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Ігор Мицько

НОВОЗНАЙДЕНІ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА 
ПРО ЦЕРКВИ ГАЛИЧИНИ ХІІ-ХІІІ ст.

а) Святопантелеймонівський храм у Галичі1

Не збереглись безпосередні свідчення про час та 
обставини його зведення. їх відсутність компенсують 
написи на стінах церкви. Дату в одному з них дослід- 
ники відчитують то як 1194р. (6702р.)2, то як 1212р. 
(6720р.)3. Є відомості про виявлені у міжвоєнний пе
ріод графіті-епітафію 1197р.4 Всі ці дати не суперечать 
гіпотезі Б.Томенчука про спорудження храму Романом 
Мстиславовичем, який княжив тут у 1187/1188 рр. та 1199/ 
1205рр. Правда, верхню потрібно дещо уточнити. Адже 
після смерті цього князя 19 червня 1205р. нестабільна 
ситуація у державі не сприяла будівничій діяльності, тим 
більше такої коштовної та імпозантної будівлі.

Дійсно, з усіх галицьких князів перелому XII та 
XIII ст. лише Роман Мстиславович мав певні підстави 
збудувати храм з таким патроцінімумом. Адже власне 
його дід Ізяслав-Пантелеймон Мстиславович (бл. 1096- 
1154), як припускають, у Новгороді, збудував перший 
на терені Київської держави храм на честь свого патро
на5. Натомість лише в Луцьку6 та Дубні7, маєтностях 
внука Романа,Мстислава-Гліба Даниловича, виявлені 
давні українські храми на'честь цього святого. Та й 
серед давніх поминань українських та білоруських мож
новладців тільки у нащадків Мстислава Даниловича -  
князів Острозьких -  згадується якийсь родич Панте
леймон8.

Отож, в Україні лише волинські Мономаховичі особ
ливо вшановували цього святого. Тому-то, Роман 
Мстиславович, засновник нової князівської династії в 
Галичі, і збудував, правдоподібно біля своєї резиденції"9, 
храм-усипальницю на честь покровителя роду10.

На думку Олега Іоаннісяна, “джерела конструктив
ної системи церкви Пантелеймона потрібно шукати в 
знайомстві його будівничого з архітектурою цистерці- 
анського чину. Та впевненість, з якою цистерціанська 
конструкція була застосована в класичному для давньо
руського будівництва чотиристовпного храму (тип яко
го, без сумніву обумовлений засовником), дає право 
вважати це знайомство не пасивним і що зодчий Пан- 
телеймонівської церкви сам вийшов з середовища 
майстрів, пов’язаних з цистерціанським будівниц- 
твом“и . На жаль, дослідник не навів жодних посилань 
на літературу, ані на архітектурні паралелі. Щодо ос
танніх, то тут можна вказати на стильову близькість 
західного фасаду галицького храму з фасадами типо
вих цистерціанських костелів у Польщі, зокрема, в 
Вонхоцку та Сулєйові12.

Таке припущення підтверджують і посередні істо
ричні дані. Католицькі цистерціанські монастирі в Ма- 
лопольщі “засновували, правдоподібно, з метою про
ведення місійної діяльності на Русі”13. Польські дослід
ники вважають, що саме вона була причиною назви їх 
першої осади в Польщі -  Єнджеюва -  на честь св. Ан
дрія, легендарного апостола України14. Орден був доб
ре поінформований (вочевидь, і таємно заангажований) 
в українських справах. За це говорять такі факти. Най
повніші відомості про обставини загибелі Романа збе
регла для нас хроніка середини XIII ст. брата Альборі- 
ка, цистерціанського монаха аж у Франції15. Саме до
бра обізнаність ордену в політично-релігійній ситуації в 
Україні була, вочевидь, підставою для призначення 
бл. 122Щого ченця Герарда, першим католицьким єпис
копом для Русі16.

Цим зв’язкам сприяла польсько-українська торгів
ля сіллю. Її з Галича та з-під Перемишля (м.Стара Сіль) 
везли до Кракова через монастир цистерціїв в Єндже^, 
юві (документ 1166/1167 рр.17), та на Помор.’я через 
монастир дистерцїїв в Сулєйові (грамота 1176 р .18).

У літературі є згадка про те, що польські цистеріці- 
анські монастирі в Єнджеюві (заснований перед 1167 р.) 
та Вонхоцку (засн.1179 р.) мали проводити візитацію 
їхнього монастиря, “фундованого князем Русі”19. З на
веденої цитати не зрозуміло, на польських чи українсь
ких землях розташовувалась ця обитель, який князь і 
коли фундував її. Найбільше посередні дані свідчать на 
користь короля Романа. Насамперед тому, що його на
ступники на галицькому престолі мали справу вже з 
домініканцями та францісканцями.

Наприкінці XII ст. -  на початку XIII ст. цистерціанці 
були особливо наближеними до Апостольського Пре
столу, часто виконували обов’язки папських легатів. 
У світлі наведених фактів виглядає правдивою пізня 
традиція про посольство від папи Інокентія III до Ро
мана Мстиславовича та його коронування (цистерці
анці та німецькі бенедиктинці без жодних сумнівів ти
тулують його королем!)20.

Тому і не випадково, що будуючи в “соляній столи
ці” України Галичі родову церкву-усипальницю св. Пан
телеймона21, Роман замовив будівничим зведення цен
трального західного фасаду аналогічного до типових 
для цистерціанських храмів22.

Правдоподібно король Роман і спочив у своїй 
новозбудованій галицькій церкві. Про його місце похо
вання збереглись лише два давні свідчення23. Про Га-

ІГОР мицько



ДАВНІ ОБИТЕЛІ УКРАЇНИ. АРХІТЕКТУРА 31

Західний фасад костелу в Сулейові 
(Зііика готапзка м? Роїзсе,- УУагзгажа, 1982.-11.82).

Західний фасад церкви св. Пантелеймона-’до 
сучасної перебудови 

(Ианнисиян ОЮсновньїе зтапи. -  С.52)

Західний фасад церкви св. Пантелеймона 1836 р. 
(Шсіокі роїзкіск тіазі і іаЬуікдагскіїекіопісгпуск. -  

\¥агзіам?а, 1994. -  8.16, 48, 11.3359)

НОВОЗНАЙДЕНІ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ЦЕРКВИ
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лич говорить російський Суздальський літопис2\  Вка
зівка на точне місце поховання -  “и положиша и вь 
цріГви Стьія Бца» -  вочевидь, помилкова. Вона, на мою 
думку, навіяна попередньою літописною згадкою про 
смерть Марії, дружини владіміро-суздальського князя 
Всеволода Юрійовича («и положиша ю в церкви святьіе 
богородице»)25 та інформацією літописця про те, що со
бором в Галичі також був Успенський храм.

Польський хроніст Ян Длугош, славний своєю ук
раїнофобією26 та необ‘єктивізмом стосовно українських 
справ, говорить про поховання князя у Володимирі. На 
мій погляд, це він зробив, аби затушувати факт захоп
лення саме Г алицьким католицьким архиєпископом Ро- 
манового Пантелеймонівського храму в Галичі27.

А V
б) Святоонуфріївський храм у с. Лаврові

У другій половині XIII ст. найвпливовішими мона
стирями Г аличини були Святоонуфріївська (з мощами 
св. Онуфрія) та катедральна Преображенська обителі 
поблизу Самбора (тепер Старого Самбора), на терені 
Перемиського князівства. Розташовувалися вони при 
кордоні з Угорщиною, на шляху до Атону. Обидва мо
настирі протягом віків плекали традицію свого князів
ського походження28. Дещо згодом знаною на Підгір’ї 
стала і Святоюріївська обитель у Львові.

Монастирська традиція пов’язувала заснування Лав- 
рівського монастиря з особою князя Лавра. У монас
тирській хроніці 1761 р. читаємо: “Обитель називають 
Лавровом. Від їх милостей отців великих княжат русь
ких, насамперед Лавра, в році 1172 закладена. В піз
ніших часах Левом, сином короля Данила, бинівцем 
великого князя Лавра, першого фундатора... 8 жовтня 
1292 р. на честь св. Онуфрія пустельника фундована”29. 
У середині XIX ст. ченці вважали, що “у IX чи навіть 
VIII ст. були тут перші печери пустельників. Лавр..., 
батько Данила а дід князя Лева, засновника міста Льво
ва, осівши тут між ченцями-пустельниками, мав зак
ласти монастир Лаврів, принаймні, надати йому ім’я”30. 
Монастирська традиція, вочевидь, грунтується на під
робленій у XVI ст. грамоті князя Лева Даниловича 
(І* 1301), у якій принагідно згадано надання великого 
князя Лавра31. Інша монастирська хроніка, розпочата 
після 1771 р., згадує “візію 8 жовтня 1739 р., як і людсь
ку традицію, які доказують фундацію монастиря вели
ким князем Лавром, від якого і монастир названий 
Лавровим”32. Ідентифікацію Лавра з литовським кня
зем Лавришем [Тройденовичем, замість Мендовгови- 
чем -  І.М.], на підставі напівлегендарних білорусько- 
литовських літописів, здійснив М.Коссак у своїй книзі 
1859 р. “Монастир сей... указуєть яко на первого своєго 
основателя, литовского князя Лавра Тройденовича по 
1270 году, когда он первоначально на горі в лісі с цер- 
квією св. Іоанна Крест. построєн бил”33.

Походження першої з дат -  1172 р. -  невідоме. Мож
ливо, автор хроніки взяв її з якогось видання, де йшло
ся про здобуття саме цього року саксонським та бавар
ським герцогом Гайнріхом Левом мощей св. Онуфрія 
та передачу їх до храму свого міста Брауншвайга34. Дані 
про контакти тогочасного сюзерена краю Ярослава 
Осмомисла з герцогом відсутні. Однак, він їх мав з 
противником Гайнріха Леве, Фрідріхом Барбароссою. 
Осмомисл брав участь у його коронації 1165 р .35

Що ж до другої дати, то, можливо, вона штучно 
пов’язана із поширеним у історіографії XIX ст. недо
стовірним роком заснування Львова -  1270 р. Най
новіші дослідження підтвердили традицію про фунда
цію Лаврівському монастиреві великого литовського 
князя Войшелка. Віддавши свої володіння Романові 
Даниловичу, Войшелк отримав маєтності в цій частині 
Левового Перемиського князівства. Переселившись на 
Підгір’я із своїм двором36, він яко чернець Лавр протя
гом 1252-54 рр. перебував у Лаврівському та сусідньо
му Святоспаському монастирях37. Тоді ними керував 
найбільш поважаний королем Данилом церковний діяч 
архимандрит Григорій. Правдоподібно, він був свого 
часу адміністратором Білгородської єпископії та на
місником митрополита в Києві, написав повчання “О 
пьянстве”, “К попом”38. Недарма ж бо Галицький літо
пис так його характеризує: “був чоловіком святим, якого 
не було перед ним, і по ньому не буде”39. Данило Рома
нович саме його посилав у 1246/1247 рр. до папи Іно- 
кентія IV у справі церковної унії40.

Унікальні дані до історії будівництва монастиря да
ють найновіші археологічно-архітектурні дослідження. 
Насамперед з’ясувалось, що храм св. Іоанна Хрести
теля був досить пізньою будівлею, з початку XVII ст.41. 
Він вже є на іконі І пол. XVII ст.42 Що ж до Святоонуф- 
ріївського храму то, за даними археології, він спершу 
був дерев’яним. У другій половині XIII ст., на думку 
М.Рожка, його замінив мурований43, за типом -  т. зв. 
триконх. Не виключено, що цей храм міг бути збудова
ний з ініціативи Войшелка-Лавра. Адже після трьох 
років перебування на Підгір’ї він вирушив на Атон. 
Однак через військові дії Войшелк дійшов лише до 
Болгарії, звідки і повернувся в Галичину44. Саме в цей 
час Болгарське царство політично та культурно домі
нувало на Балканах. І власне тоді в його архітектурі 
знову поширюється, насамперед в монастирях, трьох- 
конхові храми45. Лаврівський храм близький до них 
плановою структурою, розмірами; він має вежоподіб- 
не завершення бабинця, подібно до деяких болгарсь
ких церковиць46.

Однак можливі і інші гіпотези про час зведення цер
кви та про фундатора. Адже при її будівництві було влаш
товано одну аркосолію -  нішу для перезахоронення47. 
Тобто, сюди планувалось перенести кості якоїсь особ
ливо шанованої людини. М.Рожко вважає, що вона
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збудована для праху князя Лева48. Однак аркосолія -  
це костниця, тобто сюди переміщали людський прах 
лише після тривалого, не менше двох десятиліть, пере
бування в іншому місці. Тому, враховуючи час смерті 
князя Лева, 1301 р., Святоонуфріївський храм мали б 
збудувати не раніше 20-х рр. XIV ст., а це суперечить 
археологічним даним. Правдоподібніше, аркосолія при
значалась для перезахоронення костей архимандрита 
Григорія, який помер невдовзі після 1267 р., а храм 
збудували наприкінці XIII ст.49

в) Преображенська церква Святоспаського 
монастиря

Якщо кам ’яний храм Лаврівського монастиря 
XIII ст., хоч і перебудований, але дійшов до наших часів, 
то Святоспаську церкву розібрали після ліквідації мо
настиря, у 1816 р. Тоді, до речі, була повністю перери
та вся долівка храму та розкопані всі поховання. Нічо
го цінного так і не знайшли50. Зберігся план церкви, 
виготовлений перед знищенням, та два короткі її описи 
в монастирських інвентарях 1771р. та 1788 р .51 Однак 
є низка даних, які дозволяють висловити гіпотезу про 
час та обставини зведення і цього храму. Відомі дві дати, 
пов’язані з найдавнішою історією монастиря та його 
храму. Свого часу на правій стороні церкви, над боко
вими дверима на камені було два написи: 1547 р. про 
виконання у інтер’єрі розписів52 та “Сій монастьірь 
Ч.С.В.В. б) сотво. міра 5(ог сЬ роже Хрва асчз” [тобто 
відповідно, 6803 р. та 1295р. -  /.М ]53. Вираз “Чина 
Святого Василія Великого” датує другий напис на 
ХУІІІ ст. Рік в ньому є результатом неправильного прочи
тання фрагменту підробленої від імені князя Лева грамо
ти цієї обителі -  “лГта зсо го” [тобто, 6800-го. -7 .М ]54. 
Остання нібито видана ним у Львові в суботу 12 січня 
1292 р .55 Однак вона має верству з оригінальної грамо
ти згадуваного Войшелка. Для нас надзвичайно цінним 
є її наступний фрагмент: “коли єсмо церковь, домь божій 
дали муровати..., к роботи той церкви взялисмо пят- 
найцять мужей с Волковьш, села великого княжества 
нашего Литовского”56. Для князя Лева Велике князів
ство Литовське ніколи не було “нашим”, таким воно 
було для його кума, князя Войшелка. З Галицько-Во- 
линського літопису знаємо, що князь Войшелк пере
дав Романові Даниловичу град Волковиськ57. Судячи 
зі всього, згадані 15 осіб творили будівельну бригаду. 
Вони дійсно осіли поблизу Спаського монастиря, бо 
сусіднє з ним поселення -  Бусовиська -  спершу нази
валось Волковичі, без сумніву, в пам’ять про батьків
щину цих переселенців58. Перехід будівничих з Волко- 
виська до Спаса підтверджують дані археології та архі
тектури. На їх батьківщині, у білоруському Волковиську, 
виявлено лише один давній храм, точніше, лише при
готовлені для нього фундаменти та заготовлені вапно,

цегли59. Тобто, раптово Волковиськ покинули не тільки 
будівничі, але й особи, які фінансували спорудження 
храму.

У досліджуваній грамоті, правдоподібно, збереглись 
оригінальні місячна, тижнева дати з документу Войшелка 
-  “субота, 12  січня” (другий день після празника зас
новника общежительних монастирів св. Теодозія Ве-_ 
ликого). Тому можна говорити про початок будівницт
ва Святоспаського храму 1252 р., оскільки 12 січня за 
життя князя припадає в цей період на суботу лише у 
1253 р. Це повністю корегується із запропонованою 
датою -1254 р. -  подорожі Войшелка на Балкани. Саме 
протягом того року болгари воювали з Нікейською імпе
рією за землі, які включали і Атонський півострів. Ана
логічні, і також невдалі, військові акції вели вони у 1256 р.

Архітектори датують волковиські фундаменти 
XII ст., на підставі схожості їх плану до плану Нижньої 
церкви в білоруському місті Гродні, зведеної у тому 
столітті. Однак така атрибуція встановлює лише нижню 
хронологічну границю спорудження фундаментів. Взо- 
руватись на гродненському храмі будівничі могли і знач
но пізніше, як це зробив архітектор любомльського 
храму на Волині (80-ті рр. XIII ст.)60. На користь такої 
гіпотези говорить схожість плану волковиського фун
даменту із святоспасівським планом. Хоч останній і не 
є повтором, однак в обох спостерігається майже іден
тичне співвідношення довжини до ширини (Волковиськ 
20 м / 16 м = 1,25. Спас 27 м / 22 м = 1,23) і унікальні 
для східнослов’янських храмів ХІІ-ХІЇІ ст. розташо
вані при зовнішній стороні західної стіни каплиці. В аж -. 
ливим аргументом є матеріал -  цегла, з якого збудува
ли Спасівську церкву. Всі інші відомі галицькі храми 
того періоду мурувались з каменю.

Отож, Святоспаський храм збудували майстри князя 
Войшелка-Лавра, який прибув сюди в 1252 р .61 Десь 
незадовго перед цим вони ж почали і не завершили зве
дення церкви у білоруському Волковиську.

г) Святоюріївський храм у  Львові

Віддавна він розташовувався поза межами первіс
ного міста, на високому горбі. Зафіксована наприкінці 
XVI ст. легенда розповідає про зведення храму одно
часно із містом, там, де слуги Лева Даниловича нібито 
вбили дракона62. Хронологічно наступним є тверджен
ня львівського хроніста XVII ст. Б.Зіморовича про за
снування обителі у 1282 р. князем Левом для свого 
дядька ченця Василиска. Насправді ж стрийком князя 
був Василько Романович, який не мав жодного відно
шення до Львова, ніколи не постригався у монахи, по
мер і був похований у Володимирі 1271 р. У цього 
львівського історика легендарний Василиск деякими 
біографічними деталями схожий до згадуваного у зв’яз
ку з Лавровом князя Войшелка (ф 1267). Іншу дату
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виникнення храму надибуємо у випущеному на почат
ку XVIII ст. у Львові гербовнику К.Нєсєцького: “За- 

нована церква св. Юрія у Львові в 1268 р. Юрієм, 
дним із українських князів***. Раніше я пов’язував цю 

дату із згадкою у Волинському літописі про вбивство 
Левом Даниловичем Войш^лка. Дослідник давньої 
української архітектури К> Диба розвинув цю гіпотезу. 
На його д>"мк>. Лев Данилович побудував львівський 
Святеї-оріївський храм, спокутуючи гріх за вбивство 
Войшелхш хресного батька його сина Юрія, та на честь 
його ж докровилеля"1. Не виключаючи самої мотивації 
б/дівннілгва храму, можна запропонувати інше пояс
нення виникнення такої дати. У сфальшованій наприкінці 
ХМ  ст. грамоті князя Лева львівським домініканцям 
йдеться про заснування міста у 1268 р .65 Таким чином, 
у використаному К.Нєсєцьким джерелі було об’єднано 
два легендарні елементи -  одночасність будівництва міста 
та храму, із заснуванням Львова у 1268 р. І.Крип’яке- 
вич на підставі патроцініуму храму пов’язує його спо
рудження з особою князя Юрія Львовича (*бл. 1254 -  
* 1308). Тобто, або це здійснив Лев Данилович на честь 
сина чи його покровителя, або останній сам збудував 
на прославу свого патрона. З таких же міркувань це 
могли зробити Андрій та Лев Юрійовичі (померли у 
1323 р.)66. У XVIII ст. монастир мав якісь матеріали про 
ігуменів Василія (який нібито був в обителі до 1290 р.) 
та Макарія (помер там же 1298 р.)67. Ці джерела не збе
реглись, тому важко говорити про їх достовірність, і 
тим самим про існування монастиря в XIII ст. Оскіль
ки найдавнішим безсумнівним свідченням існування 
храму є запис на його дзвоні 1341 р., тому не можна 
виключати будівництва церкви і за часів князя Боле- 
слава-Юрія Тройденовича (1323 -1340). У цьому зв’яз
ку варто підкреслити таку обставину. Болеслав Трой- 
денович особливо протегував чеським переселенцям 
в Галичині, на батьківщині яких також надзвичайно вша
новувався культ св. Юрія.

Первісний львівський Святоюріївський храм спали
ли війська польського короля Казимира III під час на
паду на Львів у 1340 р. В історичній довідці про Львів
ську єпархію, складеній владикою Левом Шептицьким 
у 1 “61 р. занотовано: “Розповідають, що в часи Кази- 
мнга українці в церкві і на кладовищі заховавшись, 
протиставились всій королівській силі. І що король, 
здобувши храм, вигубив весь народ без милосердя”68. 
На перший погляд виглядає незрозумілим осквернення 
християнським королем церкви. Посередні дані гово
рять про те. т о  такий ганебний вчинок спровокували 
галицькі бояри. Вони тут отруїли князя Ю рія 7 квітня 
1340 р.г п а  час празника його патрона, св. Юрія, єпис
копа Метилени4*. Могло це статися під час причастя. 
Прецедент у тогочасній Європі був. 24 серпня 1313 р. 
так вбили в Сієні імператора Гайнріха VII. Підозра тоді 
впала на монаха-домініканця"0.

Розорення храму підтверджують археологічні до
слідження71. За це ж говорить і виготовлення для нього 
наступного року дзвону, та ще й з підкресленням у 
написі приналежності Львова останньому галицько- 
волинському князеві Дмитрові-Любарту: “Вь лГт 6849 
сольянь бьі колокль сиі стому Юрью при князи Димит- 
ріи игуменомь Євьфимьємь”72. Правдоподібно, що саме 
вчинена військами Казимира III профанація христи
янського храму спонукала короля 1346 р. відновити 
Святоюріївський костел у своїй столиці Кракові73. Що 
ж до львівського храму, то і він був розширений за 
панування Казимира III в Галичині74. 1363 рік -  при
нагідно подає Б.Зіморович, повідомляючи про одночасне 
будівництво архітектором Дорінгом вірменського Ус
пенського та українського Святоюріївського храмів75. 
Оскільки дату зведення Успенської церкви підтверджу
ють посередні документи76, то можемо її прийняти сто
совно Святоюріївського храму.

1 Перший сюжет написаний на підставі матеріалів опублі
кованих в часописі “Лавра” (Мицько І. Синодики мона
стирів як унікальне джерело української генеалогії: князі 
Острозькі // Лавра. -  Львів, 2000. -  4.2. -  С.49-50, 55). 
Інші -  це передрук статті: Мицько І. Про час зведення 
деяких давніх храмів Галичини // Народознавчі зошити. 
-  Львів, 2000. -  4.5. -  С.935-940)

2 Рождественская Т.В. Надписи -  граффити ХІІ-ХІІІвв. в па- 
мятниках зодчества Вольїни и Галича // Проблеми изу- 
чения древнерусского зодчества. -  С.-Петербург, 1996. -  
С.91

3 Вуйцик В. Графіті ХІІ-ХУст. церкви св. Пантелеймона в 
Галичі // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. -  
Львів, 1996.-Т .231 .-С . 192

4 Там само. — С. 191; Проте не вдалося відшукати ні її ори
гінал, ні копію тексту

5 Раппопорт М.А. Русская архитектура Х-ХІІст.: Каталог 
памятников. -  Ленинград,1982. -  С.72; Б. Томенчук вва
жає, що храм Роман збудував на честь свого діда Ізяслава 
(Томенчук Б.П. Християнські некрополі давнього Галича 
// Галицько-буковинський хронограф. -  Івано-Франківськ, 
1997. -  № 1. -  С.9; Його ж. Некрополі галицько-буко
винського Прикарпаття ІХ-ХІІІ ст. -  Автореферат дисер
тації на здобуття наукового ступеня кандидата історич
них наук. -  Київ, 1999. -  С.7-8)

6 Шеломенцев-Терський С. Лучеськ Х-ХУст. Автореферат 
дисертації ...кандидата історичних наук. -  Київ, 1995. -  С.7

7 Між Дубном та Іванєм здавна відомий острів з церквою 
св. Пантелеймона. (Центральний державний історичний 
архів України у Львові. -  Ф.199. -  Оп.1. -  Спр.132. -  
Арк.185 зв.,186, 202 -  Згадка 1598 р.). Тепер це с. Панта- 
лея. Що його назва походить не від імені якогось волиня- 
нина, свідчить наступне. Ця місцевість іноді називаєть
ся і Клименчизною, тобто на честь св. Климента 
Охрідського, празник якого відзначається в то й же са
мий день, що і св. Пантелеймона -  27 липня (9 серпня)

8 Мицько І. Синодики. -  С.53
9 Вперше атрибуту вав територію навколо храму як княж-

НОВОЗНАЙДЕНІ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ЦЕРКВИ



36 Тематичний збірник • Випуск 13

двір Романа Б.Томенчук (Томенчук Б. Християнські 
некрополі -  С.9; Його ж. Некрополі. -  С.7)

10 “Обрання44 Романом Ізяслава-Пантелеймона за прото
пласту роду могло мати і зовнішньополітичний аспект. 
Адже його дід був одружений з “німецькою принце
сою, родичкою імператора Фрідріха І” (Войтович Л. 
Князівські династії Східної Європи. Кінець ЇХ -  початок 
XVI ст.... -  Львів, 2000. -  С.220)

11 Иоаннисян О.М. Основньїе зтапьі развития галицкого 
зодчества // Древнерусское искусство. -  Москва, 1988. -  
С.52

52 Ш^сїгкі А. 8и1е]6\у // Зкпупік зіагогуШозсі зІошашкісЬ.
-  т о с \ ш у 1975. -  Т. 5 -  8.477,479

,3 Оапіііик М., Кіііука 8. Сузіегзі \у Роїзсе // Епсукіоребіа 
каюііска. -  ЬиЬІіп, 1979. -  Т.З. -  5ї1Ь.726

14 \У$сІ2кі А. Іесіг2е]6^  // Зіошіік зіагогуїпозсі зІошапзкісЬ. 
- \¥гос!а\у, 1964. -  Д. 2 -  8.336

15 “Король Руси на імДя Роман, вийшовши з границь своїх, 
та хотячи перейти через Польщу до Саксонії і хотячи 
нищити там церкви як ложний християнин, був двома 
братами польськими князями Лешком і Конрадом з Бо
жого присуду над рікою Вислою перепинений та вби
тий, а всіх тих, яких він згромадив біля себе, або розпо
рошили, або вбили” (Чубатий М. Історія християнства 
на Руси-України. -  Рим -  Ню-Йорк, 1965. -  Т.1. -  С.555). 
Словр хроніста (пів століття після події) про намір нищи
ти храми в Саксонії виглядають досить дивними. Адже 
саме в цьому році Роман передав у відомий релігійний 
та культурний осередок, бенедиктинський Святопетрів- 
ський монастир в тюрінгійському Ерфурті значну суму. 
15 червня 1205 р. в синодик цієї обителі було вписано: 
“Руський король Роман передав для нас ЗО марок сріб
ла”. Тому, можливо, згадка цистерціанського літописця 
про нищення храмів могла бути неправильною інтепре- 
тацією якогось давнього запису про конфлікт князя з 
цим орденом (розорення їх храму?)

16 Щавелева Н.И. Древнерусские известия Великопольсь- 
кой хроники // Летописи и хроники 1976. -  Москва, 1976.
-  С.62; Див.також: МапіеиЛеІ Т. Раріезіш) і сузіегзі ге 
82С2Є£ОІпут ш¥2£І$<1тепіет ісЬ гоїі Роїзсе па рггеїотіе 
XII і XIII \уіеки. -  Шгз2а\¥а, 1955. -  8.72-74, 80-81, 107- 
118

17 У/угогшшкі і .  861 // Зіошіік зїагогуїпозсі з1о\¥Іапзкіс1і. -  
\Угос1а^, 1975.-Т . 5 -  8.348; \У$сІ2кі А. Іесіг2е)6\¥-8.336- 
338

18 \\^сІ2кі А. Зи1еіо\¥ -  3.476-480
19 ^ у т а  А. М. 8іап і роїггеЬу Ьабап агсЬео1о§іс2по- 

агсЬіІекіитусІг к1аз2Іог6\у сузїегзкісії (Ііпіа т$зка і геп- 
зка) ^  Роїзсе // АгсЬео1о§іа Нізіігіса Роїопа. -  Тогип, 
2000.-ТЛО.-8.44

20 Д ив.: Грушевський М. Історія України-Руси. -  Київ, 1993. 
-  Т.З. -  С.11-12: Його ж. Історія української літератури. -  
Київ, 1993.-Т .З .-С . 199-200

21 Мицько І. Статті-С. 10-11,16
22 Иоаннисян О.М. Основньїе зтапьі. -  С.52; Див. також: 

\У$сІ2кі А. 8и1еіо\у -  3.477, 479
23 Див.: Коструба Т. Де похоронено кн.Романа Мстиславо

вича // Літопис Червоної Калини. -  Львів, 1938. -  4.1. -  
С.11-12

24 Полное собрание русских летописей. -  Ленинград, 1926 
-  Т. 1. -  Стлб. 425

25 Там само. -  Стлб. 424, 425
26 \¥гоЬ1е\Узка А. \¥іага гизіпош 2ашіез2ка]дпсус1і Яш 

Ьа1іско-\УІо(І2Ітіег8ка \¥ оріпіі роїзкіе) ИізІогуоІ^аЕ: 
окгези 8гесІпіо\уіес2а і Кепезапзи // Месііаеуаііа ІІсгІіпіса 
ментальність та історія ідей. -  Київ, 1998. -  С.49-53

2701и§052 і . Нізіогіа Роїопісае. -  Сгасоуіае. 1873.Т.2.-Р.175 
1876.-Т.З.-Р.360

28 Зокрема, і тому, на основі інформації від свого симпати- 
ка Андрія Колодинського, який перебував 1565 р. в Лав
рові (Літопис “Бойківщини”. -  Самбір, 1931. -  Ч. 1. - 
Табл. 6), польські протестанти сфальсифікували “Лист 
Івана Смери Половця до великого князя Володимира”

29 Голубець М. Лаврів 7 Записки Чину Св. Василія Вели
кого. -  Жовкла. 1926. -  Т. 2. -  Вип. 1. -  С. 38

30 ЬоЬіезкі Р. Мопазгег оо. Вагуїіапочу \у Еа\уго\уі \у оЬ\уо-  ̂
сІ2Іе ЗашЬогякіт ' Яогтайозсі. -  ідуо у̂, 1859. -  N 1. - 
3. 1-2

31 Див.: Мицько І. Про початки Святоонуфріївського мо
настиря у Лаврові і і Мицько І. Статті, написані після 
вигнання з Інституту українознавства НАН України. - 
Львів. 2000. -  Львів, 2000. -  С. 27

32 Львівська наукова бібліотека НАНУ. -  В. р. -  М.В. 306. -  
Арк. 2

33 Коссак М. Шематизм монастирей Чина Св. Василия В. в 
Галіциі на год 1859. -  Львов, 1859. -  С. 21

34 Аіеешеіпе ОеиізсЬе Віо^гаЛе. -  Ьеір2І§, 1880. -  Т. 11. -
3. 395

35 Чубатий М. Західна Україна і Рим у своїх змаганнях до 
церковної унії // Записки Наукового Товариства ім.
Т. Шевченка. -  Львів, 1917.-Т . 123-124.-С .7

36 Лаврівському монастиреві він записав поле між селами 
Ятвягами та Мшанцем (пізнішими Судковичами. Судо- 
вія -  друга назва Ятвягії), заснованими своїми однопле
мінниками.

37 Мицько І. Про початки -  С. 27-28
38 Соболевский В.И. Два русских поучения с именем Гри- 

гория Известия Отделения русского язьїка и словес
ності!. -  С.-Петербург, 1907. -  Кн. 1. -  С. 250-252

39 Літопис руський. За Іпатським списком переклав Л.Мах- 
новець. -  Київ, 1989.-С . 424

40 Правдоподібно, проживав у скиті, відомому пізніше як 
“Пустинь Святого” (розташована на межі сучасних сіл 
Страшевич та Кобла)

41 Храм зараз не існує, виявлена його цегла датується XVI- 
XVII ст. (Малевская М. Архитектурно-археологические 
исследования во Львовской области // Археологичес- 
кие исследования 1980 года. -  Москва, 1981. -  С. 278)

42 Порівняй: Лавра. -  Львів, 1999. -  Ч. 6. -  С. 29 та Швед М. 
Спаський та Лаврівський монастирі -  осередок духов
ності та культури в Галичині. -  Львів, 2000. -  С. 75

43 Рожко М. Археологічно-архітектурні дослідження Лав- 
рівського монастиря // Лавра.. -  Львів, 1999. -  Ч. 9. -  
С. 39

44 Літопис руський -  С. 421, 414
45 Миятев К. Архитектурата в средневековна Бьлгария. -  

София, 1965. -С . 191-196
46 На пов’язаність Лаврівського храму з архітектурою Ато-

ІГОР МИЦЬКО



ДАВНІ ОБИТЕЛІ УКРАЇНИ. АРХІТЕКТУРА 37

ну та Болгарії вказав вже В.Січинський. Правда, грунту
ючись на доступних йому тоді відомостях, він датував 
його кінцем XV -  поч. XVI ст. (Сочинський В. Архітекту
ра Лаврова. -  Львів, 1936. -  С. 29)

47 Там само. -  С. 88-89
48 Рожко М. Археологічно-архітектурні дослідження. -  С. 41.
49 Войшелк-Лавр був похований у Володимирі. Що ж до 

частин мощей св. Онуфрія, то вони не могли займати 
таку велику нішу -  1,5 х 0,9 м

50 8іг2ЄГе1$ка-ОгупЬег§о\уа 2. 8іаготіе]8кіе. 2іешіа і Ішіпозс. 
- Ь уо\у, 1899.-8. 70

51 Вуйцик В. Храм XIII ст. Спаського монастиря біля Ста
рого Самбора // Лавра. -  Львів, 1999. -  Ч. 1. -  С. 50-55; 
Про сучасні розкопки тут див.: Рожко М. Про деякі обо
ронні Преображенські монастирі XIII ст. в Галичині // 
Там само. -  С. 42-45

52 Про цю дату див.: Вуйцик В. Храм XIII ст. -  С. 52; Петру- 
шевич А. О галицких єпископах со Бремені учрежденія 
Галицкой єпархії даже до конца XIII в. // Галицкий исто- 
рический сборник. -  Львов, 1854. -  Вип. 2. -  С. 164

53 Петрушевич А. О галицких. -  С. 164
54 Там само. -  С. 161
55 Там само. -  С. 162-163
56 Петруіц&нчЛ^'Оталицкттх.. -  С. 162
57 Літопис руський. -  С. 414
58 Найдавніша згадка про нього походить з 1405 р. -  АкІа 

§ґосІ2кіе і 2Іетзкіе. -  Ь\уо\у, 1878. -  Т. 7. -  8. 50 '
59 Зверуго Я. Древний В олковьіск. -  Минск, 1975. -  С. 118- 

122; Раппопорт П.А. Русская архитектура Х-ХИІ вв. // 
Археология СССР. Свод археологических источников. -  
Ленинград, 1982.-Вьіп. Е1-47.-С. 104,123

60 Остапюк О. З історії Георгіївської церкви м. Любомля // 
Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тися
чоліть. -  Луцьк, 2000. -  С. 69, 70

61 Як відомо, наявні у Галицько-Волинському літописі дати 
не відповідають дійсності. На основі достовірних відо
мостей історики реконструювали приблизну хроноло
гічну сітку. За нею князь прибув у “полонинські монас
тирі архимандрита Григорія” 1255 р.

Що ж до підробленої річної дати -  1292 р., то вона, на 
мою думку, посередньо повинна була сприяти визнан
ню польською владою документа. Бо за Галицько-Во
линським літописом саме попереднього року Лев Да
нилович допомагав польському князеві Болеславові 
Земовитовичу у його боротьбі з Генрихом Вроцлавсь- 
ким (Літопис Руський. -  С. 450-452). До речі, дата іншої

аналогічної грамоти -  6 березня 1301 р., була викомбі- 
нована фальсифікатором із запису в Євангелії Спасько
го монастиря, переписаного для князя Лева 16 березня 
1301 р. (Див.: Мицько І. КородьЛІев Данилович та давній 
Львів (сторінки з книги) // Галицька брама. -  Львів, 2001. 
-№9/10. -С .20-23)

62 Див.: Мицько І. Культ святого Юрія (Георгія) та найдавні
ша історія львівського Святоюріївського монастиря // 
Мицько І. Статті...-С. 21-25

63 Там само. -  С. 23
64 Диба Ю. До історико-архітектурної характеристики зоб

раження церкви св. Юра на панорамі Львова 1618 р. 
Ф.Гогенберга -  А.Пассаротті // Вісник Національного 
університету “Львівська політехніка”. -  N 410. -  Архі
тектура. -  Львів, 2000. -  С. 97

65 Про виникнення такої дати див.: Мицько І. Чудотворні 
ікони в Україні // Галицька брама. -  Львів, 2001. -  Ч. 1. -  
С.7-8

66 Крип’якевич І. Середневічні монастирі Галичини. Спро
ба каталогу // Записки Чину СВВ. -  Т. 2. -  С. 82

67 Там само. -  С. 83
68 Головацкий Я. Львовская руска єпархія перед стома літи 

// Зоря Галицка яко Альбум. -  Львов, 1860. -  С. 258
69 Інші дати смерті князя виникли через те, що сучасники 

помилково прив’язали його смерть до дня 23 квітня, праз- 
ника більш відомого святого -  Юрія Побідоносця. Поль
ський хроніст Ян Длугош, не знаючи друге ім’я Болесла- 
ва, згадку про смерть князя в день празника його патрона 
приписав Юрієві Львовичу. Див.: Грушевський М. Істо
рія України-Руси. -  Київ, 1993. -  Т. 3. -  С. 138,522; Т. 4. -  
С. 22-28,437,438

70 Чорний М. Діяльність домініканського ордену в Цент
рально-Східній Європі у XIII -  І пол. XV ст. // Наукові 
зошити історичного факультету. -  Львів, 2000. -  Вип. 3. 
-С . 199

71 Бандрівський М., Лукомський Ю., Сулик Р. Нові матері
али до історії катедри св. Юра у Львові // Богословія. -  
Рим, 1992. -№  56. -С . 160

72 Крип’якевич І. Середневічні. -  С. 82
73 Біи^озг І. ЬіЬег ЬепеГісіогиш сііоесезіз Сгасоуіепзіз. -  

Т. 1 // Орега ошпіа. -  Сгасоуіае, 1869. - 1 . 1 . -  Р. 592-593
74 Диба Ю. До історико-архітектурної характеристики. -  

С. 98-99
75 Крип’якевич І. Середневічні. -  С. 85
76 Дашкевич Я. Давній Львів у вірменських та вірмено- 

кипчатських джерелах // Україна в минулому. -  Київ- 
Львів, 1992. -  Вип. 1. -С . 8-9

Хто живе під охороною Всевишнього, 
під покровом Б ога невесного оселиться.

(П с . 9 0 , 1)

НОВОЗНАЙДЕНІ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ЦЕРКВИ


