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Головко О. Б. Поширення християнства у слов’ян Східної Європи і формування 
християнської церковної організації на Русі (VIII–XI ст.)

Протягом ІХ–Х ст. у Східній Європі йшов процес поступового сприйняття християн-
ського віросповідання місцевим слов’янським населенням. Наприкінці Х ст. християнство 
запроваджується київським князем Володимиром Святославичем як державна релігія. З цьо-
го часу здійснюється не тільки поширення нової релігії на всю територію Русі, а й утворення 
християнської церковно-адміністративної системи.
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На протяжении ІХ–Х вв. в Восточной Европе шел процесс постепенного восприятия 
христианского вероучения местным славянским населением. В конце Х в. христианство вво-
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На межі першого та другого тисячоліть нашої ери у слов’ян Східної Європи від-
булися широкомасштабні зміни у всіх сферах життя їхнього суспільства, пов’язані із за-
провадженням світової релігії християнства. Поява нового віросповідання знаменувало 
не тільки переворот у світосприйнятті, а й призвело до перевороту у сфері культури, 
в системі дипломатичного життя Русі. Важливим аспектом християнізації було створен-
ня якісно нової системи церковного управління.
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Проблема прийняття християнської віри на Русі та усіх процесів і явищ з ним пов’язаних 
тривалий час вивчається науковцями. Чимало цікавих праць, зокрема, було підготовлено 
вченими наприкінці ХХ століття, коли відзначалося 1000-ліття прийняття нової релігії схід-
ними слов’янами1. Проте необхідно зазначити, що ця тема, враховуючи її важливість і склад-
ність як у загальнотеоретичному плані, так і в контексті розгляду окремих проблем і аспек-
тів, у повній мірі не може вважатися дослідженою на достатньому рівні. Особливо важливе 
її вивчення саме зараз, коли в історичній науці країн колишнього соцтабору змінюються 
базові методологічні підходи до вивчення минулого. В цій статті ми зупинимося на питан-
ні про створення системи управління християнської церкви на Русі, враховуючи виняткову 
важливість останньої у державно-політичному житті східнослов’янського суспільства.

За доби „Великого переселення народів“, на зламі античності та середньовіччя, 
в житті народів європейського континенту відбулися значні зміни. Зокрема, на півдні 
Центральної Європи, у Малій Азії, на Близькому Сході та у Північній Африці на ґрунті 
Східної Римської імперії виникла Візантійська імперія, яка, незважаючи на величезні 
метаморфози у всіх сферах свого життя, проіснувала ще майже тисячу років і відіграла 
визначну роль як в історії Заходу, та і в історії Сходу. Враховуючи великий вплив Візантії 
на навколишній світ, особливо на країни і народи, де поширювався візантійський варі-
ант християнства, видатний дослідник середньовіччя Д. Оболенський влучно назвав цю 
візантійську спільність Byzantine Commonwealth, тобто Візантійською співдружністю2.

Суб’єкти в системі „Byzantine Commonwealth“ не були рівнозначними. Характер 
їх відносин з Імперією залежав від багатьох факторів, серед яких важливе місце мали 
рівень їхнього економічного та політичного розвитку, військовий потенціал та геогра-
фічне розташування. Саме за цими ознаками суспільство слов’ян Східної Європи, яке 
в ІХ–Х ст. сформувалося в одну велику державу – Русь, було у досить вигідному поло-
женні відносно Візантії. Східні слов’яни не межували безпосередньо з Імперією, а тому 
та ніколи не загрожувала їхнім найважливішим регіонам. Водночас військовий потенці-
ал і географічне розташування дозволяли східнослов’янській еліті тривалий час чинити 
тиск на Константинополь та інші грецькі володіння. Важливим фактором, який сприяв 
зближенню єдиновірних країн Русі та Візантії в ХІ–ХІІІ ст., була їхня боротьба проти 
кочовиків причорноморських степів – печенігів, торків, половців.

Разом з тим, Русь перебувала під значним дипломатичним та релігійно-ідеологіч-
ними впливами візантійців. Ці впливи правляча еліта Русі прагнула творчо засвоїти і ак-
тивно використовувати у своїй зовнішньополітичній діяльності. Активні зв’язки з роз-
винутими країнами півдня (Візантією, народами Кавказу та країнами Близького Сходу) 
мали велике значення для східнослов’янської знаті на етапі формування давньоруської 
державності. Вони відкривали широкі можливості для реалізації додаткового продукту, 
що добувався у формі данини з підлеглого населення, а також одержання військової здо-
бичі, яка захоплювалася під час численних військових акцій давньоруських дружин3.

Наприкінці VІІІ – на початку ІХ ст. руси здійснили декілька важливих походів на 
південне узбережжя Криму та на малоазійські провінції Візантії4. Вже ці військові кам-
панії слов’ян засвідчили про їхнє прагнення не тільки захопити воєнну здобич, а і вста-
новити тісні, стабільні торговельні контакти з цими економічно розвинутими ареалами, 
а також поширити впливи на північне узбережжя Чорного моря.

В цей час у джерелах з’являються перші згадки про прийняття християнства пред-
ставниками східнослов’янських дружин. Так, за повідомленням „Житія Св. Стефана 
Сурозького“ на кримське узбережжя напала велика слов’янська рать на чолі з князем 
Бравліном, яка захопила місто Сурож і пограбувала його мешканців. Під час нападу на 
сурозьку церкву Св. Софії Бравлін тяжко захворів і одужав лише після укладення до-
говору з греками та прийняття хрещення5. Ймовірно, під час контактів із слов’янами 
грецька верхівка Сурожу і особливо його духовенство всіляко намагалося схилити на-
падників на свій бік. Скориставшись ефектом, що справила на Бравліна та його спільни-
ків християнська церковна служба, сурожці умовили князя здійснити ритуал хрещення.
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Є підстави думати, що під вплив християнської церкви попали і учасники більш піз-
нього, ніж сурозький похід, нападу русів на малоазійське місто Амастриди. На користь 
такого висновку свідчить фрагмент із житія Георгія Амастридського: „Одна труна була 
достатньо сильною для того, щоб виявити безумство варварів, припинити смертогуб-
ства, зупинити звірства, навернути лютіших за вовків до лагідності овець і примусити 
тих, хто поклонявся гаям і лукам, поважати господні храми“6. Згадка у джерелі про по-
клоніння русів-язичників гаям і лукам має цілком реальний характер і відповідає тодіш-
нім уявленням про світогляд слов’ян Східної Європи7.

Необхідно зазначити, що перші хрещення русів можна схарактеризувати як фор-
мальні, оскільки вони мали кон’юнктурно-політичний (ідеологічний), а не світоглядний 
характер. Механізм такого явища не був чимось винятковим: джерела, наприклад, збе-
регли інформацію про численні навернення до християнства норманських ватажків, які 
неодноразово приймали хрещення з метою одержання матеріального або політичного 
зиску. Зрозуміло, що за таких умов немає підстав говорити про формування у слов’ян 
якоїсь християнської релігійної організації.

Аналогічним до релігійних навернень першої половини ІХ ст., вірогідно, було і хре-
щення русів після походу князя Аскольда на Константинополь в 60-х роках ІХ ст. Па-
тріарх Фотій писав, що тоді на Константинополь напав народ до тих часів „невідомий, 
але який одержав ім’я з часу походу проти нас, незначний, але який одержав значення, 
незначний та бідний, але який досяг неосяйної висоти і незліченого багатства“8. Для 
східнослов’янських воїнів і тепер процедура „хрещення“ не відбилася практично на змі-
ні світогляду, а звелася головним чином до суто політичного акту. Повернувшись додому 
з Греції, вони продовжували поклонятися традиційним язичницьким богам.

Для розгляду нашої теми важливою обставиною було те, що візантійські ієрархи 
середини ІХ ст. не обмежувалися наверненням до своєї віри „варварів“, які нападали чи 
торгували з грецькими містами, а планували поширювати нову релігію безпосередньо 
в східнослов’янському середовищі. Для цього константинопольський патріарх навіть 
створив в 60-х роках ІХ ст. спеціальну ієрархію. В „Окружному посланні“ патріарха 
Фотія повідомляється, що частина давньоруської знаті прийняла нову християнську віру 
під час перебування в Константинополі, а на Русь була відправлена спеціальна місія для 
навернення місцевого населення. Візантійський імператор середини Х ст. Константин 
Багрянородний з цього приводу у біографії свого діда Василія І (867–886 рр.) писав, що 
той „переконав русів прийняти священне хрещення і організував справу так, що вони 
прийняли архієпископа, який був посланий до них патріархом Ігнатієм. Архієпископ, що 
з’явився в країну цього народу, був прийнятий доброзичливо“9.

Отже, ці повідомлення фіксують першу спробу візантійської церкви створити ре-
лігійну організацію у слов’ян Східної Європи. В біографії імператора Василія І, як ми 
бачили, ця подія відноситься до часів, коли на патріаршому столі сидів не Фотій, а його 
спадкоємець Ігнатій10. Така розбіжність в інформації не є суперечливою, бо свідчить про 
тривалість діяльності греків-священників. Важливо, що не тільки про похід на Констан-
тинополь, а й про хрещення слов’ян-язичників із Русі йдеться у листі римського папи 
Миколая І до візантійського імператора Михаїла.

Знаково, що з цим часом, а не з діяльністю Володимира візантійська письменницька 
традиція пов’язує початок християнства у русів. Але, попри всю важливість хрещення 
учасників походу на Константинополь 60-х років ІХ ст., ця подія практично не позначи-
лась на світогляді більшої частини населення Русі. Навряд чи можна погодитися з дум-
кою, що саме тоді відбулося запровадження нової релігії на Русі11.

Зрозуміло, що сам факт діяльності емісійного архієпископа та інших грецьких мі-
сіонерів на Русі в плані становлення церковної організації не варто перебільшувати, але 
тут важливо звернути увагу на іншу обставину. Вже з другої половини ІХ ст. спостері-
гається стійка тенденція до набуття популярності християнства як віросповідання, як 
світоглядної системи серед слов’ян Східної Європи, які постійно відвідували грецькі 
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міста. Саме в цей час з’явилися звістки про русів – християн в арабських джерелах12. 
Зрозуміло, що поява певної групи слов’ян, які за переконаннями прийняли християн-
ство, вимагало і якоїсь її організації у релігійному плані.

В середині ІХ ст. вкрай важливою для життя і поширення християнства у сло в’ян-
ських народів стала діяльність грецьких місіонерів братів Кирила (Константина) та Ме-
фодія у Великоморавській державі. Цими місіонерами фактично був створений новий 
напрямок у християнській релігії, оскільки Кирило і Мефодій виступали за можливість 
богослужіння на національних мовах, відстоювали демократичний характер взаємин 
між національними церквами, чим їх духовна діяльність істотно відрізнялася від орто-
доксального візантійського православ’я. Кирило-мефодіївська церковна традиція поши-
рилася з Великої Моравії на словянські країни Балкан – Сербію і Болгарію13.

У другій половині ІХ ст. до складу Великоморавської держави були включені пів-
денні землі Польщі, а з ними західні регіони розселення волинян і хорватів. Одночасно 
із Центральної Європи сюди починають здійснюватися активні релігійно-ідеологічні 
впливи, які йшли від християнських центрів, що виникли внаслідок діяльності Кирила, 
Мефодія та їх учнів14.

Зазначимо, що до південнопольських та західноруських земель християнство по-
ширювалось в Х ст. як державна релігія, оскільки побузький реґіон входив до складу 
Празької архієпископії, про що свідчить Установча грамота останньої під 973 р.15 Зро-
зуміло, що все це обов’язково вело не тільки до появи християнських храмів у західно-
руських союзів племен волинян і хорватів, а і вимагало формування системи церковного 
управління. Ці низові церковно-адміністративні округи на Волині і  Прикарпатті в Х ст. 
підкорялися празькому архієпископу.

Зростання ролі нової релігії – християнства – у духовному житті Русі в середині Х ст. 
диктувала необхідність включення східнослов’янської держави до Pax Christiana Orthodoxa 
(системи християнських країн), створення у зв’язку з цим нового механізму відносин з Ві-
зантією. Духовенство останньої мало здійснити наступний та головний крок у християніза-
ції слов’ян Східної Європи, а саме провести в церковно-політичному та канонічному плані 
навернення до християнства всього населення Русі. Зазначимо, що ІХ–Х ст. християнство 
поширювалося на Русь не тільки з Візантії, а й з Риму, Балкан (перш за все з Болгарії), Цен-
тральної Європи (кирило-мефодіївська традиція), Скандинавії (частина варягів, що прибу-
вали у Східну Європу, були християнами), західного регіону Північного Кавказу (Зіхська 
єпископія), Херсонесу, де віросповідання відрізнялося від канонічного грецького, з Хазарії та 
Закавказзя (тут слід відзначити Вірменію, де існувало християнство у формі монофізитства).

У період правління княгині Ольги (945–962 рр.) сталися якісні зміни в зовнішньо-
політичній діяльності Русі, що було наслідком загального прогресу у розвитку держави 
та суспільних відносин у слов’ян Східної Європи. Київський уряд вже не прагнув до 
вирішення своїх зовнішньополітичних завдань шляхом здійснення великих військових 
акцій, а намагався зміцнити авторитет держави Русь засобами мирної дипломатії, перш 
за все у взаєминах з Візантійською імперією, яка і в Х ст. була головним контрагентом 
східнослов’янського світу на міжнародній арені16.

В правлінні княгині Ольги була зроблена перша спроба запровадити християнство 
як державну релігію всієї держави Русь, що однозначно потребувало здійснення рефор-
ми релігійно-адміністративної системи в країні. Неможливо точно встановити, чи була 
київська володарка християнкою на момент приходу до влади, однак можна припусти-
ти, що з самого початку свого регентства (при малолітньому синові Святославі) Ольга 
перебувала під впливом сил, які підтримували тісні зв’язки з Константинополем, зна-
чною мірою визнавали нову релігію і сприймали ідеологію греків. Це угруповання знаті, 
зрозуміло, прагнуло й надалі розвивати й поширювати взаємини з Візантією, для чого 
неабияке значення східнослов’янською елітою надавалось піднесенню міжнародного 
престижу Русі у сусідніх державах, перш за все у Візантійській імперії. Тривале пере-
бування сина Ольги Святослава Ігоревича на других ролях, прихід його до влади внаслі-
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док заколоту свідчать про те, що в середовищі давньоруської еліти були і представники 
інших політичних поглядів, у тому числі і на проведення взаємин з Візантією.

В 946 р., за досить аргументованою думкою російського візантиніста Г. Г. Литаврі-
на, княгиня Ольга здійснила свою першу подорож до столиці Візантії17. Тут київська кня-
гиня пішла на вельми рішучий і сміливий з точки зору молодої давньоруської дипломатії 
крок – запропонувала імператору укласти шлюб Святослава з грецькою принцесою. Цим 
самим київський двір прагнув використати зацікавленість Візантії в розширенні торгівлі 
з Руссю і допомозі в разі першої необхідності військами. Однак візантійський двір, не 
бажаючи піднесення авторитету володарів Русі, відхилив пропозицію Ольги, очевид-
но, використавши як привід неможливість укладення шлюбу „порфірородної“ принцеси 
з сином правительки нехристиянської, „варварської“ країни.

954 р., як повідомляє давньоруський літопис, Ольга вдруге здійснила візит до Цар-
города, де було поставлено питання про її хрещення як правительки Русі18. Мова в остан-
ньому випадку йшла згідно юридико-дипломатичних уявлень того часу про навернення 
в нову віру усієї східнослов’янської держави, з якою Ольга, згідно патерналістських уяв-
лень тих часів, асоціювалася.

Реалізація таких планів означала згоду візантійського двору на християнізацію Дав-
ньоруської держави та всіх її мешканців. Цього разу візантійський двір не заперечував 
проти пропозиції Києва, але спробував використати церемонію хрещення княгині, щоб 
в ідеологічному та дипломатично-протокольному плані поставити Русь у залежне від 
себе положення. Проте такий розвиток подій не міг задовольнити давньоруську княгиню 
та її радників. Логічно, що незабаром такий прийом у Царгороді негативно позначився 
на розвитку русько-візантійських відносин.

Ця ж невдача Ольги викликала зростання опозиційних до княгині сил, які продовжува-
ли поклонятися дружинним культам і виступали за здійснення активних військових кампа-
ній як на Кавказі, так і в Криму і на Балканах, тобто в зоні перехрещення інтересів Русі та 
Візантії. Незважаючи на складні взаємини київської адміністрації з константинопольським 
патріархатом, подальші контакти княгині Ольги наприкінці 50-х років з германським духо-
венством дають підстави вважати, що з формально-юридичного та дипломатичного боку 
Русь після хрещення її правительки вважалася християнською країною.

Зрозуміло, що за таких умов важливим питанням було створення на Русі християн-
ської церковної адміністрації. Це питання не було вирішене під час переговорів Ольги 
з греками, тому вона наприкінці 50-х років і звернулася за допомогою до імператора 
„Римської імперії“ Оттона І і германського духівництва. Відомо, що саме це стало при-
чиною прибуття на Русь місії єпископа Адальберта, яка повинна була сприяти вирішен-
ню питання розбудови церковної організації та підготовки для неї необхідних кадрів. 

Сучасний подіям Продовжувач хроніки Регінона під 959 р. повідомляє про те, що по-
сли „королеви русів“ Олени (християнське ім’я Ольги) звернулися до германського імпера-
тора Оттона І з проханням прислати єпископа та священників19. Отже, мова йшла про намір 
київської володарки не тільки провести хрещення своїх підлеглих, а й створити на Русі 
церковну організацію. Місія Адальберта, який був призначений трирським архієпископом 
Вільгельмом єпископом на Русь, закінчилася невдачею. Дослідник давньоруської диплома-
тії В. Т. Пашуто пояснює цю невдачу тим, що Ольгу не задовольнили обставини виконання 
германською місією її завдання20, проте, скоріше за все, невдача германських духовників 
була пов’язана з діями язичницького оточення сина Ольги Святослава.

В 961 або 962 рр. у Києві виникла так звана язичницька реакція, під час якої княгиня 
Ольга та її прибічники були відсторонені від влади21. Визнаючи важливість релігійного 
фактору в суспільному житті Русі, слід відзначити, що прихід до влади Святослава був 
наслідком насамперед не релігійного конфлікту, а політичної конфронтації двох таборів 
слов’янської знаті. Труднощі прихильників Ольги в реалізації політичної та ідеологіч-
ної програми навернення Русі до християнства і створенні релігійної організації на Русі 
були використані їх суперниками для підготовки та здійснення державного перевороту.
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Проте, незважаючи на це, християнство, яке пустило вже корні на Русі, не було 
ліквідоване. В складі навіть найближчого оточення князя Святослава, що важливо, діяла 
помітно значна група знаті, що сповідувала нову віру22. За часів Святослава Ігоревича 
набула популярності в середовищі еліти власна зовнішньополітична програма, в якій 
головна увага приділялась створенню великого державного східнослов’янського утво-
рення та вигнання греків з Балканського півострова. Однозначно, що при створенні цієї 
програми руська знать за зразок брала візантійські ідеологічні постулати23. Поряд з цим 
в ІХ і особливо Х ст. розвивалося і поширювалося в середовищі панівної еліти дружинне 
язичництво, яке все більше набувало форми розвинутого політеїзму24.

Князювання в Києві Володимира Святославича (980–1015 рр.) справедливо розгляда-
ється багатьма дослідниками як переломне в історії Русі. Саме в цей час у соціально-еконо-
мічному та політичному житті країни відбуваються значні зміни. Серед них особливо слід 
виділити запровадження християнства як державної релігії, виникнення розвинутої церков-
ної організації. Прийняття нової віри з Константинополя значною мірою було обумовле-
не тривалими економічними, політичними та культурними зв’язками слов’ян з Візантією. 
Здійснення християнізації остаточно вводило Русь до гурту християнських держав, перш 
за все до візантійського „співтовариства націй“. Прийняття східними слов’янами християн-
ства з Візантії і створення ними православної церковної організації на чолі з митрополитом 
обумовили, що цілком природно, церковно-юридичну залежність давньоруської церкви від 
константинопольської патріархії. Проте цю церковну залежність, вплив її на політичне та 
ідеологічне життя Давньоруської держави не можна перебільшувати.

У перші роки свого правління в Києві Володимир, пам’ятаючи труднощі своїх по-
передників у вирішенні питання навернення до християнства, прагнув зміцнити позиції 
дружинного язичництва, яке в той час набуло остаточно форму політеїзму (з елементами 
монотеїзму в формі культу Перуна)25. Початкова орієнтація Володимира на місцеву релі-
гію значною мірою була обумовлена острахом нового київського князя мати опір з боку 
населення столиці, де володарю ще треба було набути підтримки з боку місцевої знаті. 
Реформування дружинного язичництва здійснювалося Володимиром протягом декількох 
років, і його проведення, як це не дивно, фактично розчищало шлях для запровадження 
християнства. Впродовж цього часу князь Володимир і його оточення переконались, що 
дружинне язичництво, на яке вони робили ставку, не може через свою нерозвиненість і пев-
ну штучність боротися з місцевими племінними культами. Не надавало воно достатньо 
переваг і для зовнішньополітичних ініціатив Русі, особливо для її стосунків з навколишнім 
християнським світом. Необхідно зазначити, що спроби Володимира підняти значення дру-
жинного язичництва спричиняли певні конфлікти в середовищі київської знаті26.

У середині 980-х років київський князь та його оточення розпочали підготовку до 
запровадження на загальнодержавному рівні на Русі християнства візантійського зразку. 
Тоді ж перед Володимиром постало складне питання – звести до мінімуму можливі не-
гативні наслідки християнізації. Як і раніше, важливим засобом впливу Русі на політику 
візантійського уряду щодо східних слов’ян залишалися зацікавленість Константинопо-
ля у торгівлі з північним сусідом і особлива потреба греків в отриманні з Русі давньо-
руських військових контингентів, оскільки тоді імператорський двір постійно перебував 
у складному становищі внаслідок чвар претендентів на трон і постійних нападів сусідів.

Але в процесі вирішення питання виявилося, що цих засобів дипломатичного тиску 
у руської еліти було недостатньо. Тому, коли імператор Василій ІІ відмовився виконува-
ти попередню домовленість з Володимиром: в обмін за отримання великого військового 
контингенту з Русі до Греції (він мав дати дозвіл на шлюб руського князя з своєю се-
строю Анною та санкціонувати християнізацію Русі) східнослов’янська рать здійснила 
похід проти грецьких володінь в Криму і захопила Херсон. Завоювання русами цього 
стратегічного пункту змусило імператора задовольнити вимоги князя Володимира.

Запровадження християнства вело до значного зростання авторитету київського 
князя. Адже згідно з канонами нової релігії він одержав юридичний статус необмеже-
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ного правителя, на відміну від попередніх, язичницьких часів, коли державну владу за 
ідеологічно-світоглядними канонами репрезентувала система „князь-дружина“27. Важ-
ливим свідченням прагнення київського князя звеличити свою владу стало карбування 
при київському дворі перших давньоруських монет – златників та срібляників. Їх поява, 
як аргументовано довели дослідники-нумізмати, мала перш за все політичний характер.

Монети були зроблені за візантійськими зразками; київський володар був зображений 
на них в усіх імператорських реаліях, з короною на голові. Велике значення мав напис „Во-
лодимир на столі“ та зображення Христа, що свідчило про намір руського монарха підкрес-
лити рівність князів й імператорів перед богом, надати своїй владі сакрального характеру28. 
Саме з цього часу сам титул „князь“ в давньоруській ідеологічній практиці починає прирів-
нюватися не тільки до східного титулу „каган“, а й до візантійського „імператор“29.

Прийняття східними слов’янами християнства з Візантії і формування на Русі пра-
вославної церковної організації на чолі з митрополитом створювало підстави для ви-
никнення ієрархічної залежності давньоруської церкви від патріархії. Однак вплив цієї 
залежності на політичне життя Давньоруської держави немає підстав перебільшувати. 
Перш за все вище духовенство, що формувалося з греків, які прибували з Візантії, вна-
слідок певних особливостей свого становища в Давньоруській державі та залежності 
від її князів (перш за все матеріального та суспільного) було зацікавлене у проведенні 
відносно самостійної від патріархії діяльності30.

Київській двір з перших днів існування державної християнської організації на Русі 
здійснив ряд заходів, спрямованих на обмеження церковно-політичного впливу Візан-
тії. Автор „Повісті временних літ“ зазначав, що князь Володимир запросив до Києва 
з Херсона (Корсуня) багатьох священників, які разом з візантійськими („царицыными“ 
за літописом) ієреями хрестили давньоруське населення. Проте, розповідаючи про під-
тримку Володимиром духовенства, літопис згадував лише корсунських священників, які 
одержали від князя головну церкву на Русі – церкву Св. Богородиці та десяту части-
ну державних прибутків. В її діяльності важливу роль відігравав корсунянин Анастас31. 
Безумовно, це свідчення давньоруської пам’ятки не є випадковим і показує особливу 
орієнтацію Володимира Святославича на духівництво міста, населення якого постій-
но страждало від залежності від імперії й прагнуло добитися автономії32. Важливо, що 
в Новгороді єпископом був також виходець з Херсона Іоакім Корсунянин.

На Русі за часів Володимира Святославича фактично діяла система князівської 
церкви, яка передбачала ієрархічну залежність певних церков безпосередньо від світ-
ської влади в особі верховного володаря Русі. Така ж система церковного устрою в цей 
час існувала і в країнах Центральної Європи33. Ця система передбачала існування і ве-
лику роль в системі церковної організації країни володарських церков, які по церковній 
лінії не підкорялися первоієрарху країни.

Саме такий володарський храм – Десятинна церква – одразу став головним центром 
ідейно-політичного життя Давньоруської держави, про що свідчило створення в ній пер-
шого літописного зводу, факт поховання в ній князя Володимира Святославича і збері-
гання в ній останків популярного серед слов’ян Св. Климента. Таким чином, в перші 
десятиріччя існування християнства як державної релігії на Русі діяло фактично два 
релігійні центри – Десятинна церква і резиденція юридичного глави руської церковної 
організації – митрополита, яка розміщалася в Софійському соборі. Останній знаходився 
поза межами столиці поблизу Софійських воріт Києва.

Про специфіку розбудови християнської церкви в правління Володимира свідчать не 
тільки тісні зв’язки Володимира з кліром Десятинної церкви і розміщення митрополії поза 
межами столиці, а й та обставина, що в київському літописанні замовчується сам факт іс-
нування Софійського собору аж до 1037 р., хоча про його наявність у 1017 р. є інформація 
і в новгородському літописанні, і в хроніці мерзебурзького єпископа Тітмара34. Однознач-
но, що під час міжусобної війни 1015–1019 рр. навряд чи могло здійснюватися велике за 
обсягом будівництво резиденції митрополита, а якщо згадати натяки Іларіона з приводу іс-
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нування Софійського собору ще за часів Володимира, то можна зробити висновок про те, 
що будівництво собору необхідно віднести не до другого десятиліття ХІ ст., а до набагато 
більш раннього часу. Тут важливо звернути увагу на те, що, згідно інформації візантій-
ського списку єпископій, митрополія на Русі виникла близько 996–997 рр.35.

Однозначно, що релігійна реформа князя Володимира передбачала не тільки розпо-
всюдження нової релігії серед населення держави Русь, володарем якої був Володимир 
Святославич, а й створення християнської церковної організації. Можна повністю по-
годитися з думкою авторитетного історика церкви Я. М. Щапова, що державна влада 
вплинула на форми і напрямки розвитку, за яким йшла нова церква. „Це стосується і ви-
значення джерел матеріального забезпечення, і церковної юрисдикції, і систем права, 
і церковно-адміністративної структури“36.

Сам факт проведення християнізації, формування розгалуженої церковно-адміні-
стративної структури вимагав створення головного церковного центру. Природно, що 
з цим центром було пов’язано поширення на Русі ідеї софійності. У Візантії ідея Со-
фії відігравала важливу роль у підкреслюванні симфонії світської та духовної влади. 
У зв’язку з цим згадаємо, що в константинопольському соборі Св. Софії, згідно свідоцтв 
Константина Багрянородного, зберігалися священні інсигнії володарської влади, що під-
креслювали зв’язок василевса з богом37. Є підстави погодитися з думкою дослідників 
про те, що утвердження митрополії на Русі відбулося приблизно в 996 р., що потребува-
ло створення тут резиденції верховного ієрарха країни38.

Розглядаючи питання про обставини побудови трьох Софійських соборів в Києві, 
Новгороді та Полоцьку, С. О. Висоцький пояснює їх появу саме в цих містах тим, що це 
були найважливіші в той час політичні центри Русі39. Будівництво соборів Св. Софії у 
Полоцьку та Новгороді в першій половині ХІ ст. було свідченням значних претензій еліт 
цих міст щодо першості на Русі. Полоцьк, як відомо, тоді був центром фактично неза-
лежної від Києва держави40, а Новгород – містом, з яким тісно було пов’язане політичне 
життя Ярослава Володимировича, який лише у 1036 р. став повноправним володарем 
(„єдинодержцем“) більшої частини східнослов’янських земель. Зазначимо, що пізніше, 
у другій половині ХІ ст., змагання між Києвом, Черніговом та Переяславлем призведе до 
виникнення (щоправда, на нетривалий час) в двох останніх містах незалежних церков-
них центрів на чолі з власними митрополитами41.

Важливим моментом у сприйнятті візантійських релігійно-ідеологічних уявлень, почи-
наючи з правління князя Володимира, стає значне розповсюдження культу Богородиці. Аналіз 
дуже неповних свідоцтв джерел свідчить, що з її іменем було пов’язано понад тридцять хра-
мів. При цьому всі ці храми не були звичайними, а відігравали особливу роль у церковному 
житті країни. Так, переважна більшість центрів єпископій – це собори Богородиці (в основно-
му Успіння) – в Ростові, Галичі, Смоленську, Володимирі-Волинському, Рязані. В Києві, крім 
відомої Десятинної церкви, головним храмом центру ідеологічного життя Русі, починаючи 
з другої половини ХІ ст., – Печерського монастиря – була Успінська церква. В ХІІ ст. в столи-
ці будується церква Богородиці-Пірогощі на Подолі, яка займає важливе місце в композиції 
„Слова про Ігорів похід“. Наприкінці ХІ ст. на Русі виникає легенда про те, що, говорячи 
словами авторитетного дослідника церковної історії Я. М. Щапова, „Київ є християнським 
центром світу, до якого переселилася Богородиця з константинопольського Влахернського 
храму“42. З іменем цього храму тісно пов’язана поява в 70-х роках ХІ ст. в Кловському монас-
тирі в Києві спеціальної церкви Влахернської Богородиці43. Отже, поширення культу Бого-
родиці відбувалося у тісному зв’язку із розбудовою церковно-адміністративного устрою Русі.

Перші єпископії були створені при князях Володимирі та Ярославі (Білгород, Нов-
город, Чернігів, Переяславль, Полоцьк, Юр’єв), в інших регіонах Русі дещо пізніше: 
наприкінці ХІ ст. – в Ростові, Володимирі (на Волині) та Турові, в середині ХІІ ст. – у Га-
личі та Смоленську, наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. – у Рязані та Суздалі44.

Велике значення для протистояння візантійському релігійно-ідеологічному тискові 
мало поширення на Русі кирило-мефодіївської церковної традиції, яка розповсюджувалася 
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сюди в Х–ХІ ст. з Центральної Європи та з Болгарії45. Ця традиція передбачала демократич-
ний характер взаємин між національними церквами, чим істотно відрізнялася від ортодок-
сального візантійського православ’я. Важливим для розвитку християнства на Русі, у тому 
числі і для формування церковно-адміністративного життя країни, мало введення, про що 
вище йшлося, популярного в Херсоні культу Св. Климента, а пізніше, у другій половині ХІ – 
на початку ХІІ ст., створення власного „національного“ культу Св. Бориса і Гліба, виникнен-
ня легенди про подорож до східноєвропейських земель апостола Андрія Первозванного та 
ін. До цього слід додати, що в другій половині ХІ–ХІІ ст. на Русі значну самостійність по 
відношенню до київської митрополії мали монастирі46.

На початку свого правління в Києві Ярослав через конфлікт з кліром Десятинної 
церкви, що мав місце під час міжусобної війни 1015–1019 рр., орієнтувався не на цю 
церкву, а на храм Всіх Апостолів у Берестові (також князівська за ієрархією церква). На 
користь цього побічно свідчить більш пізня підтримка Ярославом Володимировичем 
пресвітера цього храму Іларіона, якого було обрано 1051 р. митрополитом Русі. Цікаво, 
що в 20-х роках суперник Ярослава за верховенство на Русі Мстислав побудував у Чер-
нігові як головний храм міста не Софійський, а Спаський собор. Пізніше, в другій по-
ловині ХІ ст., і в Берестові замість храму Всіх Апостолів була побудована церква Спаса. 
Обидва храми також були, вочевидь, князівськими церквами.

Потреба в удосконаленні церковної системи на Русі, оформлення більш чітких від-
носин між світською та церковною владою поставили на порядок денний питання про 
встановлення нормальних відносин між київським князем і давньоруським митрополи-
том. А це, в свою чергу, вимагало вирішення певних міжнародних проблем, а саме від-
носин з Імперією.

На початку 40-х років ХІ ст. на порядок денний зовнішньополітичної діяльності 
Русі постає питання про укладення нового договору з Візантійською імперією. В цьому 
документі мав знайти відповідну юридичну форму існуючий на той час стан русько-
візантійських відносин. Зазначимо, що потреба в укладенні дипломатичних відносин 
між монархами середньовічних держав виникала практично кожного разу, коли до влади 
в одній з країн, що перебували у взаєминах, приходив новий володар47.

Зміцнення міжнародного становища Русі поставило в цей час і питання її суверен-
ності стосовно візантійської світської і церковної влади. З приходом до влади імператора 
Константина Мономаха (1042–1054 рр.) спостерігається прагнення константинополь-
ського двору обмежити використання воїнів-найманців, що приходили в Грецію з Русі48.

У відповідь в Києві готується похід проти Візантії, який був задуманий Ярославом та 
його оточенням як демонстрація сили. Воєнна кампанія проти візантійців повинна була сприя-
ти відновленню вигідних для Русі взаємин з Константинополем, однак воєнні дії влітку 1043 р. 
склалися невдало для Русі: спочатку сильна буря на морі завдала шкоди її флоту, знищивши 
більшість кораблів, а пізніше, вже на суші, візантійці досягли перемоги над руським військом. 
Проте воєнна невдача 1043 р. не призвела до особливо негативних наслідків для Києва. Руська 
воєнна міць залишалася великою, водночас як міжнародне становище, так і внутрішня ситуа-
ція у Візантії й після подій 1043 р. залишалися вкрай складними. Тому 1046 р. між державами 
було укладено договір, який відновив відносини, загалом вигідні для Києва.

Але мирна угода не включала одного дуже важливого для Ярослава та його адмі-
ністрації питання – церковного. Тому Ярослав на межі 40-х–50-х років встановив тісні 
стосунки з вищим духівництвом Русі, допоміг йому скликати з’їзд єпископів. На ньому 
главою давньоруської церкви, митрополитом країни було обрано Іларіона, руського за 
походженням, наближеного до князя. 

Посилення відносно самостійного по відношенню до патріархії церковного керів-
ництва в Києві, його програма, спрямована на піднесення міжнародного авторитету Русі 
викликали серйозну занепокоєність в Царгороді. Грецький патріарх відмовився затвер-
джувати рішення з’їзду руських єпископів, а дипломатична служба Візантії почала до-
кладати значних зусиль для врегулювання відносин з двором князя Ярослава. Зокрема, 
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на початку 50-х років імператор Константин Мономах вимушений був погодитися на 
шлюб своєї дочки з сином Ярослава – Всеволодом, а київський князь погодився на від-
новлення старого порядку призначення митрополитів на Русі. Матримоніальний шлюб 
представників візантійської та руської династій фактично зрівняв в очах підданих Ярос-
лава владу київського князя й імператора, і невипадково під кінець правління Ярослава 
Володимировича його стали йменувати „царем (цезарем)“ 49.

Прийняття християнства на Русі призвело до поширення нової віри, поширенню 
церковної системи по всій території, яку контролювала давньоруська знать. Почався сво-
єрідний церковно-колонізаційний процес по всій території Русі, а також у сусідніх з нею 
регіонах, які входили у сферу контролю східних слов’ян50.

Рівень поширення й інтенсивність засвоєння християнської релігії на Русі був різний. 
Відносно швидко християнство поширювалось у містах, проте сільське населення засвою-
вало його повільніше. Деякі великі сільські регіони східнослов’янського світу фактично до 
монгольської навали середини ХІІІ ст. залишалося язичницьким. Поширення християнства 
викликало опір у багатьох регіонах, особливо на півночі Русі. Тут в ХІ ст. відбулося декілька 
значних антихристиянських виступів, котрі очолювались не тільки волхвами, а й місцевою 
знаттю, що використовувала невдоволення населення насадженням нової віри для реалізації 
своїх – відносно київського центру – сепаратистських планів.

Отже, протягом VIII–ХІ ст. у Східній Європі відбувався складний процес христия-
нізації східних слов’ян, який мав широкоплановий характер. Населення Русі засвоюва-
ло нову релігію, країна входила до кола християнських країн світу, а для забезпечення 
функціонування східнослов’янської християнської церкви, що створювалася впродовж 
ХІ–ХІІ ст., тривала розбудова її церковно-адміністративної організації.
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