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ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ МЕТОДІЇВСЬКОЇ АРХИЕПАРХІЇ 
НА РАННЄ КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО

Погляд що церковна організація, яка активно діяла ледве 12 років 
[873-885]1 у другій половині IX сторіччя, могла мати вирішальний вплив 
на встановлення й розвиток основних форм староукраїнської культури, 
може звучати парадоксально... Чи ж це не є звичайною ілюзією шукати 
первнів нашого християнського світогляду безпосередньо в конкретній пра
ці святих Солунських Братів, а особливо св. Методія? Чи ж традиційна 
вже уява, що «від св. Володимира — начало наше...» не відзеркалює теж 
повністю історичну правду та чи не треба остаточно прийняти до відома, 
що велика більшість сучасних дослідників стоїть саме на таких позиціях, 
які отже можна вважати за вирішні надбання науки?

Негативна відповідь на ці питання зумовлює ось такі рефлексії. Далеко 
не всі т. зв. темні джерела й проблеми даються вичерпати навіть найпов
нішими й найпереконливішими аналізами.2 Тут не місце на перегляд па
нуючих гіпотез як таких, але для прикладу взята позиція впливового 
совєтського, в найвищій мірі самопевного, науковця М. Тіхомірова доволі 
характеристична для більшості модерних синтез: він напр. впевняє, що 
«дуже тяжко повірити, щоб місія Кирила й Методія могла мати вплив 
на ранню Русь через її географічну віддаленість, хоч ця місія була ви
соко оцінена ранніми руськими письменниками».3 Аргумент гідний уваги 
українців, бо ж наш давній етнографічний кордон починався яких сто 
миль на схід від столиці св. Методія...4 Наводжу це твердження не для

1 Св. Методій переніс свою резиденцію до Моравії весною 873 р. негайно після 
його звільнення з швабської в’язниці. Розгром Моравської церкви Віхінґом почався 
осінню 885 р. Пор. F. Dvornik, Byzantine Missions among the Slavs (New Brunswick: 
Rutgers University Press, 1970), pp. 156, 161 ff., 189-193.

2 Опріч вище цитованої праці Дворніка огляд новішої літератури подає А. Р. 
Vlasto, The Entry o f  the Slavs into Christendom (Cambridge: University Press, 1970), 
passim.

Дослідження з перед 1927 p. подаються вичерпно в праці І. Огієнка: Констан
тин і Мефодій (Вінніпег: Т-во «Волинь», 1970), в двох томах. (Це передрук Вар
шавського видання 1927 р.)

3 М. N. Tikhomirov, “The Origins of Christianity in Russia,” History, 44 (1959), p. 
201. (Підкреслення моє. Ю.К.).

4 О. Краснянський, В. Кубійович, В. Маркусь: «Пряшівщина», Енциклопедія 
Українознавства, VI, колона 2390-2391. Див. теж Н. Lowmianski, Poczatki Polski,
III (Warszawa: Panstwowe Wyd. Naukowe, 1967), pp. 180-1.
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критики Тіхомірова, праця якого далеко не з гірших у нашому питанні, 
але, щоб підкреслити, що там де існує утривалений пересуд, то й най
дуться «аргументи», які нормально звучали б надзвичайно дивно й непере
конливо.

Вирішення безпосереднього впливу Методіївської церковної організації 
на розвиток староукраїнської церковної духовности залежить насамперед 
від правильної оцінки широко представленої й обороненої цієї тези в По
вісті Временних Літ.5

Давня теорія Шахматова, що тут мається до діла з т. зв. «Сказанием
о начале славянской письменности», оригінальним джерелом західно-сло
в'янського походження, яке використав один із укладачів ПВЛ, неперекон
лива, хоч визнавало її багато дослідників. Проте слід радше погодитися 
з поглядом Ф. Дворніка,6 що редактор ПВЛ по суті використав незалеж
но й безпосередньо Житіє Методія і Проложне Житіє Кирила, виком- 
бінувавши на цій підставі оригінальне представлення місії св. Солунських 
Братів та твердячи що предки київських русинів-українців належали в дру
гій половині IX віку до т. зв. «Словянського Язика», ієрархом якого 
являвся св. Методій.

Завважимо, що хоч ця вістка занотована в ПВЛ під роком 898, вона 
на ділі органічно об’єднується з остаточною структурою твору,7 і стано
вить невід’ємну частину широкої і на той час (= 1113-1116 рр.) нової кон
цепції історії України.

Ця нова концепція в деяких подробицях безсумнівно штучна й непере
конлива. Проте вона — реальний витвір ідеологічної свідомости певних 
київських кіл, в тісному зв’язку з революцією 1113 року, в якій майже 
повністю втратили свій політичний вплив представники найповажніших 
аристократичних родів Київської держави (переважно Варязького поход
ження), а прийшли до керми нові елементи — середні й нижчі знатні ро
дини (головно давньомісцевого «полянського» походження) та середня 
міська кляса.8 Світогляд і традиції нової правлячої верстви були дещо від
мінні від поглядів старої аристократії, що й виразно відчутно в переорга
нізації літописного матеріялу. Церковний аспект нових концепцій своїм 
порядком теж мусів зазнати змін.

В редакції ПВЛ 1113-ого року, час установлення першої слов’янської 
церковної провінції відсунено до епохи св. Павла, який вважався її апос

5 Полное собраніе русских летописей (= ПСРЛ), II: Ипатьевская Летопись, изд. 
2-ое, ред. А. А. Шахматов (С. Петербург: тип. М. А. Александрова, 1908), стовп. 
18-20.

6 Dvornik, 219, 276.
7 Це дуже добре підкреслив один з найновіших коментаторів ПВЛ. Гл. А. Г. 

Кузьмин, Начальные етапы древнерусского летописания, (Москва: изд. Московско
го университета, 1977), ст. 309.

8 Вагомість подій 1113-ого року досить слабо начеркнена в клясичній праці М. 
Грушевського. Див. Історія України-Руси, II (Нью-Йорк: «Книгоспілка», 1954), ст. 
106-110. (Передрук Львівського видання 1905 р.) Справа рішуче не зводиться до 
жидівського погрому і до витіснення лінії Ізяслава, бо ж ці події можна було б 
легко узгіднити з давнішою ідеологією.
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толом в Дунайських краях, а першим єпископом став його ученик св. 
Андронік. У році 863 до цієї провінції належали п'ять великих слов’ян
ських етносів, у тому числі й поляни-руси, які мали б прийняти християн
ську віру дещо раніше. Константин і Методій створили літургію в сло
в’янськім обряді для цієї провінції, а Методій пізніше став її єпископом. 
В рр. 867-869 Константин допоміг в організації окремої болгарської цер
ковної провінції (!). В теперішних (= 1113 р.) часах «Руська» церковна 
провінція являє собою останки первісної слов’янської провінції [яка почала 
розкладатися з наїздом мадярів у Дунайську кітловину 898 р. (!)] з до
датком п'яти нових слов’янських етносів.9 Роля Володимира розуміється 
як Апостола і Хреститиля деяких із тих нових етносів, особливо зайшлої 
«Руси», яка політично зцементувала різні племена в єдиній імперії — а 
згодом розплилася в полянській етнічній стихії, передавши їй своє ім’я. У 
свою чергу князь Ярослав встановив у Києві нову столицю колишньої 
провінції Андроніка й Методія, митрополит якої вважається їхнім спад
коємцем...

Цю концепцію можна назвати «українсько-руським автокефалізмом». У 
певнім варіянті вона відіграла визначну ролю щодо подій 1147-1164 рр., 
ставши підпорою руху очоленого Митрополитом Климом Смолятичем. 
Цілком зрозуміло що ця концепція, яка взагалі органічно не орієнтувала
ся ані на Рим, ані на Константинополь,10 тим самим і не дуже підкрес
лювала історичні моменти, які являються підставовими для сьогоднішніх

9 До реєстру «Слов’янського язика в Русі» складеного 1113 р. [поляни, дерев
ляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни], редактор Сільвестер 1116 р. додав 
волинян і бужан, нововизнанців Київської Православної Митрополії. Кривичі, ради
мичі, й деякі групи «залежних» вятичів — як етноси тільки напівхристиянські — 
не були включені ані до «Словянського язика в Русі» [сукупности Христіян схід
ного, «Руського», обряду] ані до балто-фінських поганів. Галицькі хорвати, як «цер
ковні ляхи» [спроба вияснення цієї дивної термінології подана в G. D. Knysh, “St. 
Gorazd in Ukraine: a new hypothesis concerning the missionary activity of St. Methodius’ 
designated successor” (in The Methodian Roots o f Mediaeval Ukrainian Christianity, Win
nipeg: UVAN, 1986, pp. 47-8), pp. 57-58. (= «Ґоразд»)] теж не були включені до церковної 
«Руси» перед 1119 р. (?) не дивлячись на релігійну орієнтацію їхніх князів.

Варто підкреслити, що більшість вятичів була завойована Чернігівськими кня
зями щойно 1147-ого р. (ПСРЛ, II, с. 332-340, особ. 338). Предки основного ядра 
майбутних москалів-росіян, т. зв. Ґолядь, теж були повністю самостійними до 1147 
p., коли їх прилучив до свого ростовського уділу кн. Юрій Володимирич («Довго
рукий»), закріпивши це надбання шлюбом 4-го сина (Андрія «Боголюбського») з 
донькою впливового московського ватажка Кучки. В зв’язку з крикливою пропаган
дою навколо «Тисячоліття Христіянства Росії» не слід забувати, що етнос Ґолядь 
басейна Москви-ріки навкруги якого зформувалася російська нація, прийняв хри
стиянство щойно з кінцем ХІІІ-ого століття, і взагалі не мав нічого спільного з 
розвитком староукраїнської культури й державности. Пра-москвини навіть не пла
тили дані київським володарям, і поза відомою воєнною сутичкою 1058-ого року 
(ПСРЛ, II, с. 151) жили в глухому відокремленні.

10 Див. знаменний лист латинського єпископа Кракова Матвія, писаний ок. 
1145-1147 р. до св. Бернарда з Клерво, в праці І. Нагаєвського, Кирило-Методіїв- 
ське Христіянство в Русі-Україні (Рим: оо. Василіяни, 1954), ст. 163-164.
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істориків. Саме в цьому своєрідному факті «етноцентричноукраїнської» 
орієнтації, а не в якихось «грецьких цензурах»11 треба шукати основну 
причину мовчанки нашого літопису про такі справи як: 1. Хрищення Руси 
за Патріярха Фотія, 2. Болгарський церковний вплив на стару українську 
літургію, 3. Організація русько-української церкви в добі св. Ольги та 
особливо св. Володимира, 4. Відносини між Києвом і Апостольським 
престолом, 5. Взаємини між Києвом та Константинопільським Патріяр- 
хатом і т. п. Все, що не входило в рамки автокефальної концепції 1113 
року було викреслено. Давніші літописні згадки, напр, про діяльність св. 
Володимира вправді збережено в міру їхньої «нешкідливости»,12 але вони 
мали розумітися в нових широких рамках «Україно-Руської церкви св. 
Апостола Павла»...

Власне тут і виринає для нас преповажна проблема: чи включення мі
сії св. Методія до цієї фіктивної «історії» має автоматично знецінити в 
наших очах можливість якогось реального організаційно-духовного зв’язку 
між Моравською єпархією ІХ-го століття і придніпровською Україною- 
Руссю? Чи маємо ми вважати такий зв’язок — простою вигадкою редак
тора, йдучи за вказівками Тіхомірова та ін.? Чи мусимо радше признати 
що тут справді криються призабуті факти, на які повинні звернути увагу 
сумлінні історики Української Церкви?

На перший погляд староукраїнські документи не заохочують до пози
тивної розв’язки в питанні ранніх Методіївських впливів у Київі. Слово 
Іларіона (1049 р.) цілковито зосереджене на виключно вирішальній ролі 
св. Володимира в «Руській Землі» і для «Руського Язика».123 Остро мирове 
Євангеліє (1057 р.) відзначує тільки св. Кирила в своїй менології. Ізбор
ник Святослава з 1076 р. також видвигає тільки Житіє св. Кирила яко

11 Можливість грецької і грекофільської перерібок наших старих літописів особ
ливо підкреслював проф. М. Чубатий. Див. його Історія Християнства на Руси- 
Україні, І, (Рим-Ню Йорк: вид. Українського Католицького Університету, 1965), ст.
І, 209 і др.

12 Особливо відомі статті рр. 986, 987, 988 (ПСРЛ, II, с. 71-106). Див. теж під
сумок діяльности Ярослава під р. 1037 (ПРСЛ, II, с. 139-141).

,2а Цікаво відзначити, що для Іларіона, «Русь» як етно-територіяльна концепція 
відносилася тільки і виключно до т. зв. «Полянської землі» (за номенклатурою ре
дакції ПВЛ 1113-ого р.), цебто до стародавної центральної України. Імперія Во
лодимира утворилася на підставі цього центрально-українського «руського» ядра 
(«своя (= Володимирова) земля») до якого були прилучені, силоміць або договір
ним порядком, многі «землі» не охоплені властивим поняттям «Руси». Див. Слово
о Законі і Благодаті (ред. Н. Н. Розов, «Синодальній список сочинений Илари- 
она...», 5/оуш |32 (1963), ст. 164: (Всі підкреслення мої — Ю. К. З технічних при
чин подаємо переклад за журналом Київ ч. 8, 1988 — Ред.).

Святослав «не в худорідній бо і невідомій землі володарював той, а в Руській, 
про яку відати і чути на всі чотири кінці землі...».

Володимир «единодержцем став землі своєї, підкоряючи під себе навколишні 
сторони — ті миром, а непокірні мечем...».

Іларіон усвідомлював факт, що нащадки скандінавських «русів» (особливо княжа 
родина і вище боярство, з яким він себе політично утотожнював) активно асимі
лювалася українською більшістю «Руської землі». Він виправдував цей стихійний
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почитну духовну літературу, притуплюючи відповідність діяльности його 
св. брата для Руси-України.

Перший виразний проблиск культу св. Мето дія в Україні появляється 
щойно в Архангельській Євангелії переписаній у Києві 1092 року.13 У ско
рому часі стає відома теж нова українська редакція віднайденого Житія 
Методія,14 елементи якої використовує редакція ПВЛ 1113 р.

На цій підставі хтось би міг дійти до переконання, що культ Методія 
був занесений в Україну з Чесько-Моравських земель, під час «відлиги» 
між Римом і Константинополем, яка почалася 1089-ого року.15 В тих ча
сах взагалі помічається жвавий обмін не тільки «Святими», але й літера
турними текстами між Чеською Сазавою та київськими манастирями.16

Але хоч чеський вплив видається безсумнівний щодо самих текстів, 
то зате суть справи (походження українського почитания св. Методія) за
лишається зовсім відкрита — і ось чому.

Вищезгадані давньоруські документи (та інші їм подібні) не можна 
трактувати як остаточно вірні та вирішальні інформатори всієї сукупности 
духовного життя старої України. Це матеріяли дуже вартісні, але водно
час і дуже тенденційні. Наприклад, від Іларіона та й інших свідомо «офі- 
ціяльних» джерел, ми не довідуємося абсолютно нічого про колосальний 
вплив староболгарської письменности на українську. Слово мовчить про 
це суцільно, а «Нестор»,17 хоч і досить неохоче визнає певну спільність,18 
рішуче відкидає інтимність болгарсько-українських культурних контактів 
та навіть присвоює Україні першість щодо вживання кирилиці.19 Подібних 
прикладів можна найти безліч. Ото ж сам факт, що наші найвизначніші 
старі «офіціяльні» джерела мовчать про св. Методія ще нічого не доказує.

Пригадаймо що наші ранні літописи перш за все відзеркалюють гру
пові чи навіть індивідуальні інтереси окремих осіб. Як саме Слово Іла-

процес релігійними мотивами (цит. праця, ст. 161; ми знов цитуємо за перекладом
В. Крекотня в Києві, 1988, 8, ст. 131): «Як нове вчення, то й нові міхи — нові 
народи. Тоді й те й те ціле буде, як і є. Віра бо благодатна по всій землі поши
рилась. І до нашого народу руського прийшла...».

В протилежності до Константина Порфірородного, поняття «руського язика» в 
Іларіона вже має повністю слов’янський а не скандінавський зміст.

13 Огієнко, І, 283 н. І.
14 Книш, «Ґоразд», 11, 47.
‘5 Чубатий, 408-416.
«6 Vlasto, 109-111; Dvornik, 219-226.
17 Так можна умовно назвати редактора ПВЛ з 1113 року.
Думка О. Пріцака, що «Нестор» походив із прото-російського Бєлоозера (!!) 

спирається на яскраво помилковій транскрипції єдиного (дуже пізнього) манускрипту 
ПВЛ і не може бути серйозно сприйнята: див. О. Pritsak, “The Povest vremennych 
let and the Question of Truth,” in T. Nyberg, ed., History and Heroic Tale: a Sympo
sium, (Odense: University Press 1983), pp. 134, 162-3.

Українське походження «Нестора» залишається аксіомою історичної науки. Див.
А. Г. Кузьмин, цит. праця, ст. 134.

18 ПСРЛ, II, с. 18: «яже грамота є в Руси и в Болгарех Дунайскых».
19 Там же: «Симь пірвьє положены книгы Моравь яже прозвася грамота Сло- 

веньская». Виникнення кирилиці добре аналізує Власто, ст. 40-44.
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pio на так і старі редакції ПВЛ орієнтуються на аристократичні роди, що 
захопили владу в Києві 978 р. [«Володимирці»]. Історія, традиції, вартості, 
настановлення цих родів повністю утотожнюються із загально-суспільни
ми, загально-державними. Існує феномен свідомого, хоч до деякої міри 
теж «ненарочитного» нехтування традицій і перспектив власного суспіль
ства чи його окремих груп, не згадуючи вже про традиції підлеглих пле
мен... То ж годі дивуватися, якщо в такій психологічній атмосфері хри- 
щення Володимиром своїх родів уважається рівномірним з хрищенням ці
лого народу, або коли походження київського династичного суверена від 
варязького «конунґа» Ігоря цілковито заглушує «Кия, Щека, Хорива» та 
взагалі... місцевих «слов’яно-полян».

Багато невизнаних, але реально існуючих вартостей прорвалися на денне 
світло після революції 1113 року. Деяка кількість була використана при 
складанні нового літопису, але, очевидно, чимало курсуючих переказів так і 
не ввійшли до нової синтези, і остаточно — пропали. Щойно 1113 року ми 
«офіціяльно» довідуємося що «Кий» — це в дійсності свояк славного гунсь- 
кого вождя V-oro століття, Аттіли,20 та що існують різні версії щодо хри- 
щення св. Володимира. Кінець-кінцем ніяк не вдасться доказати, що методі- 
ївські комбінації літописця — довільна вигадка, і що Святого не почитували 
в народі, хоч про це мовчать офіціяльні тексти, для яких перед 1113-им 
роком властиві «Руси» були безмірно важніші аніж «поляни яже нині зовомая 
Русь». Концепція 1113 р. натомість зв’язує св. Методія з «полянською» 
місцевою аристократією ІХ-ого століття, а не з визначними родами пізнішої 
Володимирської доби. Ото ж проблема церковної ситуації в Україні з-перед 
978-ого року залишається відкрита в повній гостроті.

Методіївські первні немислимі без глаголиці. Тут зарисовується чи не 
найцікавіший парадокс історичної концепції 1113-ого року. Вона рішуче твер
дить що письмо винайдене «в Моравії» Солунськими Братами — це кири
лиця, та що слов’янська література підготовлена там же для дунайців [угор
ських слов’ян], моравів, чехів, поляків і українців, переписувалася тою ж 
кирилицею... Про глаголицю не сказано ні слова. Якщо б дотичні місця 
ПВЛ залишилися нашим єдиним свідоцтвом про ранній слов’янський шрифт, 
ми б не знали що така річ коли небудь існувала на цьому світі. Аналогія з 
«політичними» замовчуваннями попередніх літописних збірників — разюча!

Слов’янські групи, які ще послуговувалися глаголицькою писемністю в 
часах літописця [македонці, серби й особливо хорвати] ігноруються майже 
повністю.21 Ця очевидно тенденційна настанова вияснюється між іншим 
специфічною ідеологічною коньюнктурою в Київській ситуації доби Моно- 
маха. Замовчування глаголиці при вивищені св. Методія — це по суті 
дивний компроміс, ціль якого — приєднання галичан і волинян для Київ
ської Православної Митрополії, із затриманням неправильно «усвідомле
ної» первісної писемної традиції Київського центру.22

20 У підготові спеціяльна довідка на цю тему.
21 Здається, що «Хорвати б'Ьлии, Серпь, и Хорутань» (ПСРЛ, II, с. 5) навіть не 

згадувалися Нестором. їх вставлено до літопису щойно в редакції 1116 року.
22 Книш, «Ґоразд», 27, 49.
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Політична спрямованість «анти-глаголізму» цілком наглядна, коли бра
ти до уваги безперечний факт широкого знання цього письма, не тільки 
в Україні XI й XII століть, але й у деяких васальних територіях Києва.23 
Коли саме й звідки Україна познайомилася з цим письмом? Деякі дослід
ники кажуть, що воно прийшло таки з Болгарії,24 хоч варто підкреслити, 
що існує добре вироблений погляд, який відкидає значимі українсько-бол- 
гарські контакти після 1018-ого року.25 Постійні взаємини з Чехією теж 
згадуються як надійне джерело пізнання й підтримування глаголицьких 
традицій.26

Але чи такі твердження вичерпують питання? Згадаймо хоч би сенса
ційну гіпотезу І. Срезневського, висловлену ним ще 1882-ого року і не
давно знову видвигнену А. Кузьміном — про існування цілком реальної 
можливості (якщо не певности), що договір 945-ого року між великим 
князем Ігорем і Візантією був писаний в своїй слов’яномовній копії не ки
рилицею а глаголицеюІ27 Це твердження треба уважно перевірити, хоч би 
й тому що воно спирається на спостереженнях ідентичних тим, які від
крили глаголицький прототип не одного славного кириличного тексту. 
Якби воно виправдалося, це привело б до справжнього перевороту в на
шій конвенціональній уяві про розвиток писемних систем в Україні. В 
такому випадку ясно що тою ж глаголицею мусіла б бути транскрибова
на не тільки попередня угода з 911-ого року, але й раніші договори.28 Це 
ввело б нас прямо до Кирилометодіївської епохи, та до висновку що як
раз тоді могло утвердитися тимчасове панування глаголиці в Києві як 
головний засіб передавання слов’янських звуків. Звідси неминуче виник би 
зв’язок з методіївськими місіями.

В такій перспективі виринуло б паралельне припущення, що кирилиця, 
хоч і знана, не була надто помітним явищем на Київщині перед 972-976 
рр. Поширення її слід зв’язувати не тільки з постійними та інтенсивними 
торговельними контактами між Києвом і Болгарією в першій половині 
Х-ого століття,29 але також із масовою східноболгарською еміграцією

23 J. Vajs зібрав підсумкові дані на підставі попередних дослідів. Пор. його “Hlaho- 
lice na Rusi — Novgorodske Sgrafity,” Byzantinoslavica, VII (1937-8), рр. 184-188.

Див. теж Археологія Української РСР, том третій (Київ: Наукова Думка, 
1975), ст. 387, 390: особливо цікаві глаголицькі букви в Київській св. Софії, видря
пані після 1054 р. Існування помітної глаголицької традиції в Україні теж підкрес
лена в праці М. Сперанського: див. його ж «Откуда идут старейшие памятники 
русской письменности и литературьі?»^ Slavia 1 (1928), ст. 524, 531-535.

24 Сперанський, 523 і далі.
25 Vlasto, 271.
26 Vlasto, 275-6, 291. В. Яґіч припускав можливість безпосереднього літератур

ного контакту між Моравією і Києвом. Сліди такого спілкування затрималися в 
певних кодексах ХІ-ого століття: див. Сперанський, 524 н. І.

27 Кузьмин, 240.
28 Справа первісних договорів між греками й Руссю вимагає додаткових до

сліджень. Див. Vlasto, 245.
29 Сперанський, 525-529. Існування цеї торгівлі підтверджується заввагами Кон- 

стантина Порфірородного (De administrando imperio, с. 9. Див. J. Р. Migne, Patro- 
logiae cursus completus: series graeca posterior, t. 113, (Paris 1864, cois. 175-177), a
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після прогри Дунайської експедиції Святослава.30 Першість вона могла здо
бути щойно по захопленні Києва Володимиром 978-ого року, коли маси 
прихильників «партії Ярополка», а особливо глаголицькі духівники, залишили 
столицю. Володимир уважав себе переємником політичної програми свого 
батька, включаючи претенсії останнього до болгарського царства. Не даром 
історик Ягія Антіохійський характеризує його як сильного ворога Візантії 
перед 987-им роком.31 Він напевно отримав сильну піддержку від східнобол- 
гарських емігрантів. їх не тільки не могла захоплювати Візантійська експан
сія в їхній країні, але і поширення в цьому напрямі території Західно- 
Болгарської (а по суті Македонської) держави, де правили спадкоємці збунто
ваного графа Миколая.32 Успіхи Македонських комітопулів мабуть спрово
кували нову хвилю еміграції до Київщини після 976-ого року. Ці болгарські 
кадри могли бути надійним контрольним елементом для Володимира щодо 
христіянських громад новозавойованого Києва. Дуже можливо що якраз із 
цього середовища вийшла одна з його ранніх жінок.33 Ото ж можна прийняти, 
що кирилиця стала панівною (хоч і не єдиною) формою письменства в Києві 
щойно ок. 978-987 рр.34 В Галичині, де правдоподібно діяла ранньо-болгарсь- 
ка єпархія в рр. 900-935 і сл.35 кирилиця могла вкорінитися дещо скоріше.

«Руська» державність на сході Европи склалася поступово і своєрідно. 
Після відомого наскоку на Константинопіль 860 р., русько-норманські ва
таги втрутилися в хозарську міжусобицю і, використавши тимчасові труд
нощі жидівської династії,36 сильно отаборилися на південнім побережжі

також літописним «кредо» князя Святослава (ПСРЛ, II, с. 55). Найраніший доказ 
проникнення кирилиці на територію Україно-Руської Імперії слушно знаходиться у 
відомім «смоленськім написі» з ок. 925-ого р.: див. Vlasto, 248; Е. М. Мельников 
«Записи древнерусских книжных писцов середины XI века», Slavia 46 (1977) ст. 10 
н. 25; він же, «Заметки о древнерусской азбуке», Slavia 54 (1985) ст. 356.

30 Vlasto, 247-8, 252, дещо перебільшує раніші впливи Болгарії.
31 А. Poppe, Państwo і Kościol па Rusi w X I wieku, Warszawa: Parfstwowe wyd. 

Naukowe, 1968, p. 33. Він же, “The Original Status of the Old-Russian Church,” Acta 
Poloniae Historica, XXXIX (1979), p. 35.

32 П. Хр. Петров, «Восстание Петра и Бояна в 976 г. и борьба Комітопулов с 
Византией», Byzantino-Bulgarica, І, 1962, ст. 121 сл.

33 «Болгариня», від якої народився майбутній святий Борис (ПСРЛ, II, с. 67).
34 Чубатий, 231, теж схиляється до цеї думки. Взагалі слід настоювати на від

носно гладкій поступовості перехідного процесу. Гіпотеза різкого антагонізму між 
глаголицькою і кирилицькою традиціями в Х-ХІ ст. повністю спростовується ма- 
теріялами болгаро-македонськими, українськими, і навіть чеськими та польськими. 
Див. Сперанський, 516 сл.; Власто, 140; С. Пап, Початки Християнства на За
карпатті (Філядельфія: Митрополія УКЦ, 1983), ст. 82-83, 186; Нагаєвський, 93-96.

35 Книш, «Ґоразд», ст. 43-46.
36 Дивну настанову хозарського кагана описано в Житії Константина [(Див. 

Т. Lehr-Splawiński, ed., Żywoty Konstantyna i Metodego, (Poznań: Instytut Zachodni, 
1959), pp. 27, 29, 35, 37] дасться вияснити тільки прийнявши гіпотезу що суверенна 
влада в Хозарії була тимчасово захоплена не-Жидівською групою  в рр. 860-863... 
Ісповідуючи монотеїзм невідомого походження, ця група, хоч тимчасово визнана 
Візантією, виявила сильну нетерпимість супроти жидів, мусульманів, та поган {Жи
тіє Константина, ст. 59) і досить скоро втратила свою панівну позицію в дер
жаві. За вірогідним німецьким джерелом, вже перед 864-им роком: див. A. Koestler, 
The Thirteenth Tribe (New York: Random House, 1976), p. 81.



ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ МЕТОДІЇВСЬКОЇ АРХИЕПАРХІЇ... 51

кримського півострова, між Херсоном і Керчю.37 Саме тут в середовищі 
огречених кримських іранців і тюрко-болгар слід шукати загадочну «Арту» 
арабських географів.38 «Артавда» місто сімох божеств це іранська назва 
кримської Теодосії39 — хоч сама назва «Арта» могла б теж відноситися 
як до Сурожі так і до Фуллів,40 головних портів руського володіння. Що 
руська державність не тільки затрималася тут до 940-их рр., але являлася 
фактичним центром руських східноєвропейських посілостей, доказують ма- 
теріяли недавно перередаговані Ґолбом і Пріцаком,41 а також деякі пасуси 
договорів 911 і 945 років. Ясно, що найважніші норманські вожді воліли 
жити по змозі в розвинутих культурних центрах Криму, а не в лісах 
європейського материка. Ця Русь південнокримська42 — це в понятті Кон
стантина Порфірогенета «Русь внутрішня», з якою об’єднувалася т. зв. 
«Русь зовнішня»,43 яка складалася з великої кількосте опорних пунктів

37 Див. Житіє св. Стефана Сурожського, н. 31 (В. Г. Васильевский, Труды, 
III, С. Петербург, 1912, ст. 95-96). Див. теж A. A. Vasiliev, The Goths in the Crimea 
(Cambridge Mass.: Med. Acad, of America, 1936), p. 111. (= «Ґоти»); H. Lowmianski, 
Początki Polski, t. V (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973), p. 200-1.

38 А. Я. Гаркави, Сказания мусульманских писателей о Славянах и Русских 
(С. Петербург: Имп. Акад. Наук, 1870), ст. 193, 220-221, 276. Ксенофобія приписана 
жителям «Арти» добре відповідає традиційній грецькій уяві (переданої візантійцями 
арабам) про мешканців Таврії. Див. Д. JI. Талис, «Росы в Крыму», Советская 
Археология 1974, н. З, ст. 89, 96.

39 Васілєв, «Ґоти», ст. 57.
40 В. В. Кропоткин, «Из истории средневекового Крыма», Советская Археоло

гия XXVIII (1958), ст. 201, 218. A. JI. Якобсон, Раннесредневековые сельские посе
ления юго-западной Таврики (Ленинград: Наука, 1970), ст. 27.

41 N. Golb, О. Pritsak, Khazarian Hebrew Documents o f  the Tenth Century (Ithaca: 
Cornell University Press, 1982) pp. 115-119. Спроба проф. Пріцака доказати що жи
ди, а не українці складали основне ядро первісного населення Києва в часах св. 
Методія (pp. 56-57) спирається на довільних комбінаціях і не витримує жодної кри
тики. Висунений Пріцаком гебрейськомовний «Київський лист» першої половини X- 
ого століття, являється звичайною акредитованою копією дещо раніше компонова
ного звернення Київської жидівської громади до своїх співрелігійників поза межами 
України. Як зміст так і особливо тон цього листа свідчить про його психологічний 
зв’язок з виразно «меншестевою» групою міської людности, а в жодному випадку 
не з «панівною» адміністрацією. Дальші коментарі зайві.

42 Не тмутороканська! Тмуторокань був захоплений руськими військами Свято
слава щойно 965 р. Як місто так і округа належали хозарському каганатові від 
середини VI 1-ого століття. Арабські письменники знали Тмуторокань під назвою 
«Жидівський Самкерч» в pp. 885 і 903 (див. Гаркави, 251; Golb-Pritsak, 36 п. 3).

У 943-ім році містом управляв високий хозарський достойник жидівської віри 
(Golb-Pritsak, 104). У світлі цих незаперечних фактів, утотожнення ранної руської 
держави в Криму з пізнішим тмутороканським князівством цілком недоречне.

43 Mignę, t. 113, cols. 169-170.
В остаточній редакції De administrando imperio вже не згадується «Русь вну

трішня», тому що Хозари завоювали Південний Крим 943-ого р. і витіснили звід- 
там руських дружинників (Golb-Pritsak, 117). Все ж таки претенсії Ігоря до цих зе
мель задокументовані в договорі 944 р. (ПСРЛ, II, с. 39-40). Дивовижна спроба 
проф. Пріцака вмістити «Русь внутрішню» десь на периферії прото-російського ме-
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(«градів») вздовж торговельних доріг між Балтійським і Чорним морем. 
Порфірогенет теж називає кримських норманів «хрещеною Руссю»,44 бо 
якраз до тих елементів відносяться загальновідомі джерела про т. зв. 
«перше хрещення Руси» [Енцикліка Фотія 867 р., Життя Василія того ж 
Порфірогенета і т. п.].

До початку Х-ого століття, отже також і за життя св. Методія, руська 
держава була номінально підлегла хозарській імперії, хоч ця залежність 
була суто формальною та не виявлялася практично жодними конкретними 
повинностями. Візантійці вважали русів своїми союзниками, а патріярх 
Фотій не вагався називати їх «нашими (грецькими) підлеглими»,45 мабуть 
через їхнє християнське неофітство. Русь контролювала політично терито
рію принайменше двох візантійських єпархій: Суґдейської (Сурожської) і 
Фульської. При тому цілком правдоподібно, що остання була встановлена 
якраз для них Імператором Василем 1-им і патріярхом Ігнатієм.46 Фуль- 
ський архиепископ виконував зокрема місійну працю між слов’янськими 
племенами в руських опірних пунктах на півночі.

Київські слов’яни були автономними союзниками «внутрішної Руси».47 
Руська залога находилася дещо на півдні від властивого міста.48 Найкра
щий доказ самоуправного (договірного) зв’язку Київської знаті з крим
ськими центрами являється місцеположення найстарішої Київської «собор
ної» церкви. Вона находилася не на «горі», де зосереджувалися інституції 
місцевої влади, але коло пристані, на посілості купецьких і політичних 
представників руського Криму.49 Давність цієї церкви засвідчує її назва: 
святого Іллі, який був улюбленим святим імператорів Василя Македонця

рянського Ростова (!!) явно викриває його нерозуміння географічної системи Пор
фірогенета (Див. О. Pritsak, “Where was Constantine’s Inner RusT\ Harvard Ukrain- 
ian Studies 1 (1983), pp. 555-567). Імператор Константан приміняв свою діялектику 
«внутрішності» і «зовнішности» не тільки до України, але й до стародавньої Еспанії 
(див. De administrando imperio, р. 24, ed. Morawcsik-Jenkins, p. 103). Ці тексти явля
ються вирішальними для наукового обговорення «руської» проблеми в противагу 
до сумнівних тюркських аналогій підігрітих безконтрольною фантазією.

44 Migne, t. 112, cois. 1083-1084. (Подія 1-ого травня 946-ого року).
45 Чубатий, 85. Migne, t. 102, cois. 737-738.
46 Migne, t. 109, cois. 359-360 (= C. Porphyrogenitus, Vita Basilii, n. 97) «Єпископ» 

згаданий Фотієм в його енцикліці 867 p. (Migne, t. 102, cois. 737-8) міг бути архи- 
епископ Сурожський Філярет (Нагаєвський, 37; див. Житіє се. Стефана Сурож- 
ського, ст. 96). Після договору 866(?)-ого р., вирішено створити для русів окрему 
єпархію. Можливо, це було завершено щойно 874(?)-ого р. Так найлегше погоджу
вались би різниці між інформаціями Фотія та Константина Порфірородного.

47 Назва «Поляни» — штучний витвір Київських книжників кінця XI ст. На цю 
тему приготовляється окрема довідка. Див. G. Knysh, Eastern Slavs and the Chris- 
tian Millennium o f 1988 (Winnipeg: Central Jubilee Committee of the Ukrainian Catholic 
Church, 1987), p. 8 n. 4.

48 Гора «Угорська» — де були вбиті легендарні «Аскольд і Дир» (ПСРЛ, II, с. 
16-17). Виразні сліди варязької етнічної колонізації помітні в Києві з початком X- 
ого ст., коли місто стало центром «Руси зовнішної». Цю подію відзеркалює пізні
ша розповідь про Київ яко «мать городів руських» (ПСРЛ, II, с. 17).

49 ПСРЛ, II, с. 42.
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і його сина Льва Мудрого.50 Ця церква представляла в Києві авторитет 
Фульського архиепарха, та вела християнізаційну акцію поміж місцевими 
українцями. Не може бути сумніву що від 866-ого року Константинопіль 
уважав територію Середнього Придніпров’я як свою місійну область, хоч не 
можна твердити що місцева знать у церковних справах автоматично йшла 
за бажаннями і вказівками своїх кримських союзників. Слід також підкресли
ти що літургічний обряд Фульської Архиепархії був цілком певно грецький.

Київ у 870-их і 880-их роках був вузлом двох надзвичайно важних ін
тернаціональних торговельних доріг: північно-південної (пізніше відомої як 
«путь із Варяг у Греки») і західно-східної (умовно можна б її назвати 
«путь із Німців у Хозари»). Жваві комерційні відносини між раннім Киє
вом а центральною Европою виразно задокументовані.51 Це власне треба 
мати на увазі при розгляді напрямів впливу методіївської місії. Всякі по
літично мотивовані спроби применшування активних контактів між Мора
вією та Києвом через «географічну віддаленість» треба рішуче відкинути. .

Надзвичайної ваги для вирішення нашої основної проблеми являється 
XIII розділ Житія Методія, що його не від речі буде повністю навести:

Не тільки в тім була їхня злоба (ворогів Методія, по вічі з фальшивим лис
том), — вони говорили, ніби цісар (візантійський) гнівається на нього, і коли 
його попаде, не бути йому більше живим. Бог милостивий не хотів гудити 
слугу свого, а тому поклав на серце цісареві, — бо ж то серце цареве постійно 
в руці Божій (Притчі 21.1) — і він післав листа до Методія: «Отче чесний, ду
же бажаю тебе бачити. Зроби ласку, потрудися до нас, щоб ми побачили тебе 
поки ще ти на цім світі і прийняли твою молитву». Методій зараз відправився 
туди; цісар прийняв його з великою честю та радістю, похвалив його науку, 
задержав з його учнів попа та диякона з книжками; всю волю його вчинив, 
скільки той хотів, ні в чім йому не відмовивши; голубив і дуже обдарував йо
го; провів його з честю до його стола, також і патріярх.52

Наша історіографія мало цікавилася поїздкою св. Методія до Констан
тинополя 882-ого року.53 А саме ця поїздка може дати нам ключ до від
криття одної з найважніших невідомих подій нащої церковної історії.

50 Mignę, t. 109, cols. 237-238, 341-342, 353-354. Див. A. Vogt et I Hausherr, 
“Oraison funebre de Basile Ier,” Oriantalia Christiana, XXVI-1, n. 77, 1932, p. 22.

51 Див. t . 3B. «Баварський Географ» (pp. 844-862: A. Bielowski, ed., Monumenta 
Poloniae Historica, I (Lviv, 1864), pp. 10-11. Повідомлення Ібн-Хордадбега (pp. 840, 
885): Гаркави, 251 (перерібка 980-их pp. затримуючи інформації оригіналу). Рафель- 
стетенський документ (ок. 901 p.): MGH, Leges, III Hannover 1863, pp. 480-481. 
Повідомлення «Гудуд-аль-алям» (pp. 980-ті) про значно ранішу ситуацію: Lowmiarf- 
ski, II, Warszawa, 1964, 156-158.

Можна додати яскраве свідоцтво археологічних розкопок: див. В. Dostal, “Das 
Vordringen der grossmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer” in J. Macurek, 
ed., Magna Moravia (Praga: SPN 1965), pp. 361-416. Див. I. Boba, Nomads, Northmen 
and Slavs (The Hague: Mouton, 1967), p. 69.

52 Огієнко, II, 63.
53 Нема ані слова про цю важливу подію в головних працях Чубатого, Нагаєв- 

ського, Назарка, Великого. Останнім часом, тільки Пап видвигнув цю справу: гл. 
його Початки Христіянства.., ст. 109-110.
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Коли 869-ого р. Папа Адріян II назначив св. Методія Паннонським 
архиєпископом (без формально закріпленого місця осідку), він теж надав 
йому титул і функцію апостольського легата ad gentes.5* Ця гідність була 
затверджена Папою Іваном VIII у 873 році, згодом у 880 році більш 
урочисто.55 Отож св. Методій затримав її навіть після призначення свого 
постійного архиєпископського столу у Мораві-Велеграді. Іншими словами, 
св. Методій під час цілої своєї архиєрейської кар’єри мав ясне доручення 
від апостольського престолу вести свою власну «заграничну політику» як 
офіціяльний представник Папи, на всіх територіях нехрещених слов’ян, з 
ціллю вивчити можливість поширення між ними християнської релігії. Ця 
функція була цілком незалежна від політичних дій християнських князів, 
між якими находився Святий, а особливо від імперських плянів кн. Свя- 
тополка Моравського.

Маємо виразні свідоцтва, що св. Методій виконував свій «інтернаціо
нальний» обов’язок постійно, сумлінно й ретельно. Найяскравіше це ви
світлено в XI розділі його Житія. Св. Методій післав своїх посланців до 
«вельми сильного князя віслян» з пропозицією добровільного прийняття 
християнства і тим самим отримання від Папи гарантії щодо незалеж
носте своєї землі. Це відбулося ок. 873-874 pp., отже задовго перед за
воюванням краківської області військами Святополка. Існує завуальований 
натяк на подібне посольство до крушвіцького князя Попеля.56 Таких по
сольств мусіло бути далеко більше, охоплюючих чи не всю масу тодіш
ніх слов’янських земель.57

Ф. Дворнік правильно помітив ще 1933-ого року, що вороги Методія 
могли говорити про «гнів» візантійського імператора тільки в з’вязку з 
наявними контактами святого архиєпископа з людьми й територіями, які 
Візантія вважала своїми. Чеський дослідник первісно думав, що згадка 
відносилася до Сербії, яку Папа Іван хотів ще в 873 році прилучити до

54 Це було виразно підкреслено в листі Папи Івана VIII до єпископа Анно 
Фрейзінґського, 873-ого року. Гл. Нагаєвський, 158: ... fratrem tuum Methodium 
archiepiscopum, legatione apostolicae sedis ad gentes fungentem...

55 В листі Industriae tuae j до Князя Святополка. Нагаєвський, 159: ... nostrae 
apostolicae auctoritatis praecepto eius archiepiscopatus et privilegium confirmavimus, et 
in perpetuum.

Див. теж ХІІ-ий розділ Житія Методія (ed. Lehr-Splawiński, p. 117): «Почьтьше 
же апостоликовьі кьнгьі обр^тоша пьсаніе: яко брать нашь Методьі свять и пра- 
вов”Ьрнь єсть и апостольско дЬяніє дЬлаєть, и в рукоу єго суть оть Бога и оть 
апостольскаего стола вься Славінскія страньї...».

56 Gallus Anonimus, I, 1-2, in Bielowski, 394-396.
57 Матеріяли зібрані в J. Stredowski, Sacra Moraviae Historia.., {Salzburg 1710), 

p. 231 підкреслюють це з особливою увагою: Tales sunt Apostolorum nostrorum 
missionarii; Bezrad in Panonia; Wiznog in Sarmacia; Jordan in Dacia; Nawrok in Rus
sia; in Alpibus Valachicis Moznopan; Oslaw in veteri Quadia nunc Silesia... Тут важні 
не так імена чи навіть території як саме поняття «широкої місійної діяльносте». 
Див. Marian Bendza, Prawosławna Diecezja Przemyska w latach 1596-1681 (Warszawa: 
Chrescijanska Akademia Teologiczna 1982), p. 24, де згадується усну традицію про 
перебування Методіївських проповідників Віснока й Ослава в околицях горішного 
Сяну.
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Паннонської провінції, хоч до неї в тих роках зголошував свої претенсії 
константинопільський патріярх Ігнатій.58 Пізніше Дворнік змінив свій по
гляд щодо Сербії, але не найшовши (чи радше не хотівши побачити) ін
шої кандидатури, збув усю розповідь Житія як несерйозну гагіографічну 
вигадку.59 В цім єдинім випадку Дворнік, який стільки зробив для оста
точного прийняття Житій св. Кирила й Методія, як солідних і цілковито 
вірогідних історичних джерел, та й був за це вихвалений міжнародною 
наукою — сам собі заперечив і то без найменших вияснень.

Дотримуючись строгого історизму ми бачимо, що після 880-ого року 
всі важніші розходження між Римом і Константинополем були усунені. 
Папа визнав леґітимність Фотія, а Візантія відкликала всі свої церковні 
претенсії до колишнього Іллірікума та визнала право прямої римської 
юрисдикції над цими територіями, до яких належали землі Хорватії, Сер
бії й Болгарії.60 Якщо опісля папам не вдалося утривалити своєї церков
ної влади в Болгарії чи в Далматії, то це залежало в першій мірі від 
негативної акції місцевих чинників, а в жадному випадку не від Візантії, 
для якої визнання Папою Фотія була річ архиважлива, то ж вона рішуче 
не схотіла б захитати це надбання. Безліч джерел засвідчують надзвичай
ну стриманість церковних ініціятив Візантії в Далматії (звідки контролю
валася Сербія) та в Болгарії якраз в роках 880-886.

Теорії, які аргументують затримання учнів св. Методія в Константино
полі місійними цілями Візантії в Балканах, слід відкинути як анахроніс- 
тичні й непереконливі. Не можна теж твердити, що ці учні та їхні глаго
личні книги були потрібні Візантії для ширення християнства між своїми 
«внутроімперськими» слов’янами. Загально прийнято, що для останніх іс
нувала тільки альтернатива повного огречення та що Візантія не збира
лася творити якісь ірреденти зі слов’янською літургічною мовою на своїх 
власних територіях.61

Ото ж поки-що залишається тільки одна розв’язка що до суті констан- 
тинопільської подорожі св. Методія. Треба прийняти, що його туди за
просили найвищі політично-церковні інстанції візантійської імперії, щоб 
уточнити справу християнізації Київщини й суміжних до неї земель та 
щоб уникнути непотрібних конфліктів на цьому відтинку. Поза Київською 
Руссю ми не знаємо інших слов’янських земель, де Візантія мала б якісь 
місійні інтереси в році 882. Імовірно св. Методій міг мати контакти через 
своїх посланників з представниками київської верхівки. Його слов’янська

58 F. Dvornik, Les fegendes de Constantin et de Methode vues de Byzance (Prague: 
Orbis, 1933), pp. 275-276.

59 F. Dvornik, Les fegendes.., 2nd ed., Hattiesburg: Academic International, 1969, 
p. XXXV. Cf. also Dvornik, Byzantine missions.., pp. 170-174.

60 Dvornik, Les fegendes.., 1933, pp. 248-283, 313-330. Див. теж його капітальну 
працю The Photian Schism, History and Legend (Cambridge: University Press, 1948), 
де ця справа широко обговорена.

61 Vlasto, 5-12. Dvornik, Byzantine Missions, 41-42. Див. теж V. Vavrinek, “The 
Introduction of the Slavonic Liturgy and the Byzantine Missionary Policy,” in V. Vav
rinek, ed., Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9-11 Jahrhundert (Praha: Csav Kabi- 
net pro Studia Recka, Rimska a Latinska), pp. 259-260, 273-275.
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літургія могла їм бути до вподоби куди більше ніж грецька. Створюва
лася аналогія з подіями 863-870 років в Паннонії й Моравії. Це й могло 
викликати злісну гіпотезу моравських сторонників Віхінґа про «гнів» ім
ператора.

На підставі вищенаведеного XIII розділу Житія Методія, можна при
пускати, що Святий і константинопільські власті дійшли до гармонійного 
вияснення ситуації та до практичного порозуміння. Очевидно справа Києва 
не була єдиним предметом їхніх розмов, конкретна суть яких потребує 
ще докладного дослідження.62 Все ж таки можна прийняти що справа 
християнізації Києва була між головними темами нарад.

Чолові лінії порозуміння даються легко відгадати. Візантія напевно 
затримала свою церковну юрисдикцію в Києві за посередництвом Фуль- 
ського Архиепископства. Зате Методій міг отримати від Цісаря широке 
уповноваження для організації в Києві спеціяльної літургічноправничої 
школи (як філіал власної Моравської). Важна справа висвячування випуск
ників автоматично могла вирішитися висилкою до Південного Криму.

Київська школа мусіла доволі скоро стати самостійною інституцією. 
Тому нема потреби приймати постійну опіку над нею Моравської. Місце
ва інтелігенція напевно виявилася достатня для успішного продовжування 
навчальної справи, так як колись у Моравії після трьохрічної (864-867) 
праці солунських братів. Тоді їхні новоосвячені учні перебрали в свої ру
ки учительську діяльність своїх наставників, тай самостійно дальше вели 
їхню місійну працю (867-869).

На жаль, ми не знаємо імен учнів св. Методія (священника й диякона) 
висланих до Києва, щоб там заснувати вищезгадану слов’янську школу.63 
Система ними створена в імені св. Архиєпископа перетривала в своїй ос
нові аж до першої половини ХІ-ого століття, не дивлячись на різні по-

62 В передмові до визначного твору староболгарського письменника Іоанна 
Екзарха п. н. «Небеса». (Див. П. А. Лавров, Материалы по истории возникновения 
древнейшей славянской письменности: Ленинград: АН СССР, 1930, ст. 160) вида
ного між 893-им і 913-им pp. (має дедикацію до князя — а не царя — Симеона)
— знаходимо виразний натяк на вільне користування болгарськими духівниками 
плодів моравської церковної літератури (особливо ж пізнішими перекладами св. 
Методія) ще перед 885-им роком. Дозвіл такого користування лекго зв’язується з 
Константинопільською подорожжю Велеградського Архиєпископа. Методій міг пе
редати візантійським властям папську вимогу інтервенції щодо справи практичного 
визнання князем Борисом римської юрисдикції. Борис міг відгукнутися на цю ін
тервенцію відносно «дешевим» способом: прийняттям «римофільської» творчости із 
сусідньої Моравії. Цю можливість варто ближче перевірити; тим більше що тери
торія «екзархату» Іоанна ще не установлена в науці. Чи не простягався цей екзар
хат на етнічно неболгарські частини держави? До таких належали тоді Румунія та 
українські Закарпаття, Галичина, Західня Волинь... (див. Книш, «Ґоразд», 21-24, 35- 
40).

63 Можливо, що пильна аналіза т. зв. «Легенди Бандурія» (Огієнко, II, 333; 
Mignę, t. 113, cols. 304-309), елементи якої складені в ХІІ-ім столітті, виявить що 
«Кирило й Атанасій», яким вона приписує привіз слов’янської писемности русам — 
це правдиві історичні особи, а не тільки переплутані відповідники Солунських 
Братів.
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літичноправописні зміни,64 та може бути оцінена як фундамент літератур
ної культури стародавної України.

Сучасні дослідники українського середновіччя могли б плідно попрацю
вати на розробці цього складного процесу в цілій його багатогранності. 
Передбачення Яґіча перед ста роками дальше залишається актуальне — 
справді, як твердив великий хорватський учений, наука ще далеко не ска
зала свого останнього слова про конкретні форми розширення паростків 
Методіївського Христіянства на Схід і Північ; в постійній праці над цією 
проблемою виринатиме ще не одне сенсаційне відкриття.65

64 Захоплення Києва Олегом (Ладозьким?) близько 900-ого року тимчасово від
сунуло християнських варягів та їх слов’янських союзників від суверенної влади. 
Це виразно засвідчується в тексті договору 911-ого року (див. ПСРЛ, II, с. 27). 
Але твердження Власто (245) і, частинно, Дворніка (268) про занепад первісного 
київського християнства слід відхилити як безґрунтовні. В Повісті Временних Літ 
нема найменшого натяку на будьяке переслідування христіянської релігії новими 
володарями. Підкреслюється зате їхню повну відкритість супроти духовних тради
цій краю, та можливість вести між ними проповідування христіянства (ПСРЛ, II, 
с. 28). «Ольговці» дуже скоро перетворилися в «Христіянську Русь» часів Порфіро- 
генета. В таких умовинах, існуючі школи та інші релігійні інституції України 
могли цілком спокійно продовжувати свій розвиток. (Зрештою як і інші віроспові
дання, напр. жидівство. Див. відс. 41). Самопевна заява А. Поппе, що в Україні 
(“na Rusi”) впродовж “cały niemal wiek X” не розвивалося релігійне письменство бо 
“brakowało w tym czasie skryptoriów kościelnych” — звичайна petitio principii (див. 
його “Kultura piśmiennicza dawnej Rusi’' Slavia Orientalis 21 (1972), p. 369.

65 Archiv fur slavische Philologie, Bd. 7. H. 3, 1884, pp. 522-523.


