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АВТОГРАФ-ГРАФІТІ КНЯЖОГО МЕЧНИКА САВИ
У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ

У середньовічній епіграфічній традиції формульна частина молитовних 
звернень, що виконувались на стінах культових споруд, зазвичай, передба-
чала вказівку лише особового імені прохачів. Набагато рідше у тексті на-
трапляємо на якісь додаткові відомості про особу, яка виконала графіті. Серед 
таких додаткових відомостей вирізняються вказівки приналежності автора 
до певного соціального прошарку, що обумовлювалася його службовими 
обов’язками. Подібні написи-графіті є важливим джерелом для визначення 
рівня опанування грамотності представниками різних суспільних верств 
середньовічної України та їх репрезентативної присутності серед збережених 
на сьогодні автентичних документів цієї доби. Без перебільшення, важливу 
інформацію щодо цього питання дають пам’ятки епіграфіки Софійського 
собору, серед яких виявлено низку написів, де автори вказали свою прина-
лежність до служилої князівської знаті. Одному з таких написів, залишеному 
князівським мечником, присвячено цю публікацію.

Графіті виявлене у західній частині Володимирського приділа (колиш-
ньої північної внутрішньої галереї), що отримала в історіографії умовну 
назву “паперті воїнів” завдяки великій кількості зображених тут святих вої-
нів1. Власне напис виконаний на фресці із зображенням св. Федора Тирона, 
що надійно атрибутується як за іконографією, так і за молитовним звернен-
ням до цього святого2. Напис виконаний доволі дрібними літерами, а по-
верхня стіни в місці його розташування сильно пошкоджена вибоями та 
подряпинами, частково затерта, тому низка літер не збереглась, а в останніх 
рядках ідентифікуються тільки окремі з них:
ѧршеничьпьсал-амнь | св-͠-еодорѥпомоꙁмн | ем-ч-коукнѧжо | моусавѣгеоръгев-
м-у | мѧгрѣшънаго | помѧ--тѣгрѣхъмо | хъпръвъхъожевне | стхотѣщамоу | 

невѣдѣпоштомл͠стьмне | свѣтъмтвоемъгд͠ | ---хръщенм | ----прѣсвѧтоуѫ | 
богородц---- | дасѣѧдев------ | нъбоудуѫ-------- | ------------------мъ

З розбивкою на слова та відновленням втрачених фрагментів наявний 
текст можна представити таким чином:

1 Герасименко Н. В., Захарова А. В., Сарабьянов В. Д. Изображения святых во фресках 
Софии Киевской. Часть І: внутренние галереи // Византийский временник. – 2007. – 
№ 66 (91). – С. 55; Никитенко Н. Святая София Киевская. – К., 2008. – С. 280; Никитен-
ко Н., Корниенко В. Собор святых Софии Киевской. – К., 2014. – С. 115.

2 Напис наразі не опублікований. На відміну від інших звернених до святого Федора 
молитов без уточнення до кого саме, в цьому написі-графіті автор звертається саме до 
Федора Тирона.
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Ѧрышеничь пьсал[ъ] аминь. Св[ѧты]и еодорѥ помози мне м[е]ч[н]икоу княжомоу 
Савѣ Георгиевомоу. И мѧ грѣшнаго помѧ[ни]тѣ грѣхъ моихъ пръвъхъ оже внести сеѧ 
зла хотѣвшамоу не вѣдѣ пошто м(и)л(о)сть мне свѣтъм(ъ) твоемъ Г(оспо)ди <…> хрѣ-
щеными <…> прѣсвѧтоуѫ Богородиц[оу] <…да> сѣѧ Дев[а] <…нъ> бодоу <ѫ… и … мъ>.

Варто зауважити, що, на перший погляд, верхній рядок напису викона-
ний іншою особою, і “Яришенич” не має жодного стосунку до “Сави” ниж-
ніх рядків. Проте, якщо звернути увагу на особливості написання літер в 
обох текстах, впадає у вічі їх однакове виконання, що найбільш чітко вияв-
ляється у вигляді літери . Отже, обидва рядки виконані однією особою, й 
це дає підстави визначити, що автор у верхньому рядку вказав ім’я по бать-
кові, а вже у самому тексті молитви – особове ім’я Сава.

Попри стандартний звернений до святого молитовний текст, що покла-
дений в основу формули, автор напису розширив його, фактично перетво-
ривши на яскраве індивідуальне молитовне звернення, своєрідний зразок 
літературного твору, складений автором безпосередньо в момент написання 
(ad hoc). Це засвідчує як добре володіння Савою писемною мовою, так і його 
певний літературний талант.

На підставі низки палеографічних ознак, насамперед, таких як а з опу-
клою петлею та покриттям, б з виступом зверху, в з переломом при щоглі, д 
та л з верхніми засічками, нахилених ліворуч, праворуч або вертикальних е, 
написаної у три змахи зіркоподібної ж, нахиленої ліворуч із переломом з, к зі 
зменшеним верхом, прямолінійної або криволінійної р з округлою петлею, ч 
у вигляді чаші, ш та щ з платформою над рядком, ы з виступом праворуч та 
середньою перемичкою, напис датується в межах середини ХІ – кінця ХІІ ст. 
Утім, текстологічний аналіз графіті дає змогу чіткіше встановити можливий 
час його виконання та походження автора.

Річ у тім, що ім’я батька Сави – Яриш або Ярош, яке є некалендарним 
(язичницьким) антропонімом, фіксується у писемних та інших джерелах – 
літописи, берестяні грамоти, графіті у північних регіонах Руси-України. Цей 
антропонім у різних формах (як особове ім’я чи по батькові) фіксується у 
таких містах, як Новгород3, Смоленськ4 та Муром5. Причому його поширен-
ня має обмежений часовий діапазон від середини ХІІ до приблизно останньої 
чверті ХІІІ ст. Прикметно, що в інших князівствах наразі такий антропонім 
не зафіксований.

Зважаючи на факти хронологічного поширення цього імені та палео-
графічне датування графіті, виконання напису може бути обмежене другою 
половиною ХІІ ст., хоча й цей час може ще уточнюватись. На підставі ж гео-
графії поширення цього імені найвірогідніше визнати походження автора з 
північних князівств Руси-України; щоправда, у тексті цього напису яскраво 

3 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. – 2-е изд., перераб. с учетом материа-
ла находок 1995–2003 гг. – М., 2004. – С. 430–431, 439–440, 490–491; Полное собрание 
русских летописей (далі – ПСРЛ). – М., 2000. – Т. ІІІ: Новгородская первая летопись 
старшего и младшего изводов. – С. 57, 64, 258, 268.

4 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. – С. 461–462.
5 Brun S.-A., Hartmann-Virnich A., Ingrand-Varenne E., Mikheev S. M. Old Russian 

Graffito Inscription in the Abbey of Saint-Gilles, South of France // Slověne = Словѣне. Inter-
national Journal of Slavic Studies. – Moscow, 2014. – Vol. 3. – № 2. – С. 121–122. Графіті 
виявлене у Франції, проте автор вказав місце свого походження.
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виражених північних діалектизмів не простежується. Утім, високий рівень 
знання автором церковнослов’янської мови дає пояснення відсутності в 
тексті діалектних особливостей.

Сава Яришенич у графіті називає себе мечником, тобто представником 
князівської служби. Попри те, що на сьогодні питання визначення функціо-
нальних обов’язків мечника залишається відкритим6, важливою є вказівка у 
тексті графіті на імʼя князя, якому служив Сава, – Георгій. Для повної інтер-
претації запису необхідно ідентифікувати князя, якому міг служити Сава. 
При цьому варто, спираючись на отримані відомості щодо особи Сави, вра-
хувати той факт, що такий князь найвірогідніше правив у північно-східних 
князівствах Руси-України у другій половині ХІІ ст.

Проте ім’я Георгій було досить поширене в іменослові князівського 
середовища, а для означених територій та проміжку часу маємо відомості 
про кількох таких князів. Відтак, одразу варто зауважити, що подальша спро-
ба інтерпретації напису не виходитиме за рамки припущення.

Для визначення найвірогіднішої особи князя, якому міг служити Сава, 
здійснено спробу зіставити наявні відомості про князів на ім’я Георгій (Юрій), 
які правили у Новгороді, Муромі або Смоленську у другій половині ХІІ ст.

У Смоленську в другій половині ХІІ ст. князів з таким ім’ям не було.
У Новгороді в означений період князював Георгій (Юрій) Андрійович у 

середині 1170-х рр. Згідно з Лаврентіївським літописом князь став правити 
у 1174 р.7, проте Новгородський перший вказує 1172 р.8; у 1175 р. після вбив-
ства батька Юрій Андрійович був позбавлений престолу9. Зважаючи на від-
мінності у датах початку правління цього князя, дослідники або приймають 
дати ближчого до подій новгородського літописця10, або ж просто уникають 
зазначення датування новгородського княжіння Юрія11. Проте для атрибуції 
напису важливо, що Юрій Андрійович міг мати серед своїх служилих людей 
мечника Саву Яришенича. Це припущення посилює й та обставина, що князь 
брав участь у поході на Київ проти Ростиславичів у 1174 р.12, тож можливос-
ті відвідання Святої Софії в цей рік кимось з оточення князя Юрія, у цьому 
випадку – Савою, цілком припустиме.

Проте приблизно в цей же час – у 1162–1174 рр. у Муромі княжив Георгій 
(Юрій) Володимирович13, мечником якого так само міг бути Сава Яришенич. 

6 Правда Русская / Под ред. Б. Д. Грекова. – М.; Л., 1947. – Т. ІІ: Комментарии / Сост. 
Б. В. Александров, В. Г. Гейман, Г. Е. Кочин, Н. Ф. Лавров, Б. А. Романов. – С. 47–48, 
232–233. 

7 ПСРЛ. – М., 2001. – Т. І: Лаврентьевская летопись. – 2-е изд. – Стб. 365.
8 Там само. – Т. ІІІ. – С. 222.
9 Там само. – С. 223.
10 Див.: Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси Х–XV вв.: В 2 т. – М., 1970. – Т. 1: 

Печати Х – начала ХІІІ в. – С. 99.
11 Див.: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. 

Династическая история сквозь призму антропонимики. – М., 2006. – С. 509; Войто-
вич Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – С. 551.

12 ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 365. Новгородський перший літопис відносить цю подію до 
1173 р.: ПСРЛ. – Т. ІІІ. – С. 223.

13 Див.: Войтович Л. В. Княжа доба на Русі... – С. 380; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. 
Выбор имени у русских князей... – С. 513–514. Варто зазначити, що А. Литвина та 
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Прикметно, що автограф Лазаря Яришенича, диякона муромського князя 
Ростислава Ярославича (1145–1147, 1149–1153)14 у плані хронології най-
ближчий до запису Сави Яришенича у Софії Київській. Зважаючи на мож-
ливий близький час виконання обох графіті, можна справедливо припустити, 
що Сава та Лазар були братами, служилими людьми князівського двору. 
Війська муромського князя Юрія Володимировича входили до коаліції 
володимиро-суздальських військ під командуванням Мстислава Андрійови-
ча, які брали участь у поході на Київ 1169 р.15, тож теоретично припустимою 
є участь у цьому поході мечника муромського князя та можливість виконан-
ня ним молитовного напису-графіті у Святій Софії.

Отже, текстологічний аналіз та визначення ймовірної особи князя, якому 
служив княжий мечник Сава Яришенич, дозволяє обмежити можливий час 
виконання напису третьою чвертю ХІІ ст.

В’ячеслав Корнієнко (Київ). Автограф-графіті княжого мечника Сави у Со-
фії Київській

Публікується графіті з північної внутрішньої галереї Софії Київської, автором 
якого був князівський мечник Сава Яришенич. На підставі палеографічного та тек-
стологічного аналізу визначено, що напис виконаний у третій чверті ХІІ ст. Визна-
чено, що Сава найвірогідніше був мечником новгородського князя Юрія Андрійо-
вича (1172/1174–1175) або муромського князя Юрія Володимировича (1162–1174).

Ключові слова: епіграфіка, графіті, Софія Київська, мечник.

Viacheslav Kornienko (Kyiv). Sava the Prince’s Swordsman’s Autograph Graffiti 
that is Located in St. Sophia in Kyiv

The prince’s swordsman Sava Yaryshenych’s graffiti located on the northern interior 
gallery of St. Sophia in Kyiv is now published. According to paleographic and textual 
analysis, the article determines that the inscription was made in the third quarter of the 
twelveth century. The author assumes that Sava was a swordsman either of Prince Yurii 
Andriiovych of Novgorod (1172/1174–1175), or Prince Yurii Volodymyrovych of Murom 
(1162–1174).

Keywords: epigraphy, graffiti, St. Sophia in Kyiv, swordsman.

Ф. Успенський розглядали гіпотетичну можливість ототожнення цього князя із Георгієм 
Ярославичем (с. 519).

14 Brun S.-A., Hartmann-Virnich A., Ingrand-Varenne E., Mikheev S. M. Old Russian Graf-
fito Inscription… – P. 122.

15 Див., напр.: Пятнов А. П. Киев и Киевская земля в 1167–1169 гг. // Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики. – 2003. – № 3 (13). – С. 22.


