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ВОЛОДИМИР РИЧКА

“МІСТО НАШЕ СТОЛИЧНОЄ... БОГОХРАНИМИЙ КИЇВ”

Коли в грудні 1648 р. Богдан Хмельницький у супроводі 200 старшин і 
козаків наблизився до Києва, йому назустріч до Золотих воріт вийшли патрі
арх Паїсій і митрополит С. Косів, а з ними майже всі мешканці міста, щоб 
віддати почесті як монархові. Єрусалимський патріарх провів обряд вінчан
ня Хмельницького на гетьманство, що дало йому право титулуватися „кня
зем Русі”1. Цей акт невипадково було проведено у Києві. Для козаків він був 
„святим містом”2. Немеркнучий у віках авторитет Києва як столиці Русі- 
України засвідчує, наприклад, Універсал Богдана Хмельницького від 18 че
рвня 1652 р. про захист міста Києва від військових переходів і постоїв: 
“...видечи мы великое спустошене мьста Києва, которое обыватели та- 
мошные отъ войска лядського понесли, теды мы тому запобігаючи, аби мі
сто наше столечное (виділено мною -  В.Р.) и церкви Божии при въръ на- 
шой православной хрестиянской в цале зоставали, вышъ менованое мъсто 
Киевь беремо подъ оборону нашу”2. Іншого разу, у своєму листі від 5 травня 
1654 р. до московського царя Олексія Михайловича, Богдан Хмельницький 
називає Київ „богохранимим градом” .

Використання цієї, візантійської за своїми походженням, формули що
до Києва було започатковано в староруській літературній традиції. Безпосе
реднім поштовхом для найменування Києва „богохранимим градом” стало 
грандіозне будівництво міста, ініційоване Ярославом Мудрим в 30-х рр. XI 
ст. Як сповіщає “Повість временних літ” під 1037 р., “заложи Ярославъ го
род великий, у  него же града суть Златая врата; заложи же и церковь свя
тая Софья, митрополью, и посемь церковь на Золотых воротъх святыя Бо
городица благовещенье, посемь святого Георгия монастырь и святая Ири
ны”””4.

У політичній теології християнського середньовіччя ідея міського 
улаштування була невід’ємною частиною побудови Християнського Царст
ва. Поняття “земля” і “місто” в давньоруських текстах часто рівнозначні, 
оскільки місто -  осереддя землі5. Місто уявлялось подобою, імітацією “іко
ною” Раю/Града Небесного і в силу цього -  провіщенням вічного Града.

Цитовані рядки цього послання люб’язно надані B.C. Степанковим у листі до автора 
цих рядків від 2 квітня 1999 р.
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Призначенням Ярослава було втілити цей урбаністичний ідеал в його зем
них формах. Зведені Ярославом кам’яні будівлі, як слушно зауважує
С.Д. Домніков, відтворювали міфологему Вічного міста, який убачався в об
разах священних міст, що свого часу пережили долю центрів всесвітньої 
святості6.

Головна брама, що вінчала потужні оборонні споруди збудованого 
Ярославом міста, -  Золоті ворота Києва -  окрім свого прямого функціональ
ного призначення була зримим символом царственного граду -  столиці но
вонародженої християнської держави. Біблійна семіотика воріт розкриваєть
ся зазвичай такими поняттями, як “сила”, “влада”, “могутність” (2 М: Ви
хід, XXIV, 12; Мт. ХУІ, 18). У місті, осяяному світлом слави Господньої, йо
го мури, мовлячи словами пророка Ісаї, покликані стати спасінням, а брами 
-славою (Іс. 60: 18). Окрім того, у біблійній символіці брама означувала ко
рдони між двома світами - знаним і незнаним, світлим і темним, землею і 
раєм, добрим і злим, sacrum і profanum1. Золоте сяйво, яке випромінювали 
над містом бані надбрамної церкви Богородиці Благовіщення, являло собою 
образ поломеніючого полиску Божої слави, адже золото у христології є “аб
солютною метафорою” світла, а світло -  “абсолютною метафорою” Бога8. У 
новозаповітній візії Івана Богослова Небесний Єрусалим сходив з неба, 
опромінений славою Божою (Об. XIX, 10-11). Через що це святе місто: “зо
лото чисте, схоже на скло чисте’’’1 (Об. XXI, 18). Християнська метафізика 
світла була ієрархічною за своєю природою. Сполучаючи в собі емблемати
ку сонця і золота, вона персоніфікується, насамперед, в образі Ісуса Христа, 
як істинного праведного Царя, чи “Праведного Сонця”. Його очікуване 
пришестя й символізує золоте сяйво над головною брамою стольного граду 
богохранимого царства:

“Піднесіте верхи свої, брами, 
і будьте відчинені, входи 
відвічні, -  
і ввійде Цар слави !
Хто ж то Цар слави ? -  
Господь сильний й могутній,
Господь, що потужний в бою ”

(Пс. 24,7-8)
В політико-ідеологічних уявленнях середньовічної Русі-України Золоті 

Ворота Києва розглядалися як брама до всього християнського царства, че
рез що у суспільно-політичній практиці стали невід’ємною частиною полі
тичного ритуалу утвердження великих київських князів у своїх верховних 
правах. Його семіотика криється в біблійній міфології й знаходить точки до-
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тику в пізньоантичній традиції айхепШ  імператорів9. Тут відбувалися уро
чисті, за участю вищого духовенства, зустрічі киянами князів, які зазвичай 
завершувались посадовленням їх на великокнязівський стіл. Так, наприклад, 
змальовуючи початок правління у Києві Володимира Мономаха, “Повість 
временных літ''’ під 1113 р. сповіщає: “Усрътоша же и митрополитъ Ники- 
форъ съ епископы и со всими кияне с честью великою. Съдъ на столь отца 
своего и дъдъ своих'м . Близькою аналогією цьому київському ритуалу була 
середньовічна церемонія королівського в’їзду до Парижу, яка, на думку до
слідників, символізувала єдність “політичного тіла” держави11.

У зворотній ж перспективі символом збезчещення, наруги над цим міс
тичним тілом виступає популярний у середньовічній літературі мотив пожа
дання кресати мечем об Золоті Ворота. Чи не першим його спопуляризував 
польський хроніст Галл Анонім. Сповіщаючи про воєнну виправу Болеслава 
Хороброго на Русь (змішуючи при цьому події 1018 і 1069 рр.), він ствер
джує, що при в’їзді до Києва польський король на знак перемоги ударив ме
чем, якого йому вручив ангел, по Золотим Воротам. Його пошкоджений під 
час удару меч дістав назву “Щербець” й довгий час зберігався у краківській 
церкві, ще не раз даруючи польським королям тріумфальні перемоги над во
рогом12. Як польські, так і українські дослідники справедливо піддають сум
ніву саму цю подію, вмотивовано стверджуючи, що в той час, коли, на дум
ку хроніста, вона мала місце, Золотих Воріт у Києві ще не було. Та й меч -  
“щербець”, що нині зберігається в краківському музеї Чорторийських, є піз
нього походження.

Однак сам цей переказ є вельми симптоматичним з огляду на неабияку 
популярність подібних мотивів у староруському літописанні та пізнішому 
українському героїчному епосі. Характерним у цьому зв’язку є повідомлен
ня Київського літопису, вміщене під 1151 р. Сповіщаючи про загибель Се- 
венча Боняковича -  “дикаго Половцина”, літописець наголошує на тому, що 
той, похваляючись, “иже бяшеть реклъ”: “...хощю сьчи в Золотая ворота, 
якоже и отець мой”13. Вчинити святотатство над Золотими Воротами було у 
середньовічній ментальності знаком наруги над Містом як осереддям всього 
християнського царства.

До цього слід додати й численні, відомі у записах ХУІІІ-ХІХ ст., на
родні перекази про Михайлика -  легендарного оборонця Києва від Батиєвої 
навали. Коли київська громада вирішила на вимогу Батия випровадити Ми
хайлика з міста, той “взяв Золоті Ворота на копіє” та й поніс їх аж до Цар- 
городу. Позбувшись свого паладіуму, Київ відтак став легкою добичею во
рога.
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Оминаючи питання про літературну історію легенди про Михайлика та 
її зв’язок із старокиївським билинним епосом, хочу натомість звернути ува
гу на містично-есхатологічний характер пророцтва про повернення Золотих 
Воріт до Києва. У більшості із наявних записів цього переказу, зокрема, 
стверджується: “Живе й досі богатир у  Царгороді. Перед ним лежить свя
тий хліб (проскурка), одного виду якого вистачає йому за їжу та питво. 
Стоять і Золоті Ворота, і коли той, хто проходить крізь них думає, що 
вони там до віку лишаться, останні затуманюються і мерехнуть. Коли-ж 
прохожий в думу скаже: “О, Золоті Ворота! ви знову повернетеся на старе 
місце ”, золоті стіни і блищать і сяють, мов сонце, бо повернуться до Києва 
і Золоті ворота і богатир. Сього вже не довго очікувати5,1 . Перекази про 
Михайлика і Золоті Ворота тісно пов’язані, як довів було свого часу 
О.М. Веселовський, з Псевдо-Мефодієвими пророцтвами про прийдешнього 
спасителя усіх християн від “ізмаїльтянської неволі” -  царя Михаїла, чудес
ним чином перенесеного ангелом з Риму на вівтар Царгородської св. Софії15. 
На київському грунті, де культ св. Михайла віддавна був популярний в на
роді16, мотиви цієї візантійської легенди набули місцевого приурочення.

Міфологема “перенесення/переміщення” Золотих Воріт символізує, та
ким чином, й переміщення всього християнського царства. Характерною у 
цьому відношенні була церковно-політична боротьба за київську ідеологічну 
спадщину, яку в 60-х рр. XII ст. розгорнув владимиро-суздальський князь 
Андрій Боголюбський. Часи його правління на Північному Сході Русі озна
менувалися переміщенням туди багатьох святинь, які визначали досі славу 
Києва і Київщини як Святої Землі. Найперше, з Вишгорода він вивіз ікону 
Священної Божої Матері, “юже принесоша с Пирогощею ись Царяграда в 
одиномъ корабли”17. “Сказание о чудесах Владимирской иконе Божьей Ма
тери”, складене книжниками Андрія Боголюбського між 1146-1168 рр.18 
обгрунтовує думку про те, що іконі буцімто “не подобалося” перебування у 
Київській землі, через те, що остання втратила своє священство православ’я, 
яке відтепер перейшло до Владимира-на-Клязьмі19.

Розгорнувши широкомасштабне будівництво у Ростово-Суздальській 
землі, Андрій Боголюбський передусім відправляє своїх майстрів до Києва 
для обміру Золотих Воріт з метою вітворення їх у стольному граді своєї 
держави . Останні були побудовані у 1164 р. й присвячені, що вельми сим
птоматично, як і київські, Богоматері. Отже, засадничою ідеєю, яка визнача
ла зміст грандіозної програми Андрія Юрійовича щодо церковного будівни
цтва у Владимирі й Боголюбові, було протиставлення їх Києву і Вишгороду. 
Домагаючись затьмарити святість і авторитет давньоруської столиці, він в 
такий спосіб сподівався об’єднати землі Північно-Східної Русі у суверенне,
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з осібним митрополичим центром, державне утворення. “Переміщення” Зо
лотих Воріт з Києва до Владимира в уяві сучасників повинно було, на думку 
амбітного князя, символізувати “переміщення” і всього християнського цар
ства.

Церква Богородиці Благовіщення на Золотих Воротах освячувала сак
ральний простір Міста. Вона була своєрідним прологоменом до головного 
храму Києва і всієї Русі -  святої Софії. Будучи сакральним центром “свого” 
простору, цей священний храм в універсальній для християнського світо
гляду imago mundi розглядався як місце сходження на небо, й був, у ширшій 
перспективі, відзеркаленням ідеального граду -  Небесного Єрусалиму21. 
Найсвятіший паладіум Києва став матеріальним втіленням політико- 
ідеологічних уявлень давньоруського суспільства про сутність світобудови, 
про значущість і верховенство великокнязівської влади, а відтак і главенства 
Києва як її природного вмістилища. У Візантії вже від часів володарювання 
Юстиніана (527-565 pp.) ідеї софійності відводилась головна роль в обгрун
туванні теократичної концепції імператорської влади як імітації влади Бо
га22. Подібно до Юстиніана, будівничий Софії Київської -  князь Ярослав 
Володимирович теж прагнув цим грандіозним храмом утвердити велич ве
ликокнязівської влади та велич держави і її столиці, рівноправної, радше рі- 
вночесної Царгороду. Ці прагнення володаря київського трону не залишили
ся поза увагою сучасників. їхню увагу це найбільше місто тогочасної Русі 
вражало могутністю укріплень, пишністю монументальних споруд, золотим 
сяйвом церковних бань, зокрема, храму св. Софії. Староруські літописці на
зивали його красою або принадою світу, а західні хроністи, що вельми при
кметно, -  суперником константинопольського скіпетру й наславнішою при
красою Греції: “...aemula scerptri Constantinopolitani, clarissium decus Gre- 
ciae”23.

В храмі св. Софії зазвичай відбувався офіційний обряд посідання вели
кокнязівського трону. Цей ритуал інтронізації належним чином не відбився 
у наявних писемних джерелах, через що у науковій літературі його реконст
рукції є доволі гіпотетичними24. Літописні джерела дозволяють скласти ли
ше загальне уявлення про ритуал інтронізації київського князя. Характерним 
у цьому відношенні є повідомлення Київського літопису під 1146 р. про во- 
княжіння у Києві Ізяслава Мстиславича: “ ....с великою славою и честью 
въкха (Ізяслав -  В.Р.) в Киевъ, и выидоша противу ему множество народа, 
игумени съ черноризъци и попове всего города Киева в ризахъ, и npuhxa къ 
святой Богородици, и chde на столк dhda своего и отца своего’''15. Явлений 
мовою жестів й урочистої літургії, цей ритуал набуття/оформлення влади 
носив характер символічного діалогу князя з Богом і народом.
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В іконографічній програмі настінних розписів Софії Київської одне із 
чільних місць займає ктиторська фреска із зображенням родини Ярослава 
Мудрого. Розташована півколом на трьох стінах в західній частині центра
льного нефу собору, вона виразно перегукується з мозаїчним панно “Євха
ристія”, розташованим навпроти, на фризі вівтарної апсиди. Ця фреска увіч
нила князівський дім Ярослава й демонструє благочестя і відданість велико
го князя Христу, який, у свою чергу, дарує йому Свій божественний захист. 
Водночас вона є земним аналогом Євхаристії, княжого “причастя” колекти
вного повсякденного панування Рюриковичів над Руссю2 , й, додам, -  сим
волом апостольської місії правлячої династії. Не випадково, староруські 
книжники, як уже зазначалося, наголошували на апостольському походжен
ні князя Володимира Святославича, якому, за визнанням сучасників, нале
жав задум побудови “Дому Мудрості ” -  храму св. Софії.

Обгрунтуванню апостольського походження київської великокнязівсь
кої династії мав служити й апокрифічний переказ про відвідини апостолом 
Андрієм гір Київських. Вміщенний у недатованій частині “Повісті времен
ных літ ”, цей переказ витворився, як встановлено дослідниками, у другій 
половині XI ст. Пророцтво апостола Андрія про те, що “на сихь горах восия- 
еть благодать Божья: имать град великъ быти и церкви многи Богъ возд
вигнуты ыматъ”21,повинно було, на думку староруських книжників, не тіль
ки підняти престиж та значення хрестителя Русі, який постає тут виконав
цем призначеної апостолом місії, а й сприяти подальшому утвердженню ста
туса Києва, аналогічного іншим столицям вселенського християнства.

Дванадцять фігур ктиторської фрески Софійського собору у Києві на- 
прямо співвідносяться з числом апостолів й есхатологічним образом Церкви 
як Небесного Єрусалима. Не випадково й у іконографії декору св. Софії зак- 
центована тема служіння Христа в Небесному Єрусалимі28. Подібні устрем
ління до символічної “інтеріоризації” образу Священного Града і його небе
сного прототипу у стінах уподібнюваного йому храму сприяли більш яскра
вому переживанню віруючими своєї співучасті у всесвітньо-історичній дра
мі й самовизначеності даної християнської спільноти як народу Божого29.

Християнство пов’язало образ Софії з ідеалом соборності, централізо
ваної сакральної держави: “У комплексі ідей Ветхого Заповіту Премудрість 
певним чином пов’язана з думкою про священну державу, про богохраниме 
царство: недарма головні “софіологічні” книги, Книга Премудрості Соломо
нової і Книга Притч Соломонових, пов’язаних з шанованим іменем наймуд- 
рішого із царів. Священна держава з її єдиномисленними підданими і прави
льними устоями людського співжиття є ще один образ впорядкованого люд
ського космосу, загороджувальної стіни проти хаосу”30. Ця ідея ясно висло
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влена грецьким написом в апснді Софії Київської, запозиченої з другої Кни
ги Псалмів:

“...місто Боже,
найсвятіше із місць пробування 
Всевишнього.
Бог серед нього, -  нехай не 
хитається,
Бог поможе йому, коли ранок 
настане ”

(Пс.46: 5-6)
Літературним джерелом київської гноми слугувало, правдоподібно, 

грецьке “Сказання про св. Софію’’ (867—886 рр.), яке безпосередньо 
пов’язувало наведений фрагмент віршу з Царгородською Софією. Присвят
ний напис, що облямовував зображення Божої Матері в апснді Софії Київсь
кої, безпосередньо кореспондується одночасно й самій Богородиці як “на
тхненному храму Втіленого Логосу й праобразу Церкви Христової й посвя
ченому їй міста як земної подоби Небесного Єрусалима й самому храму, по
свяченому Премудрості, що освячує опікуване нею місто”31. Обгрунтовуючи 
ідею патронату Богородиці над Києвом, Ярославів сподвижник, митрополит 
Іларіон у своєму “Слові про Закон і Благодать ” насичує її глибокими кон- 
нотаціями: “ ...да еже цИлованїе Архангел дасть Девици, будет и граду сему. 
К  онои бо: “радуйся обрадована! Господь с Тобою! ” (Лк. 1, 28). “К граду 
же: “радуйся благовИрныи граде! Господь с Тобою”32.

В екзегетичній течії, яку започаткував у східному християнстві Єфрем 
Сирін у V ст., Богоматір осмислювалася як центральний образ у Спасенному 
плані Бога, через що її опіка над Києвом важила багато. Богоматір, як опові
дається в одній із новел Києво-Печерського патерика, плекала наміри назав
жди “переселитися” до Києва: “Хощу церковь взъградити себИ в Руси, в Кие
ве. Прииуду же и сама видкте церкви и в ней хощу жити”33. Перед тим вона 
з’явилася перед греками-будівничими у Влахернській церкві Константино
поля й звеліла їм їхати до Києва та збудувати там кам’яну соборну церкву і в 
дарунок Божому храму піднесла чудотворну ікону: “та наместна ...да  бу
дешь”. Оначненою паралелю цитованим вище словам Києво-Печерського 
патерика є мозаїчна, у полисках золотого сяйва, композиція Богородиці 
Оранти, що гордо й величаво здіймається у молитві над зображенням сцени 
“причастя апостолів” у Софійському соборі. Вона мислилась як Небесна За
ступниця Києва і усіх християн, ототожнюючись з ідеєю божественної чис
тоти і святості. Слава її дівоцтва виступає тут метафорою непорочності і 
царственності й золотої слави опікуваного нею Міста3 . Так, в Каноні св.
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Йосипа Піснепівця Богматір уподібнюється до Непорушної стіни: 
“...радуйся, селение Бога и Слава; радуйся высшая Святого Святых; радуйся 
кивот позлощенный Духом, радуйся неистощимое сокровище жизни; радуй
ся драгоценный венец Царей благочестивых; радуйся досточнимая хвала 
іереев благовейных; радуйся непоколебимый столп церкви; Радуйся неруши
мая стена царства (виділено мною -  В.Р.), радуйся ты, которою воздвига
ется знамения победы, радуйся ты, которою ниспровергаются враги; ра
дуйся, врачевание тела моего; радуйся спасение души моей; радуйся 
НевИста Неневестная”35.

Своєрідною вербальною іконою, що уславлювала Богородицю під час 
літургії, був давній за своїм походженням й неймовірно богатий на софійо- 
логічні мотиви змістом Богородичний Акафіст36. Під його впливом, не в 
останню чергу, й постав у християнській думці середньовічної Русі образ 
київської Оранти -  “Непорушної стіни”. Як відомо, окрім прямого свого 
призначення, міські мури символізують захист християнства, його оплот. 
Міська стіна, як метафора християнського Міста, невіддільно пов’язана з 
образом Богородиці. Її непорочність символізує цілісність, неприступність й 
упорядкованість сакрального міського простору37.

Візантійська за походженням ідея Богородиці Заступниці тотожна ві
домій на Русі, починаючи з XII ст., ідеї Покрову Богородиці. Питання про 
шляхи її становлення та іконографію культу знайшли своє висвітлення у на
уковій літературі останнього часу 8. Вшанування Богородиці Заступниці, що 
поширилося у Києві з перед середини XI ст., відіграло визначальну роль у 
формуванні образу міфологізованної столиці вселенського православ’я, рів- 
ночесного Константинополю, якого шанобливо називали Градом Богороди
ці. Наприклад, у Слові на покладення ризи Богородиці у  Влахернах, складе
ному у другій половині IX ст. й виголошеному у 866-867 рр. хартофілаксом 
константинопольської св. Софії Георгієм, підкреслюється, що “сей царст
венный и богохранимый град должен с похвалою называться “Градом Бого
родицы"...Всюду на земле, где провозвещена была тайна Бога Слова, Рож- 
дьшая Его Богородица постоянно воспевается и хвалится, как будто Она 
восприяла в себя вместе всю главу божественного вочеловечения. Но сей 
царь-град имеет нечто изрядное во всяком месте: в стольких храмах и мо
литвенных домах Богородица прославляется, вдохновенно почитается, или 
часто восхваляется всечистое имя Ея, и оно вполне считается стеною и 
забралом спасения. Весь город так блистает и возносится в этой красо-
шлош

Богородиця була загальноцерковною емблемою Константинополя. І це 
не випадково, адже у цьому місті нараховувалося більше тридцяти храмів,
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присвячених Богородиці. Либонь, саме тому майже на усіх буллах царгород- 
ських патріархів, починаючи від Фотія (877-886 рр.) й закінчуючи Єфимієм 
(1410-1416 рр.), містилося зображення Богоматері (зазвичай на повний зріст 
з немовлям у руках). Так само на печатках київських митрополитів від поча
тку XII ст. (за митрополита Миколая) щезають їхні особисті емблеми, а на 
зміну їм приходить зображення Богоматері40. Через те, що більшість київсь
ких храмів була присвячена Божій Матері, столиця Русі перетворювалась у 
суспільній свідомості на богообраний і богохранимий град -  осереддя Свя
тої Русі, її столицю. Використання у давньоруській літературній традиції 
візантійської формули “богохранимого града” по відношенню до Києва було 
теж започатковано Іларіоном. В автобіографічній приписці про своє насто- 
лування, що вінчає, сказати б, увесь його літературний цикл, відзначається, 
що ця подія сталася “въ велицИм и богохранимИмь градИ КьієвИ” 41. Цей тер
мін, що походить із кола епітетів Єрусалима, був запозичений Іларіоном че
рез посередництво візантійської лектури та біблійні референції. Наприклад, 
у Хроніці Георгія Амартола Єрусалим -  цей “преславний Божгш град”” -  
постає як “богосъзданыи, и богохранимыи, и богоукрашеныи, и боголюби- 
мыи” град42.

Відтак столичність Киева є відтворенням константинопольської моде
лі, запозиченням з візантійського ідейного арсеналу (термін „столиця” у да
вньоруській мові не зафіксований)43. Ототожнюючись в самосвідомості хри
стиянської спільноти княжої Русі з “Домом Богородиці”, Київ, тим самим, 
надавав сакральної єдності всій Руській землі. Звідси, зі “своего города вы
сокого”, Богоматір захищає всю землю Руську. Незважаючи на лиховісну 
„Батиєву побиванку” й інші лиха, які зазнавала Русь-Україна впродовж на
ступних століть, Київ залишався і залишається містом „нашим столичним”, 
а також (хочеться вірити) -  „богохранимим градом” України сучасної.
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