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Шпик І. Є. Погляди М. Грушевського на українсько-болгарські духовно-культурні відно-
сини епохи Середньовіччя. В статті висвітлюються формування та розвиток поглядів М. Грушев-
ського на процес українсько-болгарської духовно-культурної взаємодії в епоху Середньовіччя. Автор 
доводить, що вчений у своїх фундаментальних студіях не тільки приділив значну увагу цій проблемі, 
а й сформував її цілісне концептуальне бачення, яке стало важливою складовою його реконструкції 
культурного розвитку України у Х–XV ст. Завдяки залученню широкого кола наукових праць та дже-
рел, а також їх глибокого осмислення, висновки М. Грушевського не втратили своєї актуальності й 
надалі становлять ту основу, на якій почасти ґрунтуються сучасні історичні й філологічні досліджен-
ня як духовно-культурного життя українського народу, так й українсько-болгарських міжкультурних 
відносин в часи Середньовіччя. 
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Шпик И. Е. Взгляды М. Грушевского на украинско-болгарские духовно-культурные отно-
шения эпохи Средневековья. В статье рассматривается формирование и развитие взглядов М. Гру-
шевского на процесс украинско-болгарского духовно-культурного взаимодействия в эпоху Средне-
вековья. Автор доказывает, что учёный в своих фундаментальных исследованиях не только уделил 
значительное внимание этой проблеме, но и разработал ее концептуальное видение, которое стало 
важной составляющей его реконструкции культурного развития Украины в Х–XV вв. Благодаря при-
влечению широкого круга научных исследований и источников, а также их глубокого осмысления, 
выводы М. Грушевского не потеряли своей актуальности. На них отчасти продолжают основываться 
современные исторические и филологические исследования как духовно-культурной жизни укра-
инского народа, так и украинско-болгарских межкультурных отношений во времена Средневековья. 
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Shpyk I. E. The Ukrainian-Bulgarian spiritual and cultural relations of in Middle Ages in the 
opinion of M. Hrushevsky. The formation and development of M. Hrushevsky’s point of view on the 
process of Ukrainian-Bulgarian spiritual and cultural interaction in the Middle Ages are highlighted in 
the article. The author affirms that the scientist in his fundamental studies had not only paid considerable 
attention to this problem, but he had formed a coherent conceptual vision that has become an important part 
of the reconstruction of cultural development of Ukraine during 10th-15th centuries. Thanks to the use of a 
broad range of scientific literature and sources, as well as deep understanding of the theme, his conclusions 
are still relevant and continue to be the basis, on which are partly based modern historical and philological 
researches on spiritual and cultural life of the Ukrainian nation as well as Ukrainian-Bulgarian intercultural 
relations in the Middle Ages.
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У багатьох відношеннях наукова спадщина М. Грушевського досі залишається мало-
вивченою, попри те, що їй присвячено величезну кількість дослідницьких праць. З появою 
кожної наступної розвідки про історичні, методологічні й історіософські погляди вченого 
відкриваються нові обрії в осмисленні й розумінні його наукового доробку, постає низка 
нових питань, які змушують дослідників знову й знову звертатися до його концепції іс-
торії України.

Важливою складовою цієї концепції вченого є українсько-болгарські духовно-куль-
турні зв’язки та взаємовпливи в епоху Середньовіччя, до якої він не лише звертався при-
нагідно, у контексті українського духовно-культурного життя, а й виокремлював її як ви-
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значальну, структуротворчу основу свого концептуального бачення культурного розвитку 
України в Х–XV ст.

Щоб цілісно осягнути логіку творчого мислення й історичної уяви М. Грушевського 
в цій ділянці наукових студій, потрібно звернутися, передусім, до його теоретико-мето-
дологічних й історіософських поглядів. Загальновідомо, що намагання вченого розроби-
ти чітку схему історії України, пояснюється пануванням в російській історіографії кінця 
ХІХ–початку ХХ ст. “звичайної схеми руської історії”, у якій не існувало українського 
народу1. Заповнити цю величезну прогалину можна було лише одним шляхом – рішуче 
відкинути “державний підхід” російської історіографії й поставити, натомість, у центр 
наукових студій “народ-націю”. Тим більше, що сприятливий ґрунт для цього почав готу-
ватися ще на початку періоду національного відродження й інтенсивного поширення ідей 
романтизму. Взявшись за цю справу, М. Грушевський, з властивою йому всеохопністю, 
значно розширив зміст категорії “народ”, потрактувавши його в історичному плані як сис-
темну сукупність ознак, що формуються під впливом природно-географічних, економіч-
них, культурних та інших чинників2.

Одним із основних результатів історичного розвитку народу, на думку М. Грушевсь-
кого, є культура – особлива духовна сфера, унікальна для кожного народу3. Культурний 
спадок того чи іншого народу він, як правило, розглядав під кутом зору його національ-
ної своєрідності, при цьому не забував співвіднести його із загальнолюдським розвоєм, 
акцентуючи на культурних зв’язках, взаємовпливах та взаємозбагаченні, осторонь яких, 
звичайно ж, не залишалася й українська культура4. Цілком закономірно, що на різних істо-
ричних етапах її розвитку на неї найбільшою мірою впливали культури сусідніх народів, 
причому деякі з них у процесах духовно-культурної взаємодії відігравали визначальну 
роль, будучи ретрансляторами високих цивілізаційних досягнень та надбань.

На підставі скрупульозного аналізу джерел, наукових досліджень, М. Грушевський, 
проявивши в непоодиноких випадках гідну подиву інтуїцію, дійшов висновку, що в пе-
ріод з Х по ХV ст. такі функції виконувала болгарська культура. Його різнопланові спо-
стереження щодо значення духовної спадщини Дунайської Болгарії в давньоукраїнському 
культурному житті тривалий час складалися в цілісне бачення цих взаємин як одного з 
найважливіших рушіїв духовного поступу і, що важливо, не тільки на східнослов’янських 
теренах, а й на Балканах. Він доволі аргументовано довів швидке переростання їх зі сти-
хійних, епізодичних контактів і зв’язків у тісні, довготривалі та плідні духовні взаємини 
системного характеру.

Формування та розвиток поглядів М. Грушевського на українсько-болгарські духо-
вно-культурні зв’язки та взаємовпливи епохи Середньовіччя простежуються в його двох 
фундаментальних працях – “Історії України–Руси” (1898–1936) та “Історії української лі-
тератури” (1923–1927).

В “Історії України–Руси” учений окреслив межі та значення цієї проблеми. Принагід-
но, в контексті аналізу процесів поширення й утвердження християнства, він припустив, 
що наприкінці Х–ХІ ст. на Русі поряд із представниками візантійського духівництва, най-
імовірніше, розгортали свою діяльність і болгарські священнослужителі. Крім того, істо-
рик наголосив на перенесенні на східнослов’янські землі великої кількості творів болгар-
ської перекладної літератури, які заклали основу для зародження місцевої християнської 
культури5. 

Далі М. Грушевський зосередив увагу вже на пізнішому періоді – другій половині 
XIV – середині XVI ст.: саме тоді, за спостереженнями дослідника, давньоукраїнська 
книжно-літературна спадщина знову почала збагачуватися. Головними джерелами її по-
повнення він називає Болгарію та Сербію, Волощину, Новгород і Московію6. З-поміж них 
окремо виділені південнослов’янські країни – Болгарія та Сербія, які в другій половині 
XIV ст. переживали значне піднесення у книжній й літературній діяльності, причому го-
ловним його центром учений вважав саме Болгарію. Відповідно, акцентуючи увагу на 
південнослов’янських текстах, які різними шляхами (головним чином через простих мо-
нахів і паломників, а також високоосвічених болгар, починаючи від Кипріяна та Григорія 
Цамблака) потрапляли на Русь, він наголошував на тому, що переважна більшість з них 
мала болгарське походження7, про що свідчить їх середньоболгарська орфографія та па-
леографія8. Водночас, за словами вченого, ці зовнішні впливи дають змогу не тільки оці-
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нити масштаби й інтенсивність “полуднево-слов’янського притоку до східнослов’янської 
книжності”, а й почасти побачити застій у літературному процесі, “на тлі котрого дохо-
дить такого значіння сей приток, тим більш що ориґінального він не давав майже нічого 
– були то нові переклади грецьких творів, або нові, поправнійші редакції давнійш уже 
звістних перекладів”9.

Загалом у третьому та шостому томах “Історії України–Руси” М. Грушевський лише 
констатував доволі значні масштаби надходження на українські землі болгарських книж-
но-літературних надбань. Він не переоцінював їх значення для загального духовного роз-
витку України, вважаючи це, радше, ознакою занепаду книжної та літературної творчості 
на її теренах. Окремі епізоди українсько-болгарських книжно-літературних зв’язків ним 
детально описані, втім, як самодостатнiй процес, який має глибоко закорінені традиції й 
етапи розвитку, вони ще не виділені.

Дослідження у цьому напрямі М. Грушевський продовжив уже у рамках створення 
фундаментальної “Історії української літератури”. Втім, перші її томи, написані в період 
вимушеної еміграції автора (березень 1919–березень 1924)10, ще не відображають ціліс-
ного бачення ним українсько-болгарської книжно-літературної взаємодії Х–XV ст. По-
збавлений можливості користуватися своєю робочою бібліотекою та не маючи доступу 
до нових наукових публікацій з цієї теми, він змушений був опиратися на вже зібраний 
фактичний матеріал і на його підставі розширювати та поглиблювати висвітлені в “Історії 
України–Руси” явища.

Зосередившись на детальному аналізі “літературного скарбу” Русі, вчений припус-
тив, що “його велика частина мусила прийти в готових перекладах, які зібралися в Х в. 
у Болгарії завдяки працям болгарської й моравської місії і потім – роботі місцевих бол-
гарських письменників і книжників доби царя Симеона і його наступників”11. Головну 
передумову й водночас визначальний чинник широкомасштабної міграції болгарських 
книжно-літературних надбань на українські землі упродовж кінця Х–ХІ ст. він вбачав у 
поширенні й утвердженні тут християнства як офіційної релігії, що неможливо було без 
корпусу богослужбових книг, перекладених зрозумілою для населення мовою, тобто ста-
роболгарською12. Як влучно зауважив дослідник, ці обставини мали визначальний вплив 
на подальший розвиток письменства на Русі, бо навіть після того, як “болгарські джерела” 
вичерпались, київські книжники у своїх текстах надалі неухильно намагалися уникати 
діалектичних лексем і зберігати близькість до болгарських зразків13.

На підтвердження своїх міркувань М. Грушевський наводить чималий перелік книж-
но-літературних творів, які перейшли на Русь безпосередньо з Болгарії. Серед них збірник 
Златоструй,  Повчання Кирила Єрусалимського, Слова проти аріан Атанасія Великого, 
Шестоднев Василія Великого, Точний виклад православної віри (“Богословіє”) Іоанна Да-
маскіна, Стословець патріарха Геннадія, Ізборники 1073 і 1076 рр., Написання про праву 
віру Михаїла Синкела, Ліствиця Іоанна Ліствичника, Четья Мінея, Номоканон та ін.14 

Уже на самих початках, в ході закладення основи для подальшого розвитку давньо-
української книжності й літератури, як слушно підкреслював М. Грушевський, на Русі 
почали проростати паростки самостійної творчості. Це значною мірою було зумовлене 
підкоренням Болгарії Візантією та занепадом її духовно-культурного життя, що, на думку 
дослідника, активізувало творчі пошуки східнослов’янських книжників і, зрештою, звер-
нуло їхні погляди до інших східнохристиянських книжно-літературних центрів, зокрема 
Константинополя й Афона, де впродовж ХІ–ХІІІ ст. у численних монастирях велась інтен-
сивна перекладацька робота, під час якої південні та східні слов’яни тісно контактували 
між собою. З ХІ ст. “ченці і пілігрими з України й інших східнослов’янських країв”, кон-
статує вчений, почали регулярно прибувати туди головним чином для ведення система-
тичної роботи “над перекладанням різних писань з грецького і справлюванням старших, 
недокладних перекладів по грецьких оригіналах”15.

Втім, тяжіння до болгарських перекладних творів та й загалом книжно-літератур-
них традицій на українських землях у ХІ–ХІІІ ст. було ще дуже сильним. За словами  
М. Грушевського, навіть на підставі мовно-правописного аналізу дуже важко відрізнити 
те, “що було переложено в східнослов’янських землях, від того, що було перенесено з 
земель полуднослов’янських”16. 

Такі ж складнощі, зазначає М. Грушевський, виникають і в ході дослідження дав-
ньоукраїнського оригінального письменства, оскільки в непоодиноких випадках “наші 
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нібито оригінальні писання являються переробкою, перефразою візантійських або бол-
гарських творів, так що нелегко буває потягнути границю між такими “оригінальними” 
писаннями і тими перекладеними творами, які підпадають на нашім грунті різними пере-
робками, додатками, інтерполяціями (вставками)”17. Як приклад учений наводить тексти 
житій св. Миколая Мірлікійського, датовані кінцем ХІ – початком ХІІ ст. Деякі з них по-
трапили на українські землі в готових болгарських перекладах, які, ймовірно, хтось із 
східнослов’янських книжників використав як основу для власних творів, доповнивши їх 
новими перекладами та записами різних розповідей прочан тощо18. 

Століттям пізніше великої популярності в Україні набула також болгарська повість 
про святого змієборця Михайла з Потуки. Вона майже відразу почала служити канвою, в 
яку руські книжники вплітали різноманітні казково-героїчні мотиви. Цікаво, що ця бол-
гарська тема, за спостереженнями М. Грушевського, зазнавала творчих переробок й нових 
інтерпретацій переважно в Західній Україні, а не на Подніпров’ї19. Вочевидь, в основі цьо-
го твердження вченого лежать його погляди на західноукраїнські землі ХІІІ–ХІV ст. як на 
осередок інтенсивної взаємодії різних культурних впливів, зокрема балканських.

У першій книзі п’ятого тому “Історії української літератури” М. Грушевський уже 
значно ґрунтовніше висвітлив українсько-болгарські культурні зв’язки та взаємовпливи, 
присвятивши їм у першому розділі – “До першого відродження” – два змістовних парагра-
фи: “Середньоболгарські впливи. Відродження містики та її можливі відбиття на Украї-
ні” і “Відгомони богомильства”20. На основі обширної наукової літератури, зокрема праці 
арх. Амфілохія, О. Соболевського, П. Сирку, К. Радченко, Є. Голубинського, О. Калуж-
няцького, А. Яцимирського, О. Шахматова, В. Істріна, М. Сперанського та ін.21, автор пі-
дійшов до розгляду цієї проблеми концептуально, чітко систематизувавши свої погляди на 
розвиток і характер цих відносин та широко проілюструвавши їх конкретними фактами.

Схематично його концепцію можна відобразити таким чином: поширення болгарських 
культурних (в основному книжно-літературних) досягнень на Русі в Х–ХІ ст. → занепад 
болгарських релігійно-культурних центрів та посилення візантійсько-руських духовно-
культурних відносин (ХІ–ХІІ ст.) → східнослов’янські впливи на південнослов’янську 
книжність і літературу (ХІІ–ХІІІ ст.) → “середньоболгарське відродження” (друга поло-
вина ХIV ст.) та його впливи на східнослов’янське релігійно-культурне життя наприкінці 
ХIV–ХV ст.

Таке бачення М. Грушевським процесу українсько-болгарської духовно-культурної 
взаємодії Х–ХV ст. стало логічним підсумком наукових досліджень з цієї проблеми, здій-
снених його попередниками. Вчений намагався використати якнайбільше нових, оригі-
нальних розвідок, відповідно до яких коригував та розширював свої погляди. У згадуваній 
першій книзі п’ятого тому “Історії української літератури” він неодноразово наголошував, 
що чимало цінних публікацій, які стосуються цієї теми, раніше були йому недоступні22. 
З огляду на це, він часто повертався до аналізу попередніх книжно-літературних явищ, 
намагаючись поглибити їх розуміння. Так, велике зацікавлення у нього викликали при-
пущення О. Шахматова про прийняття християнства Руссю від Болгарії, діяльність на 
східнослов’янських землях учнів Кирила і Мефодія та утвердження у Києві болгарської 
мови як літературної23. 

Уявлення М. Грушевського про основні етапи цих відносин істотно розширили висно-
вки, зроблені М. Сперанським на підставі порівняльного вивчення мовно-текстологічних 
особливостей давніх південнослов’янських та східнослов’янських рукописів. Досліджен-
ня М. Сперанського у багатьох відношеннях були новаторськими в методологічному пла-
ні. Зосередившись на з’ясуванні співвідношень між різними списками одного й того ж 
літературного твору, він намагався визначити час і місце появи їхнього протографа, про-
стежити шляхи його міграції. Провівши історико-текстологічний аналіз таких поширених 
пам’яток, як “16 слів Григорія Богослова”, “Палея історична”, “Повість про взяття Цар-
города латинянами” та ін., учений дійшов висновку про існування зворотного впливу – 
східнослов’янської літератури на південнослов’янську в ХІІ–XVI ст. 24 Таким чином було 
відкрито кардинально новий аспект болгарсько-східнослов’янських релігійно-культурних 
зв’язків та започатковано формування нового концептуального бачення їх, в якому, по-
ряд із так званим другим південнослов’янським впливом, значне місце відводилося духо-
вній співпраці та взаємодії цих народів, а також стверджувалася безперервна циркуляція 
літературно-мистецьких творів у південно-східнохристиянському світу. М. Грушевський 
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одним із перших зробив спробу під таким кутом зору поглянути на українсько-болгарські 
книжно-літературні відносини, ґрунтуючись на фундаментальних дослідженнях М. Спе-
ранського. 

З середини ХІ ст., коли Болгарія перестала існувати як культурна сила, а Сербія ще не  
набула такого значення, руські землі, за словами М. Грушевського, стараннями константи-
нопольського патріарха активніше долучаються до візантійського релігійно-культурного 
життя25. Це мало благодатний вплив на Русь, оскільки місцеві книжники в нових умо-
вах змушені були активізувати перекладацьку діяльність і, зрештою, досягли в цій цари-
ні значних успіхів. Учений підтримує думку М. Сперанського про те, що у ХІІ–ХІІІ ст. 
перекладні й оригінальні твори руської літератури часто переписувалися болгарськими 
і сербськими книжниками. При цьому він окремо наголошує на тому, що місцем такого 
“міжслов’янського обміну”, найвірогідніше, були константинопольські й афонські монас-
тирі, куди сходилися південнослов’янські та східнослов’янські ченці й прочани26.

На зламі ХІІ–ХІІІ ст., на думку М. Грушевського, почали складатися передумови пе-
реходу українсько-болгарських книжно-літературних відносин на новий етап розвитку. 
Саме тоді на Балканах відбулися доленосні геополітичні зміни, зокрема, утворилась Дру-
га Болгарська держава, з-під візантійського впливу вийшла Держава Неманичів, а Кон-
стантинополь захопили хрестоносці27. Згодом відновлення болгарської помісної церкви в 
статусі патріархії (1235), підтримка болгарськими можновладцями свого духівництва, їх 
опіка над своїми монастирями і церквами кардинально змінили ситуацію в болгарському 
духовно-культурному житті, підготувавши сприятливий ґрунт для його розквіту в останні 
десятиліття ХІV ст.28

Для глибшого розуміння сутності “середньоболгарського літературного відродження” 
М. Грушевський у загальних рисах розкрив політичні обставини, на тлі яких воно від-
бувалося, відзначивши політичні амбіції болгарських правителів поширити свою владу 
на всі Балкани, на що їхньої могутності аж ніяк не вистачало, а також наголосивши на 
політичному маневруванні Болгарії на міжнародній арені, яке, врешті-решт, завершилося 
завоюванням її земель турками-османами29.

Переходячи до безпосереднього аналізу основних проявів згаданого явища, М. Гру-
шевський вказав, що “центральною фігурою і, властиво, єдиною скільки-небудь відомою 
нам літературною силою цього середньоболгарського літературного відродження являєть-
ся тирновський патріарх Єфим (Євтимій)”30. З огляду на це, він приділив значну увагу по-
статі цього патріарха, зокрема, проаналізував здійснену ним мовно-правописну реформу, 
яка, за висновком ученого, стала успішною, передусім, завдяки високому авторитетові са-
мого Євтимія та всебічній підтримці його реформаторської діяльності тирновським царем 
Іваном Шішманом (1371–1393).

Сутність мовно-правописної реформи патріарха Євтимія та особливості її впрова-
дження вчений розкрив на підставі свідчень Григорія Цамблака та Константина Косте-
нецького31. За його словами, “заходом Єфима був виданий царський наказ, щоб не тільки в 
Тирнові, але і в грецьких сторонах і на Святій Горі (Афоні) не вільно було списувати книги 
яким-небудь невігласам. Кожен наперед мусив показати книгу свого письма якомусь ієрар-
хові, щоб той оцінив не каліграфію його, а “плід засіву” (якість перекладу); коли писар був 
того варт, дати йому благословення (на писарську чи перекладацьку роботу), коли ні – то 
заборонити йому писати на майбутнє, аби “писання не псувалося його дерзновенням”. З 
міркувань Костянтина і Григорія можемо дорозумітися, що Єфим вимагав, з одного боку, 
дуже великої, просто буквальної вірності перекладу, з другого боку – великої добірності 
вислову: підшукування відповідності слів з інших слов’янських мов, коли не ставало в 
своїй, щоб можливо тонко і художньо передати зміст оригіналу”32.

На східнослов’янських теренах Євтимієву реформу церковнослов’янської писемнос-
ті, як слушно відзначив М. Грушевський, поширили та закріпили київські митрополити 
– болгари за походженням – Кипріян і Григорій Цамблак. Детально вивчаючи їх твор-
чу спадщину, вчений зауважив, що Кипріян проявив себе більше “з боку формального”, 
оскільки займався в основному переписуванням, перекладанням та поширенням книг. На 
відміну від нього, Григорій Цамблак здобув велику славу проповідника, панегіриста й агі-
ографа33. Втім, до аналізу творчості Григорія Цамблака та її впливу на розвиток літератур-
ного процесу на українських землях М. Грушевський підходив дуже обережно, вказуючи 
на те, що його твори ще недостатньо вивчені, і невідомо які з них були написані на Русі, 
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тож “дуже трудно говорити що-небудь про розміри й силу впливу у нас цих, ще раз відро-
джених під його пером, традицій старого візантійського риторства”34. Разом з тим, учений 
не сумнівався, що давньоукраїнські книжники і письменники цінували літературні твори 
Григорія Цамблака, а відтак тією чи іншою мірою зазнавали їх впливу35.

Детально розглянувши різні прояви “середньоболгарської течії” в давньоукраїнському 
книжно-літературному житті, М. Грушевський зробив спробу розкрити їх глибинну ідео-
логічну основу. Її вчений цілком вмотивовано шукав у східнохристиянському світогляді 
періоду пізнього Середньовіччя, коли відбулась ідеологічна зміна. Учений стверджував: 
“Вона відбивала в собі конфлікт релігійно-філософських систем: останню ідеологічну бо-
ротьбу, останній інтелектуальний вибух грецько-візантійського світу, що стався в ньому 
в середині XIV ст. і звісний під назвою боротьби ісіхастів36 з варламітами37, або спору 
варламітів і паламітів. Тирновська школа, котрої відгомін у нас ми оце слідили, склада-
лася з більш і менш гарячих і щирих прихильників ісіхії – була однією з відгалужень її, 
і констатуючи зверхні прояви середньоболгарських впливів, ми не можемо забувати того 
ідеологічного підкладу, що лежав під цими літературними формами в середньоболгар-
ському відродженні”38.

М. Грушевський наголошував, що Євтимій Тирновський, а також його учні і послі-
довники, котрі розгорнули свою діяльність на українських теренах, були видатними пред-
ставниками ісихастського руху. На його думку, це дуже важливий факт, який дає змогу 
пояснити низку явищ у духовно-культурному житті Русі: від критеріїв добору літератури, 
яка потрапила на наші землі наприкінці XIV–XV ст. в межах середньоболгарських впли-
вів, і до інтелектуальних настроїв місцевих книжників та письменників39.

Підсумовавши свої міркування про роль та значення ісихазму в східнохристиянсько-
му духовно-культурному просторі, М. Грушевський логічно перейшов до висвітлення ще 
одного аспекту українсько-болгарських релігійно-культурних відносин, а саме поширення 
на східнослов’янських теренах богомильства. Як влучно зауважив дослідник, інтелекту-
альне піднесення у Візантії та Болгарії, пов’язане з полемічним протистоянням паламітів 
та варлаамітів, створили сприятливі передумови для відродження різноманітних єретич-
них рухів. Навіть після того, як ісихазм став офіційною ідеологією Православної Церкви, 
проблема не зникла, а навпаки, ще більше загострилась. М. Грушевський тонко підмітив, 
що межі між ісихазмом і богомильством не завжди були такими чіткими, інколи зовсім 
не були помітні: “…в доктрині ісіхастів дійсно були закладені деякі принципи, які можна 
було легко розвинути до повного заперечення і всякої обрядовості з одного боку, з друго-
го – вони могли звести попутників ісіхазму на трактування всього фізичного життя як на 
діло злого елементу, наслідок гріха, і тенденцію поборювання і перемагання його пустити 
в тім напрямі, що його проповідували богомили. Дуже правдоподібно, що різні мандрівні 
народні проповідники з монахів ісіхастів крайніх течій, котрих тоді немало ходило по бал-
канських землях, часто зводили свою проповідь на такі дороги, й ісіхастські ідеї в своїм 
поширенні переплітались з різними єретичними концепціями, особливо з богомильством, 
та із свого боку причинилися до його оживлення і запліднення новими ідеями”40.

Цікавим й оригінальним є твердження М. Грушевського про те, що дуалістичні бого-
мильські мотиви найбільшою мірою поширились на українських землях наприкінці XIV 
– у першій половині XV ст.41 Він пояснював це прямим наслідком завоювання болгарських 
та інших балканських земель турками-османами, від яких багато богомилів рятувалося 
втечею на північ. Крім того, вчений вказав і на інші шляхи проникнення богомильського 
вчення на Русь: воно могло йти в загальному руслі середньоболгарських й афонсько-кон-
стантинопольських релігійно-культурних впливів як крайні форми ісихазму, аскетизму та 
містицизму; його ідеї приносили також східнослов’янські мандрівники, які з різною ме-
тою відвідували монастирі Афону та Константинополя тощо42.

М. Грушевський зазначив, що до нашого часу дійшло чимало українських середньо-
вічних переказів та космогонічних легенд, у яких відображені богомильські ідеї; відтак, 
значна популярність цих дуалістичних мотивів в Україні промовисто свідчить про інтен-
сивність та глибину богомильських впливів на місцевому ґрунті, хоча тут вони не залиши-
ли слідів ані в історичних джерелах, ані в літературних творах43. Найцікавіші фрагменти 
дуалістичних легенд зафіксовані в прикарпатському регіоні, і це, на думку М. Грушевсько-
го, дає підстави припускати, що “популяризатори сеї дуалістичної доктрини мали колись 
чималий успіх на Україні і спеціяльно – в її західних частях”44.
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Як висновок: М. Грушевський у своїх фундаментальних студіях не тільки принагідно 
торкнувся окремих епізодів українсько-болгарських релігійно-культурних відносин, а й 
виробив чітке концептуальне бачення їх як цілісного, складного та широкомасштабного 
процесу, який в епоху Середньовіччя був важливим структуротворчим елементом давньо-
української духовності. Широко залучивши наукові праці та відповідні першоджерельні 
матеріали, він зміг охопити головні аспекти означеної проблеми, цілісно висвітлити їх 
в окремих нарисах і таким чином показати наступним поколінням дослідників перспек-
тивні напрями спеціальних наукових студій. М. Грушевський одним із перших пристосу-
вав до української пізньосередньовічної історії висновки О. Соболевського про „другий 
південнослов’янський вплив” та М. Сперанського – про зворотній східнослов’янський 
вплив на південнослов’янську книжність і літературу в ХІІ–ХV ст. На підставі цього він 
переконливо довів, що у вказаний час українські землі були активними учасниками сис-
теми інтенсивних міжкультурних відносин, а не перебували на її маргінесі, що в непо-
одиноких випадках намагалася стверджувати російська великодержавна історіографія. З 
позицій досягнень сучасних історичних та філологічних наук погляди М. Грушевського 
на українсько-болгарську духовно-культурну взаємодію в епоху Середньовіччя у багатьох 
моментах зберігають наукову актуальність і почасти можуть стати основою для подаль-
ших історичних реконструкцій цього процесу. 
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