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Сергiй Кон ча

Хрис ти я нство в Києвi часiв Оле га

По рiвня но не що дав но до на уко во го об iгу i поля зору
вiтчиз ня ної на уки по тра пи ло свiдчен ня, що є над зви чай но 
важ ли вим для про бле ма ти ки впро вад жен ня хрис ти я нства 
на Русi, та, вiдпо вiдно, на бу ває не а би я ко го зна чен ня для
iсторiї дав ньо русь кої дер жа ви в цiло му. Свiдчен ня є ла ко -
нiч ним за пи сом хрон iкаль но го ха рак те ру, а тому не має
по в’я за но го з ним кон тек сту:

«За ца рю ван ня [вiз антiйсько го] iмпе ра то ра Ва си л iя
Ма ке до ня ни на у 6390 роцi був охре ще ний на род рос»1.

Пов iдом лен ня мiстить ся в збiрни ку се ред ньо вiчних до -
ку ментiв – т. зв. «Па ризь ко му ко дексi» (далi ПК) i, во че видь, 
узя те з не вiдо мо го вiз антiйсько го дже ре ла. Ко декс мiстить
та кож iншi, стислi, але скру пуль оз но да то ванi згад ки про
Русь, якi пе ре вiря ють ся iнфор мацiєю вiдо мих вiз антiйських 
хронiк. Тек сто логiчнi особ ли востi вка зу ють на iмовiрнiсть
да ту ван ня вка за но го за пи су Х столi ттям2. Усе це свiдчить
про вель ми знач ний рiвень над iйностi по вiдом лен ня.

Про те, що якась час ти на «на ро ду рос», себ то давнiх
русiв, охрес ти ла ся за дов го до 988 року доб ре вiдо мо i ба -
га то на пи са но3. Ряд вiз антiйських дже рел4, зок ре ма, на й -
да в нi ше i на й ав тор iте тнiше з них «Життєпис Ва сил iя І»,
вклю че не до скла ду «Хрон iки Про дов жу ва ча Фе о фа на»
(далi ПФ), по вiдом ля ють, що руси охрес ти ли ся саме за
часiв за снов ни ка Ма ке до нської ди настiї iмпе ра то ра Ва -
сил iя І (867– 886) та пат рiар ха Ігнат iя (867–878)5. На жаль, 
в жод но му з вiдо мих вiз антiйських дже рел ця под iя не має
пев ної дати. Спи ра ю чись на ком плекс не пря мих да них,
бiльшiсть дослiд ни кiв схи ляється до того, що под iя мала
при па да ти на пер i од 874–878 рокiв6. Ряд пiзньо се ред ньо -
вiчних лiто писiв та iс то рич них праць под а ють iншу дату
цiєї под iї – 886 рiк, при цьо му за зна ча ю чи, що пат рiар ший
пре стол об iймав у той час Фо тiй7 (див. ни жче). Але вва -
жається, що цi вка зан ня, якi по хо дять з праць не ран iших
за XVI ст., не за слу го ву ють на дов iру8.

Прин ци по ва но виз на по вiдом лен ня про охре щен ня русiв 
з «Па ризь ко го ко дек су» по ля гає в тому, що вона мiстить пев -
ну дату под iї: 6390 рiк вiдпов iдає 881/882 року вiд Рiздва

Хрис то ва, то чнiше, ве рес ню 881 – сер пню 882 за при й ня тим 
нинi ка лен да рем. Як ба чи мо, ця дата дещо роз хо дить ся з
при й ня тим в iсто рич них пра цях да ту ван ням хре щен ня
874–878 рр., але, по сутi, мiж по вiдом лен ням урив ку з ПК та
iнфор мацiєю ПФ при нци по вої розбiжностi немає. В текстi
ПФ не ска за но, що при бут тя iєрея на Русь i сам акт охре щен -
ня вiдбу ли ся за жит тя Ігнат iя, вiдтак вва жа ти, що архiєпис -
коп при був на Русь пе ред 878 р. немає не обхiдностi.

«Життєпис Ва сил iя І» роз пов iдає:

«Ба га ти ми роз да ча ми, зо ло та, срiбла, шов ко во го одя гу
вiн (Ва силiй І) схи лив до зго ди не здо лан ний i без бож ний
на род росiв, уклав з ними мирнi до го во ри, пе ре ко нав при -
ста ти до спа сен ної вiри i вмо вив при й ня ти ру ко пок ла де но -
го (пат рiар хом) Ігнатiєм архiєпис ко па, який, з’я вив шись в
їхнiй країнi, здо був при хильнiсть на ро ду та ким дiйст вом…»

Далi йдеть ся про те, що князь («ар хонт») русiв зiбрав
кра щих мужiв на дис пут, де об го во рю ва ли ся пе ре ва ги ста -
рої (язич ниць кої) i хрис ти я нської вiри. Зап ро ше ний до
зiбран ня вiз антiйський iєрей пе ре ко нав при сутнiх в силi
хрис ти я нства: ре тель но по мо лив шись, вiн вки нув до по -
лум ’я кни гу Єван гел iя i дiстав не ушкод же ною. Пiсля цьо го
«…вра женi ве лич чю чуда, вар ва ри без сумнiвiв при сту пи -
ли до хре щен ня»9.

Як ба чи мо, при бу лий на Русь архiєпис коп зiткнув ся зi
спро ти вом мiсце вих при хиль никiв язич ниц тва i, оче вид но,
тiльки че рез де я кий час по при бут тю при сту пив до охре щен -
ня меш канцiв. Маємо узя ти та кож до ува ги, що, якщо iєрей
був вис вя че ний Ігнатiєм у 877 або 878 роцi, його вiд’їзд мiг
за три ма тись у зв’яз ку зi смер тю пат рiар ха того ж року.

Отже, вка зан ня ПК, пев ною мiрою, уточ нює по вiдом лен -
ня вiддав на вiдо мих вiз антiйських дже рел про хре щен ня
русiв часiв Ва сил iя І i до пов нює його вка зан ням кон крет ної
дати под iї. Тре ба ду ма ти, охре ще ною у той рiк була вель -
ми знач на час ти на меш канцiв то го час ної Русi, ад же под iя
мiцно за кар бу ва ла ся у вiзантiйськiй цер ковнiй тра дицiї.

Озна ченi данi всту па ють у су перечнiс ть з лiто пис ною
версiєю, яка по в’я зує охре щен ня Русi з iме нем кня зя Во ло -
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ди ми ра І (980–1015). Зга ду ю чи про мiсiю часiв Ва сил iя І,
ав то ри на уко вих праць i на вчаль них по сiбникiв, за зви чай,
вiдко мен то ву ють її тим, що за тих часiв охрес ти ла ся лише
час ти на прав ля чої верхiвки, в цiло му ж основ на маса меш -
канцiв Русi ли ша ла ся язич ниць кою. Крiм того, па рос тки
хрис ти я нства, щой но за ро див шись близь ко тре ть ої чвертi
ІХ столi ття, були ви ко ре ненi при бу лим з пiвночi кня зем-
 язич ни ком Оле гом10. Останнiй, як вiдо мо, при й шов до вла -
ди у Києвi вна слiдок дер жав но го пе ре во ро ту, пiдступ но
вбив ши мiсце во го кня зя Аскольда, що ста ло ся, якщо вiри -
ти лiто пис но му да ту ван ню, все того ж 6390 (882) року. Дiї
Оле га над овго при сiкли по ши рен ня на Русi хрис ти я нства i
тiльки за Во ло ди ми ра Русь зно ву по вер ну ла ся до ньо го.

До цiєї, на чеб то, чiткої i зро зум iлої схе ми вкра дається
одна пiдо зрiла де таль: вiзантiйськi дже ре ла, за зви чай,
чут ливi до справ, якi сто су ють ся пи тань вiрос пов iдан ня i
кон фе сiйної на леж ностi сусiднiх на родiв, а над то до справ 
кон стан ти но п ольської пат рiархiї, прак тич но зовсiм не по -
мiти ли по во рот ної (з точ ки зору вiтчиз ня но го лiто пи сан ня)
под iї 988 року. На томiсть вiзантiйськi ав то ри, схо же, не
мали особ ли вих сумнiвiв щодо охре щен ня Русi вже за
часiв Ва сил iя І11. На часи пр авлiння iмпе ра торiв Лева VI
(886–912) i Кон стан ти на VIІ Пор фи ро ге не та (945–957)
при па да ють згад ки у вiз антiй ських цер ков них до ку мен тах
«русь кої мит ро полiї» у складi кон стан ти но п ольсько го
пат рiар ха ту12. Во че видь, з цими вка зан ня ми маємо усi
пiдста ви зiстав ля ти зна ме ни ту згад ку «По вiстю ми ну лих
лiт» пiд 944 ро ком со бор ної цер кви свя то го Іллi в Києвi.

Ви хо дить, що реп ре сив на дiяльнiсть Оле га на по садi Ве -
ли ко го кня зя київсько го ви я ви ла ся не та кою вже ни щiвною
для мiсце вих хрис ти ян, як це вва жається в де я ких iсто рич -
них пра цях. Тут до реч но при га да ти об ста ви ну, доб ре вiдо му
знав цям лiто пи сан ня, але, во че видь, дещо не спод iва ну для
ши ро ко го кола лю би телiв ста ро ви ни: про утис ки хрис ти ян
Оле гом i про за бо ро ну хрис ти я нсько го вiрос пов iдан ня на
Русi на зламi ІХ – Х столiть жод не дже ре ло не го во рить. Пе -
ре ко нан ня про язич ниць ку ре ак цiю Оле го вої доби, що ман -
друє сто рiнка ми на уко вих та по пу ляр них праць, по тра пи ло
до за галь но го вжит ку з лег кої руки пат рiар ха росiйської iсто -
рич ної на уки В. Н. Та ти ще ва (1686–1750), який на ма гав ся у
та кий спосiб по яс ни ти легкiсть за хоп лен ня Оле гом Києва i,
оче вид но, та кож те, що ки я ни не ста ли мсти ти ся за оман ли -
во вби то го Оле гом кня зя Аско льда13.

По ряд з вiдс утнiстю да них про гонi ння хрис ти ян за
Оле га, оста ннiми ро ка ми в рядi пу блiкацiй було про де мо н -
с тро ва но, що хрис ти я нство в пер iод пр авлiння цьо го кня -
зя не лише не змен ши ло свiй вплив, а на впа ки – до сить
успiшно роз ви ва ло ся. Зок ре ма, С. А. Іва но вим було пе ре -
кон ли во по ка за но, що за сну ван ня у Києвi цер кви св. Ілiї з
ве ли кою iм овiрнiстю може бути вiдне се не до часу пр ав -
лiння iмпе ра то ра Ва сил iя І (867–886), який вва жав про ро -
ка Ілiю своїм осо бис тим по кро ви те лем14. Пе тер бу рзький
iсто рик та ар хе о лог А. Чер нов на пiдставi де я ких фор му -
лю вань тек сту до го ворiв Русi з Вiзантiєю 907 i 911 рокiв
дiйшов вис нов ку, що об идвi сто ро ни, якi до мов ля ли ся,
мали спов iду ва ти вiру в од но го бога, а та ким мiг бути, поза 
су мнiвом, тiльки бог хрис ти ян15. Вар то при га да ти у цьо му
зв’яз ку та кож те, що роз повiдь про дiяльнiсть слов ’я -
нських про све ти телiв братiв Ки ри ла (по мер 869 р.) i Ме -
фод iя (по мер 885 р.) i про пе ре клад релiгiйних книг вiдне -
се но в «Повiстi ми ну лих лiт» до 898 року, коли в Києвi пра -
вив Олег i мали би, на чеб то, па ну ва ти ан тих рис ти янськi
на строї16.

Як зга да но вище, ряд пiзньо се ред ньо вiчних праць лiто -
пис но го ха рак те ру – «Си ноп сис» Іно кен тiя Гiзе ля, Гус ти н -
ський лiто пис, Ма зу ри нський лiто пи сець тощо – да ту ють
мiсiю iєрея, який явив ру сам «Чудо свя то го єван гел iя», 886
ро ком, а де якi з цих праць по в’я зу ють її з ча сом пр ав лiння в
Києвi Оле га. Зок ре ма в «Си ноп сисi»17 так ска за но про це:

«…Року от Ро[ждес тва] Х[рис то]ва 886 в ца рство Гре -
чес ка го Царя Ва сил iя Ма ке до на, тому же Па т рiар ху Фот iю
еще живу сущу. Отъ нихъ же при сланъ бысть кре щен iя
ради Рос совъ, об ла да ю щу кня зю Олгу, Ми ха илъ Мит ро -
по литъ, иже при шед к Рос сом, по нуж да емъ бяше от нихъ
да пре жде Чудо кое со тво ритъ…» (далi мiстить ся роз -
повiдь про вки дан ня кни ги Єван гел iя до вог ню i увiру ван ня 
ба гать ох русiв).

Укла дач Гус ти нсько го лiто пи су об е ре жнiше го во рить
про спiввiдне сенiсть мiсiї по сла но го на Русь iєрея (Ми хаї -
ла?) з пер iо дом пр авлiння Оле га, але не менш впев не но
виз на чає рiк його при бут тя18:

«…Пос ла же им (ру сам) царь мит ро по ли ту Ми ха и ла и
иныхъ епис копъ […] Сего же Ми ха и ла по сы ла ша пат ри -
архъ Фот iи въ л›то 886 [на Русь]. Сiе же бысть, яко же
мню, при Олгу кня зю Рус комъ».

«Въ л›то 886. Прий де Ми ха илъ мит ро по лит въ Русь
[…] И сим чу домъ ужа си Русь и мно гия крес ти».

Хоча сама роз повiдь про «Чудо» во че видь узя та з вi -
зан тiйських дже рел, але пат рiар хом, що вiдпра вив мiсiю
на Русь (до Києва) на зва но Фот iя, чого немає у вiдо мих
грець ких дже ре лах.

Заз ви чай вва жається, що да ту ван ня хрис ти я нської
мiсiї на Русь 886 ро ком за по зи че не в iсто ри ка цер кви
XVI ст. Це за ря Ба рон iя, який подає цю ж саму дату з по си -
лан ням на хро нiста ХІІ ст. Іоан на Ски ли цю. Однак се ред
да них Ски лицi вiдпо вiдно го вка зан ня не мiстить ся, що
пiдво дить су час них дослiдникiв до вис нов ку про ви га да -
ний ха рак тер озна че ної дати19.

Низ ка дослiдникiв, се ред яких вар то на зва ти М. Ю. Брай -
чевського, бiльшо го зна чен ня надає свiдчен ню Ни к о нiв сь -
ко го лiто пи су, де роз повiдь про при бут тя на Русь архiєрея, 
що явив чудо, має пiдза го ло вок «О кня зи Рус тем Оскол -
де» i по чи нається зi згад ки про по вер нен ня Аскольда i
Дiра з не вда ло го по хо ду на «Кон стан тин град»20. Звiдси,
на чеб то, вип ли ває, що тим «ар хон том росiв», за яко го
хрис ти я нська мiсiя при бу ла до Києва, мав бути Аскольд21. 
Про те вiдпо вiдна лiто пис на стат тя має озна ки штуч но го
поєднан ня двох рiзних сю жетiв, узя тих з вiз антiйських
хронiк: 1) стис лої згад ки про пiра тську дiяльнiсть русiв на
«Ексiнпонтi» (так у текстi НЛ) та їхнi на мiри за хо пи ти Кон -
стан ти но поль, 2) чер го вої версiї «Чуда свя то го Єван гел iя».
Саме до пер шо го сю же ту дав ньо русь ки ми ко мпiля то ра ми
були приєднанi iме на Аскольда i Дiра22. Дру ге по вiдом -
лен ня не суп ро вод жується нiя ки ми iме на ми, в ньо му не
ска за но анi про хре щен ня пра ви те ля русiв, анi про його
спри ян ня хрис ти янськiй мiсiї.

Бе зу мов но, теза про ко мпiля тив ну при ро ду по я ви iмен
пер ших князiв у по вiдом лен нях вiз антiйсько го по ход жен -
ня по ши рюється i на iм’я Оле га у вище ци то ва них урив ках, 
адже вiз антiйським хро нiстам одна ко во не вiдомi як Ас -
кольд, так i Олег. На томiсть за слу го вує на ува гу дата мiсiї,
що її зга данi дже ре ла XVI–XVII ст. од но стай но виз на ча ють 
886 ро ком. Ни к онiвський лiто пис свою вер сiю «Чуда»
подає без пев ної дати, але вель ми по ка зо во, що роз повiдь 
про хре щен ня русiв вмiще но мiж роз повi ддю про ув’яз нен -
ня Ва силiєм І сво го сина Лева, що мало мiсце влiтку 885
ро ку, i по вiдом лен ням про смерть Ва сил iя І Ма ке до ня ни на 
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(сер пень 886 року)23. Та ким чи ном, узя та з ближ че не вiдо -
мих нам вiз антiйських дже рел, роз повiдь Ни к онiвсько го
лiто пи су про охре щен ня русiв може вка зу ва ти на ту ж саму 
дату: 885/886 рiк.

Вiдне сен ня «Чуда св. Єван гел iя» до часiв пр авлiння в
Києвi Оле га зустрiчаємо в пе ре кладi «Па рал iпо ме на» –
тво ру вiз антiйсько го ав то ра ХІІ ст. Іоан на Зо на ри: «Ва си лие 
ж бысть царь, при Олз› […] сътво ри ж мир но уст ро е н iе съ
русы, пре ло жи сих на хрис тiа нство, и об›щав шесь крес ти -
тись про си ше ар хiе реа, и по сла к ним царь ар хiе рея […] и
реша (русы) къ ар хiе рею: аще не ви дим зна ме ние, кое
любо чюд но от тебе, не хо щем быти хрис тiа не…»24. І хоча 
при в’яз ка под iй до часiв Оле га, як i сама роз повiдь про
«Чудо…» ста нов лять пiзнiшу встав ку до ори г iна лу «Па -
рал iпо ме на», вона по ка зо ва тим, що є да в нiшою за твiр
Ба рон iя, адже пе ре клад да ту ють се ре ди ною XV ст.25 Тим
са мим ви яв ляється, що да ту ван ня 886 ро ком при бут тя
мiсiї на Русь зовсiм не об ов’яз ко во сягає Ц. Ба рон iя.

Втiм, усi зга данi свiдчен ня одна ко во є дуже пiзнiми i
до ка зо вої сили вони, зви чай но, мати не мо жуть. По вер та -
ю чись те пер до дати охре щен ня русiв з «Па ризь ко го ко -
дек са»: 881/ 882 рiк, вiдмiти мо близькiсть її до щой но зга -
да ної дати: 886. Мож на, зви чай но, ска за ти, що зiстав лен -
ня 882 р. з 886 є нiчим не кра щим за зiстав лен ня 882 р. з
874 або 878 р., що на них може вка зу ва ти, як вва жається,
хрон iка «Про дов жу ва ча Фе о фа на».

Але звер не мо ува гу на не одно ра зо во вже вiдмiче ну в
лiте ра турi26 об ста ви ну розбiжностi де я ких лiто пис них дат
по чат ко во го пер iо ду Русi з вiз антiйськи ми (i ка лен дар ни -
ми). Так зна ме ни та пер ша об ло га ру са ми Кон стан ти но по -
ля датується вiз антiйськи ми (i за хiдни ми) дже ре ла ми
18 чер вня 860 року, а в лiто писi – 866 ро ком. Охре щен ня
Бол гарiї, за вiз антiйськи ми дже ре ла ми, вiдбу ло ся у 864
або 865 роцi, лiто писнi дже ре ла на во дять дату 869 р. для
тих са мих под iй. Пiд 895 i 896 ро ка ми вiзантiйськi дже ре ла
опи су ють вiйну з бол га рським ца рем Си ме о ном, пiд час
якої вiз антiйський iмпе ра тор умо вив угрiв, що ко чу ва ли
тодi ще у Над чор но мор’ї, на пас ти на бол гар. В лiто пи саннi 
цi ж самi под iї вмiщенi пiд 902 ро ком. Хро но ло гiчна
розбiжнiсть в усiх цих ви пад ках до сить ста ла i ста но вить
5–7 рокiв, що на во дить на дум ку про за сто су ван ня в час -
тинi дже рел, що ними ко рис ту ва ли ся укла дачi раннiх лiто -
пис них зве день, сис те ми лiто чис лен ня, яка вiдрiзня ла ся
вiд вiз антiйської сис те ми, при й ня тої на Русi пiзнiше27.

Зiстав ля ю чи те пер дату 881/882 (за ПК) з 886 р. пiзнiх
дже рел, по ба чи мо, що розбiжнiсть мiж ними є близь кою
до вка за них вище розбiжнос тей i прак тич но збiгається з
розбiжнiстю, яка ви ни кає при зiстав леннi вiз антiйсько го i
дав ньо русь ко го да ту ван ня охре щен ня Бол гарiї: вiдпо -
вiдно 864/865 i 869 роки. Отже, виг ля дає вель ми ймо -
вiрним, що пiзнi лiто писцi та iсто ри ки XVI–XVIІ ст. ви ко рис -
та ли дату з дже ре ла, де сис те ма лiто чис лен ня була
близь кою до тої, якою ко рис ту ва ли ся укла дачi пер ших
лiто пис них зве день при висвiтленнi под iй дру гої по ло ви ни
ІХ – по чат ку Х ст., або ж, в уся ко му разi, мова може йти про 
цер ков не дже ре ло, де з вiдхи лен ням (про ти нинi при й ня -
тої сис те ми) на 4–5 рокiв було про да то ва не охре щен ня
Бол гарiї (869 = 865) i Русi (886 = 882).

Мо же мо го во ри ти, та ким чи ном, про те, що згад ка Па -
ризь ко го ко дек су i свiдчен ня дже рел XVI–XVIІ ст. вза ємо -
пiд твер джу ють ся.

Про те, якщо ве ли кий акт охре щен ня в яко мусь iз
центрiв Русi (на й iм овiрнiше в Києвi) мав мiсце в кiнцi 881
або на по чат ку 882 року, це не може бути до ка зом того, що

цей акт мав мiсце за Оле га, а не за Аскольда. По я ву Оле га 
в Києвi лiто пис датує та кож 882 ро ком, а при бу ти чов на ми
з Нов го ро да вiн мiг не ран iше по чат ку лiта. Щоп рав да,
вра хо ву ю чи ви щев ка за ну хро но ло гiчне змiщен ня раннiх
лiто пис них дат, мож на при пус ка ти, що пе ре во рот в Києвi
мав мiсце на справдi не 882, а 876 або 877 року. Однак,
пев ностi в цьо му не може бути, адже озна че на под iя та її
дата не має пiдтвер джень в iнших дже ре лах.

Тут вар то звер ну ти ува гу на ще одну су перечнiс ть, яка
дав но вже спан те ли чує iсто рикiв. Як вiдо мо, свiдчен ня
про охре щен ня Русi часiв Ва сил iя І та Ігнат iя (або ж дру гої
ка денцiї Фот iя) є на й бiльш при й ня тим у вiз антiйський тра -
дицiї, але не є пер шим. Упер ше про охре щен ня русiв, як
доб ре вiдо мо, по вiдо мив пат рiарх Фотiй не за дов го до за -
вер шен ня пер шої ка денцiї у 867 роцi28. У по сланнi Фот iя
до схiдних iєрархiв, зок ре ма, ска за но: «І на стiльки за па ла ла
в них (ру сах) лю бов i при хильнiсть до вiри, що при й ня ли
вони єпис ко па i пас ти ря та з ве ли кою ре т ельнiстю пле ка -
ють об ряд хрис ти я нський»29. Вка зан ня Фот iя пiдтвер джує 
зна йо ма вже нам хро н iка «Про дов жу ва ча Фе о фа на», де
го во рить ся, що не вдовзi пiсля здiй с не ня по хо ду на Кон -
стан ти то поль (860 р.), руси че рез при сла них слiв ви я ви ли
ба жан ня охрес ти ти ся, що i було зроб ле но30.

Оскiльки немає пiдстав су мнiва ти ся в дос то вiрностi
цих по вiдом лень, лишається при й ня ти, що вже близь ко
866–867 рр. се ред русiв зна хо ди ли ся вiзантiйськi про по -
вiдни ки, якi хрес ти ли лю дей i впро вад жу ва ли об ря ди.
Якщо Фотiй вка зує на при й нят тя ру са ми єпис ко па, то в
«Житiї Ва сил iя І», як ми ба чи ли, фак тич но йдеть ся вже
про за про вад жен ня архiєпис копiї. Отже, особ ли вої су пе -
речнос тi мiж цими по вiдом лен ня ми, зда ва ло ся б, немає:
успiхи хрис ти я ни зацiї, за по чат ко ва ної в 860-х ро ках, во че -
видь, по тре бу ва ли роз ши рен ня єпар хiаль ної орган iзацiї,
а, вiдпо вiдно, i пiдви щен ня ран гу єпар ха. Але кар тинi мир -
но го по сту пу су перечить ха рак тер вис лов лю вань ав то ра
«Життєпису…»: «…(iмпе ра тор) схи лив до зго ди не здо -
лан ний i без бож ний на род росiв, уклав з ними мирнi до го -
во ри, пе ре ко нав при ста ти до спа сен ної вiри i вмо вив
при й ня ти […] архiєпис ко па». Пос тає та кож пи тан ня: чому
iєрею ви со ко го ран гу, при бу ло му до вже, на чеб то, ран iше
при хиль них до хрис ти я нства пред став никiв русь кої знатi,
до ве ло ся ви ко ну ва ти функ цiю мiсiо не ра i на во ди ти до ка -
зи сили хрис ти я нства пе ред тими, хто вже рокiв з де сять
чи п’ят над цять мав би «з ве ли кою ре т ельнiстю» дот ри му -
ва тись об рядiв i зви чаїв християн?

Опус ка ю чи в да но му разi роз гляд рiзних по яс нень цiєї
су перечнос тi, якi ви су ва ли ся в лiте ра турi31, з огля ду на
ска за не вище мож на стверджува ти, що на й бiльш iмо вiрне 
по яс нен ня буде по ля га ти як раз у тому, що мiж при й нят тям
«пас тирiв» у 860-х (вiдпо вiдно дав ньо русь кої тра дицiї, за
Аскольда) i при бут тям архiєпис ко па на межi 870–880-х, на 
Русi змiни ла ся вла да i саме тому при бу ло му на Русь свя -
ще ни ку ви со ко го ран гу, за мiсть того, щоб при сту пи ти до
своїх зви чай них об ов’язкiв, до ве ло ся пе ре ко ну ва ти «ар -
хон та» та його ото чен ня в силi хрис ти я нства.

Та ким чи ном, маємо не пря ме пiдтвер джен ня тому, що
дата пе ре во ро ту в Києвi та при хо ду до вла ди Оле га
справдi має бути пе ре су ну тою вiдпо вiдно тих дат, якi пе -
ре вiря ють ся за вдя ки вiз антiйським вiдпо вiдни кам.

Отже, под iї, тре ба ду ма ти, роз гор та ли ся на ступ ним чи -
ном. Роз ви ток за по чат ко ва ної у 860-х рр. цер ков ної органi -
зацiї на Русi на се ре ди ну 870-х рокiв при звiв до по тре би її
роз ши рен ня i очо лен ня свя ще ни ком ви со ко го ран гу, у
зв’яз ку з чим пат рiарх Ігнатiй вис вя чує пер шо го русь ко го
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архiєпис ко па. Однак, близь ко 876 року в Києвi змiнюється
вла да, на чолi дер жа ви зно ву опи ня ють ся при хиль ни ки
язич ниц тва, че рез що вiдбут тя архiєпис ко па на Русь
вiдкла ло ся. Імпе ра тор Ва силiй І по чи нає док ла да ти зу -
силь, аби новi пра ви телi доз во ли ли при бу ти вис вя че но му
iєрар ху до Києва, адже там теш ня хрис ти я нська об щи на i
хрис ти я нська єпар хiя про дов жу ють iсну ва ти i че ка ють на
но во го пас ти ря. Смерть Ігнат iя i за й нят тя пат рiар шо го
пре сто лу Фотiєм ще на де я кий час мала за три ма ти вiдбут -
тя архiєпис ко па на Русь. На щас тя для хрис ти ян, но вий
пра ви тель Києва не став чи ни ти пе ре шкод при бут тю
архiєпис ко па та по до вжен ню дiяль ностi русь кої єпархiї,
хоча й за жа дав пев них роз ’яс нень вiд но во го чiльни ка об -
щи ни. Мiсiо не рська дiяльнiсть пер шо го архiєпис ко па, до
якої йому за не обхiднiстю до ве лось вда ти ся, ви я ви ла ся
вда лою: хоча пев них вка зань на охре щен ня са мо го кня зя
Оле га немає, але знач на час ти на його ото чен ня, як
свiдчить пе ре каз про «Чудо» й уся су купнiсть на ве де них
вище да них, дiйсно охрес ти ла ся близь ко 882 року.

Та ким чи ном, маємо усi пiдста ви кон ста ту ва ти, що
хрис ти я нство на Русi успiшно роз ви ва ло ся за часiв пр -
авлiння в Києвi кня зя Оле га, про зва но го «Вiщим».
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На тал iя Кос тюк

Проб ле ма мас кулi нностi у куль тур но му про сторi су час ної України

Вже бiльше де ся ти рокiв Украї на iснує пiд пра по ром де -

мок ра тич них ре форм та змiн. Євро пе йський вибiр Украї ни

впли ває як на по лiтич ний про цес – по лiтичнi iнсти ту ти та по -

лiтич ну по ве дiнку їх учас никiв, – так i куль тур ний кон текст,

впли ва ю чи на суспiльну дум ку, спри чи ню ю чи куль турнi

змiни, ви роб лен ня но вих «куль тур них кодiв» (А. Ме луччi).

Останнi, вiдоб ра жа ю чи од но час не iсну ван ня декiлькох зна -

чень чо ло вiчностi та жiноч ностi в куль турi, мо диф iку ють ся в

складнiй взаємодiї ет но су, кла су, сек су аль ностi, вiку iн.

Вченi став лять пи тан ня: «Якщо ґен дер є змiнною ка те -

горiєю для рiзних куль тур, в рiзнi iсто ричнi пер iо ди…, чи

мож на го во ри ти про чо ловiчнiсть та жiночнiсть як про де -

якi кон стан ти, унiвер сальнi «сут ностi», па ра лель них для

всiх чо ловiкiв i для всiх жiнок?»1. Оче вид но, нам слiд го во -

ри ти про чо ловiчнiсть i жiночнiсть в по стiйно му вимiрi їх

виз на чень. Лю дська ре альнiсть для обох ста тей – це ко н -

структ, отже, бути чо лов iком чи жiнкою в США i в Українi

має рiзне на пов нен ня. При цьо му ми нiко ли не за бу ваємо, 

що, як пише Л. Ірiга ре, всi те орiї суб’єктив ностi на справдi є 

мас кулi нни ми те ор iя ми. Але що не менш важ ли во, це те -

орiї бур жу аз ної, бiлої, iндив iду аль ної, за хiдної «лю ди ни».

Останнє i виз на чає так зва ний унiвер саль ний i по за ча со -

вий суб’єкт гу ма нiзму. В цьо му кон текстi нi чо ловiк, анi

жiнка не є ав то ном ним, вiльним аген том, кот ро го мож на

вiдок ре ми ти вiд куль тур ної сис те ми, яка до ве ла свiй прiо -

ри тет по вiдно шен ню до суб’єкта.

Су часнi на пря ми суспiльно го роз вит ку вiдзна ча ють ся

стiйкою тен денцiєю до фор му ван ня по лiкуль тур ностi як

ре алiї су час но го жит тя всiх євро пе йських країн. При цьо -

му як над зви чай но важ ли ве за вдан ня всi євро пейськi

краї ни роз гля да ють по тре бу у збе ре женнi по ряд iз цим

своїх на цiо наль них особ ли вос тей. Тим ак ту альнiшим стає 

звер нен ня до пiдва лин фор му ван ня на цiо наль них, ет нiч -

них, тра ди цiйних уяв лень.

На жаль, як вiдмiча ють дослiдни ки, одна iз дом iну ю чих 

сьо годнi iде о логiй ствер джує, що українськi на цiо нальнi
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