвітлювалися одним із авторів цієї статті [9; 15; 6; 7; 8], у 
даній розвідці основна увага буде зосереджена, насамперед, на дослідженні процесів сакралізації 
імовірного місця вбивства князя Бориса протягом першої половини ХVII – початку ХХ ст. та 
впливу на ці процеси тогочасної суспільно-політичної ситуації. Адже, як відзначає етнополітолог 
Лариса Нагорна, – «Прагнення сакралізувати історію – одна з відмітних рис християнського 
світосприймання, природним чином закладена у фундамент історичної пам’яті. Літописна традиція 
на Русі базувалася на ставленні до історичних переказів і легенд як до канонічних текстів, 
що, однак, не ставало на заваді пізнішим переписуванням і редагуванням літописів на догоду 
ідеологічним уподобанням чи політичним інтересам» [16, с. 169].

Безперечно, найяскравішим періодом у понад тисячолітній історії древнього Переяслава 
був найдавніший період його існування, тобто час із кінця Х ст. (заснування міста) й до 1239 р. 
(розгром міста монголо-татарами). У подальшому Переяслав зазнавав як злетів, так і падінь, 
але вже так і не зміг набути такого значення, як у давньоруський період. Особливого розквіту 
Переяслав (Переяславль Руський) досяг у часи понад ніж двадцятилітнього князювання в ньому 
Володимира Всеволодовича (Мономаха). Саме Володимир Мономах поглибив започаткований 
його батьком Всеволодом Ярославичем сакральний статус Переяславля Руського, остаточно 
утвердивши нову руську парадигму: переяславський князь = майбутній великий київський князь. 
Це стало основною причиною запеклої боротьби за Переяславське князівство у середовищі дітей 
та онуків Володимира Мономаха. І хоч уже його син Юрій Володимирович доклав багато зусиль 
для ліквідації сакрального статусу Переяславля Руського, все ж саме на Переяславщині постав 
найдавніший храм, зведений «на крові» одного з двох перших (за часом канонізації) руських 
святих – на місці загибелі князя Бориса Володимировича.

Культ святих братів-страстотерпців Бориса та Гліба, що почав формуватися на 
Переяславщині у 20-х рр. ХІ ст., обов’язково мав спиратися на певні реліквії, виражені у 
матеріальних та меморіальних пам’ятках. Тобто, окрім власне нетлінних мощей самих Бориса і 
Гліба, які зберігались у Вишгороді у присвяченому їм храмі, мали бути зведені церкви (спочатку 
невеликі й, звісно, дерев’яні) також на місцях їх трагічної загибелі. У випадку князя Бориса це була 
невеличка дерев’яна церква (божниця), яка за назвою поля (Летське, тобто Альтське, від Льто – 
болото, з якого починалася р. Альта або Льтиця, Ільтиця – авт.) називалася Летська божниця. Хоч 
у 1117 р. Володимир Мономах заклав на цьому місці красивий кам’яний храм, поблизу якого він і 
помер 1125 р., доживаючи віку в Летському монастирі (на території центральної частини сучасного 
м. Борисполя – авт.), все ж сила традиції була настільки значною, що вживана понад 100 років 
назва «Летська божниця» зустрічається кілька разів, навіть, у літописах ХІІ ст. [4, стб. 476].
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Власне монастир св. Бориса та Гліба існував на Льті (місці загибелі князя Бориса) уже до 
70-х рр. ХІ ст., тобто, задовго до побудови Володимиром Мономахом кам’яної церкви (Летської 
божниці) на цьому місці. Очевидно, заснування цього монастиря відбулося ще за князювання 
Ярослава Мудрого, коли почав формуватися культ князів-страстотерпців і відбулася їх канонізація. 
На думку О. Толочка, його заснування відбулося у середині ХІ ст., про що можна зробити 
висновок з повідомлення «Повісті временних літ» під 1074 р. стосовно вибору нового ігумена 
для Печерського монастиря. Запропонована Феодосієм кандидатура монаха Іакова була відкинута 
братією, оскільки Іаков не був печерським пострижеником, а прийшов туди з Летського монастиря 
разом зі своїм братом Павлом. Дослідник додає: «Сооружение Летского монастыря обычно 
датируют предыдущим 1073 г., совершенно излишний педантизм» [22, с. 181–182. Прим. 1].

У давньоруський час місце вбивства князя Бориса (літописне Льто) стало місцем 
паломництва, яке неодмінно мав відвідати кожен правовірний християнин. Руські князі перед 
виступом у далекий і небезпечний похід чи напередодні важливої битви намагалися обов’язково 
відвідати Льто, щоб отримати духовну підтримку від перших руських святих.

У зв’язку з повним розгромом та поступовим запустінням Переяславщини у післямонгольську 
добу, культовий характер цього місця значно занепав. Припинилися щорічні паломництва на день 
святого Бориса, а залишки збудованого Володимиром Мономахом храму, простоявши до початку 
30-х рр. ХVII ст. у напівзруйнованому вигляді, врешті були розібрані. Документальні джерела 
(скарга монахів Межигірського монастиря 1629 р.) підтверджують фактичне існування у самому 
кінці 1620-х рр. спустошеної Борисоглібської церкви на території, де на початку ХVII ст. коронний 
канцлер Станіслав Жолкевський заснував містечко Бориспіль [19, с. 514–515].

Однак, вже незабаром на Переяславщині розпочинається процес освячення зовсім іншої 
місцевості, яку почали ототожнювати з місцем трагічної загибелі князя-праведника Бориса. Вона 
знаходилася на лівому березі річки Альти в межах тодішнього села Кондоїдовки, неподалік від 
самого міста Переяслава.

За історіографічною традицією початок процесу сакралізації вказаного місця пов’язують 
із грамотою московського царя Олексія Михайловича від 12 квітня 1660 р. (тут і надалі 
дати подаються за старим стилем – авт.), яка затверджувала за Києво-Межигірським Спасо-
Преображенським монастирем право на «…Строение Манастыра на Крове Святого Страстотерпца 
Бориса; и На Местечко Бобровицу к тому Манастырю в подданство» [11, с. 153]. Ця грамота, а 
також підтверджувальні універсали гетьмана Юрія Хмельницького та переяславського полковника 
Тимофія Цицюри фігурують в Описі архіву Межигірського монастиря [11, с. 153]. Михайло 
Максимович у своїй роботі «Сказание о празднике св. Бориса под Переяславом» стверджував, що 
у цій грамоті йшлося про право власності межигірських монахів на відрізок землі вздовж берега 
Альти поблизу Переяслава, де і мали збудувати монастир [12, с. 336. Прим. 2]. О. Толочко вважає 
це твердження помилковим та притримується думки, що мова йшла про відродження давнього 
Летського монастиря [22, с. 176, 182. Прим. 11].

У будь-якому разі, ідея пошанування пам’яті князя-страстотерпця саме у цій місцевості 
виникла набагато раніше. Інакше чим можна пояснити той факт, що монахи Межигірського 
монастиря намагалися облаштуватися тут ще на початку 40-х рр. XVІІ ст., зокрема 1642 р. кілька 
межигірських ченців осіли у сусідньому селі Дем’янцях. Оселившись чи то у дворі, чи то на 
хуторі, безкорисливо подарованому їм переяславським війтом Кирилом Огризком [12, с. 338], 
монахи почали опікувалися місцем, де, на їхню думку, була пролита кров князя-мученика. Відтак 
зовсім недолугими виглядають спроби деяких «дослідників» представити московського царя мало 
не духовним батьком акту освячення цього місця. З таким же успіхом подібні заслуги можна 
приписати королю-католику Владиславу ІV, який 1645 р. підтвердив законність дарунку монахам 
обійстя в с. Дем’янцях [12, с. 338].

Спираючись на сьогоднішній стан наукових досліджень, доволі складно дати відповідь, чому 
саме цю місцевість на околиці Переяслава межигірські монахи вважали місцем смерті князя Бориса. 
У своїй роботі «Место пролития крови святого князя Бориса» Андрій Стороженко наголошував, що 
воно було визначене «произвольно», лише на основі «…известія летописи, что убійство совершилось 
«на Алте», а тому це не більше ніж «домыслъ» [20, с. 31]. Проте, прийнятним поясненням такої 
уваги до вказаної місцевості може послугувати гіпотеза, за якою на Переяславщині у давньоруські 
часи окрім монастиря св. Бориса та Гліба на Льті (в межах нинішнього м. Борисполя) існував ще й 
Борисоглібський монастир, розташований неподалік Переяслава.



Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  11 (13) ,  2017

58

Так чи інакше, але звернення до особистості «невинно убієнного» князя Бориса на початку 
60-х рр. XVІІ ст. було більш ніж символічним, адже саме в цей час на землях України-Русі, 
яка все більше поринала у вир «Руїни», з новою силою розгорілися міжусобиці. Новий виток 
жорстокої братовбивчої війни був спровокований протиборством Польщі та Московії за панування 
над українськими землями, а побережна Переяславщина, в силу свого географічного розташування, 
перетворилася на арену жорстокого протистояння правобережного та лівобережного козацтва.

Вірогідно саме безперервні військові дії на цих теренах завадили ченцям Межигірського 
монастиря розпочати будівництво нової обителі. Однак, сам процес вшанування означеного місця 
продовжувався. Так, 2 травня 1664 р. протоієреєм переяславської Успенської церкви Григорієм 
Бутовичем за сприяння московського стрілецького голови Селивана Білого на березі Альти було 
встановлено великого кам’яного хреста із вибитою на ньому епітафією: «Сей крестъ зде на месте 
семъ убіенно святаго страстотерпца Христова Бориса, Великого князя російскаго…» [12, с. 335].

Судячи з напису на хресті, його виготовили «Харко Безпалчий мелник ис товарищем 
своим Мартиномъ» [12, с. 335]. Звернувшись до історичних джерел, зустрічаємо цих осіб серед 
міщан міста Переяслава у так званих «Переписних книгах», складених московськими урядниками 
1666 р. Так, перший із них фігурує у документі під назвою «Книга Киевского повытья № 1»: 
«Переясловские мещаня первой статі, которые положены по рублю з дыму. ….в) Харка Безпалчей, 
у него на Трубеже рекѣ мелница, а в ней два камени» [18, с. 204–205].

Трохи нижче у цьому ж документі міститься запис: «Мартын Демянов держит на 
той же рекѣ мелницу с казаком с Борисом с Хрипуновым зятем, а в ней три камени, пополам 
владѣютъ» [18, с. 205]. Врахувавши те, що у названому документі серед переяславських 
мірошників більше немає жодного на ім’я Мартин, можемо припустити, що це і є та людина, 
з котрою Харко Безпальчий виготовляв кам’яний хрест. Очевидно, що царські переписувачі 
записали на московський манер під іменем «Мартын Демянов» переяславського міщанина Мартина 
Дем’яненка або Демченка, як це зроблено і в Присяжних списках 1654 р., де під іменем «Іван 
Демянов» записано одного з трьох переяславських козаків на ймення «Іван Демченко» (відповідно 
із Березанської, Чикменьової чи сотні Івана Коваленка) [10, с. 5].

Додамо, що хрест був витесаний з великої брили сірого терехтемирівського пісковику, його 
наземна частина має висоту 184 см, перехрестя – 86 см, товщина – 21 см. (згідно з переказами 
мешканців с. Борисівка, у 30-х рр. XX ст. хреста намагались витягти із землі колгоспним трактором 
через двері за допомогою стальних тросів, але безуспішно). Які розміри має підземна частина 
хреста невідомо, але, якщо історія з потугами колгоспних «активістів» дійсно мала місце, то ці 
розміри мають бути доволі значними.

О. Толочко акцентує увагу на тому, що безпосередній привід, «…побудивший Григория 
Бутовича именно в 1664 году поставить крест на предполагаемом месте убийства св. Бориса, к 
сожалению, неизвестен. Как следует из надписи, крест был установлен 2 мая, в день перенесения 
мощей св. Бориса и Глеба в Вышгородскую церковь в 1115 г. (хотя можно было бы ожидать, что 
24 июля, собственно память убиения Бориса на Альте, мог бы прийтись более к месту). Возможно, 
«водружение» Борисова креста Григорием Бутовичем было попыткой перехватить у Межигорского 
монастыря инициативу в почитании святого места в пользу Переяславской протопопии» [22, с. 181]. 
Не відкидаючи цю тезу, все ж вважаємо, що встановлення пам’ятного хреста на березі Альти 
було зумовлене, передусім, тими процесами, які відбувалися у суспільно-політичному житті 
Лівобережної України в той час. Констатуючи безперечний факт, що встановлення хреста стало 
значною віхою у поширенні культу князя-мученика на Переяславщині, необхідно визнати і 
те, що ця подія засвідчила намагання царської адміністрації та промосковськи налаштованого 
переяславського духовенства використати процеси сакралізації для посилення свого впливу на 
місцеве українське населення. На таку думку наштовхує, насамперед, ознайомлення з деякими 
фактами біографії самого ініціатора встановлення хреста – переяславського протопопа Григорія 
Бутовича. Будучи сином білоцерківського священика Филона Бутовича, він став протоієреєм 
Успенської церкви м. Переяслава у 1651 р. [12, с. 335]. Як засвідчують тогочасні документи, 
Г. Бутович не обмежувався справами «духовними», а активно втручався в «мирське» політичне 
життя. В останній день грудня 1653 р. він на чолі делегації священнослужителів урочисто 
зустрічав перед міськими воротами Переяслава московське посольство боярина В. Бутурліна, 
проголошував перед ними промову та служив урочистий молебень з цього приводу [2, т. ІІІ, 
с. 454]. Він же виступав асистентом, прибулого з Москви казанського архімандрита Прохора, коли 
той «къ вере приводилъ» Богдана Хмельницького та козацьку старшину [2, т. ІІІ, с. 464–466]. 
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З того пріснопам’ятного часу переяславський протопіп виступав лише як палкий прихильник 
союзу з Москвою [24, с. 136]. На відміну від більшості українського православного духовенства, 
яке чинило спротив намаганням підпорядкувати Українську церкву Московському патріархату, він 
став слухняним провідником царської політики на теренах Переяславщини. Зазначимо також, що 
його відданість царському трону була не зовсім безкорисливою. Так, у часи гетьманування Івана 
Виговського, коли Москва з усіх сил намагалася запровадити в Україні воєводське врядування, 
переяславський священик виконував роль таємного агента Кремля, час від часу отримуючи за це 
винагороду. Для прикладу, 28 січня 1658 р. йому була вручена «пара соболей въ шесть рублевъ» 
з тим, щоби він під час виборів нового митрополита «…проведалъ во всякихъ людехъ вестей про 
гетмана Ивана Выговского и про митрополита Діонисія, по службе ихъ и раденье къ великому 
государю» [1, т. ІV, № 58, с. 101]. Принагідно зауважимо, що роздача соболів «духовного чину 
людемъ» в Україні була звичною практикою для московських царедворців. Саме таким способом 
вони стимулювали угодницьку поведінку українських православних ієрархів [1, т. ІV, № 58, с. 100].

1660 р. Г. Бутович прибув до Москви та отримав там «щедрое жалованье великого 
государя» [24, с. 148]. Згідно з царським указом та жалуваною грамотою від того ж 12 квітня 
1660 року [18, с. 212] Г. Бутовичу було надано у власність село Єрківці з прилеглим ґрунтом, а 
також водяного млина у самому Переяславі. Дослідниця Людмила Набок звернула увагу, що ці 
маєтності були оформлені чомусь не на переяславську Успенську церкву, а на самого Г. Бутовича [14, 
с. 156]. Чи не виглядає це як плата за те, що він прикладав неймовірні зусилля для повернення 
Лівобережжя під владу царя після бурхливих подій українсько-московської війни 1658–1659 рр.? 
Адже, саме переяславський протопіп, наряду з іншими представниками білого духовенства – 
Максимом Филимоновичем та Симеоном Адамовичем, апелюючи до єдності віри українців та 
московітів, вміло підігрівав промосковські настрої та агітував за повернення Лівобережжя під 
царську протекцію [24, с. 134–137]. Згодом він так само активно сприяв московським сановникам 
у нав’язуванні українській стороні одіозних статей Переяславської угоди 1659 р. [5, с. 137], одна 
з яких закріплювала підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату. Бутович 
поставив свій підпис під угодою не тільки за себе, але й «руку приложилъ» замість переяславського 
полковника Тимофія Цицюри [1, т. ІV, № 115, с. 272–273]. Після укладення угоди Г. Бутович та 
йому подібні «истинные рачители соединенія православія» вереницею потягнулися до Москви 
випрошувати для себе маєтності.

Згідно з іншою статтею, свавільно накинутої Ю. Хмельницькому московськими боярами 
угоди 1659 р., у Переяславі та в інших «знатныхъ» містах Лівобережжя мали бути розміщені 
військові гарнізони на чолі з царськими воєводами [1, т. ІV, № 115, с. 265]. Розташовуючи їх у 
лівобережних містах під приводом захисту українського населення, царський уряд, насправді ж, 
намагався встановити повний військово-політичний контроль над регіоном. Для місцевої людності 
запровадження гарнізонів обернулося безкінечними зловживаннями та утисками зі сторони воєвод 
і царських вояків. Ні вдавана набожність, ні приналежність до однієї віри жодним чином не 
заважала іноземцям-московітам жорстоко придушувати будь-який спротив українського населення. 
Одним із представників військової окупаційної влади на Переяславщині був Селиван Білий. 
У статейному списку царського посланця стольника Федора Лодиженського, який у січні 1662 р. 
перебував у Переяславі, С. Білий згадується як голова стрілецького приказу царського гарнізону 
Переяслава [1, т. VІІ, № 121, с. 362, 365]. Якщо вірити викарбованому напису на хресті, саме 
С. Білий «споспешествовалъ» Бутовичу у «водружении» пам’ятного хреста.

Наявність політичного підтексту та неоднозначна мотивація ініціаторів встановлення хреста 
стають ще більш очевидними, якщо спробувати проаналізувати у контексті яких подій ця акція 
відбувалася. Зокрема, варто згадати, що саме напередодні його зведення невдачею закінчився похід 
на Лівобережжя військ польського короля Яна Казимира та правобережного гетьмана Павла Тетері. 
Московському уряду, який майже нічого не зробив для захисту місцевого населення, все-таки 
вдалося утримати Лівобережжя під своїм контролем, а гетьман Іван Брюховецький, навіть, збирався 
за допомогою московських військ перейти в наступ, щоб навернути правобережне населення 
під царську руку. Прибувши 23 березня до Переяслава, він розпочав підготовку до спільного з 
московськими загонами військового походу на Правобережжя з метою «…привести Украину въ 
одно целое подъ властью московскаго монарха» [17, № 93, с. 425–429]. Тому, із значною долею 
вірогідності можемо припустити, що встановлення хреста, організоване священиком-москвофілом 
та представником окупаційної влади, мало б символізувати перемогу «православного світу» над 
військами поляків-«єретиків» Я. Казимира та козаків-«зрадників» П. Тетері, а також було покликане 
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остаточно ствердити жителів Переяславщини у думці про необхідність та безальтернативність 
перебування українських земель під скіпетром московського царя. Вміло маніпулюючи 
приналежністю українців до православ’я, представники царської адміністрації та їх прислужники в 
рясах, використовували найменшу нагоду для одурманювання одновірців.

Варто зазначити, що вже восени 1665 р. гетьман Лівобережної України Іван Брюховецький, 
прибувши до Москви, змушений був підписати там так звані «Московські статті», які були черговим 
кроком до повної інкорпорації Лівобережжя царизмом. Разом з оточенням гетьмана у посольстві в 
Москві побував і Г. Бутович. Його прізвище значиться серед тих, кому «… велено дать великого 
государя жалованные грамоты на дворянства и на маетности и на мелницы» [1, т. VІ, № 1, с. 15]. 
Ще у Москві Г. Бутович у числі інших членів посольства отримав «на 30 рублевъ лисицъ» [1, 
т. VІ, № 1, с. 20].

Що ж стосується хреста, встановленого на березі Альти, то він так і не став символом 
українсько-московської дружби. Вже через два роки після його встановлення, влітку 1666 р. 
розпочалося повстання Переяславського полку, направлене проти засилля московської вояччини. 
Воно було найжорстокішим чином придушене царизмом та гетьманською владою. Показово, що 
під час повстання Г. Бутович втік із Переяслава до гетьманської столиці Гадяча, прихопивши 
з собою дарчу грамоту на володіння селом Єрківці [14, с. 156]. (за деякими даними, він, навіть, 
став «протопопомъ Гадячскимъ» [1, т. VІІ, № 34, с. 93]). Ще через два роки знову вибухнуло 
антимосковське повстання і переяславські козаки та міщани знову штурмували переяславську 
фортецю, намагаючись вигнати звідти царський гарнізон. Проте, і цього разу видворити іноземних 
окупантів з міста не вдалося.

Самі ж процеси сакралізації місцевості в с. Кондоїдовка продовжувалися. Вже у наступному 
десятилітті за сприяння ігумена Межигірського монастиря Феодосія Васковського над кам’яним 
хрестом була зведена невелика дерев’яна капличка та обнесена земляним валом [12, с. 336]. Ченці, 
які проживали на монастирському подвір’ї у сусідньому селі Дем’янцях, 2 травня, в пам’ятний 
день першого перенесення мощів князя Бориса, традиційно служили тут молебні та панахиди. 
Після скасування у кінці 80-х рр. XVІІІ ст. Межигірського монастиря доглядати капличку 
доручили священику Дем’янецької Хрестовоздвиженської церкви, до приходу якої вона власне і 
належала [12, с. 338].

Наступна активізація процесів освячення цього місця відноситься вже до ХІХ ст. За 
даними М. Максимовича у другій половині 20-х рр. переяславський єпископ Григорій ініціював 
питання побудови на місці дерев’яної каплички великої кам’яної Борисівської церкви, однак ця 
ідея була втілена в життя лише у наступні десятиліття стараннями архієпископа Полтавського і 
Переяславського Гедеона (Вишневського). Будівництво церкви розпочалося 2 травня 1839 р., а 
вже 24 липня 1840 р. владика Гедеон освятив новий храм. 1841 р. у правій частині церкви була 
влаштована і освячена прибудова в ім’я святого Гліба [12, с. 337–338]. Поступово твердження, що 
саме тут трагічна смерть спіткала благовірного князя Бориса, стало повністю домінуючим, а за 
селом Кондоїдовка закріпилася відповідна назва – Борисівка.

Свою лепту в утвердження та поширення церковної традиції внесли також тогочасні 
дослідники, зокрема, вже згаданий, М.О. Максимович. Виступивши у 40–60-х рр. із цілою низкою 
наукових та науково-популярних публікацій з історії Переяславщини, він у статті «Сказание о 
празднике св. Бориса под Переяславом» (1846) безапеляційно локалізував місце вбивства Бориса 
саме на березі Альти в с. Кондоїдовка, наводячи при цьому низку важливих, як на його думку, 
аргументів [12].

У свою чергу, протилежна точка зору на проблему локалізації місця загибелі князя Бориса, 
висловлена головою Переяславського повітового земства А.В. Стороженком у праці «К истории 
местечка Борисполя Полтавской губернии» (1897) [19], викликала значний переполох у середовищі 
церковного єпархіального керівництва. Про це свідчить виявлений у фондах Державного архіву 
Полтавської області указ Полтавської духовної консисторії Переяславському архієрейському дому, 
датований 3 вересня 1897 р.: «Полтавская Духовная Консистория, въ дополнение къ рапорту 
Управления Переяславскаго Архиерейскаго дома отъ 23 августа сего года за № 26, предписываетъ 
донести оной: а) въ какомъ разстоянии отъ Борисовской церкви источникъ – место где по преданию 
былъ убитъ князь Борисъ и обозначено ли это место какою либо оградою или памятникомъ; 
б) въ какомъ состоянии Борисовская церковь, каменная ли она или деревянная; в) кто постоянно 
живетъ при Борисовской церкви и какия тамъ кроме храма строения; г) какая годовая доходность 
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Борисовской церкви; д) удобная ли дорога ведетъ отъ Переяславскаго Архиерейскаго Дома къ 
Борисовской церкви; е) есть ли планы генеральнаго межевания на земли, пожертвованныя въ 
1881 году диаконом Романовскимъ, 7 десятинъ и въ 1882 году священникомъ Лукою Сечинымъ 
3 1/2 десятинъ, а также крепостные акты; ж) почему ежедневно не совершается Богослужение 
въ Борисовской церкви. А также прислать опись Переяславскаго Архиерейскаго Дома и планъ 
местности, где стоитъ Борисовская церковь и окружающей местности съ показаниемъ источника – 
места где убитъ князь Борисъ» [23].

Окремо слід сказати про те, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. значного поширення 
набула відроджена традиція хресних ходів, які проводилися від Вознесенського монастиря у 
м. Переяславі до пам’ятного місця у с. Борисівка. Цікаво, що окрім паломників із сусідніх повітів 
на це дійство прибували також прочани з різних регіонів Росії та Білорусії, яких місцеві жителі 
називали «лапотниками» [3, с. 55].

Отже, переяславське духовенство, на той час жодною мірою не сумніваючись в автентичності 
місця загибелі князя Бориса, активно сприяло процесам сакралізації місцевості на березі р. Альти. 
Разом з тим, суворо притримуючись християнських канонів про відправлення церковних служб 
на місці мученицької смерті праведників та, дбаючи про збереження християнських цінностей, 
переяславські священики змушені були поширювати серед своєї пастви догми, нав’язані їм 
російською церквою. Відтак благовірні Борис та Гліб в їхніх проповідях іменувалися не руськими 
князями, а «князьями державы Российской», що цілком і повністю спотворювало історію Древньої 
Русі та історію української православної церкви. Додамо лише, що у свідомій фальсифікації, до 
якої вдавалася російська імперська влада, Переяславу взагалі відводилася особлива роль. Відтак, 
вже у кінці ХVІІІ ст. Переяслав називали містом, де «….произошло … совершенное покорение 
малороссийскихъ козаковъ Российской державе» [Цит. за 13, с. 773], а, зведений тут на рубежі 
ХІХ–ХХ ст. кам’яний храм Успіння позиціонувався не інакше як «храм-памятник исторического 
события присоединения Малороссии к России» [21]. Таким чином, можна стверджувати, що 
паралельно з процесами сакралізації означеної місцевості відбувалася міфологізація та активна 
фальсифікація української історії. Як пише Л. Нагорна, – «У політичному полі міф виконує поряд 
з маніпулятивною і своєрідну «обмежувальну» функцію – саме він задає параметри відокремлення 
«свого» політичного простору від «чужого». Саме тому «спростування» міфів виявляється, як 
правило, невдячною справою – адже вони приймаються «на віру» і вже тому по суті перебувають 
поза «принципами історії»» [16, с. 179]; «… міф з легкістю стирає грані між історією й ідеологією, 
історією й політикою» [16, с. 183].

На сьогоднішній день правляча верхівка Російської Федерації, всіма силами й засобами 
намагаючись знищити Україну як державу, продовжує курс на перекручування та відверту 
фальсифікацію нашої історії, а також на використання православної віри як своєрідного інструменту 
у «гібридній» війні проти нашої країни. Проте, український народ навчився мужньо протидіяти 
агресивному ворогу на полі бою, і так само ефективно протистояти руйнівним ідеям «руського 
міра» на фронті ідеологічному, який є не менш важливим для збереження нашої ідентичності.
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