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Погляд на українську канонічну 
літературу 

(Dr. Rom. Kovgevyc — Conspectus de canonicis scriptis; 
ucrainicis) 

Для облегчения перегляду скористаємо зі звичаю ді-
лення всяких історичних праць на певні епохи, хоч очевидно 
ніякий поділ в історії не є стислий і явища, що до часу 
приналежні вже до якоїсь принятої істориками „нової епохи", 
— нераз виказують ще всі знамена попередньої, а наоборот 
часто лучаеться, що явища з часу давнішого періоду випе-
реджують своїм духом сучасні відносини.. Вони — як це 
говориться „заповідають" нову епоху. — Поділи в історії' 
поодиноких ріжних галузей наукової літератури бувають 
мимо ріжниці предмету часто між собою що до границь часу 
схожі, бо й дійсно є звязь не тільки між самими періпетіями 
життя на культурнім полі, але,, очевидно, також і між ними 
а політичними подіями; все те спричинює, що т. з. „дух. 
часу" приносить з собою характеристичні знамена явищ, 
для даної т. зв. епохи. 

Так як ся праця є спробою історичного огляду укра-
їнської каноністики, спробуємо устійнити тут також поділ 
а саме поділ часу від появи каноністичної творчости на 
нашій землі аж до початку XX ст. на чотири епохи, а бі-
жучий час становив би собою пяту. 

П е р ш а епоха сягає отже від початків христіянства на 
українських землях до часів митрополита Кирила III і пер-
шого Володимирського синоду 1274. р. 

Д р у г а сягає до часу митрополита Григорія І Семиво-
лоха, зглядно розділу первісної київської, митрополії на 
київську і московську 1448-року.. 
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Т р е т я епоха обіймає час аж до митрополитів Гедеона« 
Святополка Четвертинського і Йосифа Шумлянського, т а , 
піддання київської митрополії московській владі 1686. р. 

Ч е т в е р т а сягає від того часу аж до митрополита 
Андрея Шептицького — 1900. року. 

П е р ш у е п о х у характеризує процес сполучування по-
одиноких племен, незвязаних досі, в державну організацію,-, 
під княжу власть, поширювання і примітивна сила київської 

- держави, а відтак по осягненню найвисшого ступня експан-
зії на вні — процес розбудови державної організації і прав-
ного порядку серед населення в нутрі великокняжої держави,, 
зглядно поодиноких княжеств по ослабленню київського-
центра, одним словом засвоювання перших елементів дер-
жавносте і культури серед народньої маси на землях України. 

Характеристикою письменничої праці на полі каноністи-
ки в тім часі на українських землях було поширювання еле-
ментарних, основних відомостей про правила церковного 
устрою разом з основними книгами христіянської віри 
євангелієм, апостолом — взагалі біблійними і богослужеб-
ними книгами, отже поширювання тектів в словянській м о -
ві. По заведенню христіянства по всій первісній київській 
державі видимо закріплювання церковної організації- а 
з тим і примітивні каноністичні літературні твори як від-
повіли на каноністичні питання, листи і поучення поодино-
ких владик. 

Д р у г у е п о х у характеризує стремління до збереження« 
культурних осягів першої епохи мимо політичного упадку 
київського центра та серед руїн по монгольських нападах.. 
Відоме толерантне поведения татарської, верховної влади 
зглядом христіянської церковної організації підчас мира, 
пособляє не тільки збереженню всього того культурного 
дорібку, який вспів врятуватися з часу воєнних наїздів, але 
допускає організацію єпископа українськими силами в са-
мім Бахчисараю. Мимо великої руїни і великих труднощі»; 
культурної відбудови — поступ її треває дальше на всіх, 
землях України, прсоблюваний зчаста дальшими впливам» 
з Византії, яка сповнила в часі першої епохи місію роз-
садника христіянства і культури на Україні. Ц ю епоху ха-
рактеризує занепад київського центра, зате щораз сильніше-
виступає на півночі окремо великоруський елемент, а най 
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полудни новий окремий політичний і культурний галицько-
вояодимирський осередок. — Каноністична діяльність сеї 
епохи, розпочата першим собором всіх руських єпископів 
в місті Володимирі з метою заведення наново ладу по 
воєннім винищенні — характеризується нетільки збережен-
ням елементів першої епохи, але виразними стремліннями 
поширення і поглиблення знання церковних правил на Укрє-
Тні, а особливо до засвоєння знаменитих творів византійської 
каноністичної літератури того часу. 

Т р е т ю е п о х у харахтеризує по довершенім вже роз-
бор і українських земель поміж Литву, а Польщу, переможний 
культурний вплив України на Литву, а з тим сотворения 

- могутньої з початку литовсько-руської держави, а повне 
поневолення Галичини за першого з Ягайлонів, Володи-
слава, відтак відірвання Волині і Поділля від Вел. Княже-
ства Литовського за останнього польського короля з Ягай-
лонської династії Жигмонта Августа,1) скинення Москвою та-
тарського панування над собою та її експанзія в північно-схід-
нім напрямку. Під культурним оглядом характеризує цю епоху 
зростаючий вплив Заходу. Участь київського митр. Григорія І 
«на Констанційському соборі та його привітальна промова папі 
Мартинови V дня 25. лютого 1418 може бути вважана почат-
ком цеї нової епохи, бо від неї начинаютьея всі характе-

ристичні її знамена, що тревають однаково аж по конець 
XVII ст. а саме: се час невпинного змагання католицтва 
з православієм на наших землях, час повного відірвання 
Москви від спільного пня, завершене на церковнім полі 
^поставленням Иони, єпископа рязанського, московським ми-
трополитом 1448. р. та початок нового ряду київських 
яитрополитів, остаючих під владою великих князів Литви; 
в ід Григорія II Болгарина аж д о Велямина-Рутського та 

-антимитрополита Иова Борецького і його наслідника Петра 
«Могили. Се час розросту Московщини на півночі, а литов-

Арг. Югоз. Росс. Часть II Томъ І. Шевъ 1861 ст. 1 эя- „Универ-
• саль Сигисмунда Августа о присоединеніи земли Волинской къ корон'Ь 
польской. Король подъ у г р о з о ю к о н ф и с к а ц і и имФніЗ по-
вел ііЕаеть дворянамъ согласиться на соединеніе и подтвердить „согла-
-•сіе" присягою. Списокъ обывателей какъ присягавпшгь такъ и неявив-
і'яшхся къ присяг-Ь. 156Э мая 25. (Книга Гродская Луцкая 1569 листъ 
- 2 5 2 ) . 
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сько-руської та відтак козацької державности на Україні. 
Час наслідування на півночі Москвою погубного роздво-
єння турецького прислужника Геннадія,^ час ідейних подви-
гів митрополита Ісидора, Іпатія Потія, Йосафата Кунцевича, 
Велямина-Рутського на півдні руських земель. Каноні-
стична діяльність сеї епохи має характеристичні знамен-
впливу Заходу, почавши ^від каноністичних творів самогож 
митрополита Григорія І. Його промова, збережена в латин-
ськім перекладі в хроніці Райхенталя і його „Похвальне 
Слово" отцям Констанційського собору може бути вважана 
початком католицької каяонісгичної діяльности єрархів 
України, а разом з тим початком уніоністичних змагань, 
отже неначе початком полемічної літератури, що тягнеться 
через цілий час сеї епохи. 

Вплив Заходу на цілу діяльність каноністів сеї епохи 
є такий великий, що і найвизначніші приклонники і оборонці 
православія йому несвідомо підлягають, навіть найбільший 
свого часу каноніст православія — Петро Могила, котрого 
православне визнання віри : 'Од&бдо^од ицоїоуіа гщс, ліатешд 
щд %а&о1іщ<; у.аі (хлоатоХіщд гххЯ^сгшд Щд &г>ато%1хг}д („ОгШо-
<іоха сопіеззіо") з р. 1 6 4 0 п р и н я л и всі чотири патріярхи 
Сходу як спільну символічну книгу православія4) улягає 

F r i e d г. V е г і n g. Lhrb. des kathoi, Orient, u. protest. Kirchen • 
rechts III. Aufl. Freiburg i. Br. (Herdersche Veriagsbuchh.), 1893. ст. 398. 

l e r o r a o n a c h P 1 a t о n . Rechtgläubige Lehre. Riga (bei Joh. 
Friedr. Härtknoch) 1870 II Th. §• 28, 29, 37. 

Архім. AHTO ній. Догматическое богосл. православной, КАВО-
лической, восточной церкви. Юевъ, 1856. §. 249—576. 

Макарій , Митр. Моск. Введеніе въ православное богословіе. 
IV изд. С. Петерб. 1897. 

M a c a r i u s . Hand. zum Studium der christi. orthod. dogm. The-
ologie. Übersetzt y. Blumenthal. Moskau, 1875. 

Ф и л а р е т ъ , еп. Черниг . Правосл. догматическое богосл. III 
изд. С. Петерб. 1882. 

Еп. С и л ь в е с т р ъ. Опыт & нравосл. догмат, богословія Т. I. III 
изд. Юевъ, 1892. 

Прот. М а л и н о в с к і й. Правосл. догмат, богословіе, Харьковъ, 
1895. 

2) E r n e s t u s J u l i u s K i m m e 1. Libri Symboiici ecc!. orien-
talis. Jenae, 1843. Було розглядане на синоді в Яссах 1642, на який 
запрошено делегатів царгор. патріярха, відтак синод в Царгороді ухва-
лив 11. марта 1643 принята його для цілого східнього христіянства. 
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в своїх каноністичних писаннях очевидному впливови За-
ходу, чого доказом є по нинішній день обовязуюча 
в російській і українській православній Церкві 50 глава 
печатної Кормчої Книги. 2) 

Які спеціяльно фактичні причини спонукали Петра 
Могилу до введення Требника (Еіу>оМуюу) 3 1646. p. тих 
латинських інновацій, що відтак увійшли з деякими не-
значними змінами (вичислює їх Др. В. М а с ц ю х op. cit. 
ст. 71) до 50 глави Кормчої книги, пояснює проф. К. 
С т у д и н с ь к и й в своїй студії: Антиграфй, полемічний 
твір М. Смотрицького з 1608. р. Львів, 19J5 іЮвил, збірник 
Н. Т. ім. Шевченка), подаючи інтересний фактичний мате-
ріял про „змовини" (по російськи „брачные сговоры"), 
і поширене на Україні непошанування канонічних правил 
як мірянами (ст. 16 і сл.) так навіть і клиром (ст. 8) і пра-
вославним і уніятським. 

Подати належить, що згадане монументальне право-
славне визнання віри — се властиво збірний твір гуртка 
українських учених, що окружав Петра Могилу8) 

E r n e s t u s j u l i u s K i m m e l . Monumenta fidei Eccl. orientalis. 
Jenea (apud Frieder. Manke, 1850, I 56, 325), відтак патріярх Некторій 
єрусалимський грамотою з 20. падолиста 1562 поручав цілому східному 
христіянству, партіярх Дозитей II єрусалимський на Єрусалимськім 
синоді 16. марта 1672 оголошує його Символічною книгою всіх східних 
христіян. (los. Z h і s m аn. Das Eherecht des orient. Kirche. Wien, Vg 
W. Braumüller, 1864 ст. 42. О. Л от о ць кий. Церк. пр., Прага, 1923 
I ст. 83), 

0 О л е к с а н д е р Л о т о ц ь к и й . Церковне право (Літ. рукоп.) 
Прага. 1923. I. ст. 77. 

а) Д-р В а с и л і й Мас цю х. Церковне право супруже, Пере-
мишль, 1919 §. 16 ст. 70. 

А. С. Павловъ . 50 глава кормчей книги, Москва, 1887 ст. 13. 
п.рот. проф М. Г о р ч а к о в ъ . О тайні супружества. Прои-

схождение, историко-юридическое значеніе и каноническое достоинство 
50-ой главы печатной Кормчой книги С. Петербурга, 1880. 

И. Б е р д н и к о в ъ . О 50-ой главі Кормчей (Изд. Павлова) Ка-
зань, 1891. 

И. Б е р д н и к о в ъ . О 50-ой главі Кормчей (Изд. Павлова) Ка-
зань, 1891. 

И. Б е р д н и к о в ъ . Несколько Словъ по поводу рецензій на из--
слідованіе проф. А. С. Павлова о 50-ой Главі Кормчей Книги. Казань, 
1891. 

3) С. Го л у бе в ъ. Петръ Могила и его сподвижники. Юевъ, 1883.. 
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Найбільше над ним потрудився Ісаія Трофимович 
Козловський, що його на предложения Могили іменував 
київський собор 1640. р. першим українським доктором 
богослови. 

І високу школу, що її задумав заснувати Петро Мо-
гила ще в 1627. р. спершу як монастирську школу Печер-
ської Лаври, відтак 1631 як колегію, получену з Київо-
братською школою Богоявленського братства, а вкінці 
1632. р. як Академію — „замислив він заснувати на зразок 
тодішних латино-польских колегій та академій". *) 

Цілу цю епоху характеризує отже постійний зріст 
впливів Заходу 8) і його культуру на всі українські землі, 
як на приклонників католицтва так і ортодоксії, щ о не без 
впливу остає і на відносини української єрархії д о Моско-
вщини,3) „вище духовенство наше не поспішало отда-
ватися Москві і 32 роки (1654—1686) після приєднання 
України до Москви" — каже православний письменник 4) 
та додає факти на доказ цього висказу. 

Тільки переможні світські чинники, опанувавши слабо-
умного митрополита Гедеона, так як і вони не уміючого 
оцінити ваги свого кроху, спровадили конець самостійности 
української Церкви.5) 

* 

!) Акад. М. Петров , Київська Академія. Записки історично-
філологічн. Відд. Української Академії Наук 1919. р. (1—17) ст. 7. 

Пор. Н. П е т р о в а . Кіевская Академія во половині XVII в, 
Юевъ, 1895. 

С. Г о л у б е в ъ. Исторія Кіевской Дух. Академій. Юевъ, 1386. 
2) „Зносини з Заходом улекшувала українським землям та обста-

вина, що вони входили в склад Вел. Княжества Литовского". М. Воз-
ня к. Іст. укр. літ. Т. II. Львів, 1921 ст. 19. 

») В. Э й н г о р нъ. Очерки изъ ист. Малороссіи въ XVII. в. 
Сношенія Малорос, духовенства съ Московск. правит, въ царств. Алек-
сея Михайловича. Москва, 1899. 

4) Проф. Іван О г і в н к о Приєднання церкви української до 
московської в 1686. р. Вид II 1922. 

5) С у в о р о в ъ : Курсъ I, 141, нота 44: „Вибраний київський ми-
трополит і „малороссійскій" гетьман Самійлович звернулись до царів 
Івана і Петра Алексевичів та патріярха Йоакима з прошениям о згоду, 
на підчинення київської митрополії московському патріярховй і з посвя-
ченням Гедеона в Москві на київську Митрополію 8. падолиста 1685 
скінчились всі відносини зависимости межи „русскою" церквою а 
Царгородом". 
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1 зараз в перших десятиліттях XVIII ст. тратить укра-
їнський народ спроможність впливати на керму своєю 
Церквою через свобідний канонічний вибір владик по І8. 
правилу Анкирського і 17. правилу Лаодікийського Синоду. 

Таксамо російсько-царська влада захоплює безправно 
в свої руки обсаджування київської православної митропо-
лії, як — зовсім подібно — під польською владою остаючі 
уніятської митрополити стають прямо іменовані королів-
ською канцелярією. 

По давньому звичаю, як вибирано на Україні вільними 
голосами всі власти духовні і світські, так вибрано ще 
митрополитів Четвертинського, Ясинського та Кроковського 
— але від часу заведення „св. Синоду" і вибір і потвер-
дження київського митрополита перейшли цілком в руки 
російського уряду. Так вже 1722. р. „вибрав" св. Синод 
київським митрополитом Варлаама Ванатовича та й дальші 
київські єрархи Рафаіл Заборовський і Тимофій Щербаць-
кий ') заняли київську катедру з предложения св. Синоду, 
отже російського уряду і царського назначения. Після 
тогб усувало російське правительство постепенно всі давні 
привилеї київської катедри, поки не зрівняло її із звичай-
ними російськими єпархіями. 

„Елєкція" уніятського митрополита Льва Кишки 1714 
була вже тільки лишньою формальністю По двотижневім 
спорі між нунціятурою а королівською канцелярією о пер-
венство щодо іменовання адміністратора, згодилися вони 
обі принципіяльно, щоби не надавати адміністрації митро-
полії, доки не буде між ними рішено, хто має бути митро-
политом. В тім случаю згодилися між собою на берестей-
сько - володомирського єпископа, а сокальського архиман-
дрита Льва Кишку. В цій „елєкцїі" поминено шляхту і 
братства Литви і Руси, хоч ще Шумлянський угодою 
з 1681. р. застеріг: „Metropolia aby szla per electionem w 
Koronie і WX. Litewskiem і per praesentationem JM. Kröla 
do najwy£szey gfowy Koscioia".2) Формальність „елєкції" 
приказано сповнити семи особам зпоміж єпископів і до-
стойників василіанського чина. 

И. Г р а е в с к і й. Кіевскій митрополнгь Тимоеей Щербацкій. 
Київ, 1910. 

s) I z y d o r S z a r a n і е w і с z. Patriarchat wschodni itd. Kraköw, 
1879 ст. 164. 
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За приміром Польщі пішла відтак Австрія, нехтуючи 
вповні право канонічного вибору, а вважаючи право н о м і -
нації єпископів справою австрійського монарха. 

Ч е т в е р т у е п о х у характеризують наслідки пере-
яславського договору—льоґічні його консеквенції — як дого-
вір України з Москвою 1659. р., в якому про духовенство-
сказано: „митрополиту кіевскому, такъ же и инымъ духов-
ії ымъ Малыя Россіи быть подъ благословеніет>. святЬй-
шаго патріярха московскаго, а въ права духовныя свят ій-
шій патріярхь вступати не будеть" . s ) 

Такою консеквенцією був також і Андрусівський 
договір з 1667. р. між Москвою а Польщею, котра, вспівши 
Люблинською унією 1569. р. покласти конець литовсько— 
руській державі, не змогла навіть і чвертьстоліття удержати, 
свого панування на українських землях в спокою — б о -
вже в послідньому десятиліттю XVI ст. начинаються »ко-
зацькі бунти", а події слідуючого століття приносять ко-
зацьку державу з періодом її могучости за Богдана. Щ о -
йно Андрусівський договір 8) дозволює відтак — і то не 
на довго, бо ледви на одно століття заволодіти знова 
кріпко західньою частиною українських земель до року 
1772, а фактично володіти Галичиною і надальше. 

Але разом з нашою четвертою епохою настає час 
культурного і політичного упадку Польщі*) а наслідком^ 
цього упадку зростає і нетерпимість супроти інородців, та 

М. Н a r a s і e w і с z. Annales Ecclesiae Ruthenae, Leopoli, 1862 
ст. 581 sq. 

s) Ф и л а р е т ъ . Ист. русской Церкви. С. Петербургъ, 1894. Пер. 
IV. ст. 50. 

8) „Gdy Polacy przez ugodg z Moskwq naprzód „doczesnq" na lat 15-
w Andruszowie г 1667, potem „wieczn^" w Moskwie r. 1686 zawart% 
Kijowa z Ukraine Zadnieprskq, Smólenska, Staroduba і Czernihowa Moskwifr 
ust^pili — od tego czasu juz powaga „antimetropolitów" Kijowskich upa-
dac nawet u swoich nieunitow pocz^la I StebélsM. Dwa wielkie éwiàtìa. 
Tom HI. ст. 124. 

4) Один з найновіших істориків Польщі (Sóbieski. Dzieje Polski 
Tom I. Do г. 1696. Tom II. 1696—1865. Tom III. Ostatale dwa pokolenUu 
Warszawa. (Nakl. Perzynski — Niklewicz і sp. 1926) влучно вказує на 
послідне десятиліття XVII ст. як на час починаючогося культурного 
і політичного упадку Польщі; події слідуючого століття були тільки? 
неминучою консеквенцією крізи, котра начинається з кінцем панування« 
Яна 111. 
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іновірців з колишньої — хоч таки зглядної!) толєранції 
XVI ст. не остає ані сліду. s) 

Ізза цеї нетерпимости а притім також і наслідком 
•антитурецької політики короля Яна III виходить з кінцем 
«вісімдесятих років XVII ст. безоглядна заборона підданим 
польської держави якихнебудь зносин з царгородським патрі-
архом і то під загрозою смертної кари.8) Ця заборона, 
іцо позбавила всіх православних, живучих в Польщі, а 
особливо єпархіальних архієреїв, львівського і перемишль-
ського , спроможности зноситися зі своєю висшою духов-
ною властю - царгородським патріярхом, була мотивована 
зірванням всяких зносин з Туреччиною. Таке зірвання 
потягло за собою цілковитий упадок оживленої колись 
торговлі зі Сходом, зубожіння богатого львівського міщан-
ства 4 ) і причинилося в значній мірі д о ударемнення істо-
ричної культурної і економічної місії Галичини Та її сто-
лиці — посередничити між Сходом а Заходом6) , але також 
взагалі до економічного, а за тим і культурного занепаду 
польської держави. 

І дефінітивний політичний упадок цеї держави через 
три її поділи небогато на загал змінили положення, яае 
-приніс з собою початок нашої четвертої епохи, бо з одної 

Мимо славїшої толєранції зглядом т. з. „дисидентів і дизу-
»нітів" лучалися і в XVI ст. супроти приналежних до грецького віроіспо-
відання розличні напади прим, сильний напад на Успенську церкву 

:у Львові 1582. р. спричинений лат. архієпископом Яном Соліковським 
і заказ дввонення на свята Пасхи по юліанському календарю, тощо. 

• •(nop. Zubrzycki. Kronika miasta Lwowa. 1844 p. 138 seq.). 
"•) На рік 1689 ирипадає засуд смерти через спалення на костир' 

шляхтича Христофора Ліщинського за його „социніянське" т. е. аріян-
»ське сектанство, це перше оречене польським соймом auto-da-fe. М. 
Спабченко (Опыти по ист. права Малороссіи. Одесса, 1911 ст. 93) зга-
„дуе про записаний Лазаревським і.вклеений в збірник „Судъ Малороссіи" 
{збережений в київській універс. бібліотеці) випадок засудження яко-
гось кравця на спалення живим в половині XVIII ст. за „релігіозне" 
переступство, але це було окрадення церкви до спілки з попом, що утік 
до Полиці. 

*) Арх. Югозап. Россіи IV. л. 15. Dr Izydor Szaranieioicz. Patryar-
chat wschodni itd. Krakow, 1879 ст. 129. 

4) Wtad. іюгітМ. Patrycyat і mieszczaAstwo lwowskie XVI і XVII 
w. Wyd. II. Lw6w, 1902, ст. 269 sq. 318 sq. 

®) Др. І. Шараневич. Опяд внутрішних відносин Галицької Руси 
т другій половині XV ст. Руска іст. бібл. Т. V. Тернопіль, і 887 ст. 162 
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•сторони придавлює питоме культурне життя України роз-
росла від царя Петра І в світову могучість російська 
імперія, а з другої сторони, на південному Заході кидає 
холоди під ноги поступу тої культури постійно зростаюча 
польська нетерпимість, щ о стремить прямо д о екстермі-
«ації українського народа в Галичині. Небогато змогло 
протиділати цьому і австрійське правительство, щ о 
з 1772. року взяло цей край під свою владу, б о — як 
ц е многими доказами стверджує наш каноніст Малинов-
ський1) — завсіди від 1772 аж д о 1860. року находилися 
способи переконати рішаючі в Австрії чинники, що розви-
ток української культури в межах тої держави — це ро-
бота виключно... pour le Tsar de la Russie... 

Щ о й від часу появи твору Малиновського від 1860 
аж до самого упадку Австрії не було інакше, цього свід-
ком є ще живуче старше, а щодо подій перед упадком 
Австрії, також і молодше покоління Галичав. 

Тепер треба розглянути загальні характеристичні черти 
літературної каноністичної продукції цеї четвертої епохи. 
З розгляду вказується без сумніву, що має вона загальний 
характер через цілий час тієї епохи — однаковий. 

Розмірно високий ступень культурного розвитку, осяг-
нений в XVII ст., дозволив українським культурним діячам, 

, а між ними і каноністам задержати певного рода творчу 
енергію мимо ударів, що стрічали український «нарід і його 
Церкву зі сторони обох сусідів. Енергія їх була з початком 
четвертої епохи така велика, що дозволила цим українським 
діячам відограти преважну ролю в розвитку великоруської 
літератури2) і культури взагалі, що продовжалося ще і в часи 
будівництва новітньої російської імперії Петром Великим. 

r) Michael Sitter von Malinowski. Gr. kath. Qremialdomherr, Konsi-
-storiairath u. Dompfarrer zu St. Georg. Die Kirchen u. Staatssatzungen 
bez. des gr.-kath. Ritus der Ruthenen in Galizien. Lemberg, 1864 er 889 
.»Die Behauptung, dass die Ruthenen Moskoviten seien wurde immer seit 
1772 besonders aber zwischen den J. 1849—1860 in Bewegung gesetzt,.... 
wodurch dieses bezweckt wurde, dass die oesterreichische Regierug das 
Polenthum auf Kosten des Ruthenenthums fördere... Ferner dienen jene 
Worte zum Belege, dass der Ruthene als solcher keine Berechtigung, 

• kein Dasein hat*... 
2) M. Возияк. Іст. укр. літ. Том II. Перша-частина Львів, 1921 ст, 

334 — 342. „Перенесення київської освіти в Московщину. Представники 
київської освіти довершують перелому на Московщині." 

5 
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Відтак, очевидно, великодержавна сила російської ім-
перії з одного боку дає змогу самостійного розвитку вели-
к о р у с ь к і й літературі і культурі, пособлюючи величезними 
середниками матеріяльними, особистою опікою монаршою 
високоосвічених одиниць як прим. Катерина II — то що. 
З другогож боку вже Петром І започаткований великодер-
жавний централізм здавлює як під політичним так і під 
культурним оглядом всі стремління Українців. 

Те саме діється, як вже було сказано, на полудневому 
заході наших земель завдяки другому сусідови. 

Але українська культура не піддається, діячі її — між 
ними і каноністи — зуміли використати неначеб всі мож-
ливосте, щоб українську науку удержати на такій висоті, 
на якій це було серед таких умовин — досяжне. Коли годі 
було послугуватися навіть своєю українською мовою в на-
укових публікаціях,— тоді Антоновичі, Соколови, Слаб-
ченки, Криловські, Василенки, Віднови — вживають і су-
сідської, володіючої, великоруської мови, щоб будувати 
храм рідної науки і культури. 

Четверту епоху характеризує отже постійна експан-
сія російської імперії від Петра І аж до Николая li як 
і „Проекти на зніщенє Русі", щораз то під новими видами 
від кінця XVIII аж до першої четвертини XX ст., роздертя 
України на »сферу інтересів": зростаючу по російському^ 
а маліючу по польському боці, - разом з тим занепад 
давньої української, а панування чужої культури на україн-
ських землях — та мимо того невпинні, геройські, хоч 
тільки, так сказатиб, дефензивні зусилля українських діячів 
зберегти народні надбання та присвоїти українському на-
родови здобутки світового поступу, отже будова новітньої 
української науки, а радше повне достроєння її до захід-
но-європейських, загально принятих форм. Ця загальна 
характеристика дотичить і каноністики нашої четвертої епохи. 

Час від митрополита Андрея Шептицького — це п я т а 
е п о х а , епоха нових починів, час всесторонньо зростаючої 

Я. ІПляпхині, Къ исторіи полемики между моек, и малорусск. 
учеными въ конці XVII віка (Журн. Мин. Нар. Просвіщ. 1885. X.). 

Пир, С. Любимою. Борьба между представителями великорусскаго 
и малорусскаго направленія въ Великороссіи въ конці XVII и началі 
XVIII в. (Журн. Мин. Нар. Просвіщенія 1875, VIII, IX.). 
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активности українського і білоруського народів, час всесто-
роннього підйому. Вже перша російська революція ломить 
силу «Святійшого синоду", силу російського цезаропапізму, 
персоніфіковану донедавна в собі Победоносцева, фактич-
ного володітеля величезної імперії з часів Александра III. 
Бо ось і в російській Церкві піднімаються ревізіоністичні 
кличі, домагання, а відтак зараз і підготовка всеросійського 
православного собору викликують величезний письмен-
ський рух, в якому беруть участь і Українці. Перші роки XX 
ст. приносять скріплення української національної свідомо-
сти, революція 1905. р. здіймає окови, в які указ 1876. р. 
закував українську мову та розбуджує світлі надії по всіх 
українських землях без огляду на кордони. Март 1917. роз-
биває царат, приносить Москві новий патріярхат, а Україні 
нову державність. 

А в Галичині перші роки XX ст. — час діяльносте ми-
трополита Андрея Шептицького, це час наглого, величезного 
зросту національної свідомости в широких масах, розмах 
і віра у власні сили нації, росте і кріпшає внутрішня сила— 
а з нею і праця на всіх полях. До будівництва нової укра-
їнської культури в Галичині причинюється в великій мірі' 
заснування Національного Музею митрополитом Андреем 
як і нова жива діяльність Наукового Тов. ім. Шевченка. 

Всіх подвижників, а зглядно всю суспільність прони-
кає одна велика ідея, ідея сотворити величию синтезу-
цілообраз української національної культури. Все те, оче-
видно, остає в звязи з розвитком всіх галузей літератури, 
не виймаючи і каноністичної. 

Твори Будки, Бачинського, Масцюха, Григорія Ганке-
вича, Дорожинського, Лакоти, як і праця проф. Чубатого 
в Галичині, а праці Всеукраїнської Академії Наук, що 
вже перший випуск 1919. р. прикрасила цінним українським 
твором проф. Соколова— найновіший випуск видань своєї 
Археографічної комісії твором Акад. Василенка, — праці 
проф. Лотоцького в Празі — заснування Богословського 
Наукового Товариства у Львові — те все докази наших 
тверджень. 

Хоч деякі каноністичні публікації є зовсім хибні, (пр. 
рекляма, писана проф. Огієнком для т. «. чехосло-
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вацької народньої церкви1) і т. п.) та однак і вони не 
лишаються без впливу на оживлення умового руху. 

Д о найбільших осягів зачислити належить фактично 
довершувану експанзію уніоністичної ідеї на Схід разом 
з освідомлюванням про її вагу верхів умового руху на За-
ході Европи, а в найбільшій мірі все те заслуга Митропо-
лита Шептицького. Справді від нього слід числити нову 
епоху. 

Коли першу епоху можемо назвати: ,епохою найдавні-
ших памятників" каноністичного письменства на українських 
землях, другу „епохою византійської каноністики" третю: 
»епохою змагань Заходу зі Сходом," а четверту „епохою 
появи новітньої української науки" — то пяту епоху випаде 
назвати »епохою будівництва нової української науки." 

Зі сказаного бачимо, як вяжеться загальне положення 
на українських землях, а саме державне і політичне життя на 
них, з положенням Церкви і проявами її внутрішнього жит-
тя, а зокрема з письменською каноністичною діяльністю. 

Бачимо, що під конець кождої, нами вказаної епохи 
стрічається велика історична катастрофа, що загрожує 
Україні, та її Церкві, з яких українська Церква все виходить 
побідно, в розмірно скорім часі покриваються втрати, на-
несені ударами та потрясениями і культурна праця запові-
дає і скріплює надію на дальший розвиток. 

Під конець першої епохи такою історичною катастро-
ф о ю була монгольська навала, під конець другої — оста-
точний упадок політичної самостійности київського велико-
го князівства і прочих князівств на Україні, а саме цілко-
вите здавлення Галицько-володимирської держави і повна 
анексія її земель Польщею, а рівночасно анексія старої 
великокняжої столиці та прочих українських земель Литвою. 
Під конець третьої нашої епохи бачимо руїну козацької 

') Проф. І. Огі ей ко. Нова чесько-словянська Церква і її наука 
Благодійне видавництво „Укр. автокеф. церкви" 19?1. без місця видання 
— виписувати у автора в Тарнові). 

Меморіандум Чехословацької Церкви до Сербського Архієрейського 
Собору 1921. (тамже) 

Сербська церква і її змагання до відновлення (тамже). 
Світовий рух ва утворення живої народньої національної церкви. 

1921 (тамже). 
Статут Чехословацької Церкви. 1921. (Тамже). — 

Дрогобицька Духовна Семінарія УГКЦ - www.dds.edu.ua



Погляд на українську канонічну літературу 69.,. 

держави, насильне підчинення української Церкви владі 
Москви, яке мимо оборони її независимости Тукальським 
і мимо протестів єпископа Методія Филимоновича і єрусалим-
ського патріярха Доситея, удалося перевести при помочі 
продажности царгородського патріярха ДІонисія та корот-
козорости гетьмана Самійловича і самого» митрополита 
Четвертинського, заразом повний політичний j культурний 
занепад Польщі, сполучений з цілковитим занепадом реш-
ток колишньої толєранції, а появою і здійснюванням зві-
сних проектів »на зніщенє Русі". 

Четверта епоха кінчиться, а пята зачинається першими 
революційними рухами на Україні, а рівночасно новим 
скріпленням екстермінаційних заходів з боку Поляків проти 
українського народа і Церкви на теренах їх політичного 
впливу. 

Але всі признаки, таксамо як і історичний досвід ми-
нулих епох вказують на це, що з огню революції та бо-
ротьби, як фенікс із попелу, відродиться українська наука 
також на ниві канонісТики. 

Зпоміж памяток тої доби д о каноністичного письмен-
ства зачислити належить передовсім писані в давній нашій 
мові тексти обовязуючого канонічного права, що ужива-
лися нашими єрархами при виконуванню ними „potestàtis 
magisteri! et iurisdictionis", отже при науці, при судівництві 
„fori interni et externi", T3. при правлінню. 

Відтак належать сюди правні приписи, видані світською 
властю в справах, дотичних Церкви, як прим. Устава князів 
Володимира і Ярослава. 

По поняттям східного православя є взагалі лєііслятивнї 
акти світської легітимної влади в справах Церкви — жере-
лом „церковного права". 

Але і з католицької точки погляду ставали такі лєгі-
слятивні акти світської влади жерелом — хоч тільки парти-
кулярного канонічного права, якщо оголошували їх від себе 
церковні власти, а чинили вони це очевидно у власному 
інтересі. 

Вкінці належать сюди доктринальні твори, які можуть 
бути зачислені до каноністичної літератури. 

І дійсно маємо серед памяток нашого письменства вже 
із першої доби заступлені всі три, тут вичислені, категорії, 
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б о маємо тексти першого і другого рода, а також маємо 
і початки української канонічної доктрини: репрезентують 
її полемічні трактати прим, митрополита Льва „Обь опрЪ-
снокахъ" та инші писання з области наук теольогічних, що 
тісно вяжуться з канонічним правом. 

Трактат „Объ опріснокахь" дотичить части канонічного 
права про предмети права, а саме про середники осягнення 
цілей Церкви, до яких належать Св. Тайни, отжеж після те-
перішніх понять дотичивби він канонічного річевого права. 

Заховані із тої доби проповіди і „поучення" зчаста до-
торкають таких тем, як відношення Церкви до держави, 
прав і обовязків церковної єрархії, права родинного і су-
пружого, права монашого, словом усіх галузей канонічного 
права. 

Зачати треба, очевидно, від появи текстів обовязую-
чого канонічного права на українських землях. 

Як у инших словянських народів так і в українського 
приняття христіянства творить і початок письменства, з ним 
прийшла нова культура, що придавила нижчу, місцеву і пе-
претворйла її. Але не легко відтворити докладний образ 
цього культурного процесу з тих нечисленних памяток, які 
заховалися, перетрівавши монгольський погром, серед якого 
загинули на українських землях цілі бібліотеки, що про них 
згадують історичні жерела. Тільки нужденні останки із них 
лишилися 1), а й це лиш завдяки тому, що українська літе-
ратура і культура прийнялася на великоруськім північнім 
сході ще перед татарським лихоліттям. Там розлилося укра-
їнське письменство по ріжних збірниках і дало матеріял для 
деяких компіляцій та перерібок. Так збереглася частина 
українських літературних памяток серед Великоросів, неве-
личка частина того богатства, на якого істнування саме 
вона вказує. 

(Продовження буде) 

!) М. В о з н я к. Іст. укр. літ. Львів, 1920 І, 77. 
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Погляд на українську канонічну 
літературу 

<Dr Rom. Kovievyß — De canonicis scriptis ucrainicis) 
(Продовження) 

Про поширення христіянства на українських землях 
.перед початком княжої доби — себто київської державно-
сти — не знаємо нічого певного. 

Історик української Церкви Пелеш наводить цілий 
ряд вісток дотично церковного життя на цих землях перед 
•988. р. І так згадує, що арабський історик Абуль Фарадж 
(„Historiae dynastiarum") оповідає, будьто на Руси ще 
в четвертому століттю за часів Константина Великого по-
ширилося христіянство *), 

Д о цього замітимо, що вже коло половини четвер-
того століття мали західні Готи свій переклад Біблії, що 
його зладив їх єпископ Вульфіля (Ovlcpilag), а зладив його 
над Дніпром, де тоді були готійські оселі*). 

1) I. P e t e s z. Gesch, d. Union. Wien 1878 I, 43. 
Найбільше вісток арабських писателів про українські вемлі подають: 
А. И. Г а р к а в и. Сказанія мусульманских^ писателей о Славя-

нахъ и Русскихъ Спб. 1870. ' 
А Ку ни къ. Изв-Ьстія Аль Бекри и другихъ авт. о Славянах® 

и Русскихъ. Спб. 1878. ' 
Поясненнями щодо повстання леґенди про св. Андрея на місці 

міста Київа та питанням початку христіянства над Дніпро* займається 
обширно Е. Г о л у б и н с ьк и й на початку великого твору „Исторія рус-
ской Церкви" Т. І. Перюдъ кіевскій или домонгольскій. Первая половина 
тома. Москва, 1900. 

а) Цей переклад, довершений з грецького тексту („Septuaginta"), був 
тільки частинний, фраґменти з нього переховуються нині в Міляно, 
в Вольфенбіттель і в Упсалі („codex argenteus" писаний срібними буквами 
«а багряному пергамині). Це найдавніший памятник ґерманськодо пись-
менства. "Впливи Ґотів сягали вельми далеко, імові]иіо і в Скандинавію. 
{Шведські,королі звуться королями Ґотів і Вандалів.) 

9 
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Щ о не всі Готи знад Дніпра винеслися в часі ман-
дрівок народів, це не може підлягати ніяким сумнівам,. 
бо в поході могли взяти участь тільки самі здорові і мо-
лоді одиниці, а проче населення мусіло залишитися і змі-
шатися з пізніше іміґруючими елементами—між тим і схід-
ними Словянами-Українцями, яких готійський історик (Jor-
nandes в 551. p.) називає Антами. Є отже дійсно можливе, 
що вже в четвертому віці було поширене христіянство на 
землях України. 

Дальше підносить Пелеш — і це є дійсно можливе — 
що христіянство ширилося під конець мандрівок народів, 
між Тиверцями й Уличами, що поселилися над долішнім, 
Дунаєм і Дністром, проникаючи туди із сусідньої Византії 
як постійного центра культури і христіянства на європей-
ському Сході. 

По заснуванні Київської держави завилися на службу 
великих князів варяги - христіяни. За Ігоря було їх так ба-
гато в Київі, що вони утворили із себе цілу релігійну гро-
маду, побудували церкви й подбали про священиків. Ва-
ряги почали проповідувати христіянство між князями та їх 
окружениям і навернули на Христову віру Ігоря та його 
жінку Ольгу. В договорі Ігоря з Греками з 945. р. згадуєть-
ся церква св. Іллі в Київі; в ній українські христіяни зложили 
присягу при заключению договору. Сей факт доказує, що 
вже за Ігоря христіянство здобуло собі признання київ-
ського поганського уряду і вибороло собі рівноправність 
з поганською релігією. Хрещення Володимира 988. р. це 
тільки символ хрещення всьої України, важний, масовий 
акт, що притьмив собою частні попередні переходи на хри-
"стіянство1). Пелеш в своїм творі „Geschichte der Union 3) 
згадує також, що за часів княгині Ольги були вже в її део-

l) М и X. В о з н я к. Іст. укр. літ. Львів, 1920. І. 37. 
s) Щодо ДІЯЛЬНОСТЕ св. Кирила і Методія цитує Пелеш праці:. 
D о b r o v s k у . Cyrill u. Method, Prag, 1823. 
I d e m . Die Legenden von Cyrill u. Method, Prag, 1826. 
G і n z e 1. Gesch. der Slavenapostel Cyrill u. Method a. der slavi-

schen Liturgie. Leitmeritz, 1857. 
(З вельми обширної літератури, що дотичить діяльности Кирила 

і Методія, для юристів важніші в розвідки в Archiv für kath; Kirchen-
recht XL p. 274, XLH p. 97, XLIV p. 193 ). 
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жаві монастирі. І так київський монастир св. Николая по-
годить безсумнівно з часів княгині Ольги, і) 

Найдавнійший історик української церкви Ігнатій Куль-
чинський в предмові до свого твору*) »Specimen eccl-ruthenae" 
Згадує, що в р. 867. „illustrarunt Russiam praedicatione evan-
gelica SS. Cyrillus et Methodius, Slavorum Apostoli. Cyrillus 
enim a S. Ignatio patriarcha anno 867 missus fuit in Russiam, 
ad quam cum pergeret Chersonae corpus S. Clementis papae 
et martyris invenit... in Russia aliquo tempore commoratus 
rediit rursus Constantinopolim... inde vero in Moraviam se 
contulit ibidemque cum socio Methodio multis annis laboravit 
in conversione Slavorum, Moravanorum nimirum, Bulgarorum, 
Serborum ac Russorum. 

Пелеш наводить ріжні причини, для яких сумніватися 
належить, чи дійсно св. Кирило і Методій були колись між 
українським народом3) Однак історичною критикою устіЙ-
нено в останні часи слідуючі факти.4) 

Около 858. p. приїхало д о Царгороду посольство від 
Хозар. Просили прислати їм ученого богослова Цісар Ми-
хайло III і патріярх Фотій вислали туди Кирила і Методія. 

По дорозі задержався Кирило в Корсуні недалеко 
Севастополя і студіював там єврейську мову. Тут згадати 
належить, що в ті часи попри франконську і византійську 
державу та арабський халіфат була хозарська держава 
одною з чотирьох тодішніх світових могутностей та щ о 
хозарський хан, а за ним державні достойники, прийняли 
Мойсееве віроісповідання, яке і стало державною релігією 
Хозарів; є це одинокий в історії случай приняття цілим 
иншим народом — крім ізраїльського — Мойсеевого віро-
ісповідання. Панонські біографії Кирила і Методія опові-
дають, що Кирило найшов у Корсуні Євангеліє і Псал-
тирю, писані „руськими буквами" та стрінув людину, щ о 
говорила „руською мовою", вскорі присвоїв собі сю мову 
і занявся її граматичним дослідом. 

і) Pelm. Gesch. d. Union 1. 221, nota 66. 
') Ignatius Kulczynski. Specimen ecclesiae ruthenae. Romae, 1733. 
8) Peiesz. Gesch. d. U. 1. 45. 
*) Вознях. Іст. укр. літ. Львів, 1920 I. 44. 
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Не підлягає сумнівови, що сею „руською мовою" могла 
бути хиба мова Ґотів, яких часть звалася „Роксолянами". 
Як вже згадано — не всі Ґоти опустили наддніпрянські 
сторони, де мали в 4. століттю нетільки сталі оселі але 
навіть і свою єпархію, та де їх єпископ Вульфіля пере-
клав біблію на їх язик. В часі переселень народів пода-
лися Ґоти на південний захід, але безсумнівно часть цього 
народа лишилася і жила — перемішана з иншими племе-
нами, які з бігом часу там поселилися. 

Натомісць трудно припустити, щоби тою „руською" 
мовою могла бути мова Варягів, які в ті часи не мали ще 
свого перекладу св. Письма — а тим менше, щоб могла 
це бути мова якихнебудь словянських племен, особливо 
східно - словянських. Бо нема до кінця X століття у них 
і сліду письменства взагалі, тим паче письменства так висо-
ко розвиненого. Є також можливе, що паионська"біоґрафія 
Кирила і Методія зістала доперва пізніше, на східно-сло-
вянському грунті, збогачена того рода допискою, зачерпне-
ною тільки з фантазії, дарма, що в Палєї маємо — очевид-
но на основі тієї загадочно! вістки про євангеліє і псалтирю 
„руською" мовою в Корсуні — ось яку дедукцію: „І руське 
письмо явилося Богом дане в Корсуні русинови, а від нього 
навчився фільософ Константин" (т. є. св. Кирило). 

Вважається фактами історично устійненими, що уло-
живши словянську азбуку (імовірно т. з. „глаголицю"), до-
вершив перекладу головних молитов, ектеній, богослужеб-
ного Євангелія, Апостола, Паремійника—що давало можність 
правити богослужения на словянській мові — а відтак оба 
браття переклали Псалтирю т а я к у с ь ч а с т ь т е к с т і в 
ц е р к о в н о г о п р а в а — імовірно „Номоканон" Івана 
С х о л а с т и к а . В кождім разі до найдавнійшої доби т. є до 
часів навертання Болгарія належить словянський п е р е -
к л а д к а н о н і ч н о г о з б і р н и к а І в а н а С х о л я с -
т и к а (що найшовся в рукописи на пергаміні у гр. Румян-
цева. *) 

Ц е й п е р е к л а д б у в н ай п е р ш им, з ві с н и м 
н а н а ш і й з е м л і з б і р н и к о м т е к с т і в ц е р к о в -
н о г о п р а в а в словянській мові. 

>) Yering. Lhrb. III. Aufl. p. 58. § 19. 
s) Fr. Aug. Biener. De collect, eccl. gr. Schediasnia litterarium. Leipzig, 

1827, p. 47 sq. ' 
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Приневолені залишити Панонію і Моравію найближчі 
, ученики Методія перенесли свою діяльність до Болгарії. Цар 

Борис (852—888), за котрого коло 865. р. прийняли Бол-
ґ;, гари христіянство,») з радістю захистив вигнанців: Горазда, 

Климента, Саву, Наума і Ангелярія, що принесли словянське 
' : богослужения й противагу грецьких впливів, бо Борис ста-
- рався звязати болгарську Церкву з Заходом, тому що 

боявся політичної переваги Византії. 

Ученики Методія забралися пильно до праці, і вже за 
Борисового наслідника, Симеона (893—927), наступила золота 
доба болгарської літератури. 

В дуже великому числі поперекладено тоді, т. зн. при 
юнці X ст., на „церковно-словянську" мову не тільки цер-
ковні співи і молитви, що були в уживанню византійської 
Церкви й деякі толкування на них, але також такі письма 
як: оригінальні і перероблені твори Івана Золотоуста 
(в збірниках: Учительне Євангеліє, Златоструй, Андріятіс), 
поучення Григорія Богослова з толкованиям, письма Василія 
Великого, Івана Дамаскина, Епіфанія Кипрського, Кирила 
Єрусалимського. (подані в збірнику, вельми відтак популяр-
нім на Україні: „Паренезіс" або „Паренетікон") Ефрема Си-
рійського,Антіоха(вПандекти"),8) вЛіствиця"Івана Ліствичника 
(про монаше життя), більша частина житій святих, всі два-
надцять книг Четіи Миней, а крім цілого тексту св. Письма 
також багато апокрифічних творів, — патерики: Синайський, 
Скитський, Римський, хроніки Гамартоля Й Малали — ітд. 

Тоді перекладено також, відому на Україні під назвою 
^Збірника Святослава", хрестоматію — і Номоканон, звісний 

, під назвою „ Н о м о к а н о н в XIV т и т у л а х* ») 
Першими, на землях України уживаними, збірниками 

канонів та законів» взагалі першими уживаними там кни-
гами юридичного змісту— були однак, очевидно, книги 

1) Пор. монографію Lah в Archiv f. kath. Kirchenrecht XL 274, XLII. 
97. XLIV. 193. 

2) гл. Іван Нанькевнч. Пандекги Антіоха. Фільольоґічна студія 
вЗап. Н. Т. ім. Шевченка у Львові, 1917 III. 123—124 ст. 1—64 і Архи-
мандр. Аяіфчлохій: Изсл-Ьдованіе о пандеггЬ Антіоха XI. в-Ька, Москва» 
1880. 

«) Возняк. Іст. укр. ліг. Львів, 1920 І. 47. 
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г р е ц ь к і , а не словянські.*) Бо перші єрархи походили, 
із Греції, вони і принесли з собою канонічний кодекс своєї 
Церкви в грецькій мові, а саме уживані в ті часи грецькою 
Церквою в практиці І. канонічний Збірник Івана Схоля-
лястика, II. Номоканон в XIV титулах, про котрі оба ми 
тут якраз згадували. Крім витягів з юстиніянського права, 
що находяться в цих номоканонах, появились на Україні 
вже в часі між X а XIII ст. ще „Еклоґа" Льва Ізаврійського 

„Прохирон" Василія Македонського 2) 

Щ о на землях київської держави в часах нашої першої 
епохи були в ужитку збірка Івана Схолястика і Номоканон 
в XIV титулах з синтагмою, та що ті грецькі жерела були 
предметом перекладів і опрацьовань в руській мові, імовірно 
вже з часів Ярослава Мудрого, коли значна часть клира 
складалась вже з автохтонів, подає Павлов 3) такі докази: 

1. в запитах новгородського Кирика, поставлених епи-
скопови Нифонтови (в першій половині XII ст.) приводиться 
кілька правил із згаданої синтагми в повнім точнім пере-
кладі; 

2. в інвентари Ксилюрґу, грецького монастиря на горі 
Атос, списанім 1142. р., наведено кілька штук руських ру-
кописів „'цоооіуш віріш2, а між ними один номоканон4); 

!) Vering. Lhrb., § 19, ст. 58. Бар. Розенкампфъ. ОбозрЬніе Корм-
чей. Москва 1829. ст. 51. „Сардінія о дрзвнМшихъ славянскихъ спи-
скахъ полныхъ правилъ не простираются далЪе XIII. в-Ька и кажется, 
что до того времени боліїе употребляемы бьши г р е ч е с к і е списки 
номоканона и Соборныхъ правилъ. 

2) А. С. Павловк. Первоначальный славяно-русскій Номоканонъ. 
в Зап. Казанск. Унив. 1869.) 

Пор. I. Ф. Г. Эверсб. Древнейшее русское право въ историческом'ь 
его раскрьітіи, С. Петерсб. 1835. 

Владимірскій Будановг. Обзоръ исторіи русскаго права, Юевъ, 1907 
Проф. Калужняцъкий подає в Archiv, f. kath. Kirchenrecht XXXV. 

200 seq. зміст праці Павлова про первоначальний сл. руський Номоканон 
8) А. С. Павловг, курс, 109. 
I d е т . Первоначальный славянорусскій Номоканонъ. (в Ученыя 

Записки Казанскаго Университета, 1869. Зміст подав Калужняцъкий 
в Archiv für kath. Kirchenrecht XXXV. 200 sq. 

4) гл. P e 1 e s z. Gesch. der Union. I. 579. 
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3. новгородський монах Зиновій, ученик Максима Грека 
"Л XVI ст., видів дві рукописи номоканона, з яких один був 

написаний в Новгороді за Ярослава Мудрого, а другий за 
ізяслава, Ярославового сина;') 
9 4. заховалися рукописи словянських номоканонів, які 
належать, якщо не письмом, то ужитою в них мовою і своїм 
укладом до 'перших віків словянської Церкви — серед них 
переклад згаданого твору Івана Схолястика і Номоканону 
в XIV титулах з синтагмою. 

Найстарший переклад Івана Схолястика, що найшовся— 
як вже згадано—у графа Румянцева (перехований в Москов-
ськім публичнім Румянцевськім музею під ч. 230, описаний 
Розенкампфом і Востоковим) відносять по письму до XIII 
ст., але по змісті і мові до часу навернення Болгарів. 

Є д е я к і п і д с т а в и б а ч и т и в ц ь о м у пе-
р е к л а д і п а м я т н и к п е р е к л а д н и х п р а ц ь са-
м о г о с в. М е т о д і я : в його, згаданій вже, життєписи 
оповідається, що переклав він «номоканон рекше закону пра-
вило". Прототип румянцевської рукописи походить з Бол-
гарії, вона сама списана на території київської держави. 
Заключає вона ще додатки, а саме: 

„закон судний людем" — це є болгарська компі-
ляція з византійських правничих памятников: Еклоги Льва 
Ізавріянина і Константина Копронима; 

2. фрагменти із твору болгарського пресвитера Косми 
проти появившихся в Болгарії єретиків Богомилів. 

* 

Найстарший переклад Номоканону в XIV титулах перехову-
ваний в московській „Синодальній" {колись „патріяршій") бі-
бліотеці під № 227, а описаний Павловим в тут цитованій 
праці: „Первоначальный славянорусскій номоканонъ", заклю-
чає текст номоканону і належної до нього канонічної син-
тагми в їх передфотієвій редакції. Передфогієву редакцію 
тим легче тут відріжнити через те, що не обіймає вона Фо-

<) „Einen slavischen zur Zeit Jaroslav <1019—1554-) u. Isiaslav ge-
schriebenen Nomocanon gesehen zu haben versichert Mönch Sinovius, der 
am 1560" lebte, in einer gegen die Haeresien des Theodosius Kossog ge-
sichteten Schrift (V e r in g, Lhrb. §. 19 m 59 cfr. B i e n e r c. c. er. 52). 
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тіевої передмови і Правил двох соборів, що відбулися в спра-
ві Фотія.1) 

Дотично згаданих „запитів новгородського монаха 
Кирика" пояснимо тут, що вони належать до найдавніших 
памятників руського канонічного права. В монументальному 
видавництві „Русская Историческая Библіотека" том IV за-
ключає „Памятники древне-русскаго каноническаго права", 
а в І части цього тому подається памятники з XI—XV сто-
ліття. Цей том появився в двох виданнях, довершених 
„Императорск-ою Археографическ-ою коммиссіе-ю по пред-
ложенію проф. В. Н. Бенешевича". Перше видання зреда-
гував А. С. Павлов, друге — В. Г. Дружинин.8) 

На першому місці тієї збірки поміщено канонічні від-
повіли митрополита Івана II, які припадають на роки 
1080—1089, а зараз на другому місці поміщений там па-
мятник „Вопросы Кирика, Саввы и Ильи съ ответами Ни-
фонта, епископа Новгородскаго и другихъ іерархическихь 
лицъ" — що походить з років 1130—1156. 

Про цей якраз памятник згадує Павлов в висше на-
веденому нами місці. 

Дотично вже згаданого Павловом оповідання Монаха 
Зиновія, то про нього Находимо вже згадку в виданім ще 
в 1829. р.: „Описанію Кормчей Книги" барона Розенкампфа.3) 

і) Уегіпд. ШЬ. §. 19, ст. 38. 
») Изд. II. С. Петерб., 1908. 
») ст. 50. „Мы видимъ также изъ разныхъ лгЬстъ древнихъ літо-

писей, что Вел. князь Владимірь Святославичъ и еще боліє Ярославъ 
Владишровичъ способствовали умножение книгъ. „И бЬ Ярославъ любя 
Церковные Уставы — и книги прочитая,, и собра писцы многи и пре-
лагаще огь Грекъ на словенское писаніе и списаша книги многи, Яро-
славъ же сей любяше книги з-Ьло и многи написавъ положи въ святій 
Софія Церкви" (Яесторв, по Никон, списку ст. 154). 

О существованїи харатейнаго списка слав, перевода Правилъ св. 
Отець со времень Вел. кн. Ярослава и сына его Изъяслава свид-Ьтель-
ствуетъ Монахъ Зиновій, ученикъ Максима Грека (см. Словарь писателей 
Духовнаго Чина ст. 353 перваго изданія). Онъ пишетъ въ своей книгЬ 
на ересь беодосія Косато въ 52 и 55 слов-Ь, что вид-Ьдъ таковые хара-
тейные списки писанные при Ярослав'Ь и Изъяслав-Ь, и изъ нихъ не 
приведя самихъ слов®, упомянулъ только о содержаніи 16, 73 и 82 пра-
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Зрештою таксамо і перший з наведених Павловой ар-
гументів про відповіди Нифонта находимо вже у бар. Ро-
зенкампфа.») 

* 

Великий князь Святослав побідив Болгар, але за тою 
побідою послідували культурні впливи Болгарії на краї 
Святослава. Ще заки Україна приняла офіціяльно христіян-
ську віру, користувалися поодинокі групи, навернені на хри-
етіянство, церковно-словянськими богослужебними текстами. 

По 988. році поплило вже широкою филею на Укра-
їну перекладне і оригінальне болгарське письменство. 

Можна з певністю сказати, що більшість всього того, 
що написали Кирило і Методій, як також їх ученики цер-
ковно-словянською мовою в Моравії, Чехії і Болгарії, біль-
шість того, що дала золота доба болгарської літератури 
й найближчий час по пануванні Симеона — прийшла на 
Україну. 

Щойно коли Греки побідили Болгарію — живі зно-
сини України з південною Словянщиною зразу ослабли, 
а пізніше й перервалися на час около двох століть, щоби 
відтак знова під кінець XIV ст. навязатися наново і впли-
нути також на українське каноністичне письменство. 

вилъ, а не изъ Ростовскаго списка — другаго перевода съ гЬмъ, про-
тивь котораго онъ спорить. Однакожь мы не можемъ утвердительно 
сказать о содержаніи оныхо древныхъ списковъ и къ какому они при-
надлежать разряду, пока не откроется сей самый списокъ, виденный 
Зиновіемг, или в-Ьрная копія съ онаго". 

!) Примочанія къ второму отділенію ст. 47 прим. 40: „Новгород-
скШ Епісконь Нифонтъ, жившій в XII в. имЬлъ уже нереводъ правилъ 
Св. Отецъ: ибо онъ вь разр"Ьшешяхъ своихъ на вопросы Монаха Ки-
рика приводить два правила св. Василія с о в е р ш е н н о по п о л н о -
му п е р е в о д у , какъ они находятся въ такъ называемыхъ К и р и л -
л о в с к и х ъ с п и с к а х ъ , равно въ собраиіи Іоанна Схолястика". 

Тут наводить Розенкампф повний текст цих покликаних еписко-
пом Нифонтом правил (кан. 40 і 48 ап.) говорить дальше: 

„Таковыхъ примЬровъ можно боліє привести изъ Літописей см.. 
Изданіе памятниковъ XII в. Г. Калайдоеичемъ и любопытное предисло-
віе къ сей статьи на ст. 165— І 72". 
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Але по тій першій перерві дві споріднені літератури: 
болгарська і українська почали вже розвиватися окремо — 
»почали жити незалежно".1) 

Зі всіми тимй впливами йшла на нашу землю також 
і всюди тоді поширена апокрифічно-лєґендарна література. 
:Як вона була в XI ст. поширена, про це свідчить найдав-
ніший в нашому язиці індекс заборонених церковною 
властю писань, який находиться у звісному З б і р н и к у 

С в я т о с л а в а з 1073. р.2) 
Відтак щойно в одній з редакцій Номоканону з XIV 

століття находиться знов і н д е к с а п о к р и ф і ч н и х 
;і з а б о р о н е н и х к н и г . 

Крім виїмків з ріжних грецьких письменників на бого-
словські теми, прим, про св. Духа — міститься в сім Збір-
нику Святослава також с и м в о л М и х а й л а С и н -
к е л а 8 ) і широкий катихизм Анастазія Синайського про 
віру. Ісповідання віри укладу Михайла Синкела було на 

Сході найважнішим сего рода твором перед ісповіданням 
православної віри Петра Могили. 

Деякі редакції „Моленія Данила Заточника" заключа-
ють також дрібніші виїмки, що мають звязь з канонічним 
правом. 

* 

Памятник богословської літератури, а заразом україн-
ського типу церковно-слов. мови, задержався між иншими 
найдавнішими памятниками також і в згаданих „Пандектах 
Антіоха", перекладених на цю мову. Найстарший рукопис 
того перекладу походить з 1307. р. Є це аскетичне писання, 
зложене з 130 глав з поучениями про чесноти та гріхи. Ці 
„пандекти" Антіоха находилися в бібліотеці супрасльського 
монастиря, заснованій 3 початком XVI ст. митрополитом 
Иосифом Солтаном, котрий постягав книги" з ріжних місць 
української й білорусьної землі. Очевидно обставина, що 
найстарший звісний рукопис походить з XIV століття, не є 
перепоною зачислити сам переклад до нашої першої епохи, 

') М. Вотяк. 1ст. укр. літ., І, 67. 
а) ІЬ і <1 е т І. 105. 
») І Ь і <1 е т . І, 89, 198. 
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р о повстав він — як сказано — між найдавнішими на на-
;ліій землі перекладами богословського письменства. 

Це булиб попри переклад текстів канонічного права най-
важніші для історії україн. канонічного права переклади-

Тепер слід переглянути оригінальні українські памят-
ники канонічного письменства цеї епохи, 

і.:-' ' * 
В Збірці „Памятники древне-русскаго каноническаго 

права" розріжнюється цих памятників пять категорій, а саме: 
I Канонічні відповіли, поучения і посланія руських па-

стирів: митрополитів, епархіяльних архієреїв та инщих єрар-
хічних личностей. 

II Акти і постанови руських соборів (№ 6, 37, 38, 84, 
03, 114). 

III Грамоти, соборні постанови царгородських патріяр-
хів в справах руської Церкви (№ 3, 5, 12, 16 (І), 21—23,40). 

IV Форми ріжних канонічних актів. 
V Грамоти руських князів, грецьких імператорів, ли-

товських і польських володарів в питаннях про єдність 
і самостійність руської митрополії. 

В тім самім видавництві „Русская Историческая Библіо-
тека", том XXXVI, заключається знова „Памятники древнаго 
русскаго каноническаго права" — часть вторая — выпускъ 
первый — Изд. Археографической Коммиссіи. Петроградъ, 
1920. 

Передмова (предисловіе) звіщає, щ о цей випуск зла-
джений д о друку і напечатаний під ред. проф. В. Н. Бене-
шевича. Він заключає тільки чотири памятники. Під 
порядковим числом кождого із них наводиться, до якого 
•часу дотичний памятник відноситься. Отже під числом 
1 наведено час 996—1011. р. — .Устав св. Володимира". 

Це видання тексту узгляднює всі дотепер звісні ру-
кописи, котрі ділить на групи (від А д о М), а в кождій 
трупі є по кілька або й кількаДесять рукописів.х) 

і) „Уставъ Св, Владимира дошелъ въ многигь списках*, пОлн-Ье 
тсего но не исчерпывающим-!. образомъ списки и изданія перечислены 
у я . К. Никольского: Матеріяльї д ія поврем. списка русскихъ писате-
лей и ихъ сочиненій'С. Петербурге., 1906, I. 59—69. 
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В російській правно-історичній літературі довший час . 
тревав науковий спір про автентичність, а радше про час, 
до якого належить віднести устави князів Володимира 
і Ярослава, а спір сей особливо живий, від коли славний 
історик російської Церкви E. Е. Голубинський поставив 
тези, по яким відношено повстання цих памятників в дуже 
вже пізнє середневічча. 

В останніх часах переважає гадка, що ці памятники 
повстали далеко скорше, чим це оцінював Голубинський. 
Під цим оглядом отже є важне, що згадане найновіше кри-
тичне видання тексту з року 1920 кладе час повстання цього 
памятника між 996—1011. 

Цей памятник вяжеться таксамо тісно з історією кано-
нічного, як і державного права. А в книгах церковних за-
конів — т. зв. „кормчих" поруч Уставів князя Володимира 
і Ярослава стрічаються і списки »Руської Правди". 

Дослідник руських кормчих книг Барон Розенкампф 
влучно запримічує: 

„Иеторія каноническаго и исторія гражданскаго права 
въ первыхъ вігкахь россійскаго государства не могутъ быть 
разделяемы и разсматрываемы порознь одна отъ другой.... 
Памятники прежнихъ вЪковъ въ этомъ отношеніи соеди-
нены были въ Кормчіяхі), законныхъ книгахъ XIII ст., кото-
рыя остались въ семъ видЪ до того времени, когда само-
державная власть Всероссшскихъ Вел. Князей вступила въ 
мЪсто древнаго управленій". 

„Къ числу собственно русскихъ статей, въ многочислен-
ныхъ спискахъ разбросанныхъ, принадлежитъ между про-
чимъ такъ называемая Руская Правда — собраніе отече-
ственныхъ постановленій и судебныхъ обычаевъ, коими ру-
ководился какъ святительскій такъ и гражданскій судъ".2) 

Зпоміж многих видань тексту Устава св. Володимира 
вкажемо тут тільки деякі найважніші: 

К а р а м з и н в своїй російській історії т. І прим. 506 
опублікував цей памятник по сниску з кінця ХШ ст. з Мо-

1) Соч. Барона Розенкампфа. Обоврізніе Кормчой Книги въ исто-
рическомъ Еид-fe. Москва, 1829. ст. VI. 

2) Ibid. ст Vili. Розенкампф висказуе загальну ціль своєї праці 
словами: „Bc-fe сій изсліздованія служать къ обгясненію: какое вліяніе 
нміла Кормчая Книга на законодательство и на уагЬхи просвіщеній. 
Русскаго народа". (Ibid. ст. 2). 
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Сков. Синод, бібліотеки № 132. Той самий список перепеча-
-таний є в М и т р . Е в г е н і я . (Описаніе кіевософ. собора. 
%\\б. 1825). 

И. Л е п е х и н в своїх „Древнія записки Путешествія" 
{ч. Ш Спб. 1780.) опублікував список, що находиться 
в Кормчій Книзі з XV—XVI ст., найденій в околиці міста 
Архангельська (Митрополита Макарія: • Исторія русской 
Церкви Т. І. 273—274). 

Н. К а ч а л о в е своїм творі „О значеній Кормчей 
Книги въ системі древнаго русскаго права". Москва, 1850. 
{і в „Чтеніях Имп. Общ. Ист. і Др. пр." 1847. № 3) і А. И. 
С о б о л е в с к і й в „Сборникъ въ память крещенія Руси". 
Изд. Общ. Нест. Л1>топ. Юевъ, 1888. публікують список 
з Кормчої Никифорової № 525. 

К н я з ь М. J1. О б о л е н с к і й в „Літописець пере-
яславл. сузд." составленый въ началі XIII в. Москва, 1851. 
{Врем. Общ. ист. и древн. IX) публ. оригінал списка з р. 
1261 - і. т. д. 

Видання текстів перечислені є в Н. К. Н и к о л ь с ь к о-
£ о. „Матеріяльї для поврем, списка русск. писателей и ихъ со-
чиненій". Спб. 1906. I. 59—69 — однак найповніше в зга-
данім XXXVI томі »Русской Истор. Библіотеки", виданім 
Археогр. Ком. в Петрограді 1920. року. 

Болгарсько-руська Кормча Книга з XVI ст. бібліотеки 
Ставр. Інст. у Львові описана Я к о в о м Г о л о в а ц ь ки м 
в його творі: Библіографическія находки во Львові (Сб. 
•отд. русск. языка и словесности Имп. Акад. Наукъ Т. X 
№ 7, 1873.)* заключав в собі також текст Володимирового 
-Устава. 

По якому списку виданий текст, а радше латинський 
переклад тексту, наведений в творі нашого українського 
каноніста XVIII стол. Ігнатія Кульчинського „Specimen Eccl. 
.Ruth." Romae, 1733 — Appendix pp. 29—32 — Кульчинський 
сам не наводить і доси ще не просліджено. 

Устави кн. Володимира і кн. Ярослава дійшли до нас 
в ріжних редакціях, а їх порівнання свідчить про рідку 

, -схожість текстів. 
Це свідчить про вельми давне їх походження і про 

велике їх поширення для практичного користування 
ними. 
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Література цих Уставів зачинається від Карамзинової „И-
сторі-ї государства россійскаго". Цей історик на основі де-
яких хронольогічних і історичних замітів рішучо відкидав 
їх автентичність. Митр, київський Евгеній (Болховитинов). 
і митр, московський Макарій (Бучанов), а головно Неволин> 
(в своїй студії „О церковномъ суді" Журн. Мин. Нар. Просв.. 
1847) устійнили погляд, що оба Устави в своїй загальній 
основі — а саме в тім, в чім поодинокі редакції між со-
собою однакі — можуть бути приписані самим князям Во-
лодимирови і Ярослав ови. 

Проф. Моск. Дух. Академії E. E. Голубинський в своїй 
„Исторі-Ї Русской Церкви" (М. 1880. І том) силкується вика-
зати, що належить вернути до поглядів Карамзина, а таксамо 
Н. С. Суворов, котрий відносить ці Устави аж до часу під 
конець XIV ст. і натякає на митроп. Кипріяна як на їх ав-
тора (в „СЛЄДЬІ западно-кае. церковного права въ памят-
никахъ древн. русск. права". Ярославль 1888). Тут однак 
належить піднести,як Голубинський висказується про грамоту 
Ростислава Мстиславича Смоленського з половини XII ст., що 
вона означує область церковного судівництва згідно з уста-
вами Володимира і Ярослава, і що це „офиціяльннй и до-
стоверный документаu *) — отже не оспорює його автен-
тичности. 

Цей останній тут згаданий погляд Голубинського як 
і много инших моментів скріплюють переконуючу силу 
осуду А. С. Павлова,а) котрий поручає „относиться къ тек-
сту „Правды", т. е. видЬть въ этомъ тексті не бол-fee как-ь 
постороннее и позднейшее свидетельство о законодатель-
ной деятельности Владиміра и Ярослава". 

Розглядам Устава князя Володимира, який в деяких 
рукописах зветься „Завітом Володимировим" або „Рукопи-
санієм св. князя Володимира" — я к і Устава князя Яро-
слава — посвячена обильна російська література, дещо по-
дає про нього Др. Юліян Пелеш в „Geschichte der Union", 
а також маємо про нього одну українську обширну моно--

0 Чтенія въ Импер. Обществ^ исторіи и древностей при Москов-
ском Университет-Ь 1901. Книга третья (Сто девяносто восмая) ст. 640. 

2) Курсъ церк. права (подъ наблюденіемь И. M. Громогласова).. 
Св. Тр. Лавра, 1902. 
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рафію О. ЛотОцького. 0 Текст обох Уставів в латинськім. 
1 ерекладі наведений в Ю. Пелеша: „Geschichte der Union" 
. І, ст. 158—163, повторений за текстом поданим в Ігна-

тія Кульчинського „Specimen Ecclesiae Ruthenicae" p. 29—35. 
Устави Володимира і Ярослава мали велике культурне-

значіння для української землі. Віддаючи в руки Церкви, 
великий, вплив через поширення її судівництва на розлогий 
круг справ—віддано цей вплив в руки найбільш культурних, 
чинників. Правда, що византійське законодавство мало від. 
часу появи перших перекладів Номоканона2) на руських 
землях через довгі віки перворядне значіння,s) правда, що 

>) Олександер Лотоцький. Церковный устав князя Володимира Be— 
никого. Записки Н. Тов. ім. Шевченка т. CXXXVIII—CXL, Львів, 1925,. 
ст. 7-44 . 

З російських монографій важніші: 
М. Качвновскій. Разборъ церковныхъ пам. изданныгь Калайдови— 

чемъ („Памятники Росс. Словесности XII в." 1821) в В-Ьстн. Евр. 1822 
Ar. 1. 

Митр. Жвгтій. О церк. уставать Владиміра і Ярослава и о Корм-
чей (в: Описаніе Кіево-Софійск. Собора. Юевъ, 1825. Приложеніе 1—44). 

Преосв. Іоаннч En. Смоленск. Объ уст. Владиміра и Ярослава — 
(„Объ основашяхъ русск. церк. пр.") 1846. 

М. Погоцинъ. О церк. уст. Владиміра. (ИзотЬдов. замЬчанія и лек-
цій, 1846.1. гл. И.) 

Я. В. Калачовъ. Уставы о церк. судахъ В. кн. Владиміра, Ярослава, 
и Всеволода („ИзотЬдованія о Русск. Правд-Ь". 1846). 

К. Нееолинъ. О церк. уст.Влад, и Яросл. (в: О пространств^ церк.. 
суд. въ Россіи до Петра В. 1847.). 

Любимовъ. О церк. уст. Влад. * Яросл. (в: О способахъ содерж.. 
д^хов. Спб. 1855.). 

N. N. „Уставы В. кн. Влад, и Яросл. о церк. суд-fe" (Христ. Чте-
нія. 1851. II). 

N. N. Новые списки ряда и суда церк. установлевнаго первыми 
князями. (Правосл. СобесЬдникъ, 1860. III.) 

E. Голубйнскій. Т. наз. „Церковные Уставы Владиміра и Ярослава" 
(„Исторія Русской Церквы", 1880 т. I. гл. 3). 

в. И. Леонтовичъ. Зам-Ьтки о церк. Уст. Владиміра, Ярослава, Все-
волода, Мстислава и др. („Краткій очеркъ встор. русскаго права" 
I. 1889.). 

s) „Д-Ьйствіе греческаго Номоканона въ древней Россіи по церк.-
судебн. д-Ьлахъ". Правосл. Собес. 1860. I, Nr. 3, 4. 

•) пор. „Сличеніе постановленій гр.-рим. права съ сд-Ьдами ихъ 
въ русскихъ законагь. (Прибавленіе къ II. тому „Системат. свода суще-
сгвующихъ законовъ. Право Гражд," Изд. коммиссіею составленія зако-
нові». Спб. 1816.) 
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дух цезаропапізму завсіди лежав на дні цього вивантій-
ського впливу, але якраз устави Володимира і Ярослава 
становили неначе противагу цього византинізму. Церква на 
Україні мала великий моральний авторитет через полишення 
їй значної области правної сфери через Довгі століття. 

Та й не в тій мірі византійський цезаропапізм, що дух 
протестантизму і т. зв. „освіченого абсолютизму", підготов-
лений такими доктринерами як Hobbes і Thomasius, дух, що 
обявився в реформах Петра Великого — знищив д о решти 
благодатні наслідки Уставів Володимира і Ярослава так на 
Україні як і в цілій російській імперії. 

Я. Л. EocJihardt. De iuris Justinianei in generis humani cultum in-
signi inerito. 

Рос. пер. „Річь о важности вліянія Юстиніянск. права на Обра-
зованіе человечества (Журн. Мин. Нар. Проев. 1836. № 9.) 

Л. Крыловъ. Р-Ьчь объ истор. значеній римск. пр. въ области 
яаукъ юрид., 1838. 

.В. S. ТоЫеп. Nonnulla de vi quam jus Romanor. in jus Rossicum 
temporibus antiquissimis habuerit. 1838. 

Dombrowsky. Einfl. d. Griechen auf die Bildung in Russland. Hgg. v. 
Ermann 1848—1850. 

Poe. пер: О влізяніи Греціи на развитіе ґражд, и образов, древней 
Руси Ж. М. Н. Пр. 1841. ч. 49. 

Я. Рояедеетаенетй. Р-Ьчь о вліяніи гр. рим. права на росс, гражд. 
законы. Акт. Спб. унив. 1848. 

К. Кеволинъ. О вліяніи гр. римск. права на русск. гражд. право 
(Ист. гражд. зак. I); 

Тойже. „О собраніяхь и ученой разработав церк. законовъ въ Греціи 
ж Россіи 1859. 

Тойже. О древн. церк. зак. греческ. и русск. (Полное собраніе сочин. 
1859. VI) 

A. э неелъманнъ. Объ ученой разработка гр. римс. права 1857. 
B. Шнейдеръ. О значеній римск. права въ отношеніи къ новій-

шимъ правамъ (Акты Спб. унив. 1858.) 
A. Чебшшева-Дмитріевг, О вліяніи греко-римск. права на русское 

уголовное право, (в: „О преступномъ д-Ьйствіи". 1862.) 
В Hube. О znaczeniu pr. rzymsk.-bizantynsk. u naro.döw slow. Pb. 

1868 (перекл. німецький в Jahrb. d. Lit. 1869, хорватський 1869, франц. 
1888.) 

B. Жкоиниковъ. Опытъ изсліздованія о культури, значеній Ви-
зантии въ русск. ист. 1869. 

Изслідованія о главн. направл. въ наук-fe русск. ист. въ связи 
сь ходомъ образованности. І. ВлЬяніе византійской и южнорусской обра-
зованности. (Кіевская Универс. Изв-Ьстія 1869.) 

Н. Соколова. О вліяніи церкви на истор. развитіе права. (Моск. 
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Духовенство на Україні, поставлене обговорюваними 
уставами в упривілеєне положення 0, віддало державі сто-
рицею свій довг, відплатило незрівнаними заслугами. 8) 

Унив. Изв-Ьстія 1870 Аг. 1.) 
Лажанскій. Объ истор. изученіи греко-слав, міра („Зоря" — 

1870. і.) 
Н. А. Попови. 0 значеній герм, и визант -вліяній на русск. нстор. 

жизнь въ первая два вЪка ея развитія. (Моск. Унив. Изв-Ьстія 1871. 
1. Русс- ВЬстн. 1871. Nr. 56, 57, 59—61.) 

Н. Л. Дювернуа. Значеніе римск. нрава для русскихъ юристовъ 
(Временникъ Демид. Лицея, 1875. І.) 

О. О. Зигель. Законникъ Стефана Душона. В. 1872. (про вплив, ви-
лчант. права на словянські). 

К. Беетужевь-Рюмииь. Вліяніе Византіи государственное, юриди-
ческое и литературное (Русс. ист. 1872. I. гл. 1.) л 

В. Лешшоеъ. Несколько словъ объ отношеніи гражд. римск. права 
къ новымь i r a русскому. (Юрид. В-Ьстн. 1872. авг.—сент.) 

0 . Терновскій. Изученіе визант. ист. и ея тенденціозное прило-
асеніе кь древней Руси. (Кіевск. Унив. Изв"Ьепя, 1875. № 6, 7.) 

Леонтъевъ. Византшшзмъ и славянство. (Чтеніе въ моек. обществ-Ь 
исторіи и древностей 1875. 111) 

A. Попова. Вліяніе дерк. ученія и древне-русскаго духовн. письмен-
-ства на иіровоззріше русскаго народа 1883. 

О. Зспенскш. Русь и Визавтія въ X в. 1888-
И. Л. Дювернуа. О рецепції! визант. права на Руси (изъ курса 

^лекцій по русскому гражд. праву) 1889. 
B. С. Соловьева. Византинизмъ и Россія. (В-Ьстн. Европы, 1896, 

І, II.) 
О. Курганова. Отношенія между церк. и гражд. властію въ вы-

зант. имперіи. 1880. 
') С. Терновскій. Участіе древне-русскихъ арх1ереевъ въ дЬлахъ 

обществъ въ період-ь удфльно вЬчевый. (Труды Юевской Дух. Академій 
1870. I.) ' 

Церк. унравл. и преимущества духовенства въ Россіи (Состояние 1 русс, церкви со временъ митрополита Климента до митроп. Кирила II. 
Христіянское Чтеніе, 1857. ч. 1.) 

Волинскій. Объ участіи духовенства въ государственн. д-Ьлагй 
древней Руси (Дух. Бес-Ьда 1863. 21. 25.) 

! ) Я. Думитрашко. Содійствіе духовенства просвіщеній» русскаго 
народа въ древнія времена. (Руковод. для сельскихъ пастырей. 1861 
№ 13). 

Ж. Соколове. О духовенстві въ древней Руси (Прибавленія къ тво-
»решямъ св. Отц. 1860. ч. 19.) 

О борб-fc христіянства зъ язычествожъ » Россіи. (Правосл. Со-
*бес. 1865. II.) 

А. Покровскій. Старинный бытъ русскаго духовенства. (Правосл. 
Собес. 1871.0 

. 2 
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Про величечне культурне значіння такого унормування', 
відносин Церкви до держави, якого підвалинами були об-
говорювані устави в домонгольській добі, дає свідоцтво-
обширна відносна література, *) в якій находимо також 
і твір галицького Українця (И. Г у ш а л е в и ъ : Взаимн. 
отношенія рус. церкви и гражд. власти въ ХІІ ст. — Зоря-

, Галиц. 1860). 
Через ряд століть тревали на Україні благодатні, 

наслідки тих уставів, їх память і традиція впливала на фор-
мування загальної думки в народі про правильні взаїмні 
відносини Церкви і держави. Щойно погубний вплив Москви 
підкопав і в значних розмірах перетворив цю загальну 
думку, промощуючи шлях для хибних переконань про мо-
ральне управнення світських чинників накидувати Церкві 
свої порядки.*) 

Православна Церква на Україні, колись ситуована зав-
дяки Уставам Володимира і Ярослава так, неначеб мала 
власну законодатну власть — стає по підчиненню її росій-

JB. Ж. СераЪееичъ. Объ. исторической роли русскаго духовенства-
(Русс. Юрид. древности,, 1896. Т. II. вып. II.) 

Л. Лохвицкій. Очеркъ церковной адмииистраціи вь древней Россін 
(Русскій В-Ьстник-ь 1857. VII. X.) 

E . Качалок. О духовенстві до Петра В. ( 6 значеній Кормчей, 
1850). 

!) И. Б-Ьляееъ. Обществнное значеніе христ. церкви на Руси до. 
Монголов®. (Журн. Мин Нар. Проев. 1856. № 7.) 

Ж. Дьяконовъ. Къ исторіи древне-русскихъ церк.-обществеиныхъ 
отношеній. (Истор. Обозр. 1892. III) 

Ш. Субботит. Объ отиошен!яхъ духовн. русс, къ князямъ съ XI 
до половины XV в. (Прибавленія къ Твор. св. Отцовъ, 1858, т. 18.) 

В. 1С. Церковь въ отношеній к-ь уаственн. раввитію древней Руси 
(Правосл. Собес. 1880. II) 

И. С. О церковножъ судоустройств-Ь въ древней Россін. Спб. 1874.. 
П. Милюковs. Церковя. очерки по исторіи русской культуры. Спб.. 

1897. II. 
') Состояніе русек. духовенства въ XVHI в. (Правосл. Собесід— 

явяъ 1863. П) 
Объ отношеній гражд. власти къ русс, духовенству въ XVIE 

и XVIII в. (Правосл. Собес. 1863. II—III) 
О. Б. Благовидовъ. Обер-ъ-прокуроры св. Син. въ XVIII и [пер. пол .̂ 

XIX ст. (Правосл. собес. 1897—1899. Окремо вид 1899. II. вид. 1900).. 
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ській державній Церкві нічим иншим, як одною з галузей 
державної адміністрації.1) 

Це очевидно не перешкоджувало російським ерархам 
писати панегірики про найбільших сатрапів і гонителів сво-
боди Церкви, як про .оборонців чистоти віри* і „благо-
чннія церкви". ') 

Крім Уставів князя Володимира і Ярослава та згада-
ного Уставу кн. Василія заховалися з тої доби ще инші 
княжі постанови, що не мають вправді значіння законо-
датиих актів, але також мають значіння для історії кано-
нічного права, як прим, грамота Великого князя Мстислава 
Володимировича і його сина Всеволода Мстиславича для 
Новгородського С. Юрського монастиря зл іт около 1128— 
1132*) і довгий ряд грамот з пізнійших часів, яких збірку 
опрацював Горбунов.4) 

Старанною критичною публікацією і описом памятни-
ков церковного права з того часу на руських землях занявся 
перший А. С. Павлов, котрий позредаґуванню Згаданого пер-
шого видання збірки «Памятники древне-русскаго канон, 
права" з р. 1880 видав ще відтак в 1890 р. »Неизданные памя-
ти. русск. церк. права" (Журн.Мин. Нар. Просвіщеній 1890 X). 

!) Т. Барсов*. Сборника» дійствуюпщгь и руководственвых» цер-
ковныхъ и церковно-гражданскнхъ постановленій по відомству правосл. 
кспов-Ьданія. Т. I. Спб. 1885.. 

Григорович*. Обаоръ общих-ь законоположений о содержаніи 
правосл. духовенства въ Россіи со времени введеній штатовъ по ду-
ховному ведомству. Спб. 1867. 

') .Законодательство Петра Велжкаго относительно чистоты rfepw 
« благоч. церк." в Правосл. СобееЬдн. 1864. III. 

*) Митроп. Ееггній. ПрикЬчаиіЯ на граж. Вея. кн. Мстислава Вла. 
диміровича и сына его Всеволода Мсти сл. (Вістяиігь Европы .1818. 
№ 15, 16. Зап. и Труды Моек- Общ. Ист. 1826. III.) 

Л. Кекчинъ. Замічанія на Грам. В. кн. Мстисл. (Списокть русск 
памяти. 1820.) 

N. N. Новые списки церк. устави, грамотъ Новгор. княгя Всево-
лода Мстиславича (Прав. Собес. 1861. IH). 

4) А. Горбуновъ. Льготныя грамоты жалованныя монастырямъ 
я церквамъ XIII—XVI в. (Архивъ исторических^ • практических!» свЬ-
д-Ьній относящихся до Россіи („Архивгь Качалова") Спб. 1858, 1860, 1861. 
га. І. VI.) 

пор. Прессе. Штрій. Русскіе монастыри въ періодь монгольский. 
(Христ. Чтеніе. 1861. И.) 

Ростиславом. Опыть изсл-Ьдоваиія объ имущества!» н доходахъ 
нашвгь монастырей. Спб. 1876. 
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Першим твором канонічного письменства в властивому 
значінню, aio повстав на українській землі належить вва-
жати „Посланіе Льва, митрополита рускаго объ опр^сно-
кахъ*, над яким треба нам дещо спинитися. 

В згаданій вже другій части видавництва „Памятники 
древнаго русскаго кан. права" під ч. 2 . г ) находиться кри-
тично виданий текст того першого на українській землі, хоч 
в чужій — а саме грецькій — мові писаного каноністичного 
трактату: 

„Лїоугод fietoorcolicov сРа>оіа$ яддд ' Рмциіоьд ìnxoi Хагі-
vovg jteql гш' dCwiWv". 

Головною основою трактату є аргументація, що при 
Тайній Вечері ломив і благословив Христос звичайний, т. є. 
квасний хліб, бо в той вечір не було ще жидівських свят 
Пасхи. Щойно слідуючого дня вечером заходили ці свята, 
коли тіло Христа зложено до гробу. А слова Христа, що 
бажає з учениками „цю Пасху" празнувати відносяться не 
до старозавітної, жидівської Пасхи — але якраз до цеї 
новозавітної Пасхи, яка началася Тайною Вечерою. 

Також текст св. Письма не лишає ніякого сумніву, 
що Христос ломив тоді і благословив звичайний „хліб" — 
а не опрісноки. 

На тих основних гадках опертий є цей довший трактат, 
що заключає полеміку проти уживання опрісноків при при-
ношенню евхаристійної жертви. 

Про чимале значіння, яке приписувано цьому трактатові, 
свідчить його незвичайне поширення. Д о тепер найдено аж 
14 рукописів цього твору з XIV—XV ст., а саме крім 
Московської синодальної бібліотеки найшлися його руко-
писи серед грецьких кодексів з того часу в В е н е ц і ї 
(М і n g a r e 11 і: Qraeci codices apud Nanios patricìos Venetos 
asservati Nr. 350), в Г е н у ї (Bibl. Missione Urbana di S. Carlo 
Saul), в М е д і о л я н і ( M a r t i n i e t B a s s i : Catalogus 
cod. Bibliot. Ambrosiane 1906 II 640), в р.и м с ь к і й В а т и -
к а н с ь к і й бібліотеці, а виїмки з, тамошнього рукопису 
e наведені в многоважнім творі з XVII ст. L e о А 11 a t і u s: 
De Ecclesiae Occidentalis atque Orientalis perpetua consensione 
— Libri tres. Coloniae Agripp. 1648 — a саме Lib. II cap. II) — на 

О Русская Историческая Бкбліотека, Томъ XXXIV. Выпускъ пер-
вый &г., 73. 
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горі Атос в Лаврі св. Атанасія і в монастири 'Щцб* (Lam-
bros: Catalogue of Mount Athos II Nr. 4502:) в К о н т а н т и -
н о п о л і (в бібліотеці „святогробського подвіря". Nr. 404 л. 
9—14 А. И. Пападопуло — Карамевс: Чекової. Вфію». IV. 359.) 

Твором митрополита Льва займаються обширніше з ро-
сійських письменників Н. И. П e т р о в ъ (в творі: „Описаніе 
рукопнсныхъ собраній Кіева" І. ст. 147) і А. С. П а в л о в ъ 
(в творі „Критическія опыты по исторіи древней греко-
русской полемики противъ Латиніянь*. Спб. 1878. ст. 115— 
132. Отчетъ о XIX. прис. премій Гр. Уварова). Еп. Ф и л а -
р е т ъ (Временникъ Московск. Общества Исторіи и древ-
ностей 1850 кн. V, ст. 1—18) та Е п . M a к а р і й Исторія 
русск. Церкви I ст. 136—143). 

На Заході, де вже від XVI ст. з часів Т і 11 e t а і G e n -
t i a n Н e г V e f a !) начали появлятися щораз більшої на-
укової вартости критичні видання грецьких жерел каноніч-
ного права — інтересувалася наука також його памятниками, 
що повстали на Україні. 

Доказами на це може бути наведення в творі Alla-
t iusa в першій половині XVII ст. уступів з трактату ми-
трополита Льва як і наведення в творі S. Herberstein'a 
ще в половині XVI ст. (Rerum Mascovitarum Commentarli,— 
Basileae, 1558) Уставу св. Володимира і то згідно з найстар-
шими його текстами. ») 

Посланіє митр. Льва розпочинає собою цілий ряд по-
лемічних писань з того часу (у рос. авторів званих „древняя 
греко - русская полемика"). Остають вони в тісній звязи 
з византійським впливом8) і звісними в історії спробами 

і) Епископ зі St. Brieuc Jean de Tillet. SS. Apostolorum et SS. Con-
ciliorum canones. Parisiis, 1540. 

Епископ Tappatomi Antonius Augustinus. Collectio XXV llerdae, 
1567. Gentianus Bervet видав латинський переклад виданих Tillet-o* 
в грецькій мові т. з. апостольських канонів і канонів тринадцяти соборів 
До того видання долучено ще латинський переклад Номоканону „Фотія", 
кожентаря Вальсамона і деяких канонічних посланій. Ця збірка вийшла 
в Парижи 1561. р. 

і) Перепечатано в A. StarczewsU: Historiae Ruthen, scriptores exteri 
saec. XVI, vol. I, pag. 32. / 

*) MblCOéCKÌV. Древнее русское церковное право въ связи с» пр. 
•яаант. Правосл. Собес. 1862 I, II. 1863 II, III. Значеніе вост. дерк. зако-
•оположеній жъ исторіи русской Церкви. Христ. Чт. 1852. I. 
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римської пропаганди, — ці письма є грецького походження 
а не оригінальні і не мали ані такого впливу ані не пред-
ставляють собою такого значіння як пізніша полемічна 
література XVI і XVII ст. 

Автором посланія був — як деякі автори, прим. Возняк 
кажуть — перший, але коли числимо Михайла І (988—992), 
то другий з ряду київський митрополит Лев, чи радше 
Леонтій1), якого укр. письменник Ігнатій Стебельський') 
(у котрого Михайло І наведений в часі 990—1020. р.), наво-
дить як наслідника Михайла І з тим, що занимав митропо-
личий престол від 1020—1033. Та новіші дослідники подають 
миші дати. В згаданій другій части видання „Памятники 
древн. русск. кан. права" наведено цей памятник з датою 
„около 1004", — а Д-р Юліян Пелеш (т. І, 151) подає час 
занимання митрополичого престола Леонтієм від 992—1004 
з тим, що по нім наступив грек Іван І. (1008—1033). 

В тім самім виданню наведено (під ч. 3) з поданням 
часу між 1062—1072 другий памятник того самого рода: 
„Стязанів съ латиною Георгія митрополита кіевскаго". На-
печатано його там по одинокій, дотепер звісній рукописі 
з XV ст., яка переховується в Петроградській Духовній 
Акад. Соф. № 1285 ЛЛ. 102—106.3) Видав його вже вперше 
митр. Макарій (в журналі „Христ. Чтеніе" — 1855 ч. II. 
320 - 325), а наводить його також в своїм капітальнім творі 
„Исторія русской Церкви" т. II. (ст. 332—336). Автором 
цього полемічного трактату був пятйй з ряду київський 
митрополит Юрій І, котрий після згаданого спису Ігнатія 
Стебельського, як також після історії Юл|яна Пелеша за-
нимав митрополичий престол в часі між 1068—1080 *) 
і з роду був вже Українцем, а не Греком. 

Стязаніе съ латиною" — це вже оригінальний україн • 
ський каноністичний трактат, але не е він першим українським 
оригінальним каноністичним писанням, бо першими такими 

l ) І. Peiest.- Gesch. der Union. Wien 1878. I. ст. 101 називає його 
в шмецькім тексті „Leontius". 

>) „Dwa wieikie swiatia" И. Wyd. Tom III, Lwöw 1867 ст. 118. 
Я. 11. ІІетроп. Опис, рукоп. собр. въ Кіеві. Юевъ, 1891. 

*) „Dwa wieikie swiatia" II. wyd. Lw. 1867 ст. 118; I. Pelesz, op. cit 
II. 161. 
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оригінальними українськими творами були писання поперед-
ного київського митрополита Іляріона. 

І так в згаданій другій части збірки „Памятники древн. 
русск. кан. права" наведено під ч. З з поданням часу пов-
стання 1051. року памятник під заголовком „Исповйданіе 
вйры митр, кіевскаго Иларіона съ записью о его постав-
леній". Ця „pxofessio fidei" заключає менше більше те саме, 
що міститься в „символі віри" — але уклад гадок є зовсім 
самостійний, оригінальний і юристично стислий. 

Напечатано цей памятник по одинокій до тепер звісній 
рукописі з XVI ст., яка переховується в МоскОвскій Сино-
дальній Бібліотеці N 591, листи 199—203. Видав його вже 
вперше Горский в творі „Прибавленія .къ Твор. св. Отецъ". 
1844. II. ст. 253 seq. і в творі „Памятники временъ В. Кн. 
Ярослава" — Москва, 1844 

Автор цього памятника, Іляріон, перший митрополит 
"Українець з уродження, вступив на митрополичий престол 
в 1051. році і після спису Ігнатія Стебельського *) занимав 
його до 1068. року. Ті самі дати подає історик Юліян 
Пелеш. 

Але деякі новіші дослідники ставлять дату його смерти 
вже на 1055. рік. Митрополит Ілярїон був заразом найвизнач-
нішим представником тодішньої- української проповіди. 

Вісток про його життя маємо мало. З „Початкової Літо-
писи" відомо, що за Ярослава Мудрого був він священиком 
•при церкві св. Апостолів у Берестовім, що був „благ, кни-
жен і постник", ходив з Берестового на Дніпро, на горбок, 
де відтак станув Печерський монастир і там молився, був 
там великий ліс. В ньому викопав Іляріон печеру на два 
сяжні і сюди приходив відспівувати часи та молитися пота-
ємно. Знав основно біблійні пояснення, гаґіографію, імовірно 
таксамо і грецьку мову. 

Іляріон перший з Українців заняв 1051. р. високе ста-
новище митрополита без співділання царгородського патрі-
арха. В 1055. р. згадується вже київський митрополит Ефрем. 

Деякі історики твердять,- що Іляріон уступив з митро-
поличого престола під напором патріярха, та що не помер 
-•в 1055. р., але вступивши до печерського монастиря, роз-

1) „Dwa wielkie swiatìa" ст. 118. 
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винув там енергійну діяльність під іменем Нікона, названого' 
Великим. *) 

Крім згаданого „Ісповідання" походить від нього дру-
гий твір, значно більший. Цей другий твір Іляріона має заго-
ловок: „О законі» Моисбемъ дан-Ьмъ и благодати и истина, 
Іисусь Христосъ бывшимъ и како законъ отьнде, благодать 
же и истина всю землю исполни и вЪра во вся языки про-
стреся и до нашего языка русьскаго, и похвала кагану на-
шему Владимиру, отъ него же крещени быхомъ и молитва 
къ Богу отъ всея земли нашей". 

Коротко звичайно називають цей Іляріонів твір „Слово 
про закон і похвала кагану Володимиру". 

Слово Іляріона було вельми популярне на східно-сло-
вянських землях, його переробляли, скорочували і допов-
няли. Наслідком змін в складі і текті є чотири редакції.. 
Виявило воно вплив на деякі памятки великоруської літера-
тури, а сліди впливу „Слова" находяться і в Галицько-во-
линській Літописи. 

„Слово" читалося в день памяти св. Володимира. Сліди 
користування „Словом" добачують і в „Житії великого Жу-
пана Неманя", яке написав в ХНІ ст. сербський письменник 
Доментіян. *) 

Печерським Ігумен Теодосій (около 1062)? 
Византійська риторика була на Україні штучною ро-

стиною, мало відповідала вимогам життя, а невисокому рівне-
ви тодішньої освіти відповідали більше проповідники в роді 
Теодосія Печерського. Вістки про цього знаменитого ігумена 
Печерського монастиря маємо: 1. із його Житія, написаного 
літописцем Нестором, яке дійшло до нас в списку з XII ст. 
2. з „Початкового Літопису". 

З числа збережених поучень, приписуваних Теодосієви,. 
однозгідно признають його авторство семи великопостним 
поучениям: 1) на вторник третього тижня посту, 2) на середу 
тогож тижня, 3) на Часах про терпіння і любов, 4) на Четвер 
тогож тижня про терпіння, любов і піст,. 5) на Часах про 
терпіння і милостиню, б) на штницго тогож тижня про 

') М. Воаняк. Іст. укр. літ. І. 124—126. 
') М. Лозняк. Іст. укр. літ. І. 131. 
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терпіння і покору, 7) на Часах про ходження до церкви. 
Без сумніву належить Теодозієви »Поучения Келарови* гіри 
поставленню його на службу в монастирі. 

З огляду на те, що Теодозій наслідував Теодора Cry-
дита в житті й письменській діяльности — поучень Теодозія 
було мабуть далеко більше, бо в завіщанню Теодора Сту-
дита є поручения виголошувати поучения не менш трьох, 
разів в тижни. 

Довгий час приписували письменники Теодосієви автор-
ство „Слова про тропарні чарки", котрим невідомий автор 
старався протиділати поганому звичаєви—говорити як най-
більше число тропарів, щоби до кождого випити по чарці. 
Автор Слова дозволює тільки три тропарі чаркам, на по-
чатку пира прославити Христа, перед закінченням Бого-
родицю — а третя, остання чарка в честь князя, .більше 
не велимо". Оказалося, що це Слово є південно-словянського 
походження.J) 

Дальше твором каноністичного письменства того часу 
є „Посланіє Клименту III", написане митрополитом Іваном. 
II (1080—1091), Греком, в часі між 1084 а 1089. р. за князя. 
Ізяслава Ярославича — яке напечатано в цілости в К а л а й-
д о в и ч а „Памятники Россійской словесностиXII века. ст. 
209.г) , 

Історик Юліян Пелеш подає час занимання митропо-
личого престола Іваном II від 1080—1089 і підносить, що 
він відзначався великою вченістю. *) Посланіє Івана II 
спрямоване було до „папи римського Климента НІ* а радше? 
до антипапи, що виступав під тим іменем, бо в тім часі за-
сідав на Апостольськім престолі папа Урбан II (1088 — 1099), 
а Климент III володів щойно в літах 1187—1191. 

Посланіє має рівнож характер грецького полемічного 
письма проти латинської доктрини. 

Митреполит НнкиФор (1104 — 1126) — Грек з походжен-
ня дав своїм каноністичним трактатом відповідь на письмо 
князя Володимира Мономаха, як Латиняне :звідпали від со-

') М. Возияк. Іст. укр. літ. І. 147. 
») Еееолинг. Ö митрополиті іоашгЬ II. какъ сочинителе посланія 

гь Архієпископу римскому Клименту о опрЬснокахь. (Полное собраніе-
сочнненін т. VI.). 

«) J. Petesz І. 161. 
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борної православної церкви" і написав письмо до волин-
ського князя Ярослава Святополковича. 

Були це часи, коли в Царгороді заволоділа від часу 
Керулярія (1054) на ново Фотіянська схизма і в її дусі 
пише також і митрополит Никифор. 

Монах Яків (около 1115). 
Про його життя і писання наука не сказала досі 

нічого певного. Яковови приписують „Память і похвалу кня-
зеви Володимирови, як охрестився Володимир і діти свої 
охрестив і всю українську землю від кінця і до кінця і як 
охрестилася Володимирова бабка Ольга перед Володи-
миром". 

На підставі згадки про Бориса і Гліба в цьому творі 
приписують тому самому Яковови авторство „Сказанія про 
стражданія святих Бориса і Гліба і похвали обом мученикам", 
тим більше, що находиться тут вислів, який відноситься 
до Памяти і похвали Якова Монаха: „А про инші його 
т. є. Володимира чесноти оповімо деинде, а сьогодня нема 
часу". 

Тому самому Яковови приписали Посланіє одного бать-
ка д о духовного сина... до божого слуги Димитрія від много-
грішного черця Якова — розуміючи під Димитрієм великого 
князя київського Ізяслава Ярославича. До того самого Якова 
написав митрополит Іван II „Правило церковне з святих 
книг коротко Якову чорноризцеви". 

Всі ці здогади побудовані на одинокій згадці про того 
монаха Якова в „Повісти временних літ" під 1074. р., щ о Тео-
досій призначив його на свого наслідника як ігумена Печер-
ського монастиря, але на прохання братії визначив иншого, 
та на факті, що над деякими списками Памяти і Похвали 
є вказівки, що написав її монах Яків. Новіші досліди д о 
казують, що монахів Яковів було в тих часах кілька, що 
„Память ,і похвала" це компілятивний твір і невідомо, хто 
писав його як і „Сказаніє про стражданія Бориса і Гліба", 
але що цей останній твір написаний не пізніше 1115. р. *) 

Печорський монах Григорій (около 1096). З часу 1093 — 
1096 походить „Похвала преподобному отцю нашему 
веодосію, игумену печерскому иже есть въ богоспасае-

і) Ж, Вогнях. Іст. укр. літ. І. 163. 
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м*мъ граді, Кіев-Ь" невідомого автора. Несторомъ писане 
„Житіє ©еодосія" звеличуе його вже як преподобного, хоч 
походить ще з перед 1091. р., бо не згадує про перене-
сення Його мощів. На пропозицію печерського ігумена Те-
октиста вписано імя Теодосія в синодик у всіх єпархіях 
і його імя згадували „на всбхъ соборЪхъ*. Це був початок 
установлення загально-церковної памяти святого і згаду-
вання його на литійній ектенії. Імя св. Теодозія увійшло 
вскорі в богослужебні книги та календарі, стихири в його 
честь находяться вже в половині XII. ст. в Новгородський 
рукописах стихир. 

Службу і канони преподобному Теодосієви припису-
ється печерському монахови Григорієви. Його згадує монах 
Полікарп в посланію до печеського архимандрита в опові-
данню про затворника Никиту. Тут оповідає Полікарп, що 
• за Никиту молився Григорій, творець канонів. 

Григорій перебував монахом в Печерському монастирі 
лід кінець XI і на початку XII ст. Крім згаданого при-
писують Григорієви авторство канонів св. Володимирови 
і на перенесення мощів св. Бориса і Гліба та св. Николая. 

Авторство Служби св. мученикам Борису і Глібу при-
писується митрополитови Іванови II. 0 

Клим Смолятич (около 1147—1164) монах-схимник за 
рубського монастиря на Київщині, став в липні 1147. р-
київським митрополитом, коли митрополит Михайло II від-
'їхав до Царгороду і там помер. 

Кандидатуру Клима Смолятича видвигнув проти його 
волі князь Ізяслав Мстиславич. Іпатіївська Літопись опові-
дає, що зі всіх тодішніх єпископів явилася на собор у Київ 
половина, а саме пять, з них найстарший по єпископській 
катедрі, чернигівський єпископ сказав: „Я знаю, що єпископи, 
склавши з себе собор мають право поставити митрополита". 
Але новгородський і смоленський єпископи, із котрих один 
був Греком, не погодилися з тою пропозицією. »Нема того 
в законі, — казали — щоб єпископам ставити митрополита 
без патріярха, але патріярх ставить митрополита; ми не по-
клонилися тобі ані служили з тобою, бо ти не взяв благо-
словення в Святій Софії ні від патріярха, коли поправишся 

і) М. Возняк. Іст. укр. літ. І. 135. 
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і поблагословишся від патріярха, тоді тобі поклонимося; 
нас рукоположив митрополит Михайло, тому не годиться 
нам служити без митрополита в Святій Софії". 

Чернигівський єпископ переконав однак більшість чле-
нів собора словами: „Я знаю, що ми можемо поставити 
митрополита, — і у нас єсть голова святого Климента, як 
Греки ставлять патріярхів рукою святого Івана, так і ми 
поставимо митрополита". Так і „головою св. Климента* по-
ставили на митрополита Клима Смолятича дня 27. липня. 

Деякі єпископи, спротивилися виборови Клима, а таким 
був новгородський єпископ Нифонт,що лишився Його ворогом 
і коли покровитель Нифонта князь Юрій Довгорукий заво-
лодів 1149. р. Київом, Клим з князем Ізяславом утік до 
Володимира на Волині, а по повороті мусів знов вті 
кати, і так опускав Київ кілька разів, коли ворожі йому князі 
займали столицю. Царгородський патріярх три рази поси-
лав своїх кандидатів на київську митрополію, в 1164. р. 
була спроба наклонити патріярха, "щоб затвердив Клима на 
митрополичій катедрі. Але боротьба Клима Смолятича 
0 автокефалію церкви на Україні скінчилася його невдачею. 

В своїх писаннях Клим Смолятич користувався викла-
дами Никити Іраклійського на проповіди Григорія Богослова, 
Шестодневом Івана Екзарха, Богословією Дамаскина,апокри-
фічним Завітом патіярха Юди й толкуванням Теодорита 
Кирського наПятикнижжа. Це вказує на сильний вплив визан. 
тійський і малу оригінальність автора. Літописець називає. 
Смолятича »книжником і філософ ом, якого давніше не бувало 
в українській землі". 

Климови Смолятичеви належить кілька відповідей в зга-
данім памятнику канонічної літератури з часів 1130—1151. 
рр. п. н. „Вопрошанія Кирика" про ріжні казуістичні случаї 
церковної практики. Одно з посланій Клима дало тему не-
звісному близше церковному писателеви монахови Атана-
сієви д о перерібки під заголовком: „Посланіє написане Кли-
ментом, митрополитом руським, Томі, пресв. смоленському" 
Посланіє Клима невідоме досі в оригінальній формі, тільки 
з додатками Атанасія, що злучив в одну цілість Климову 
1 свою творчість. 

Воно ділиться на три части, дві перші без сумніву по-
ходять від Клима, третя імовірно від Атанасія. Зі змісту 
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осланія довідуємося, що пресвитер Тома дорікав, щ о 
Клим хвалився своєю фільософією, покликувався на Го-
мера, Платона, Аристотеля, а легковажив учителя Томи — 
якогось Григорія, що був узнаний авторитетом христіянської 
побожности. Клим відповідає, що коли і писав'фільософією, 
то не Томі, а князеви Ізяславови, якому давав пояснення. 
Григорія вважає праведним, але Тома не розумів Григорія, 
вони оба невисоко дійшли в освіті — а вища освіта конче 
потрібна для кождого пастиря, без неї не можна навчати 
вірних. Святе Письмо має багато місць, які треба виясню-
вати символічно, а це вимагає начитання. 

В другій частині послання Клим дає пояснення висловів 
з Притч Соломона та инших книг. Всі такі місця не мають 
значіння без алегоричного викладу. Тут покликується на 
київських книжників, котрі далеко перевисшають Тому й Гри-
горія освітою і присвоїли собі добре знання грецької мови. 

Кирило Турівськяй (1130—1182 р.) Родився і виховався 
в місті Турові. Хоч походив з богатої родини, не любив 

-богатства, придбав велике знання св. Письма, відтак став 
монахом і віддавався аскетичним умертвінням, навчав 
монахів послуху ігуменови, а якийсь час пережив стовпни-
ком, чи радше замкненим в стовпі неначе в келії, де відда-
вався праці. Виложив богато Божих писань і став славним 
на всій Україні. 

На прохання князя і мешканців міста посвячений київ-
ським митрополитом на єпископа міста Турова, поборов 
єресь т. зв. „Теодорця", написав богато посланій Андрієви 
-Боголюбському, писав проповіди на підставі євангель-
ських й пророчих оповідань на Господські свята та инші 
проповіди, молитви і похвали святим. 

Турів в мозирському повіті був тоді одним з осеред, 
ків культурного життя на Україні в XII ст., наслідком звяз-
ків а Київом і близькосте Володимира волинського. 
Жила тоді в Турові грецька царівна, яка вийшла за укра-
їнського князя, й імовірно на її дворі познакомився Кирило 
з перекладним византійсько-болгарським письменством та 
грецькою мовою. В Турові був монастир св. Бориса і Гліба, 
до котрого вступив відтак Кирило, а єпископом вибрано 
його між 1157 а 1169. Умер перед 1182. р., б о під сим 
•роком згаданий вже його наслідник Лаврентій. 
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Зпоміж його творів дійшли до нас вісім поучень на 
неділі: Цвітну, Великдень, Провідну, Мироносиць, Розслаб-
леного, Слїпородженого і св. Отець, та на свято Вознесіння. 
З чернечих поучень заховалися три: оповідання про чин 
чорноризців Старого і Нового Завіта та два поучення ігу-
менови Василеви, київопечерському архимандритови з 1182 
— надто молитви на кождий день тижня і молебний ка-
нон. Щ е й инші писання приписуються Кирилови та не-
відомо котрому, бо було тоді більше авторів того 
імени. 

Кирило Турівський по мистецьки опанував методи ви-
зантійської богословської думки. Про його життя збереглося 
оповідання Пролога під 28. цвітня. 

Твори Кирила Турівського, що мають важне значіння 
також для- історії української каноністики, були як суча-
сними так і через слідуючі століття високо цінені, про що 
свідчить їх поширення по далеких просторах. Вже в ХШ 
ст. були вони поширені і в Сербії. На Україні і в полуд-
невих Словян прочитувалися при богослужениях для народу 
поруч з установленими на відповідні дні святоотецькими 
чинами. *) 

Найдавніший рукопис творів Кирила Турівського 
находиться в Кормчій Книзі з 1282. р. Ного проповіди вхо-
дили в найбільш поширені збірники, як „Ізмарагд", „Зла-
тоуст* і т. п. та були жерелом нових творів. Перерібки ві-
домі по рукописах XVI і XVII ст. Користувався ними Тран-
квиліон-Ставровецький. Петро Могила скаржився в своїм 
творі „Літос" 1644. р., що до того часу не було друкованих 
проповідей Кипріяна і Григорія Семиволохів („Цамвлаків") 
і Кирила Турівського. 

Юрій Зарубський (около 1150.), так називаний від іме-
ни зарубського монастиря, котрий в домонгольській добі 
досяг більшого значіння, а по татарськім нападі вповні 
загиб. 

Захований по наші часи твір Юрія Зарубського, мо-
наха того монастиря, „Повчінье къ духовному чаду" — має 

») М. Возняк. Іст, укр. літ. 1. 144. 
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форму морального трактату, написаного для молодця, щ о 
забажав мати Юрія духовим провідником. Чернець висту-

п а є проти світських забав того-часу, проти скоморохів, 
весельчаків і музикантів, яких не радить впускати д о хати, 

; радить заступити гуслі псалтирею і поучениями св. Отців 
цей твір має деяке значіння для літератури канонічного 

права.1) 
Вже в тих часах були відомі на Україні два типи, два 

стилі проповіди, обидва перенесені», з Византії- Один мав 
•форму звичайного поучення, другий урочисту форму пане-
і ірика. В творах св. Отців стрічаємо один і другий тип про-
повіди — поучення ділало на розум і волю, урочиста про-
повідь на почування й уяву. Іван ЗолотоустиЙ, Василій Ве-
ликий, Григорій Богослов і богато инших талановитих про-
повідників довели цей другий тип і щодо форми д о висо-
кого ступня оброблення. Одначе коли розцвіт византій-
съкого христіянського красомовства проминув у VIII—X ст.,. 
почали оратори дбати головно про стиль і перемінили цер-
ковне поучення в більше або менше мистецькі риторичні 
вправи перед слухачами. Це византійське ораторство з часу 
його внутрішнього упадку та зверхнього блеску перейшло 
саме на Україну. Коли в самій Византії панував дух компі-
ляторства й риторичної сухости, не що инше перейшло 

, також на Україну. Наші провідники в своїй великій біль-
шости відразу стали на становищі, що вигідніше піти шля-
хом вказування на традиційні правила христіянської релігії 
й моральности. 

Найвизначнішим представником української проповіди 
урочистої форми був митрополит Іляріон, *) заховалося т а -
кож чимале число проповідей з тих часів, що їх автори до-
тепер невідомі, зглядно не зідентифіковані, ці проповіди 
також не без значіння для історії української каноністики. 

Тут належалоби „Похвальне Слово св. Климентови" 
з причини відновлення одним з українських князів — імо-
вірно Рюриком Ростиславичем, около 1194. р. київської Д е -
сятинної церкви, в якій находилися мощі св. Климента Рим-
ського, привезені Володимиром Великим з Корсуня. 

') М. Возняк. Іст. укр. літ. І. 145. 
») М. Вогнях. Іст. укр. літ. І. 125. 
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Сюди належалаби „Похвала князеви Рюрикови", що 
походить з 1199. р. з нагоди переведеної ним будови 
в Видубицькім монастири. 

Важна для історії канонічного права проповідь неві-
домого автора з тих часів: „Слово в першу неділю посту" 
складається з двох частин. В першій говориться про піст, 
в другій наведена історія „свята православія", що припа-
дає на ту неділю. 

Тут належить „Слово на сиропустну суботу", приписува-
не Климови Смолятичеви, де попри грецьких святих прослав-
ляється Антонія і Теодосія Печерських і невинно вбитого Ки-
янами князя Ігоря Ольговича, що став чернцем,—дальше 
„Слово на неділю Всіх Святих", також приписуване Смоляти-
чеви та „Поучения вдень памяти мучеників Бориса і Гліба", 
що появилось в Чернигівщині. 

Всі вони походять з другої половини ХН століття, 
подібно як рівнож невідомих авторів дванадцять про-
повідей на Господські Свята, вісім проповідей на неділі 
Постної Тріоди, Слово Христолюбця і ревнителя по правій 
вірі, Слово утішне д о братії про душевну користь і друге 
Слово про душевну користь — оба під іменем невідомого 
близше Теодора Студита, Поучення про божі кари (напи-
сане, як здається, з приводу наїзду Половців з 1067. р.) — 

.де згадується про тодішні забобони. 
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Др. Роман їїовшевич 

Погляд на укр. канонічну літературу 
(Dr. Rom. Kovgevyc _ De canonicis scriptis ucrainicis) 

(Продовження) 

Для історії канонічного права важне те, щ о на укра-
їнськім грунті мали ми вже в XI ст.- наш „Index librorura 
piohibitorum", а саме в памятнику українського письменства, 
звіснім під іменем: » З б і р н и к С в я т о с л а в а " з 1073. р.1) 

Відтак маємо індекс апокрифічних і заборонених книг 
в однім Номоканоні з XIV ст., який вже вказує також і на 
такі писання, яких не згадують доси відомі грецькі .індекси", 
а з того слідує, що ті заборонені письма є оригінальні укра-
їнські. Відтак в молитвеннику митрополита Кипріяна з XIV 
ст. даний заказ уживання „богоотметних ненавидимих книг*, 
що їх уживали д о ворожіння ,лунники*, .громовики", „тре-
петники" і ин. 

Пізніша стаття про правдиві і фальшиві книги розро-
слася д о грубої книги, звісної під назвою .Кирилова книга", 
виданої друком в Москві 1644. р. 

З того самого згляду в дечім важні е із памяток ста-
рого письменства також .Поучення Володимира Мономаха" 
<прим. поміщені там поучення про .цілування хреста*, про 
відношення до церковної єрархії і т. п.), дальше писання 
Нестора та Київопечерський Патерик. 

П о у ч е н н я В о л о д и м и р а М о н о и а х а , в с т е -
лене в Лаврентієвськйй літопис під 1096. р. злучене тут 
з .Посланієм до князя Олега Святославича* (написаним 
з приводу смерти Мономахового сина Ізяслава) походить 
радше з пізніших літ життя князя Володимира, ( t l l25.p.) , коли 
князь вже почувався близьким гробу, бо висловлюється про 

1) М. Лозняк. Іст. укр. літ. Львів, 1920 І. 105. 
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себе .сидячи на санях", а вже тоді було загальним звичаєш 
на наших землях, що мерців возили як зимою так і літом» 
саньми. 

Зразком поучень були Притчі Соломона, Завіт дванад-
цяти патріярхів, дві статті Святославового Збірника з 1076. р., 
Поучения синам Ксенофонта, Поучення синові Теодори 
і взагалі зразки, принесені з Византії, з яких виробилася» 
традиція таких поучень на Україні. В поучениях Мономаха, 
викладаються обовязки людини супроти Бога, способи, як 
оминати гріхів, а поміж дальшими радами і вказівками на-
ходимо згадку про „цілування хреста", як торжественну фор-
му зобовязання, чи радше його укріплення (.коли цілувати-
мете хрест братії або кому, приготуйте серце, щоб могли 
додержати слова) та про відносини князів до єпископів,, 
попів і ігуменів, які хотів мати Мономах („з любовю прий-
майте від них благословення, не усувайтеся від них, а по 
силі любіть їх і дбайте про них, щоб ви одержали їх мо-
литву до Бога"). 

Писання Н е с т о р а (около 1091) заключають подекуди-
матеріяли, важні для церковного права. 1 так написав він» 
„Чтенія" про життя і мученичу смерть святих страстотерпців 
Бориса і Гліба та „Житіє Теологія". В обох писаннях зазна-
чене імя автора, про його авторство свідчить і зміст творів. 
„Ч т е н і є" написане між 1081 а 1088. 

На вступі Нестор просить Бога дати йому розум, 
оповідає історію спасения людського роду від сотворения 
світа і дійшовши до часу прийняття христіянства на Україні,, 
переходить до самого оповідання. Тут віддалюється від 
византійського зразка, не оповідає про народження Бориса 
і Гліба, мабуть тому, що народилися поганами. Недостачу 
фактичних даних заступає оповідання про побожність і вчи-
тування в божественні книги. В оповіданні про вбивство 
ріжниться в подробицях від оповідання приписуваного мо-
наху Якову і уступає останньому щодо історичної вірности. 

„ Ж и т і є Т е о д о с і я " відбиває корисно від пізнішої 
нашої гаґіографії, в якій нераз зверталося замало уваги на 
факти або уживано тих фактів на се, щоби виславлювати 
святого. При писанню Нестор користувався перекладеним 
Жнтієм Сави Освяченого пера Кирила Скитопольського-

Дрогобицька Духовна Семінарія УГКЦ - www.dds.edu.ua



Погляд на українську канонічну літературу • 486: 

і рядом инших византійських памяток житійного письмен-
ства, писаннями Палладія, Атанасія Александрійського, Ва-
силія Амосійського, Івана Мосха. 

Особливість Теодосія і літературна вартість Несторо-
вого твору спричинили, шо при помочі болгарської літера-
тури зайшов цей твір в сербську, а саме з початком XV ст. 
попав він в пролог сербської редакції, хоч дещо скорочений^ 

К и ї в о п е ч е р с ь к и й П а т е р и к — ц и к л ь гаґіоґра-
фічної літератури, звязаної з найпершим із наших монасти-
рів, це без сумніву оден з найважніших памятників д л я 
історії східного монашого права1) . 

В основу того циклю увійшло приписуване Несторов» 
(без достаточних доказів його авторства) „Сказаніє" про-
перших печерських чорноризців. 

Ядро Патерика творить дальше С и м о н а ; Слово про 
будову печерської церкви, і тогож Симона Посланіє д о 
Полікарпа та Посланіє Полікарпа д о Акиндина. 

Про Симона відомо, що він був постриженцем Печер-
ського монастиря, а пізніше ігуменом володимирського мона-
стиря Різдва Богородиці, вкінці єпископом володимирським 
і суздальським. Написання Симонового Посланія до Полі-
карпа (чорноризця Печерського монастиря) припадає на час 
межи 8. вересня 1225 а смертю Симона т. є 22. мая 1226: 

Основна, первісна редакція Патерика не дійшла до-
наших часів сама, тільки з пізнішими додатками. В 1406. р. 
виготовлено список Патерика в Київі для Арсенія, епйскопа 

І) Ж. Д. Шляевъ. Обь общественномъ значеній христ. церкви Я ЄЯ" 
учрежденій на Руси до монгол, ига. (Журн. Мин. Нар. Лросйіц. 1855. 
ч. 91, 1856 ч. 7). 

Дреосв. Макарій. Русск. монастыри въ періоді монгольскій. 
(Христ. Чтеніе 1861, II). О значеній монашества въ исторіи Россіїг 
Дух. Бес. 1869, № 49—51). 

Petese. Gesch. d. Union, I, 220. Про Лавру печерську і устав сту-
дитський I, 228, 442. „Blütezeit und Verfall" І, 595. 

X. Ж. &ötz. Das Kiever Höllenkloster als Kulturzenttum des vor-
mongolischen Russlands. Passau, 1904. (Рецензія С. Розанова в .Изв-Ь-
етія отд"Ьл. русск. языка и словесн. Имп. Акад. Наукъ XIII, 4). 

Возняк. Іст. укр. літ. I. 161-172. II. 108. 
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тверського, цей список т. з. „Арсенієвська редакція" був 
доповнений вже Службою Теодосію Печерському, Житієм 
Теодосія (за Нестором) і Похвалою Теодосію Печерському. 
В половині XV ст. додано до тієї редакції запозичені з Київо-
яечерського Літопису: Оповідання про початок Печерського 
монастиря. Слово про перенесення мощів преподобного 
Теодосія, Поспаніє Теодосія великому князеви Ізяславови 
про віру, про Нифонта та про попа Василя, деякі вістки 
про Антонія Печерського і ин. 

Ті доповнення увійшли в два списки, які 1460 і 1462. р. 
велів виготовити уставник Печерського монастиря крилоша-
нин Касіян, тому так Доповнені списки мають назву „Ка-
сіянівської редакції" першої і другої1). 

В XV ст. увійшли д о Патерика статті зі Софійського 
Временника про перших українських князів, про перші часи 
укр. Церкви і Посланіє митрополита Фотія в Печерський 
монастир. 

Як приналежні до часу тієї нашої першої доби кано-
вістичного письменства належить тут навести ще короткі 
трактати: ,поучения" або »постановления" деяких єрархів 
тієї доби, видані ними в сумнівних питаннях — літургійних 
чи взагалі правних. Деякі з тих памятників канонічного 
права є точніше означені щодо часу свого повстаннй 
і є звісно, від котрого єрарха походять, а що до деяких, 
е невідомо, з котрого часу і від котрого єрарха походять, 
але вносячи з рукопису, в якому їх найдено та инших даних, 
можна їх напевно відносити д о нашої першої доби. І так 
в згаданому вже VI томі видавництва „Русская историческая 
библіотека" (видання II, Дополненія. ст. 347, № 2 находимо 
подане під 1166. ̂ р. марта 13: „Поученіе новгородскаго архі-
єпископа Ильи (Иоанна)". Тому памятникови посвятив А. С. 

авлов окрему монографію: „Неизданный памятникъ цер-
ковнаго права XII в1Ька"(в Жур. Мин. Нар. ПросвЪщ. 1890. 
октябрь). В тімсамім VI. томі (ст. 75) наведений є під № 4 
збірки памятник під заг.: „Постановленіе Иліи арх. вовго-
родск и неизвістнаго б1>лгородскаго єпископа по двумъ 

') Друга Касіянівська редакція є основою печатаного виданая 
польською мовою з р. 1635 і церковно-словянських видань, що появлялися, 
почавши від 1661. року. 
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случаямъ при совершеніи Літургій". Цей памятник, постав-
лений щодо часу повстання між 1164 а 1168. рр., видано по 
рукопису із «Синодальної пергамін. Кормчої" Л. 507. 

В тімже VI томі (ст. 119) наведений сп ід № 10 збірки 
памятник під заг.: „Поученіе духовника исповідающимся 
сыномъ и дщеремъ духовнымъ", виданий із „Румянцівської 
перґамінової Кормчої" з XIII. стол., рукопис № 230, лист 
102. і із «Кормчої Московської Духовної Академії" з XV 
стол., рукопис № 54. 

Після висказу впорядчика збірки проф. Бенешевича 
цей памятник „принадлежитъ глубокой древности". 

В тімже VI томі (ст. 127) наведений є під № 11 збірки 
памятник під заг.: „Заповідь епископамъ охраненіи церков-
ныхъ правилъ": 

Цей трактат видано з двох рукописів, а саме із т. „со-
фійської-^ і „чудівської" перґамінових Кормчих — а з того, 
що находиться він при згаданих „Постановленіях Иліи" 
— вносять, що походить з тих самих часів. 

В тімже VI томі (ст. 835) наведений під № 122 збірки 
памятник під заг. „Наставленіе духовнику о принятіи кающих-
ся* і тамже (ст. 847) наведений під № 123 збірки памятник під 
заг.: »Епископское поученіе князямъ и всЬмъ православнымъ 
христіянамь о противуестественныхъ плотскихъ грЬхахъ, 
ротиичестві и подражаніи иновЪрческимъ обычаямъ" — на-
лежить після висказу впорядчика віднести до дуже давних 
часів („ должны принадлежать глубокой древности)". 

Вони видані з новгородських списків з XV століття 
з рукописи 1285 Спб. Духовної Академії. Про них згадує 
С р е з н е в с к і й : Малоизв-Ьстн. памяти. «Л£. ЬІХ (Правосл. 
Собес. 1860, ч. І). . 

М о н а х о в и Т е о д о с і є в и , грекови, що жив в Київі 
в половині XII ст., належить переклад з грецької мови на 
церковно-словянську посланія папи Льва І до царгород-
ського патріярха Флавіяна про єресь Евтихія. Тому мона-
ховиТеодосієви приписують 0 також трактат »Слово о в-ЬрЪ 
хрестьянской и латинской", (рукописна традиція хибно вва-
жає автором се. Теодосія Печереького). 

Щодо полемічних писань проти латинян згадати на-
.лежить, що в найдавніший український літопис увійшло 

1) М. Возняк. 1ст. укр. літ. І. 69. 
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в перекладі письменське грецьке оповідання про „Петра 
Гугнявого", а дісталося туди із найда ніш „Палєї. і) 

Зі всего сказаного можна бачити, що в цій найдавні-
шій добі українського письменства — з часу перед татар-
ським нападом — можемо виказати памятки'каноністичного-
письменства в далеко більшій скількости, як котрий инший 
словянський народ. 

Та є доказане, що в тім часі, хоч Греки засівали зерна 
схизми, українська церковна єрархія була ще — католицькою; 

Друга доба українського каноністичного 
письменства 

Нова доба каноністичного письменства — після нашого 
поділу друга — починається синодом, що відбувся в Воло-
лодимирі над Клязмою 1274. р., а його скликав митрополит 
Кирило III якого деякі історики називають Кирилом II. 
Спірне це питання, ще від XVII століття непорішене2). 

"Нашою річю є дати короткий конспект каноністичного 
письменства тієї доби. Начинається вона впровадженням на 
наших землях Кормчої Книги, привезеної від полудневих 
Словян і переможним впливом византійської каноністики на-
землях України. 

Ось коротка характеристика доби, що началася Воло-
димирським синодом. 

4) Під назвою „Палєя" звісний є літературі історичний твір, що 
має заголовки: „Книга бьггія небеси и земли" або „Очи палейныя". 

Держачися історичної нитки в переповіданні біблійних подій, дово-
дить до царя Давида, — та міняв часто біблію на апокрифи, перекручуе 
біблійні імена або зміняє порядок біблійного викладу. 

Визначне місце серед компіляцій, що повстали на Україні: в XIV" 
ст. занимав т. зв. „Толкова Палея" або „Бьітіе толковое на Іудея". 6 це 
інтерпретація старого завіта, якої пояснення звернені проти Жидів при 
кождій нагоді. Починається сотворениям світа. Первісно доходила до 
початку панування Соломона. Оповідання її скомпільоване з біблії апо-
крифів, а ексеґеза на основі богословських творів ріжних авторів. (Ibi-
dem І. 92, 264). 

,) Розенкампфъ. Обозр'Ьніе Кормчей Книги. Москва 1829. Примізча-
нія ст. 191. 
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При тім однак згадати належить, що Володимирський 
Синод не був першим церковним синодом на Руси. 

Автор цінної монографії про історію Кормчої Книги 
'барон Розенкампф1) поміж жерелами (указатель сочиненій 
и источниковъ, Прибавленія № IV) подає між жерелами 
„Церковные акты", а між ними вичислює як найстарші з X 
і XI ст. 

„Соборъ кіевскій, бьівшій при МитрополитЬ Леонтіи 
по случаю умножившихся своевольствъ и разбоевъ въ на-
р о д і 6504 (996) года". 

„Соборъ кіевскій о рукоположеніи всеросійскаго Митро-
полита Иларіона своими Епіскопами при великомъ к н я з і 
Я р о с л а в і Владиміровичі 6559 (1051) года изъ Л і т о п . по 
Никоновскому списку, часть 1, ст. 139". 

Бачимо з того, що першим синодом на Руси був київ-
ський з 996. року, а другим рівнож київський з 1051. року. 
Але їх рішення не мали такого значіння як рішення Воло-
димирського Синоду. 

Як Володимирський синод не був першим синодом 
на Руси, так і „Кормча Книга", - на нім введена, не була 
першою, бо знаємо зі згадок про студію Павлова про 
„Первоначальный Номоканон", які були перші тексти цер-
ковних правил на руських землях. І перший спеціяльний 
дослідник Кормчої Книги згадує про ті тексти*), але sensu 
stricto" Кормчою Книгою зоветься в літературі текст, вве-
дений на Володимирськім синоді. 

і) Розенкампф.и.ОбогрЬяіе Кормчей Книги въ историческомъ виді. 
Москва, 1829. Прибавленія къ указателю, ст. 12S. 

Je. Кулъчинсытй. App. ad Specimen Eccl. Ruth. (Reimpressum Typis 
Mon. Poczajoviensis 1759, ст. 57. наводить що правда „Synodus Kioviensis", 
але з дальших слів „celebrata per Суі ilium HI. Metropolitam Russiae et 
per Ep. Dalmatum Novogrodensem etc." бачимо, що тут бесіда не про 
київський а володимирський Собор, тільки Кульчинський назвав його київ-
ським не від місцевосте, де відбувся, але від митрополії, для якої 
відбувся. 

а) Розенкампф*. Обозр-Ьніе Кормчей, ст. 9. 
„Еще упомянуть должно 
1) объ отрывкагь древняго перевода правюгь, существовавшего 

нри Вел, князьяхъ Ярослав-Ь Владимірович'Ь и Изяслав-Ь Ярославич-fe, 
ма который ссылается Новгородскій монагь Зиновій, 
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І тота Кормча Книга має вже обильну літературу. 
Розенкампф (Обозрініе Кормчей. Москва, 1829) звер-

тає у вступі увагу, що Кормча Книга як відносно свого 
складу так і відносно часу розличних перекладів словян-
ських текстів з грецького оригіналу представляє розличні 
типи, а ще важніші з культурно-історичного боку є при-
міщувані в ній в рукописах не переложені, а оригінальні 
статті в нашій мові. 

»Кормча Книга" — це найважніший памятник україн-
ського каноністичного письменства, і то нетільки нашої 
.другої доби" — каноністичного письменства України взагалі. 

Під словами .Кормча Книга" розуміється sensu stricto 
збірник церковних законів, представлений митрополитом 
Кирилом Ш на Володимирськім соборі 1274. р. і з того 
часу заведений на всіх руських землях. 

Але крім самого тексту церковних канонів — отже: 
„Правил св. Апостолів", постанов семи перших вселен-
ських соборів, відбутих на сході, постанов тих десяти по-
містних східних соборів і тих канонів св. Отців, що їх 
постановою кан. 2. Трулянського собору (592. року) при-
знано обовязуючим загальним правом східної Церкви — 
заключає Кормча Книга богато ще иншого матеріялу, щ о 
в розличних Гї рукописах був неоднаковий. Тому розріж-
нюеться поодинокі т. з . .фамілії" т. є. типи рукописних 
Кормчих Книг аж д о часу печатного видання, що наступило-
після т. з. „сербського типу". Значіння Кормчої Книги 
в історії української культури — величезне, як і взагалі 
роля духовенства, відограна в цій історії. 

Щ е перед твором барона Розенкампфа— бо в році 1825 
— появився твір вченого київського митрополита ЕвгеніяЧ 

2) о переводі Аиостольскихъ и Соборныхъ правилъ, который по 
свидЬтелству патр. Іоакима составленъ былъ монахомъ Максвмомъ 
Грекомъ, 

3) о перевод-Ь Апост. правилъ, Вселенскихъ я пом-Ьстныхъ Собо-
ровъ составленноиъ въ 1783. г. переводчикомъ Коллегіи Иностраивыхъ 
д'Ьлъ Уліанинскижь по греческому тексту, поміщеному въ киигё Вете-
regii-Synodicon вей Раайегіае Сапопиш. Переводъ сей находятся въ 
Архіві св. Правит. Синода въ С. Петерб." 

Митр. Евееній, Описаніе Кіевософійсхаго Собора • кіевскон 
ієрархій съ присовокуплешемъ разяыхъ грамотъ в выпвсокъ.Юевъ, 1825 
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(назвиском: Болховитинова), посвячений розглядови київо-
софійської соборної церкви і памятників церковного пись-
менства — між тим в великій мірі — Кормчої Книги. 

Але ще перед 1825. p., отже перед появою згаданого 
твору митр. Евгенія появилася 1808. р. перша російська 
коротка студія над Кормчою Книгою (Дратк іе выписки изъ-
Кормчей Книги и зам-Ьчанія на оныя" — в часописи „Рус-
скія Ведомости, 1808) і праця Копітара: „Die Darstellung 
der russischen Kormtschaia Kniga", видана 1823. року. 

Але праці митр. Евгенія мали для дослідів над Кормчою 
Книгою перворядне значіння, цей митрополит і відкрив, 
в бібліотеці російського канцлера ґр. Румянцева рукопис, 
а саме предтечу „Кормчої Книги" — словянський переклад ' 
твору Івана Схолястика. *) 

Б о перед введеною Кирилом III Кормчою Книгою 
були на українських землях поширені збірники канонів,, 
з межи котрих доховалися в цілости д о наших часів 1) пе-
реклад твору Івана Схолястика в рукописи Моск. Публ. 
Румянцевського Музея № 230, 2) переклад „Номоканону 
в XIV титулах" в рукописи Моск. синодальної бібліотеки« 
М 227. * 

Перший з них, описаний Розенкампфом і Востоковим5)^ 
відносять по письму до XIII ст., а по язику і змісті д о 
епохи навернення Болгар. Рукопис цей списаний на Україні 
— Його прототип в Болгарії, він заключав ще доповняючі 
статті, як а) „Закон судний людем" т. є болгарську компі-
ляцію з Еклоги імператора Льва Ізавріянина і Константина. 
Копронима — та б ) фрагменти твору болгарського пресви-
тера Косми проти появившихся там єретиків „богомилів". 

Переклад „Номоканону в XIV. титулах" (описаний 
А. С. Павловим в його творі „Первоначальный славянорус-
скій Номоканонъ") заключає до-Фотієву редакцію Номо-
канона і належачої до него канонічної синтагми — нема 
в ньому Фотієвої передмови і правил соборів, відбутих 
в справі Фотія. 

і) Гоаенхампфг. ©возрініе Кормчей. Москва, t&29, er. & 
») Boerextrtt. Опиеаніе слав. русскшгь руюшшсеї Руяяяцеввкаго. 

музеума. Спб,, 1842. 
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Повний текст церковних законів, що творять собою 
-так званий „Канонічний кодекс східної Церкви"1) заключає 
щойно Кормча Книга. Митрополит Евгеній вже зазначує, 

.а барон Розенкампф подрібно розпроваджує засадничий 
поділ типів численних рукописів Кормчої Книги на дві „фа 

»мілії", а саме „Кириловську"2) та »Рязанську". 
Притім розличає він ще і третю „Фамілю" - „Кипріяно-

ву" — так названу від імени моск. патріярха Кипріяна 
<1389—1406), д о якої однак причислюється тільки один ру-
копис. 

Новіші російські каноністиs) ділять ці рукописи Корм-
чих Книг на тип »сербський" і тип „руський", а радше 
тими назвами зовуть два перші типи — чи там »Фамілії" 
.звані Розенкампфом рязанською і кирилівською. 

„Сербський" тип характеризується тим, що в тих руко-
писах находиться сам тількй словянський, довершений 
в Сербії, переклад византійських жерел церковного права 
— а в т . з. »руськім" типі рукописів находиться більше або 

.менше статтей, повставших на русько-українських землях. 
Павловъ 4 ) підносить, що вже в XIII ст. до рукописів 

церковних правил, які тоді були на землях київської дер 
жави {»Первоначальний русскій Номоканонъ") додавано 
ріжні жерела русько- українського права як „Руська 
Правда", канонічні відповіли єпископа Нифонта, анонімну 
статтю „Уставъ о брацЪхъ" та канонічні відповіли митро-
полита Івана II. 

Відтак ті — написані митрополитом Іваном II (1080— 
1088) в грецькій мові канонічні відповіди на питання, по-

') Такої назви вживають — зрештою вповні слушно - російськ 
каноністи, прим. А. С. Павлові. Куреь, ст. 179. 

(Источники 1) обще — церковнаго права, 2) обще - русской цер-
кви съ другими православн. Церкв.). 

М. Красножет. Исторія образованія к а н о н н ч е с к а г о ко-
д е к с а г р е ч е с к о й ц е р к в и . — Юрьевъ, 1909. 

ä) Бароні Розанкампфъ. Обозр"Ьніе Кормчей. Москва, 1829. ст. 10. 
8) Прим. А. С. Павлова. Курсь, ст. 112 seq. подібно Н. Суворова. 

Курсъ церковнаго права. Ярославль 1889. Томъ І. часть вторая: Исто-
рическія очеркъ развитія источниковъ церковнаго права. 

4) А. С. Павловъ. Курсь, ст. 113. 
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ставлені київським монахом Яковом 1) перейшли — в лихім 
- словянськім перекладі ~ в многі списки Кормчої Книга1} 
таксамо як і Устав князя Володимира, Руська Правда, ітд. 

Розгляд повстання Кормчої Книги вяжеться тісне 
-з визначною історичною ролею митрополита Кирила Ш 
і постановами Володимирського синоду. ») 

В ціннім творі Др. Юліяна Пелеша »Geschichte dei 
Union" etc (Wien 1878) описано подрібно історію особи 
митрополита Кирила III (І Том на ст. 317—327), тому об-
ширніше не будемо гут її повторювати. 

Обмежимося тільки д о найкоротших конечних згадок. 
Про синод у Володимирі' трактує Пелеиі також обширно 
(тамже І Том, ст. 433 —440), наводячи в цілости (ст. 433—439) 
в латинськім перекладі за ігнатієм Кульчинським *) постано-
ви Синоду як також (на ст. 439 —440) бесіду митрополита 
Кирила д о зібраних отців Синоду9). Ц ю бесіду називають 
„Правилом митрополита Кирила". 

На літературних памятках, особливо проповідях з часів 
татарського лихоліття відбивається покутницький настрій. 
Горе, яке впало на українську землю, духовенство поясню-
вало як кару за двоєвірря. Виступи проти останків поган-
ства на Україні бачимо у вставках у проповіди Григорія 
Богослова і Йоана Золотоусга, а також в оригінальних про-
повідях як »Слово одного христолюбця і ревнителя по правів 
вірі", — з тої проповіди довідуємося про ряд поганських 
богів і службу, їм приношену. „Короваї їм ламають і кури 
їм ріжуть, огневи моляться" ітд. 

І) Yering. Lhrb. HI Aufl. S. 5a 
5) А С Пив гоИъ — Отрывки греческ. текста канонпесетргь отв-Ь-

тввъ русскаго йитрополита Іоанна II (в прял. XXII. т. 3. И«ш. Акад. 
Маук-ь ст 21). 

Про них реферат Калуясняцъкое» в Archiv Air kath. Jfirchenrecht 
XXXV. 474 sq. (тамже ст. 476 його звіт про твор» Калайдовича і митрї 
Макарія). 

Vering. Lhrb. III Aufl. ст. 59. «In vielfach entstellter slarisch-rus-
sisehen Uebersetzung giengen die kanonischen A ntworten des rassischen 
Metropoliten loannes 11. in die meisten kanonischen Bücher der Russen Über* 

«J Гиземкампфъ. ОбозрЬніе Кормчей. Москва, 1829, прижЬч. er. 191. 
«) I. KulczynsM Appendix ad Specimen Ecclesiae Ruthenicae. Romae 

1734 II Ed. Monast Poczajov. 1759. pag. 57 seq. — де затитуловаио-
^Synodus Kioviensis". 

<9 І. КшІсгупШ. Ibidem p. 70 seq. 
2 
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Проповідник нарікає на тодішнє духовенство, що не 
тільки не прої иділало такому двоєвіррю, але часто готове 
було „робити тесаме".1) 

Такий самий характер має теж і Правило київського 
митрополита Кирила III, що увійшло в склад Кормчої Книги. 

В часі обїздки своєї єпархії запримітив він ріжні недо-
стачі в христіянськім життю своїх вірних і вислідом цього 
було „Правило", д о якого долучене також „Поучения єпи-
скопа священикам". 

На початку проповіди автор говорить про нещастя, 
які впали на нашу землю як кара за гріхи вірних, що не 
виповняли правил св. Отців. Тому митрополит радить ви-
стерігатися бісових забав, уладжуваних в святочні дні, в часі 
яких билися навкулачки й нераз убивав один одного» 
Митрополит домагався, щоб не ховати всіх тих, котрі не 
виповнилиб його Правила, а священиків позбавляти ду-
ховного становища за похорон убитих в часі таких ігрищ. 
Від священиків домагається, щоб вони відзначалися висо-
кими прикметами морального життя, береглися пиянства, 
обжирства, сварок, позвів, читання фальшивих книг, а ви-
повнювали свої обовязки. 

Кирило III — сам родом з русько-української землі, 
пізнавав її тим основніше, що обїздив єпархії підминані 
його митрополичій власти і найшов „несогласія многа 
і грубости", походячі з нерозуміння церковних правил, 
„омраченныхъ облакомъ мудрости еллинскаго языка" а). 

Ті слова Кирила III відносилися д о тих жерел кано-
нічного права, які на руських землях до того часу не були 
звісні в словянськім перекладі та хиба тільки в грецьких 
текстах, рідко кому з руського клиру докладно зрозумілих. 

Колиж Кирило III довідався, що в Сербії недавно по-
явився новий словянський переклад грецького Номоканона 
з. толкуваннями—особливо трьох авторизованих каноністів 
Аристина, Зонари і Вальсамона, довершений архієпископом 
сербської Церкви — Савою 3)> та що та нова словянська 

*) Возняк. Іст. укр. літ. І. 259. 
') А. С. Павлок. Курсь, ст. 112. 
3) Сербський архієпископ Сава 1221—1237) переклав Номо-

канон в додатками Фотія і коментарями Аристина, та додав до цьог® 
еирекладу свій кінцевий каноиістичний трактат. 
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Кормча Книга принята також і в Болгарії звернувся д о 
одного, на пів независимого „деспота" т. є князя Якова 
Святослава з прошениям прислати цей переклад на Русь. 

Згаданий болгарський .деспот" походив із Рюриковичів, 
імовірно з галицьких Ростиславичів. 

Він охотно сповнив прошения митрополита Кирила 
і післав йому рукопис Кормчої Книги, а саме копію, зняту 
з примірника, перехованого в болгарській патріярхії. 

В письмі до Кирила III з 1262. року, яке вставлене 
є в руську Кормчу Книгу, назвав він післану ним книгу 
„Зонарою". 

В дійсности була ця нова Кормча Книга перекладом 
канонічного синопсіса з толкуваннями Аристина, але заклю-
чала також і деякі толкування Зонари, хоч Зонара гльосу-
вав не синопсіс, але повний текст правил. 

В порівнанню з „Первоначальним слов, руським номо-
каноном" заключала ця нова Кормча Книга значне число 
жерел, що до тої пори були на руських землях незвісні. 
Так незвісними були два константинопільські собори з 861 
і 879. pp., що відбулися за патріярха Фотія, дальше поста-
нови патріяршого СИНОДУ (Wijcpoi, awodixai) винесені через т. 3 . 

Sfoodog "evdefiovoa, головно в квестіях супружого права1) , 
новелі імператора Алексія Комнина та канонічні відповіли 
(dttoxi>ioeig) і трактати свио/лугціата) грецьких єрархів XI—XIII 
століття. ' і ... ' 

Не зайвим буде додати тут, що крім, канонів, котрі 
входять в склад згаданого вище т. з . „Канонічного кодексу" 
східної Церкви8), уважається формальними жерелами кано-
нічного права тої Церкви (про які тут дальше буде бесіда, 
як про „незвісні" д о якогось часу, а відтак щ^йно сукцее-
сивно приношені на русько-українські землі жерела) також: 

») „Постановленія константиноп. патвіяршаго синода большею 
частію по д-Ьламъ брачнымъ"... А. С. Домом. Курсь, ст. 114. 

s) А. С. Паел еа. Курсь, ст. 109, 110. 
О. Алаесандер Бачиньский. Право церковне. Львів, 1910. ст. 25. 
М. Красножет. Исторія образованія кановическаго кодекса гре-

ческой церкви. Юрьевъ, 1909. 
Idem. Синопсисъ церковньшь правилъ н исторія его обравованія 

(Визаят. Времениикъ, 1910). 
Idem. Толкователи к а н о н и ч е с к а г о кодекса Восточно! 

Церкви: Ариетия-ь, Зонара Вальсамоігь. Москва, 1892, II. изд. Юрьегь, 1911, 
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І. 1) ФфР01 ówodixai, xqIobis, оурєибрата—це рішення, ви-
давані патріархальними синодами (zvrodog 'е»децоіоа) з часу, 
коли на Сході устали вселенські та провінціяльні собори. 

Патріярх, під котрого проводок Видавано рішення, 
оголошував його під своїм іменем. 

2) 'E*%l̂ aiaatixalnaqaarjiisuiaeis—.Синодальні листи" за-
ключають розпорядки синодів про внутрішній лад церковної 
дисципліни. Епископи поодиноких митрополій могли дати 
на них свою згоду або й ні, якщо дали свою згоду, одер-
жували сі розпорядки канонічну силу і повагу синодальних 
рішень: 

3) 'Елштоіаі fregi •xavttviv.&v ілп&їашг — »Канонічні 
листи патріярхів" занимаються розвязкою питань, предложе-
них єпископами або иншими особами. Сі відповіли не мають 
обовязуючої сили, як синодальні рішення, але тільки ха-
рактер опінії в сумнівних квестіях. Вважаються однак важним 
доповненням канонічного права 

II Крім письм східних Отців зачисляються до жервл 
канонічного права, а саме до .приватних жерел" : 

1) письменні запити „'єтотоХаі' 
2) ВІДПОВІЛИ ,'a7C»AQÌaetg, 'atianrfoeig" 
3) канонічж рішення .Ч'ї/рп, h'atts* 
4) розвідки чи трактати поодиноких владик та кано-

НІСТІВ .ІHTOFN^FTARA, FITUZAI*. 

Вони не повстали — як замічає Димитрій Хоматин — 
з рішень синодальних „одх. сігсп віще óoxtuaoòtimfé*, але 
з запитів, ставлених побдиниким каноністам. 

Того рода письма — як Також імператорські закони 
(особливо пізніших византійських імператорів, які не були 
видавані pro foro Ecclesiae) — стали однак через фактичне 
примінювання та вживання жерелом східного канонічного 
права Сталося це зовсім подібно як з принятими в Corpus 
juris на Заході письмами, де находяться також деякі коро-
лівські чи цісарські або від приватних авторів-каноністів 
походячі письма, які фактично набрали сили і поваги кано-
нічного права.г) 

' ) Zhükman, Eherecht der o r i e n t K i rche , W i e n , 1864. с т . 35 . 
*) ZMAma». p. 43. 
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Тут вертаємо до дальшого оповідання про Правила 
митрополита Кирила Ш, зглядно про постанови Володь-
мирського синоду. 

Надіслану книгу представив Кирило Ш синодови, скли-
каному до міста Володимира над Клязмою. Тут цю книгу 
нрочитувано, особливо студіовано заключені в ній уступи, 
иотрібні для осягнення поправи непорядків, що їх ствердив 
митрополит при нагоді своїх канонічних візитацій та сбїз-
дів. Ті місця відмічені у власних постановах синоду. 

Ця представлена на Володимирськіи синоді Кормча 
Книга стала родоначальницею як не всіх — то найбільшої 
частини рукописів українсько-руських номоканонів від по-
слідної чвертки ХШ по кінець XVII ст. 

Одні з тих рукописів представляють собою копію тієї 
Кормчої без всяких доповнень якиминебудь текстами, пов-
ставшими на русько-українських землях. 

Найстарший звісний дотепер рукопис, що доховався 
до наших часів, є списаний 1284. р. в місті Рязані, на приказ 
епископа Иосифа, котрий упросив від тодішного митропо-
лита Максима дати йому оригінал, предложений на синоді 
для зняття з него копії. 

Тому копії такого типу творять »рязанську фамілію* 
— звану також —як то вже вище зазначено — .сербською". 

Другі з тих рукописів повстали з компіляції Кормчої 
Книги, представленої на Володимирськім синоді з „докири-
лівським* номоканоном. 

В них удержаний е первісний переклад повного 
тексту церковних правил, підчас коли кирилівська Кормча 
Книга заключає — як сказано — тільки ґльоеований си-
иопскг. 

Зазначити тільки треба, що в рукописах того другого 
типу, про який тепер бесіда, цей »повний" текст правил 
являється денеде під конець скорочений. 

Але в рукописах того типу находяться всітол кування 
і «ой жерела взяті з нової Кормчої. 

В тих рукописах находяться — як сказано — також 
староруські памятники церковного і державного права — 
як канонічні відповіли Івана II, Правда руська, Устав князя 
Володимира — то-шо. 
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Очевидно ці памятники були дописувані до первісного 
слов.-руського номоканона, а з його переписуванням і вони 
увійшли в списки таких компіляцій Кормчої Книги. 

Найстарший звісний дотепер рукопис такого типу — 
списаний около 1280. року в Новгороді на приказ архієпи-
скопа Климента. З причини, що цей рукопис переховуваний 
був в Новгородській Софійській соборній церкві, названо 
тип Кормчих Книг, списаних після цього типу — „софій-
ською" фамілією. 
І.., А по причині, що находиться в того рода рукописах 
памятники староруського права, названо її відтак «руською". 
Рукописи тієї .софійської" чи »руської фамілії" представ-
лялися до практичного вжитку о много вигіднішими. Вони-ж 
заключали, якщо не зовом повний — то повніший текст 
церковних правил, та — що ще важніше — ще і місцеві 
правні жерела. 

Тому і число рукописів цього типу значно більше. 
З пізніших памятках партикулярного руського канонічного 
права з XV та XVI ст., прим, в постановах »Стоглавого 
синоду" церковні канони вселенських соборів чи св. Отців 
цитуються найчастіше в тексті Кормчих книг софійського 
а не рязанського типу. 

Для тяглости нашого короткого начерку генези Корм-
чої Книги наведемо тут і дальші дотичні події, що зайшли 
вже в часі, обнятім нашою „третьою добою", отже протягом 
часу, обнятого посліди ими десятиліттями XV ст. аж під 
конець XVII ст. 

Від другої половини XV ст. появляються рукописи, що 
значно ріжняться від »Кормчих" і »сербської" і »руської" 
фамілії. Правила наводяться вже не в хронольогічнім по-
рядку як в синтагмі Фотія, але в систематичнім укладі під 
XIV титулів Фотієвого номоканону, а в такій перерібці 
появляються Кормчі книги обох типів. 

Зміст Кормчих книг „руської фамілії" збільшується по-
стійно новими руськими жерелами права. 

Від XV ст. стають на руських землях звісні словян-
ські списки Альфавитної Синтагми1) Властаря, котра в корот-

Як звісно 1335. р. написаної Матеє» Властарем в роду болга-
щигам. 

Уегіпд. ЬЬтЬ. ст, 50. 
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кий час по її появі — під конець XÌV ст. була перекладена 
на сербську мову. 

Альфавитна синтагма не була на Руси в такому загаль-
ному уживанню як у Греків і полудневих Словян, доказом 
того може бути, що з XV і XVI ст.. не дійшов до наших 
часів ані один повний її рукопис, стрічаються тільки фраг-
менти в деяких рукописах Кормчої Книги, 

В тій синтагмі одержала Церква на русько-українєьких 
землях деякі нові, незвісні ще, східні жерела канонічного 
права, якими доповнювано попередйі редакції наших Корм-
чих Книг. 

Очевидно, що від часу, коли стали в місце' рукописів 
входити гіечатанї книги; відчувано Потребу печатного видання 
Кормчої Книги. Таке видання предпринято в Москві в ' тім 
самім році, коли видано російський пріавничий код«Жс:̂ л0-
женіе царя Алекс&я Михайловича"; ^ подібно як по виданню 
„Судебника" Івана Василевича скликано собор (званий „Сто-
главим") з метою видачі „книги церковного уложенія*. " 

Оригіналом для пёчатного видання Кормчої Книги при* 
нято не т. зв. .руський", але „сербський" тип. Причиною того 
було, щб. рукописи того типу заключали' текст' більш по-
травний і ясний, та були однообразні, заключали тільки 
спільні жерела церковного права, признані всіми східними 
автокефальними Церквами, а вибір оригіналу зпоміж ру-
кописів „руського" типу представляв трудність вже ізза 
йамих значних ріжниць між вельми численними примірни-
ками того типу. • • - . . • • 

» Печатания зачалося 7. падолиста 1649 на приказ Алек-
сія Михайловича і благбсловенням московського патріярха 
Йосифа, а скінчилось 1. вересня 1650, але примірників цього 
видання не' пущено в оборот І не допущено до уживання, 
я наслідник патріярха Йосифа — Нікон піддав текст цього 
видання окремій ревізії на соборі. Тут повзято ухвалу, що 
для уникнення спбріз Признається'te видання „неисправнии", 

О. А Волинський. Пр. церк. Львів, 1900- ст. 29. 
Альфавитна сиитаїма видана у видавництві ІРйШі—ДЬЧ% 2«*хауил 

•іт> сі'іда хкі 'іепшу хагйгілу. Том VI. Атени,1860., 
Свлщ. 6. Ж. Шльмитхій. Синтагма Властаря. Москва, 1892. V, 
') В. Строєм. Историч.-юрид. нзслФдованіе Уложенія Алексія Мі -

жашіовича 1649. г., С. Петерб. 1883. 
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для поправи зібрано множество рукописів, з яких один ска-
зався особливо вірним, а крім того бралася під увагу грець-
ка Кормча Книга (ЩМІю*), що належала до єрусалимського* 
яатріярха Паісія, присутного тоді в Москві. 

Та постанова собору міститься в „Послісловін", помі-
щенім в слідуючім виданню печатної Кормчої Книги (стат-
тя наведена по 71 главі Кормч. Книги). 

А. С. Павлов твердить, що в дійсносте ця „поправа*" 
обмежалася тільки доданням деяких трактатів на початку 
і при кінці книги та вельми незначними змінами, що не: 
торкалися тексту жерел, на печатан их в першім т лв. „Йоси-
фовім" виданню.») 

Барон Розенкампф наводить, що між рукописами ру-
яянцівської бібліотеки находиться одна Кормча Книга зчасів 
Унії, списана „по благословенію" православного єпископа 
Гедеона Балабана, кирилівського тилу, та виріжнюегься 
особливою передмовою. Цю передмову патріярх Йосиф-
•омістив в Кормчій Книзі при першім печатанию її, а па-
тріярх Нікон велів картки з тою передмовою знищити 
і заступити трактатом п. заг. „Сказаніє о патріяршем ію-
становленіи". 

Ця передмова представляє якраз значний інтерес для 
Українців, а особливо Галичан, в ній згадується про довер-
шену священиком люблинськнм Василієм працю порівнання 
у̂колисаних наших церковних правил з новим, тоді появив~ 

шимся (155L р.) виданням грецьких текстів в латинськім 
•ерекладі, що появилося в Парижі старанням Ґенціяна Гер-
вета.А рукопис в нашій мові, ужитий цим нашим українським, 
каноністом Василієм, походив з василіанського монастиря 
в Уиеві в Галичині („отъ честныя обители Уневскія"). ') 

ПО такій „поправі* напечатане друге видання, зване „Ні-
конове* — розіслано 15. липня 1653 в числі 1200 примір-
ників для загального ужитку. 

Але і деяке число Йосифового видання Кормчої Книги, 
•спіли скрити перед знищенням деякі особи, невдоволенї 
Ніконовою „поправою*. 

ч Пвялвхя. Курсі, сг. 123" 
Варім* Л и ш и т е . ОбоарМе Коржчсй Книг*. Москво, ІЯ20Ї 

ст. во. 

Дрогобицька Духовна Семінарія УГКЦ - www.dds.edu.ua



Погляд на українську канонічну літературу • 25: 

Ті, що переховали згадані примірники Йосифового-
видання, спричинили відтак до нині істнуючий т. 8В. . ра-
скол" — старообрядчество. 1 так повставші .раскольники" 
постаралися відтак о напечатаны» в Варшаві 1786. року 
з одного примірника Йосифового видання нового видання 
Кормчої Книги, уживаного старообрядцями. 

В слідуючім році 1787 і „Святєйшій Синод управля-
кмцій" державною російською Церквою видав від себе Ні-
конове видання КормчоТ Книги в -Москві, — дальші видан-
ня вийшли теж в Москві в pp. 1804 і 1816.') 

А в році 1888 позволив .Святєйшій Синод" на поновне 
видання Йосифового видання котре напечатано в тім році 
в московській .единоверческой' типографії. 

Ніконове печатне видання Кормчо! Книги заключае 
слідуючі статті,9) котрі розділити можна на дві части*) гл. 
1—42 (.часть канонічна") і 43 71. (византійські закони-
і трактати каноністів). 

і. Чотири історичні трактати: 
а) про установлення автокефальних церков: руської». 

болгарської і сербської, 
б) про хрещення Руси, 
в) про поставлення царем Михайла беодоровича Ро-

манова, 
г) про / вселенських і 9 помісти их соборів. 
II. Номоканон Фотія з пропущенням витягів з Юстиві-

янсыснх законів, та зате зі вступом, що заключае: 
1) передмову незвісного автора Номоканону в XIV 

титулах, 
2) передмову Фотія, 
3) титули „грани* Номоканона з вказанням жерел та 

відтак: 
гл. 1—37 — СинопсІс з толкуванням Аристина, а воде 

куди Зомарн і незвісного толкувателя, 
гл. 38—41 — доповнення до Синбпсіс, 
гл. 42 — заключае 87 глав Івана Схоластика, 

о Vering. Lhrb, III. Aufi. ст. 60. 
«) Л. С. Павлов». Курсъ, ст. 125. 
*) Уагіяд. 1. с. 
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гл. 43 — заключав 3 новелі імператора Алексія Ком-
нина о обрученню та вінчанню подруж (постанови анальо-

- ґічні до „Tametsi" Тридентського Собору на Заході), 
гл. 44 — цивільні закони в 13 титулах, відділені від 

титулів Фотієвого Номоканону — в скороченню, 
гл. 45 — витяги з головних законів Мойсея, 
гл. 46 — „Закон судний людем" — (болгарська компі-

ляція особливо з Екльоґи, 
гл. 47 — полемічний трактат проти латинян монаха 

Никита Стефита з другої половини XI століття, отже з часу 
дефінітивного розділу між Сходом а Заходом, 

гл. 48 — полемічний трактат незвісного автора „о Фря-
з^хъ и прочихъ латин'Ьхъ", 

гл. 49 — »Градский закон" — це повний переклад 
грецького закона IlgóxeiQov імператора Василя Македоня-
нина, співчасного з Фотієм, 

гл. 50 — Закони імператора Льва і Константина: Екльо-
ґа з деякими скороченнями,*) 

гл. 51 — про подруже — складається з двох частей. 
В першій говориться взагалі про условии и і порядок за 
ключення—ця часть взята, як вже згадувано,, Петром Моги-
лою з Catechismus Romanus (Rituale Rom. Pauli V. iussu editum 
Romae, 1615.), в другій части дається поучення для означення 
степенів споріднення і посвоячення, які творять перешкоду 
в заключению подруж а — ця часть взята з грецького ви 
зантійського права, 

') Гляди А. С. Павлом. Первоначальный слав.-русскій Номоканонъ. 
Казань, 1859, ст. 98—97 — подані іст.-літ. жерела — (про ден твір Пав-
лова подає звіт Калужа.щькай в Archiv, f. Kath.. Kircbenr. XXXV, 
200 sq.) 

-) Грецький текст напечатаний в збірнику кардинала І. Варі. • Pitra. 
Iuris eccles. Graecorutn bistorta etnmnumetita.Romae, 1864. , 

! 8) M. Горчаковs. О тайні супружества. Происхождение, историче-
ско-юридйческое значеніе и канон, достоинство 50 гл. печатной Кормчей 
Книги. П. 18S0. 

А. С. Павлов*. 5 0 - я глава Кормчей, как® иггоряческій и' практп. 
ческій нсточникъ русскагр брачнаго права. Москва, 1887. 

И. Вербникові. О 50 гл. Кормчей. Казань, 1891. 
I d e m . Несколько словъ по поводу рецензій на иаслідованіе проф. 

Павлова о 50 гл. К. К. Казань, 1891. 
Др. Вас. Жасцюхъ. Церк. пр. супруже. Перемышль/ 1910. ст. 69— 

75 і 567—577. 
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гл. 52 — про безправні подружа: ріжні трактати визан-
тійських письменників про подружа заборонені через спо-
ріднення або посвоячення, 

гл. 53 — Тбиод ершаеыд — закон церковний виданий 
920. року патріярхом Николаем Містиком про неважність 
четвертого подружа, який поклав конець розєднанню визан-
тійського клира, якого часть станула по стороні імператора 
Льва Фільософа, що заключив четверте подружжа ізза браку 
дітий з попередніх супружеств, а часть по стороні патріяр-
ха, що оголосив це подружа імператора неважним по зако-
ну, самим імператором переділе виданім. Цей закон - як 
акт поєднання мав бути щорічно торжественно відчитуваний, 

гл. 54 — канонічні відповіли патр. Николая Грамматика 
на ріжні питання дотичні здебільша церковних богослужень 
і монашої дисципліни, 

гл. 55 —канонічні відпозіди Никити, митрополита ірак-
лійського на запити Константина, єпископа памфілійського 
Л КІНЦЯ XI СТ. , : 

гл. 56 — Правило Методія, царгородського патріярха 
з IX ст. про спосіб приняття відпавших від православної 
віри в єресь або в нехристіянську релігію назад до церкви 
{.гесопсіїіаио Ііаегеіісогит еі арозіаіагиш"), 

гл. 57 — зовсім не відноситься до церковного права, 
гл. 58 — витяг з правил Никифора ісповідника, царго-

родського патріярха з першої половини IX ст. 
гл. 59 — фрагменти з канонічних відповідей припису-

ваних Іванови, кипрському епископови з XIII ст. 
гл. 60 — Архієрейське поучения новопоставленому свя-

щеникови — одинока оригінальна, а не перекладена, на Руси 
повставша стаття Кормчої Книги, 

гл. 61 — канонічні відповіди Тлмотея, александрійсько-
го патріарха з V ст., що творять доповнення до його 
відповідий, поміщених в першій (т. зв. .канонічній)) части 
Кормчої Книги в 32. главі, 

гл. 62—65 — Правила св. Василія Вел. о монахах, 
гл. 66—69 — зовсім не відносяться до цер. права, 
гл- 70. — Трактат Тимотея, царгородського священика 

о способі приняття в церкву єретиків ріжних назв, 
гл. 71 — виписки з т, зв. „Пандект* грецького монаха 

Нікона Чорногорця з XI ст. про силу і важність цер. правил. 
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На прикінці Кормчої Книги додано: 
3) пояснення о її назві і виданню, 
2) фікційну грамоту імператора Константина Вел. пре 

даровизну римської території папі Сильвестрови та про не-
зависимость духовної ерархії від світської влади,1) 

3) Оповість про відділення римської Церкви від східної. 
По думці тієї оповісти всі привілеї, надані римському 

аапі грамотою імператора Константина Вел., перейшли на 
східну, православну церковну єрархію. 

Патріярх Нікон, що велів помістити в КормчіЙ Книзі 
і згадану »Грамоту" Константина Вел. і слідуючий оо ній 
трактат, покликувався в дтак на неї в своїх стремліннях до 
відповідного його поглядам ситуовання московського патрі-
арха в московській Церкві і державі. Та це його стремління 
спричинило якраз його упадок вже 1658. р., а посередно 
і упадок московського патріярхату за царя Петра Великого.1) 

Зі всего досі сказаного виходило би, що византійський 
ехизматицький вплив закорінився на Україні щойно в нашій, 
другій добі, бо аж до 1270. р. не були звісні на Україні 
ані Номоканон в редакції Фотія, ані долучена до нього 
хронольогїчна синтагма вселенських і помістних соборів, аиі 
великі византійські інтерпретації тамошніх звісних каноні-
«тів XII століття. Щойно на синоді 1274. р. рецитовано їх, 
а разом з ними і звісну .передмову Фотія. 

Проф. Калужняцькнй (в Archiv f. kath. Kirchen-
recht XXXV, 200) подгє за працею Павлова про „Перзе 
начальний сл. рус. Номоканон" також відомостипро російські 
праці Розенкампфа і Макарія і висказується, що першим 
» Київській державі звісним перекладом Номоканона Фотія 
був присланий болгарським деспотом Святославом 1260. р. 
Кнриловн III і оголошений ним на Володимирському синоді. 

В о с т о к о в а „О писаиіе слав, русскихъ рукописей 
Румянцевскаго Музеума", С. Петербурга, 1842—вказує на зга-

*) Вже в актах „Стогла*сго собору" приводиться тасаиа фйи#я» 
граиота, IT грецький текст з обширнимк поясненням« »зводиться в твор 
А. С. Оашлвоа: 

Faaclctdus anecdotorum bysantinorum praecipue ad ins canonicum 
spectanttam. С Петерб. 1898. ст. £1—115. (пор. Вкзантійскій Врея-еин. 
»896. т. III. Вып. 1 ст. 18-92. 

h Рвіеаг. ОевсЬ, d. Union. §§. 48, 47. Stehelski. И. 214. 
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даний нами рукопис, який з огляду на мову і цілий спосіб 
укладу мусить бути віднесений до далеко давнішого часу, 
а який оказує нам тип уживаної на Україні первісної книги 
правил, вільної від фотіянської схизматицької тенденції. 
A Vering') пригадує ученому світови Заходу, що вже Пелеш 
(Gesch. der Union) доказав католицтво первісної української 
Церкви, бо не тільки що загальне поширення хрисгіянства 
Володимиром Великим випало перед схизмою Керулярія, 
але ft канонічні писання Фотія довгий час не були на Укра-
їні поширені. 

О каноністичній діяльности київських митрополитів — 
Кирила III та його трьох наслідників находимо шість окре-
мих монографій в журналі .Православный СобесЬдникъ", 
а саме в річнику 1864, Л» 11: „О церк. кан. правилахъ древ-
нихъ русскихъ митрополитовъ", в річнику 1865. № 1. „Прав. 
Митрополита Кирилла II", № 2. .Прав, митроп. Максима" 
(1283-1308), № 3. .Прав. Св. Петра, митроп." (1398—1326). 
№ 4. „Прав, митроп. Кипріяна" (1376—1406), а в річнику 1866 
№ 2. „Прав, митроп Фотія" (1410 1431). 

В згадуваній вже збірці .Памятники древне-русскаго 
канон, права" *) під ч. 6 находимо: .Опред&пенія владимір-
скаго собора изложенн -я въ грамоті митр. Кирила И 1274 
года". Заголовок в тексті виглядає ось як: .Правило К го-
рила митрополита роуського*) сь шьдъшйхсяепйскоггь 
Далмата нооугордьского, игнатия ростовьско-
го, феогноста переяславьского, симеона полоТь-
s ко го на поставленіе єпископа Серапиона володимир-
екаго". 

Тепер приходиться нам спинитися над особою і творами 
останнього з наведених в тексті цього заголовка владик 
— над особою єпископа Серапіона. 

Обставині/що великороси переписували, переробляли 
та компілювали твори української літератури домонголь-
ської доби, завдячуємо їх збереження до нашого часу, бо 
книгозбірні на Україні стали жертвою воєнних подій. Бо-
гато літературних творів перенесли українські переселенці 
«а північній схід 

») Vering Lhrb. § 19. ст. 58. 
і) Точъ V.. Русской Истор. Бнблїоте** ст. 79. 
г) Правопис: .роусысого" ввертав аа себе увагу. 
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В многих случаях була причиною того обставина, ще 
в давній добі Київопечерський монастир як в пізніших сто-
літтях київська Могиляяська Академія доставляли кандида-
тів на визначні єрархічні становища великоруських і біло 
руських,земель. . • . # 

З часів татарського лихоліття маємо примір такого 
письменника в особі єпископа С ера пі о на. 

По свідоцтву Воскресенського літопису в 1274. р. при-
йшов з Київа митрополит Кирило та привіз з собою Сера-
піона, архимандрита Печерського монастиря. Цього архиман-
дрита висвятив на єпископа Володимира, Суздаля і Нижнього 
Новгорода. Тойсам літопис записав під і275. роком: „Вмер 
володимирський єпископ Серапіон, а був дуже учений в св* 
Письмі. Його поховали в церкві СБ. Богородиці у Володи-
мирі.1) 

Серапіонови приписують сім поучень, але з них певно-
належить йому тільки пять. Це певно тільки мала частина 
того, що він написав, як здогадуватися з його слів: „я бо-
гато разів говорив вам, браття і діти" ітп. 

На те, що сьогодня відомі тільки скупі останки пись-
менничої діяльности Серапіона вказує також обставина, що 
автор монографії про Серапіона Петухов лиш одну з пяти 
його проповідей кладе на київський час, а чотири на час 
побуту Серапіона у Володимирі, хоч цей побут не тревав 
і два роки. Не мож припустити, щоб Серапіон замовк на 
около ЗО літ, бо перша його проповідь, а саме київська, похо-
дить з часу около 1240. р., а на ній замітне сильне вражіння 
землетрусу, який навістив Київ в рр. 1230 і 1236. 

Але і третя проповідь Серапіона вказує на київське її 
походження, бо творить своїм змістом неначе продовження 
першої. 

Надто в них обох уживає до своїх слухачів слова 
„браття", коли у прочих уживає слова „діти", що є доказом 
їх походження з часу, коли був вже єпископом. 

») Є. Птътухою. Серашонъ Владимірекш, русскій пропогЬдяикъ 
XIII. в. Спб. 1888. 

Н. Аристов*. Замітка о поучешяхъ епископа Серапіона. (Труїш 
третьяго археологическаго еь-Ьзда 2.) 

О. Миллере. О древне-русской литература поіотношевію къ татар-
скому игу. (Древняя ш Новая Россія, 1876. VI.) 
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Предметом т. зв. „другої" проповіди є поучения отця 
свої« дітям на тему покути. 

Виступи проповідника, проти чарів і забобонів у чет-
вертій і пятій проповіди промовляють за тим, що вони на-
писані на півночі, в пятій є згадка про руїну Дурацца над 
Адрійським морем, котра лучилася щойно 1273. року. 

Чотири відомі проповіди Серапіона збереглися в збір-
нику „Златая ц-Ьпь", що походить з XIV ст„ а також по-
части в „Ізмараґді", пята проповідь приходить в Паїсіївськім 
збірнику з XIV—XV ст.J) 

Збірники прийшли на Україну з Болгарії разом з при 
няттям христіянства. Входили в них також і оригінальні 
українські писання, але в XIV і половині XV ст. — в часі 
занепаду письменства на Україні — це вже тільки компі-
ляції і перерібки давнішої творчої праці. 

З таких збірників важніші для істориків канонічного 
права „Книги глаголемый' „Златая ЦЬпь" — на поученіе 
всЬмъ крестьяномъ" — де по поучениях про віру і любов 
ідуть відділи про піст, монастирі, єпископа, попів, князів, 
— поучен ня людявости у відношенні до сиріт і служби. 

З українських оригінальних творів увійшли в цей збір-
ник крім письм Серапіона також твори Кирила Турівського. 

Таксамо як „Златая Ц1>пь" важний і другий збірник, 
що появився не раньше XIV ст. та в повнім списку має 
заголовок: „Книга глаголемая Измарагдъ въ нейже всяка 
ухищренія божественныхъ писаній истолкована святими 
Отцы". Всіх проповідей в ній звиш 150, половина з них 
словянських авторів. 

В згадуваній збірці чПамятники древне-русскаго канОн. 
права2) находимо під № 13 „Правило митрополита Макси-
ма" з pp. 1283—1305, під М 14 „Росписаніе степеней род-
ства, препятствующих!» браку* а під Лй 17 „Поученіе митро-
полита Петра духовенству объ епитиміяхь, и вдовыхъ 
попахъ н мірянахг, объ усердіи къ церкви духовныхъ". 

Цей памятник походить з часу 1308—1326. 
Про те, що на руських землях протягом цеї нашої 

другої доби канонічного письменства не тільки присвоюва-
l) М. Возняк. 1ст. укр. літ. І. 262. 
») Русск. Истор. Бабл. Т. VI. ст. 139, 143, 159, 
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-во перекладами каноністичні трактати грецьких письменників, 
але і були змагання також і сам текст цер. правил на ново 
перекладати з грецької мови, не вдоволяючися істнуючияи 
«же давнішими перекладами, свідчить факт, що митрополит 
Кипріян І (1389—1406) довершив нового перекладу канонів 
«ІЗ грецької мови.1) 

Крім Кормчої Книги появлялися на українських землях 
шротягом слідуючих століть ще й коротші збірники канонів, 
,-(з них зладжений головно на основі твору Івана Постника 
т. з. „Номоканон при Більшім Требнику" появився вже від 
конець цеї нашої «другої доби*).3) 

Що до державного законодавства в справах Церкви 
— то вистарчить загально зазначити, що протягом цілої 
нашої «другої доби* — відколи напрям відносин між 
»Церквою а держав >ю уформувався способом, вкзаним 
в Уставах князів Володимира і Ярослава - законодатні 
.акти княжої влади на русько-українських ЗЄАЙІЯХ стало при-
держувалися того напряму, в нічим не відступаючи від него. 

Про те свідчить Грамота Ростислава Мстиславича, до-
тична области церковною суду, офіціальний, автентичний 
документ з половини XII ст. і Посланіє незвісного володм-
мирського єпископа до неназваного по імени сина князя 
Александра Невського, писане межи 1293 а 1800. рр., (пр® 
-які обширно пише історик церкви Голубинський.8) 

Таксамояк і Устав великого князя Василія Димитрієвича 
>(+ 1425), виданий після наведеної в ньому дати року від 
.»созданія міра 6911" т. зн. христіянської ери 1403 виданий 
митрополитови Кипріяновч, яким затверджує князь обо-
вязуючу силу уставів, виданих »моїм передком Володи-
миром і його сином Ярославом". 

(Про цей устав обширніше у Карамзина і Пелеша.4) 

і) Розенкампфъ. Обозр. Кормчеі. Москва 1829. ст. 72—74. 
») Ibid. ст. 15. 
») гл В. К. Голувинсьхий Исторія русской церкви. (Пер'одъ ДО-

жонгольскій. Томъ І. Половина первая, в Ч генія Импер Общества исто-
ріи н древностей россійскихь при московскимъ университегк, 19L1 Книга 
III. (198) Изданіе второе на ст. 640. 

«) Ка амзина Російської історії том V иоиа 233. 
П»лвш (Gescb. dei Union) I 355 де приводиться також текст того 

<< уставу. 
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Текст того уставу подає вже Ігн. Кульчинський (в Ap-
pendix ad Specimen Ecclesiae Ruthenicae Romae, 1734, pag 
35) під заголовком: „Constitutio, quae firmat nomocanonem 
de judiciis ecclesiasticis". 

Щойно ростуча на переломі XV і XVI ст. сила мо-
сковської держави стала поволи видирати з рук Церкви 
юрисдикцію та взагалі владу і впливи, та переносити їх на 
піддані необмеженій волі самодержців державні органи.1) 

Як при обговорюванню каноністичного письменства 
першої доби так і тут, представляючи нашу „другу добу", 
ми зачали від письм, що обнимають самі тексти, „verba 
legis" церковних законів, та відтак згадали про княжі 
устави, що дотичили церковного права. Бо так як і саме 
канонічне право уважалося і дотепер уважається у східних 
церквах законодатні акти князів, отже світських володарів, 
видаваних в справах Церкви — формальними жерелами цер-
ковного права. 

Тепер згадати належить про найважніші з тої нашої 
другої доби каноністичні твори полемічного характеру. 

В цій другій добі українського каноністичного 
письменства повстав на українських землях взагалі цілий 
ряд перекладів каноністичних творів византійських письмен-
ників — і то перекладів, до яких чи то самі перекладчики 
чи переписувачі чужих перекладів додавали багато мате-
ріалу, необнятого оригінальними византійськими творами— 
та не знаємо досі докладніше ані часу повстання цих пе-
рекладів, ані імен перекладчиків та авторів тих добавок. 
Деякі з них мож уважати творами також української пись-
менничої діяльности. 

Одно певне, що ті переклади зладжено на українських 
землях в часі переможного впливу византійської каноністики 
— (отже в нашій другій добі) в XIII—XV ст. дарма, що 
деякі рукописи таких перекладів маємо тільки з пізнішого 
часу. 

Важніші з творів, що їх тут маємо на думці, це пи-
сання византійського письменника Нікона. 

З поміж літературних творів каноністичного письмен-
ства тої доби, отже наукових трактатів, що мають за пред-

•) пор. С. И. О церковном судоустройства въ древней Россін. СПб 
3874 ст. 26, 27, 45, 49—51. 

3 
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мет квестії, звязані з канонічним правом, найзамітніші є — 
таксамо як і в нашій першій добі — полемічні писання* 
особливо проти Латинників. Характер тих письм такий са-
мий як в першій добі — є це майже виключно переклади 
творів византійських письменників, а якщо лучаються де-
не-де і спроби оригінального українського походження, то 
стоять вони вповні під впливом византійського, так сказати 
„фотіянського" духа. Зрещтою ціла ця доба характеризу-
ється переможним впливом византинізму на цілу богослов-
ську письменничу̂ твірчість на русько-українських землях. 

Про полемічну літературу тих часів найбільш вичер-
пуюче дотепер трактує Павлов в окремій монографії. ') 

Обговорюваний Павловим і Калужняцьким (Archiv XLI. 
ст. 323 sq.) трактат „Слово св. Теодозія, ігумена печерсь-
кого монастиря про христіянську і латинську віру" з силь-
нини інвективами проти Риму безсумнівно не походить від св. 
Теодозія і повстало щойно протягом цеї нашої другої доби-.. 

З полемічних писань, сеї нашої „другої доби", з яких 
поволі почали складатися окремі збірники, важне є «Преніє 
Панагіота сь Азимитомъ". Є це сатира на византійського 
імператора Михайла Палєольоіа й на Латинян. Що ця сатира; 
була розповсюднена і довгі часи звісна — про це свідчить 
факт, що стрічаємо її сліди в посланіях Івана Вишенського 
в XVII століттю, хоч повстала ще в XIII століттю. Причи-
ною була участь імператора Михайла Палєольога разом з па-
тріярхом Бекком на вселенськім соборі в Люґдуні 1274. р. 
на якім ухвалено унію грецької Церкви; представники грець-
кої Церкви признали слушність і зобовязалися до додаван-
ня в символі віри „Filioque", а римська Церква згодилася на 
признання повної рівности грецьких обрядів з латинськими.. 

Сильна опозиція византійських схизматиків ударемнила 
цю унію, а одним з проявів тієї опозиції була згадана са-
тира. Проникнення її на нашу землю і переклад свідчить 
як великі були тут тоді византійські впливи. 

З XIV ст. находиться кілька збірників — самі пере-
клади давніших византійських творів. Щодо двох полє-

') С. Павлове. Критичесюе опыты, по исторш древнейшей греко-
доекой полемики противъ латиньянъ. Спб. 1878. До того реферат К а -
л у ж н я ц ь к о г о в Archiv für kath. Kirchenrecht XL!., 320 seq. 
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мічних трактатів проти опрісноків, не віднайдено ще грець-
ких оригіналів. 

Між тими полемічними творами находиться „Слово, 
како держать віру н-Ьміш*. Походить воно від автора, який 
називає себе іменем »Григорія митрополита*. 

Цей трактат вичислює т. з. »Латинські єреси", значить 
вичислює ріжні заміти Византійців, підношені проти римської 
католицької науки. Спис тих „єресей", собто замітів, ском-
пільований є з попередних грецьких полемічних писань — 
під ніяким зглядом не представляє якої небудь вартости. 

Тому що іменем Григорій від заснування Київської 
митрополії не називався ніякий митрополит аж до ученого 
мужа о широкім, а щиро католицькім світогляді Григорія 1. 
Семивлаха, котрий мав ще до того якраз в особі ви-
зантійського Грека, а київського антимитрополита Фотія 
найзавзятішого противника, що Григорія зараз по його 
виборі 16. падолиста 1416 викляв ізза його »латинської 
єреси"2), є очевидне, що „Слово, како держать в-Ьру н-Ьмцы" 
не може бути твором українського митрополита Григорія 
і є тільки перекладом полемічного письма якогось грецького 
схизматицького митрополита іменем Григорія. 

х) Возняк ор. сіі 1. 278. 
=) Реїевг. ор. сіі. І. 360-365. 
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