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ЧИ КН. ОЛЬГА СПРАВДІ ПРИЙНЯЛА ХРИСТИЯНСТВО 
В ЦАРГОРОДІ?

Походження княгині Ольги (945-964) невідоме. Щодо цього є різні 
гіпотези. Одні думають, що вона слов’янського, другі, що варязького 
(норманського), а ще інші, болгарського походження.

У своєму літопису Нестор записав під 903 роком, що Ігор одружився 
з Ольгою із Пскова («... приведе себі жену от Плескова іменем Ольгу і
бі мудра і смислена»).

Про її особу постало кілька леґенд. За одною з них, Київський князь 
Ігор будучи на ловах у Псковщині захотів переїхати річку. Побачивши 
човен, казав себе перевезти на другий беріг. Перевозила його дочка пере
візника на ім’я Ольга. Своєю красою і розумом Ольга так заімпонувала 
Ігореві, що він з нею одружився.

За іншою легендою Ольга була дочкою боярина, а інші уважають її 
за дочку «світлого і великого» Псковського князя, що може бути дуже 
правдоподібним. Ще інші думають, що Ольга болгарського походження.

Останніми часами виникла нова гіпотеза, що Ольга-Не1§а була дочкою 
Олега-Неї^, який оженив з нею Ігоря.1

У зв’язку з 1000-літтям хрищення Руси-України, знову виринає пи
тання, чи кн. Ольга охристилася в Царгороді чи в Київі. Коли і серед 
яких умовин кн. Ольга прийняла християнство точно не відомо.

Київський літописець Нестор у своєму літопису «Повість временних 
літ» під роком 954/55 пише:

В році 6463 Ольга вибирається до Греції і прибула до Царгороду. Тоді цісарем 
був Константин, син Лева. Ольга прибула до нього і коли він її побачив, як 
гарно вона виглядає й яка мудра, цісар дивувався її розумові, розмовляв з нею і 
сказав їй: «Ти гідна з нами панувати у цьому городі». Вона ж відповіла цісареві: 
«Я ж поганка, якщо ти хочеш мене охристити, так охристи мене сам, якщо ні, то 
не охрищуся». І цісар разом з патріярхом її охристив... Коли ж цісар хотів з нею 
одружитися, Ольга відповіла: «Як же ти можеш зі мною одружитися, коли ти 
мене охристив і мене своєю дочкою назвав. У християн нема такого закону, ти ж

1 Докладніше про походження та одруження Ольги див.: М. Грушевський, 
Історія України-Руси (Нью Иорк: Книгоспілка, 1954), т. І, стор. 445-446. Н. По- 
лонська-Василенко, Історія України (Мюнхен: Українське Видавництво, 1972), т. І, 
стор. 99-101. В. Євстахевич, «До питання про походження київської княгині Ольги», 
Наша Культура, 1984, ч. 1 (298), стор. 11-13.
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сам це знаєш. Цісар відповів: «Перехитрила ти мене Ольго...» Цісар гойно обда
рував її багатими дарунками, з якими вона повернулась до Києва.1а

Це оповідання написав Нестор 150 років пізніше і воно має характер 
радше леґенди як історичної правди. Пишучи про залицяння цісаря Кон
стантина VII Порфірородного (Багрянородного) до Ольги та як то вона 
зуміла його перехитрити, попросивши його спершу бути її хресним бать
ком, є вигадкою, що нею Нестор хотів прославити мудрість Київської 
володарки. Як слушно завважив історик української церкви, Микола Чу
батий, літопис Нестора зложений на початку XII століття, відзеркалював 
противізантійські насторої українських (руських, говорячи мовою того ча
су) інтелектуальних кіл, зокрема духовенства, від часів Володимира Вели
кого до панування Володимира Мономаха.2

Оповідання Нестора не можна підтвердити ніякими джерелами, нав
паки, цісар Константин Порфірородний був жонатий і зустрічав Ольгу зі 
своєю дружиною Оленою.3 До речі, Ольга була вже в літах, 60 або 63 
роки, коли брати її поїздку в Царгород у 954 або 957 р.,4 так що 
сватання цісаря з Ольгою противорічне само в собі і без сумніву має 
характер леґенди.

Про хрищення Ольги в Царгороді писав теж інший літописець, чер
нець Яків, який переселився з переяславського до печерського манастиря 
(1074) у своєму творі про св. Володимира Великого і св. Ольгу.5 Є ще 
відомості про хрищення Ольги в Царгороді грецького літописця Иоана 
Скиліциса6 та німецького монаха Адальберта з Трір.7

Окрім легендарних та неясних вісток про побут Ольги в Царгороді є 
достовірне історичне джерело візантійського цісаря Константина VII Пор
фірородного, (що панував від 27 січня 945 до 9 листопада 958), який 
докладно в подробицях описав прийняття Ольги в столиці Візантії у 
своєму творі п.н. «Про церемонії візантійського двора».8

,а Полное собрание русских летописей (Москва: Академия Наук СССР, Инсти
тут Истории, 1962), т. I, стор. 60-61 (у дальшому «ПСРЛ»).

2 М. Чубатий, Історія християнства на Руси-Україні (Рим-Ню Иорк: Україн
ський Католицький Університет, 1965), т. І, стор. 175.

3 Georg Ostrogorsky, Byzanz und die Welt der Slawen (Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1974), pp. 47-48. Ludolf Müller, Die Taufe Rußlands (München: Erich 
Wewel Verlag), 1987, p. 76.

4 Г. Г. Литаврин, «О датировке посольства княгини Ольги в Константинополь», 
История СССР, 1981, ч. 5, стор. 177.

5 С. А. Бугославский, «К литературной истории памяти и похвалы кн. Влади
миру», Известия отделения русского языка и словесности (Москва: Академия 
Наук СССР, 1925), т. 39, стор. 105-159.

6 Joannis Skylitzae Synopsis Historiam. Rec. Joannes Thurn, Berolini et Novi 
Eboraci 1973; нім. переклад: Hans Thurn, Byzanz — wieder ein Weltreich (Graz-Wien- 
Köln 1983).

7 Adalberts Fortsetzung der Chronik Reginos, Quellen zur Geschichte der sächsi
schen Kaiserzeit (Darmstadt 1971), pp. 214-227.

8 Constantini Porphyrogenii imperatoris, De ceremoniis aulae Byzantinae, ed. I.I. 
Reiske (Bonn 1829-1830), Vol. I, pp. 594-8.
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З опису побуту Ольги в Царгороді, цісар пише про прийняття її на 
цісарському дворі в середу 9 вересня і в неділю 18 жовтня.9 На жаль 
цісар не подав у котрому році це сталося... Ті дні тижня припадають на 
946 та 957 рік, який уважається за перебування Ольги в Царгороді. Отже 
дати в літопису Нестора (955) і ченця Якова (осінь 954) не відповідають 
тим, які подав очевидець, тобто Константан Порфірородний. Він також у 
подробицях описав прийняття Ольги, одначе ніде не згадує про її хри- 
щення в Царгороді.10

Відносно хрищення та побуту Ольги в Царгороді думки істориків 
поділені. М. Грушевський уважає, що «правдоподібно Ольга охрестилася 
в Київі».11 Російський історик Е.Е. Голубінський твердить, що Ольга була 
хрищена в Києві перед від’їздом до Царгороду.12 Гр. Лужницький каже, 
що «на основі грецьких джерел стверджено, що коли вона [Ольга] (здо
гадно в 957 р.) приїхала до Царгороду, то приїхала уже як христіянка, 
маючи при собі свого священника Григора».13 Н. Полонська-Василенко 
пише: «... Після короткої розмови запрошено Ольгу на учту, де вона 
сиділа за одним столом з цісаревою, — рідка увага до гостей, можлива 
тільки, якщо вони христіяни. Однак в докладному описі перебування 
Ольги в Царгороді Константин ані словом не згадує такої видатної спра
ви, як її хрещення. Очевидно, приїхала Ольга вже христіянкою...»14 
Австралійський єзуіт, о. Е.И. Стормон, професор теології, висловлює по
гляд, що «хрищення Ольги в Константинополі дуже сумнівне... Коли 
взяти під увагу, що сам Константин у своєму дуже докладному опису 
офіціяльного прийняття Ольги, (яку він називає по скандинавському 
«Гельґа»), ані словом не згадує про її хрищення. Він згадує о. Григорія 
та двох перекладачів, яким були дані подарунки. Виглядає, що о. Григо
рій був її особистим духовником, який разом з перекладачами, супрова- 
див Ольгу з Київа. На мою думку це підтверджує традицію, що Ольга 
була вже охрищена у своїй країні, правдоподібно в церкві св. Іллі в 
Києві».15 У новіших часах такі візантологи як Григорій Острогорський,

9 Ostrogorsky, op. cit., p. 39. Müller, op. cit., p. 78. Литаврин, там же, стор. 
175.

10 Ostrogorsky, op. cit., pp. 40-41. Müller, op. cit., pp. 78-79.
11 Грушевський, там же, т. І, стор. 450.
12 Е.Е. Голубинский, История русской церкви (Москва 1901), т. І, стор. 77.
13 Гр. Лужницький, Українська церква між Сходом і Заходом (Філядельфія: 

накладом Союзу Українців Католиків «Провидіння», 1954), стор. 39.
14 Н. Полонська-Василенко, Історія України (Мюнхен: Українське Видавництво, 

1972), т. І, стор. 104.
15 E.J. Stormon, S.J., “The Birth of Christianity in Ukraine,” in Marko Pavlyshyn, 

ed., One Thousand Years o f Christianity in Ukraine (Melbourne: Monash University, 
1988), p. 21; (“Moreover, the whole story of Ol’ha's baptism at Constantinople... is 
thrown into serious doubt by the fact that Constantine himself, in his meticulously 
detailed description of the official reception for Ol’ha (for whom he uses the Scandina
vian form “Helga”), does not say a word about her baptism. He does mention, how
ever, as members of her retinue “priest Gregory” as well as two interpreters, to whom 
gifts were made. Gregory would seem to have been a personal chaplain, who, together
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Людольф Мюллер та інші твердять, що «Ольга прибула до Царгороду 
вже як християнка».16

М. Чубатий опираючись не тільки на літопис Нестора, але теж на 
інших джерелах, таких як ченця Якова, німецького монаха Адальберта, 
що в 961 р. був висвячений на єпископа для Київської Руси, категорично 
твердить, що «... Ольга христилася таки в Царгороді, але в році 955, 
згідно з інформаціями всіх джерел без виїмку. Тим часом є теж безсум
нівним фактом, що Ольга була в Царгороді в 957 році. З того виходить, 
що Ольга була два рази в Царгороді; перший раз у році 955 в справі 
свого хрещення, а другий раз в році 957 в справах державних, диплома
тичних».17

Твердження Чубатого, що хрещення Ольги було в 955 р. не відповідає 
правді, бо як уже сказано, ані середа 9 вересня, ані неділя 18 жовтня не 
припадають в 955 р. Він сам же пише, що Константан Порфірородний «з 
усіми подробицями оповідав про побут Ольги в Царгороді, одначе не 
955, тільки 957 року. В цілому тому описі прийняття Ольги, подрібному 
до найменших деталів, автор ані словом не згадує її хрещення. З опису 
побуту Ольги в Царгороді Константина Порфірородного посередньо ви
ходить, що вона приїхала до візантійської столиці вже христіянкою, на
віть в товаристві свого духовника о. Григорія».18

Твердження Чубатого, що вже згаданий «єпископ Адальберт був добре 
ознайомлений із справою Ольги, бо він саме був тим другим єпископом, 
висвяченим для Руси в 961 році для місії, яка не вдалася»,19 теж не 
відповідає історичній дійсності. Німецький славіст, уже згаданий Л. Мюл
лер пише: «... Як зле Адальберт був поінформований, свідчить факт, що 
хрищення Ольги в Константинополі переносить на час панування Рома- 
носа II (959-963), отже після смерти Константина VII».20

Російський історик М. Поселков також допускає дві поїздки Ольги до 
Царгороду, тобто в 955 та 957 р.21 Одначе як твердить Юрій Вернад- 
ський, на цю гіпотезу, тобто дві поїздки Ольги до Царгороду, нема 
джерельних доказів.22

Степан Томашівський опираючись на німецьких джерелах, теж твер
дить, що Ольга охристилася в Царгороді, але ще за життя Ігоря і за

with the interpreters, accompanied OFha from Kiev. To my mind this gives heavy sup
port to the tradition that Ol’ha had already been baptized in her own country and 
probably in the church of St. Elias at Kiev.**)

16 Ostrogorsky, op. cit., p. 41. Müller, op. cit., p. 79.
17 Чубатий, там же, стор. 177.
18 Чубатий, там же, стор. 176.
19 Там же.
20 Müller, op. cit., p. 79 (“Wie schlecht Adalbert unterrichtet war, wird daraus deu

tlich, daß er die Taufe Olgas in Konstantinopel in die Regierungszeit Romanos II.
(959-963) verlegt, also in die Zeit nach dem Tod Konstantins VII.”)

21 M. Поселков, Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X- 
X II вв. (Ст. Петербург 1913), стор. 3-4.

22 G. Vernadsky, Kievan Russia (New Haven: Yale University Press, 1948), p. 40, 
cf., Ostrogorsky, op. cit., p. 43.
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цісаря Романа І Лекапена. Акту хрищення довершив сам патріярх Тео- 
філакт у столиці Візантії.23 Такого самого погляду дотримується о. Іриней 
Назарко.24 До речі, Д.Д. Оболенський, професор університету в Оксфорді, 
теж думає, що Ольга справді прийняла христіянство в Царгороді в 957 р.25

Питання про християнство Ігоря описав Е. Голубінський, твердячи, 
що Ігор був тайним християнином.26 Іван Огієнко та Степан Томашівський 
думають, що Ігор був прихильний христіянській вірі, і що коли б він 
несподівано був не згинув, було б прийшло до навернення Київської 
Руси.27

Одначе гіпотеза вище згаданих дослідників не витримує критики, коли 
взяти на увагу, що Ольга прийняла християнство щойно після смерти 
Ігоря і що їх син Святослав був поганином, «дуже ослаблює всі докази 
про християнство Ігоря», слушно завважує о. Назарко.28

Опираючись на ченця Якова, що Ольга поїхала до Царгороду «по 
смерти мужа своего Игоря, князя рускаго, освящена бивши благодатію и 
в сердци пріемши Божію благодать... йде в землю гріческую, в Царго- 
род, идіже цари кресьтяни и крестиянство утвердися, и пришедши прося 
крещенія и пріемши святое крещеніе возвратися в землю рускую, в дом 
свой»,29 радянський історик Г. Г. .Літаврін, старається доказати у своїй 
поважній розвідці, що Ольга не прибула до Візантії не в 955 і не в 957 
році, а в 946 р., так як середа 9 вересня і неділя 18 жовтня припадає 
теж в 946 р.30

Коли б прийняти гіпотезу Літавріна, що Ольга поїхала до Царгороду 
в 946 році, то як тоді пояснити факт, що вона вислала посольство до 
німецького короля Оттона Великого, (від 962 р. «римського цісаря німець
кого народу»), з проханням прислати до Києва єпископа і священників 
щойно в 959 р. Про це посольство записав Адальберт в уже згаданій 
хроніці під роком 959 таке: «... До короля прибули посли від Олени, 
королеви Руґів, що за константинопольського цісаря Романа охрестилася 
в Константинополі і просили (як пізніше показалося під фалшивим позо
ром) вислати єпископа і священників».31 Чи не виглядає більш логічно,

23 С. Томашівський, «Вступ до історії церкви на Україні», Записки Чина св. 
Василія Великого, 1932, т. IV, чч. 1-2, стор. 69.

24 о. І. Назарко, Христіянство на Русі до Володира, Передрук з Логосу, 1957, 
випуск 136, стор. 8.

25 D. Obolensky, The Empire and its Northern Neighbours (Cambridge Medieval 
History, 1966), Vol. IV, p. 511, cf., Ostrogorsky, op. cit., p. 36.

26 Голубинський, там же, стор. 44.
27 І. Огієнко, Українська церква (Прага 1942), стор. 51; Томашівський, там же, 

стор. 68.
28 О. Назарко, там же, стор. 6.
29 Чубатий, там же, стор. 176; Литаврин, там же, стор. 176-7.
30 Литаврин, там же, стор. 179.
31 “Anno dominicae incarnationis 959... legati Helenae reginae Rugorum, quae sub 

Romano imperatore Constantinopolitano Constantmopoli baptizata est ficte, ut post cla
ruit, ad regem venientes episcopum et presbyteros eidem genti ordinari petebant,” 
Monumenta Germaniae Historica, I, p. 624.
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що Ольга поїхала в 957 р. до Царгороду, щоб дістати єрархію для своєї 
церкви, а не одержавши єпископа і священників, вона після по повернення
зі столиці Візантії вислала в 959 р. посольство до Німеччини.

Погляд Грушевського, що «Ольга посилала посольство до Отона в 
політичних справах, але Отон схотів використати сю нагоду для місіо
нерства, чи з власної ініціятиви, чи тому що посли на власну руку щось 
таке сказали, що могло заохотити його до такого місіонерства...»32 Навіть 
у сьогоднішних часах Апостольська Столиця не може дозволити собі на 
висвячування чи висилання єпископів до чужих країн без попередного 
порозуміння з урядом даної країни, що ж говорити про тодішні часи, 
коли прерогативи єпископа мали не тільки релігійний, але теж політичний 
характер. Зрештою Адальберт виразно пише, що посли просили єпископа 
і священників. На іншому місці Грушевський пише: «... Ольга дійсно 
просила прислати єпископа на Русь; вказують для аналогії на болгар
ського князя Бориса, що не діставши єрархії для своєї землі від констан
тинопольського патріярхату звернувся по неї до папи, але потім, діставши 
єпископа від патріярха, відослав латинського єпископа...»33

Як пише Нестор, Ольга була дуже невдоволена зі своєї подорожі до 
Візантії, так що взаємовідносини між Києвом і Царгородом значно погір
шилися. Після повернення Ольги до Києва прибули посли з Царгороду і 
просили військової помочі. Як пише Нестор, Ольга сказала послам: «... 
якщо цісар буде так довго чекати у неї в Почайні, (притока Дніпра біля 
Київа), як я чекала в Суді, то тоді він також дістане військову допомогу 
від мене».34 Потім відпустила їх з нічим.

Виходить, що Ольга була вже христіянкою, заки ї’здила до Царго
роду, але не щоб охреститися, а щоб дістати звідти єпископа та священ
ників для своєї держави. Може бути, що вона старалася дістати окремий 
патріярхат, як це дістав в 927 р. болгарський цар Симеон.35 У Київі вже 
в першій половині 10-го століття існувала церква св. Іллі і в 944 р. при 
підписуванні договору з Греками, як пише Нестор, між представниками 
Ігоря було багато християн.36

Видно, що цісар Константан Порфірородний не погодився на прохан
ня Ольги і це було причиною, що вона була невдоволена із своєї місії і 
післала своїх послів до Оттона Великого.

Омелян Пріцак твердить у своїй цікавій розвідці п.н. «Коли і де 
Ольга була хрищена?»,37 що кн. Ольга їздила до Царгороду два рази. 
Перший раз в 946 р., щоб відновити договір з Візантією після смерти 
свого мужа Ігоря (945), так як у середньовіччі договори були важні, як 
довго були живі сіґнатори тих договорів.38 Л. Мюллер уважає, що Ольга

32 Грушевський, там же, т. І, стор. 456.
33 Грушевський, там же, стор. 455.
34 ПСРЛ, стор. 62-63.
35 Müller, op. cit., р. 81.
36 ПСРЛ, стор. 54.
37 Omeljan Pritsak, “When and Where was OPga Baptized?”, Harvard Ukrainian 

Studies, 1987, Vol. IV, No. 1-2, pp. 5-24.
38 Ibidem, p. 14.
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не мусіла сама їхати до Царгороду, вона могла післати своїх послів для 
потвердження цього договору.39

Відносно твердження О. Пріцака, що Ольга другий раз поїхала до 
Царгороду в 957 р., щоб прийняти христіянство,40 то як уже згадано, 
інші історики такі як Голубінський, Грушевський, Лужницький, Мюллер, 
Острогоський, о. Остром, Полонська-Василенко тощо, твердять, що Ольга 
приїхала до Царгороду в 957 р. вже як християнка і то навіть із своїм 
духовником о. Григорієм.

Реасумуючи треба ще раз сказати, що згідно з дослідами багатьох, 
поважних істориків, Ольга була охрищена в Києві. Коли б Ольга дійсно 
прийняла хрищення в часі свого перебування в Царгороді в 957 р., то з 
уваги на вагомість події і на дуже докладне описання принять в цісар
ській палаті, цісар Константин Порфірородний був би про це згадав у 
своєму творі De Ceremoniis Aulae Byzantinae.41 Дальше, коли б вона 
приїхала як поганка, не могла б сидіти разом з цісарською родиною при 
тому самому столі. Врешті факт, що взаємовідносини між Києвом і 
Царгородом після повернення Ольги з Візантії значно погіршилися, вка
зує на те, що її поїздка до Царгороду мала інший характер, ніж там 
прийняти християнство.

39 МШІег, ор. cit., р. 78.
40 Pritsak, ор. cit., р. 15.
41 Ostrogorsky, ор. cit., рр. 39-40.


