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Нова релігійна течія постала в перших десятиліттях XV ст. Інтелек-
туальне коло паризьких богословів шукало розв’язання Великої схизми, коли 
кілька пап водночас правили на Заході. Вони обґрунтували свою ідею щодо 
змін, що полягала у відродженні генеральних соборів, а згодом уселенських 
синодів за участю східних патріархів. Риторика конциліаристів набула 
поширення в текстах Київської митрополії протягом двох століть. Вперше 
унійна ідея набула вираження в промові київського митрополита Григорія 
Цамблака під час Констанцького синоду (1418 р.). Ідея церковної унії, за 
моїми спостереженнями, формувалася під впливом конциліаризму. Сліди 
цього дискурсу можна знайти в листі митрополита Мисаїла до папи 
Сикста IV. Вивчення впливу Флорентійського синоду на Київську митро-
полію показує, що привід унії з Римом був використаний великим князем 
Московським Василієм Васильовичем для створення незалежної митрополії. 
Численні оповідки про відмову від унії укладалися в Московії в другій 
половині ХV ст. Проунійні та конциліаристські тенденції виражені у листі 
київського митрополита Йосипа в останні роки XV століття, що повто-
рювали деякі частини листа Мисаїла. Врешті-решт, нова спроба вста-
новлення унії з Римом була припинена нападами московських військ. Зміни у 
відносинах із Заходом знайшли відображення в релігійному мистецтві 
київської митрополії. Деякі впливи візантійської поліхромії можна про-
стежити в католицьких соборах часів Яґелонської династії. 
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озвиток унійних процесів упродовж XV–XVI ст. випливав з особ- 

          ливостей руху на колегіальність і більшу заангажованість у питан- 
          нях Церкви як широкого кола кліриків, так і світських покровителів. 
Розширення кола осіб, які брали участь у ключових питаннях життя 
соціуму і Церкви, відбувалося паралельно з розвитком церковних інсти-
туцій та держави, становленням інституцій колективного управління і 
виборних засад за часів Ренесансу та Реформації. Справжнім потрясінням 
Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 18. — К., 2018 
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для Заходу на рубежі Ренесансу стала Велика схизма 1378–1417 рр.1, коли 
водночас співіснували два чи навіть три претенденти на папський пре-
стол, які вважали себе понтифіками. Прибічники конциліаризму — руху 
за участь загалу в обранні понтифіків і контролю за їхніми діями — 
домагалися адміністративних і конституційних реформ курії. У 1410 р. 
Дітрих Німський у трактаті «De modis uniendi et reformandi ecclesiam in 
concilio universali» пропонував подолати схизму через очищення Церкви: 
сили, які узурпували папство, слід було усунути, а фінансову політику 
піддати реформуванню. Що ж до оновлення Церкви, то цей шлях полягав 
у зверненні до першоджерел, тобто via antiqua2. Абсолютизм папської 
влади загрожував Церкві втратою контролю, бо понтифік міг потрапити 
під впливи єретичних учень. Провідний конциліарист тих часів Жан 
Жерсон (1362–1429 рр.) написав «Трактат про симонію», де засуджував 
звичай папи вилучати прибутки від першої меси, а П’єр д’Айї, пред-
ставивши на Констанцькому синоді «Трактат про владу Церкви», підій-
мав питання, чи повнота влади має зосереджуватися на Римському пон-
тифіку. У своїй відповіді він балансував між впливами загального синоду 
і папи. Врешті замість трьох пап, які існували на початку Константського 
синоду, кардинали отримали одного, Мартина V3. Справі реформ Като-
лицької Церкви сприяло також візіонерство. Свідченням цьому було 
уявлення про пропозицію імператора Сигізмунда (1410–1637) — одного з 
чільних світських провідників Европи — щодо божественного устрою. 
Марення, яке постало перед ним на смертному ложі, пророкувало появу 
священика-короля Фрідріха, який запровадить церковну і секулярну 
реформи, хоч йшлося про успіх синоду в Базелі (1431–1449)4. Проведення 
собору у Констанці вважалося успішним, оскільки на ньому вдалося по-
долати схизму, обравши єдиного папу, що також означало перемогу 
синодальної моделі в керуванні Римською Церквою5. 

Ідеологія конциліаризму — програми, в якій визначну роль мали 
відігравати загальні чи то вселенські синоди — знайшла відбиток у 
—————— 

1 Мішель де Серто розширює хронологічні межі Великої схизми на 1378–1439 рр., 
тобто до завершення обєднавчого синоду у Флоренції, також дослідник указував у цьому 
контексті на стрімкі зміни Західного світу: епопею з Жаною д’Арк, гуситський рух, 
вивільнення міст, урізноманітнення мов, народження нового індивідуалізму (Див.: De 
Certeau M. La fable mystique XVI–XVII-e siècle. — Paris, 2013. — Vol. II. — P. 58). 

2 Spitz L.W. The Reformation // The Reformation: Education and History. — Adelshot, 
1997. — P. 13. 

3 Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. — Cambridge, 1978. — 
Vol. 2. — P. 40. 

4 Spitz L.W. Op. cit. — P. 14. 
5 Christianson G. Conciliarism and the Council // A Companion to the Council of Basel. — 

Leiden; Boston, 2016. — P. 73–80. 
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писаннях Миколи Кузанського (1401–1464), який окреслив нові обрії 
реформи: без єдності немає Церкви, слід звертатися до історії давніх усе-
ленських синодів часів пізньої античности і раннього середньовіччя, бо 
«синоди створюють єдність». Крім викликів 1430–1440-х років, — спо-
стерігалася низка конфліктів, серед яких гуситський рух, протистояння 
папи Євгенія IV та Базельського синоду, схизма Заходу з обранням папи 
Фелікса V. Занепокоєння Кузанського викликало те, що на 19-тій сесії 
Базельського синоду тема унії з греками почала ставитися вище за 
реформу Церкви. Ось чому він залишив зібрання. У творенні нової кон-
цепції Церкви Кузанський звертається до її імперської моделі, що існу-
вала за Пізньої Античності, де імператор відповідає за єднання, а все-
ленська Церква мала слідувати вказівкам синодів6. Значної уваги на 
сесіях Базельського синоду було приділено дискусіям з гуситами (1433), 
присутні на зібранні чеські оратори особливо наголошували на дотри-
манні таїнства причастя під обома видами (sub utraque specie), як шляху 
до спасіння душі вірних, тоді як Кузанський звертав увагу на важливість 
архіпастиря і Римської Церкви. Послух Христові зіставляється з послухом 
Церкві, бо папа римський є спадкоємцем ап. Петра і ап. Павла у між-
церковному служінні7. Отже, євхаристія єднає голову і члени тіла 
Христового. Вірні, які хибно приймають євхаристію, слугують справі 
схизми. Павлова метафора тіла-Церкви, де існує тісна співпраця між 
різними членами цього тіла, стає засадничим уявленням про жадану 
конструкцію Церкви в моделі конциліаристів («Ви ж — Христове тіло, і 
члени кожний зокрема»)8. Цей дискурс стає визначним для прихильників 
синодальності на кілька століть. Кузанський наголошував на тяглости 
синоду, а продовження Базельського синоду у Феррарі пояснював бажан-
ням грецьких отців. Ідеалістичні уявлення Кузанського втілилися в твер-
дженні, що синод має представляти всю Церкву воюючу, в якій панує 
згода між головою й іншими членами Тіла. Він уважав, що синод у 
Констанці сформував засади загального синоду, викорінюючи схизму 
задля досягнення унії і реформи Церкви Божої, її голови і членів, 
пов’язаних Св. Духом заради Всемогутнього Бога9. Кузанові пошуки 
привели його до висновку, що папа був лише одним з п’яти патріархів, 
тож твердження про непомильність понтифіка у справах віри слід розу-
міти у сенсі Римського синоду, а вселенський синод слід уважати більш 

—————— 
6 De Cues N. Unité et réforme: Dix opuscules ecclésiologiques / H. Vidal. — Paris, 2015. — 

P. 27. 
7 Ibidem. — P. 58. 
8 Christianson G. Conciliarism and the Council. — P. 87. 
9 De Cues N. Unité et réforme: Dix opuscules ecclésiologiques. — P. 197, 207. 
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непомильним, аніж папа10. Промовистим є те, що Базельський синод 
видав спеціальну печатку з зображенням Господа, який висилає Духа-
голуба рівною мірою до всіх згромаджених на зібранні, в тому числі до 
папи та імператора. 

Що ж до Київської митрополії, то, внаслідок занепаду ідеї христи-
янізації Литви під орудою Візантії й звитягою католицької моделі, спів-
життя з православними вірними князівства й Корони стає важливим 
питанням для володарів. Суперечки щодо осідку очільника Київської 
митрополії, а відтак і контролю над ним з боку Москви та Литви постало 
вже перед XV ст. Поставлення митрополитом Кипріяна (1330–1406) ви-
кликало недовіру в Московщині. Воно відбувалося на тлі державного 
перевороту у Царгороді: Адронік захопив столицю, усунув свого батька 
Йоана V Палеолога (імператор у 1341–1376 і 1379–1391 рр.), а разом із 
ним патріарха Філотея, замість якого було поставлено Макарія. Патріарх 
Філотей призначив Кипріяна (якого часом називають також Цамблаком, 
уважаючи за кревного митрополита Григорія Цамблака) на Київську мит-
рополію, тоді як Орда й Москва підтримували поставлення власного 
місцевого кандидата, Мітяя. Той же почав іменуватися митрополитом ще 
до здобуття ним такого статусу. Спираючись на прецедент 1147 р., коли 
місцевий синод поставив церковним зверхником єпископа Климента Смо-
лятича, у Москві хотіли облаштувати собор, аби обрати митрополитом 
Мітяя, що завершилося скандалом через незгоду між єпископами11. На 
шляху до Царгорода Мітяй помер, тож митрополитом мав стати Пимен, 
отримавши затвердження від патріарха після сплати хабарів. Для цього на 
кораблі було споряджено фальшивого листа, що підтримував таку кан-
дидатуру. Тим часом у Царгороді перебував Кипріян, тож патріарх зго-
дився на те, аби саме він став митрополитом Литви, а не Пимен12. 
Кипріян перебував у Києві і Литві з 1376 р. до 1389 р., а потім виїхав до 
Москви, звідки здійснював візити до старого центру митрополії, як 
припускав Т. Трайдос, для узгодження способів укладення унії13. Саме 
завдяки одному з таких візитів восени 1396 р. Яґайло й Вітовт за згоди 
митрополита звернулися у справі унії до влади у Царгороді, пропонуючи 
скликати вселенський синод у Литві. У січні 1397 р. патріарх Антоній 
вислав ствердну відповідь, однак натякав на війну і необхідність поєднати 

—————— 
10 Christianson G. Conciliarism and the Council. — Р. 106. 
11 Кричевский Б. Митрополичья власть в средневековой Руси. — СПб., 2003. — 

С. 206–212. 
12 Chodynicki K. Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny. — 

Warszawa, 1934. — S. 23–24. 
13 Trajdos T. Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania 

Władysława II Jagiełły (1386–1434). — Wrocław, 1983. — S. 65. 
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зусилля задля захисту Царгорода14. На перешкоді унії стали військові 
поразки Візантії від турків і колотнеча у Римі через наявність кількох пап 
водночас15. 

По смерті Кипріяна було обрано й висвячено митрополитом Києва 
грека Фотія (1408–1431), який викликав іритацію у Вітовта, бо князь 
плекав надії щодо творення окремої Литовської митрополії. Здійснення 
таких планів покладалося на (гаданого) небожа покійного митрополита 
Кипріяна, Григорія Цамблака. Стосовно ж Фотія, то йому закидалося, що 
він занехаяв справи Литовської частини митрополії. Відкинутий і обра-
жений митрополит Фотій вислав з Москви енцикліку православним клі-
рикам Литовсько-Польської держави, в якій фальшував факти з життя 
митрополита-суперника, що стало прологом до наступних маніпуляцій у 
відповідь на Флорентійську унію. Фотій повідомляв, що Григорія, коли 
той прибув до Царгорода задля освячення, вигнали й відлучили16. 
Поставлення Григорія на митрополію було досить проблематичним, 
Володиславу II Яґайлу прийшлося навіть вирядити кілька кораблів до 
царгородського патріарха, аби замість вигнаного Фотія домогтися ви-
знання Цамблака. 

Тож нова спроба укладення унії пов’язується з Григорієм Цамблаком, 
а звернення про необхідність поєднання з греками виходило від учених 
Паризького університету, про що йшлося у листах до папи 1411 і  
1412 рр.17 Діяльність митрополита призвела до насичення його митро-
полії елементами Балканської традиції — грецької, сербської, болгар-
ської, молдавської й румунської. Хвиля нових творів, що постали чи 
поширювалися на теренах Київської митрополії, випливає з унійних тен-
денцій, що проявлялися впродовж усього XV ст. Вже митрополитом Кип-
ріяном обговорювалася з королем Владиславом ІІ Яґайлом і великим 
князем Вітовтом можливість розподілу єдиної митрополії на дві час-
тини18. У той час гостро критикувався патріарх Царгорода через симонію, 
причиною чому могло бути поширення вчення Ієроніма з Праги, одно-
думця Яна Гуса19. Григорія було висвячено на митрополита київського і 
всієї Руси, покликаючись на приклад Климентія Смолятича, здійснений 

—————— 
14 Baronas D., Rowell S.C. The Conversion of Lithuania: From Pagan Barbarians to Late 

Medieval Christians. — Vilnius, 2016. — P. 380; Флоря Б.Н. Исследования по истории 
Церкви, древнерусское и славянское средневековье. — М., 2007. — С. 334. 

15 Chodynicki K. Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. — S. 43. 
16 Thomson F.J. Gregory Tsamblak — The Man and the Myths // Slavica Gandensia. — 

Vol. 25. — 1998. — P. 70. 
17 Chodynicki K. Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. — S. 44. 
18 Thomson F.J. Op. cit. — P. 50–52. 
19 Maleczyńska E. Ruch Husycki w Czechach i w Polsce. — Warszawa, 1959. — S. 365. 
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під орудою князя Ізяслава Київського (1147 р.), а також автокефалію 
Болгарської й Сербської Церков20. Згодом той же прецедент наводився у 
листі митрополита Йони Рязанського до кн. Олександра Володимировича 
щодо обрання його новим митрополитом. Сама ж родина Цамблаків мала 
грецьке коріння, виводилася з Македонії й Салонік, тобто з грецько-
слов’янського порубіжжя21. За часів занепаду Візантії, попри визнання 
духовної влади патріархів, владики чинили спротив втручанням імпера-
тора, який нав’язував певних кандидатів на митрополію через відвертий 
продаж і купівлю духовних місць, оскаржуючи того в гріху симонії22. 
Вигнання митрополита Фотія, залежного від Московщини, а відтак під-
несення Цамблака, як зазначала Е. Малечиньска, сталося через відчуття 
потреби реформи кліру й опіки світської влади над реформою через полі-
тичні цілі. Фотій не припинив намагань запровадити неспокій у втрачену 
частину митрополії, зокрема, уклавши послання до Пскова про прийняття 
втікачів з Литви через «церковний заколот» (9 вересня 1416 р.)23. На 
зібранні у Новогрудку владики скаржилися на те, що Фотій занехаяв свою 
паству і перевіз скарби Софійського собору до Москви. Великий князь 
Вітовт закидав Фотієві вилучення з Софії церковного начиння і сандалів 
Богородиці24.  

Синод у Новогрудку спирався на постанови Трулло, аби виправдати 
поставлення нового митрополита (1415). Текст синодального рішення 
ввійшов до Кормчих книг і Требників, поширюваних на теренах Київ-
ської митрополії, створивши таким чином прецедент обрання місцевим 
духовенством нового митрополита фактично поза бажанням Царгорода25. 
Особливе послання синодові у Новогрудку присвятив великий князь 
Вітовт-Олександр, обґрунтовуючи поставлення осібного митрополита за 
прикладом обрання окремих церковних зверхників у Болгарії й Сербії: 
«…ми хочемо, аби ваша віра не применшувалася, не гинула <…> поба-
чивши, як собі вчинили болгари і серби, так само і ми вчинили, щоб 

—————— 
20 Привілей про ставлення Цамблака побутував також у окремих збірках на теренах 

Київської митрополії, зокрема, у рукописах Російської державної бібліотеки. — Ф. 209 
(Овчіннікова). — Од. зб. 789, у цьому ж рукописі наявне Житіє Єфросинії Полоцької. 

21 Thomson F.J. Op. cit. — P. 8. 
22 Thomson F.J. Op. cit. — Р. 66–67. 
23 Послание митрополита Фотия в Псков // Русский феодальный архив / Сост.  

А. Плигузов. — М., 2008. — С. 463–464. 
24 Александрович В. Покров Богородиці: Українська середньовічна іконографія. — 

Львів, 2010. — С. 239. 
25 Соборная грамота литовских епископов об избрании и постановлении на Киев-

скую митрополю Григория Цамблака // Бегунов Ю.К. Творческое наследие Григория 
Цамблака. — Велико Търново, 2005. — С. 134–137. 
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митрополит, як то заведено було віддавна, сидів на своєму місці у 
Києві»26. 

Серед заходів Григорія Цамблака зі змін у Київській митрополії стало 
проголошення патронату над православними єпархіями Корони і Литви 
Св. Параскеви-Петки, чиї мощі у ХІІІ ст. було перенесено з Епівата 
(Малої Азії) до тодішньої столиці Болгарії, Тирнова. Митрополит уклав 
«Оповідь про перенесення мощів Петки Тирновської»27. Про поширення 
культу Св. Параскеви свідчать її ікони, однак в Україні побутував культ 
аж трьох різних тезоіменитих святих28. Ім’я святої визначало її культ, тож 
вона ставала персоніфікацією Страсної П’ятниці29. Можна припускати, 
що культ святої почав поширюватися на теренах митрополії у ХІІІ ст. зі 
зведенням собору Св. Параскеви у Львові у романському стилі, що зго-
дом зазнав значних перебудов у готичному та ренесансному стилях. 
Цамблаком запроваджено культ мученика Йоана Сучавського (пом. 1340 р. 
у Монкастро, нині Білгород-Дністровський) — патрона Молдавії, який 
постраждав від турецьких загарбників. Іконографія святого може містити 
зображення бою з турками/татарами та спробу навернення святого на 
мусульманство30. До переліків у літургійних календарях додано серб-

—————— 
26 Послання великого князя литовського Витовта к Новогрудському собору, ноябрь 

1415 г. // Бегунов Ю.К. Творческое наследие Григория Цамблака. — Велико Търново, 
2005. — С. 144. 

27 Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак. — София, 1971; публікація 
списку про перенесення мощів під імям Євфимія Тирновського в рукописі БАН  
(С.-Петербург), 12.7.37 (Див.: Metropolis Kijoviensis: Каталог і тексти петербурзьких 
зібрань. — СПб., 2010. — С. 178–182). 

28 Ікона з с. Ісаї, XIV ст. — ікона XIV–XV ст., що зберігається у «Палаці Потоць-
ких», щодо інших ікон XV ст. можна зарахувати за місцевостями такі: П’ятницька 
церква с. Новий Яр, ікона Параскеви з Самбірщини, з Собору Богородиці с. Бусовсько, 
подвійна ікона Св. Юрія і Параскеви з церкви Св. Кузьми і Дем’яна с. Корчин, така 
іконографія, коли Юрій він стоїть поруч в обладунках, ближча до зображень подвійної 
ікони Св. Юрія і Св. Флоріяна — одного з небесних покровителів Корони Польської 
(1477 р., майстер Адам з Люблина, костел у Венцлавіцах). Ікона Параскеви з с. Кульчиці 
та ікона з м. Турки; за межами України зберігається ікона Св. Параскеви XV ст. у 
Національному музеї в Кракові. Докладніше про ікони Параскеви див.: Цимбаліста М. 
До питання іконографії Св. Параскеви в українському іконописі кінця XIV — початку  
XVI ст. // Літопис Національного музею у Львові імени Андрея Шептицького. — № 8 
(13). — Львів, 2011. — С. 140–152. Про розвиток культу святих за часів середньовіччя і 
Ренесансу див.: Мицько І. До проблеми становлення популярних християнських культів 
в Україні // Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей. — Т. V. — 1998. —  
C. 28–43. 

29 Kruk M.P. Gregory Tsamblak and the Cult of St. Parasceva // Byzantina and Slavica 
Cracoviensia. — Vol. V. — 2007. — P. 331–348. 

30 Chomik P. Życie monastyczne w Wilekim Księstwie Litewskim w XVI w. — Kraków, 
2013. — S. 446–447. 
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ських святих: Св. Саву й Св. Симеона31. Цамблакові ж атрибутують по-
хвальне слово митрополитові Петру. Тексти митрополита відображали 
політичну ситуацію у його архієпархії, зокрема, фунеральні євлогії 
«Похвальне слово Євтимію» та «Надгробне слово Киприянові», яке він 
міг виголосити самотужки при труні свого родича в Москві або ж у 
присутності Вітовта, щоби вразити князя своєю вченістю, будучи пре-
тендентом на престол Київської митрополії32. 

Дещо згодом відбувалося поширення культу трьох вільнюських му-
чеників — Антонія, Йоана і Євстахія з новою датою їхнього вшанування — 
третьою неділею перед Різдвом33. Постання самого культу було виразом 
прагнення Візантії щодо християнізації Литви у східному обряді, тож 
укладення Житія в Царгороді припадає на 1374 р., однак новий великий 
князь, а згодом король Польщі надав більшої ваги католицькому обряду 
(1385). Церковнослов’янський переклад Житія набув поширення у 1430–
1450-х роках, потрапивши до складу Міней34. 

Ф. Томсон указував, що Цамблак був прибічником паламітського 
ісихастського містицизму, виголошував анатему у листопаді 1415 р. 
Варлаамові Калабрійському і Григорію Акіндинові, перший з яких став 
католицьким єпископом і вчителем Петрарки35. Натомість А. Аґушева-
Тіганова, вивчаючи Цамблакову проповідь на Переображення Господнє, 
зіставила відомі грецькі гомілії на Переображення та слов’янські пере-
клади і тексти, пов’язані з цим святом загалом36. Таке дослідження 
показало, що митрополит цілковито залежав від своїх попередників. 
Завдяки порівнянню всіх доступних митрополитові текстів, удалося вста-
новити, що основою, каркасом, на котрий спирався митрополит у тво-
ренні цієї проповіді, було відповідне повчання Анастасія Синаїта. 
Допоміжну роль відігравали також напуття Йоана Золотоустого, Йоана 
Дамаскіна та Прокла Царгородського, а аж ніяк не писання містика 

—————— 
31 Naumow A. Domus divisa: Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej. — 

Kraków, 2002. — S. 53. 
32 Thomson F.J. Op. cit. — P. 55. 
33 Baronas D. Trys Vilniaus Kankinai: Gyvenimas ir istorija. — Vilnius, 2000. 
34 Баронас Д. По поводу литературной истории Мучениях трех виленских муче-

ников // Krakowsko-Wileńskie Studia slawistyczne. — T. 3. — 2001. — S. 75–98; Турилов А. 
К вопросу вклада Киевского митрополита Киприана в культуру Руси последней чет-
верти XIV–XV вв. // The Athonite Heritage: A Scholar’s Anthology. — K., 2017. — C. 115–
123. 

35 Thomson F.J. Op. cit. — P. 28. 
36 Angusheva-Tihanova A. The Mount Reflecting Heaven: The Sermon on the Trans-

figuration by Gregory Camblak in the Context of Byzantine and Medieval Slavic Literature // 
Byzantinoslavica: Revue Internationale des etudes Byzantines. — Prague, 2004. — № 62. — 
P. 217–238. 
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Григорія Палами про світло Переображення. Дослідниця підсумовує: 
попри численні згадки про імовірні ісихастські впливи на Цамблака, її 
зіставлення свідчать, що Паламових текстів митрополит не знав37. 
Уважається, що Цамблакова праця є типовим прикладом середньовічної 
повчальної традиції щодо встановлення діалогу між проповіддю та літур-
гійними читаннями через поєднання патристичних, візантійських та сло-
в’янських моделей, що проявилися в одному тексті. Слова і повчання 
митрополита широко представлені у різноманітних збірниках, що побу-
тували на теренах Київської митрополії38. З часом складається збірка 
повчань митрополита під назвою «Книга Цамблак». Найдавніший при-
мірник її зберігається у Державному історичному музеї (Москва, кол. 
Барсова, рук. 350, філігрань вказує на 1422 р.). Збірник мав, імовірно, 
взоруватися на повчання згадуваного митрополита Фотія, який резидував 
у Москві. Попри те, що цей кодекс, найвірогідніше, московського 
походження, у тамтешніх джерелах побутувала відмова від Григорія 
Цамблака як Київського архієпископа, начебто пов’язаного з митро-
политом-кардиналом Ісидором39. Діяльність митрополита у підсумку ске-
ровувалася до автономізації православ’я у литовсько-польській державі за 
прикладом південних слов’ян і Молдавії40. Унійні прагнення і участь в 
синоді відбувалися на тлі навернення Жмуді, з якої на синод у Констанці 
прибуло 60 неофітів. 15 листопада під проводом Вітовта у Новогрудку 
—————— 

37 Дослідниця зазначає, що гомілії Золотоуста та Прокла носили допоміжний 
харакер, слугували задля інтерпретації Нового Завіту. Цамблак послуговувався 
грецькими текстами візантійської традиції, хоча більшість з них вже було перекладено 
на церковно-слов’янську. Він також цілковито оминув увагою проповіді, котрі походили 
з південно-слов’янського регіону. Попри те, що проповідь Цамблака спирається на 
декілька текстів візантійських авторів, їхні тексти також не були цілковито оригі-
нальними, бо повторювали тексти інших авторів. Цамблак підходив до патристичної 
традиції як до відкритої книги. 

38 У відділі рукописів Російської державної бібліотеки у Москві: Єпарх. 409 (662), 
друга чверть XVI ст.; Єпарх. 371 (569) — Житіє Йоана Білгородського, друга чверть  
XV ст.; Єпарх 80 (139) Богородичник XV ст., Григорія на Успіння Богородиці; зібрання 
Щукіна 63; Вахромєєва 92, XVII ст.; Вахромєєва 233; напутні збірники НБУ ім. 
В. Вернадського: Петров 494 (1658); Почаїв. 9; Державний історичний музей, Москва, 
зібрання Барсова, рук. 1226, походить з Білостоцького монастиря, XVI ст., Житіє 
Параскеви Петки; напутний збірник «Зерцало вічного життя», 1593 р., Синод. 1176; 
Торжественик XV–XVI ст., ф. 152 (Лукашевич-Маркевич) писав Іванець, або ж Іван 
Михайлович, півустав з елементами скоропису, «Сказання і Страсть Бориса й Гліба» з 
цього рукопису опублікував Серебрянський. Про збірники напутного змісту див.: 
Яворскій Ю.А. Новыя рукописныя находки в области старинной карпаторусской пись-
менности XVI–XVIII вв. — Прага, 1931. 

39 Пелешенко Ю. Українська література пізнього середньовіччя (друга половина  
ХІІІ–ХV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції. — К., 2004. — С. 267. 

40 Chomik P. Życie monastyczne w Wilekim Księstwie Litewskim w XVI w. — S. 145. 
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відбувся синод Київської митрополії, а саме єпархій, включених до 
Великого князівства Литовського і Корони Польської. Участь Цамблака в 
Констанцькому синоді мала відгук у дискусіях поберестейської доби. 
Проунійні автори покликалися на участь Цамблака у синоді, що мало 
слугувати за арґумент у дискусіях з ортодоксами про тяглість унійної 
традицій на теренах Київської митрополії41.  

У листі до синоду в Констанці Яґайло заявляв про себе як охоронця 
католицтва і християнської віри, тоді як католицький єпископ Вільнюса 
Матвій був противником синоду. Окремо на синоді порушувалося суттєве 
для Корони і Литви питання воєн з Тевтонським Орденом, згадувалося 
про напади тевтонців на нехристів-прусів, хрестоносці натомість заки-
дали полякам союз з русинами і поганами (балтами), тоді як самі також 
вступали в союз з татарами та «схизматиками» для нападу на литовсько-
польські землі42. Людвік Колянковський зазначав, що місія Цамблака 
стала вислідком зростання авторитету Яґайла, а скептичні відгуки тевто-
нів щодо можливості унії випливали через замирення ландмістра Шпан-
гайма з Псковом і порозуміння з Москвою43. Весною 1418 р. з Кременця 
втік Дашко Острозький, пройшовши через Волощину, налагодив кон-
такти з тевтонцями, аби відновити свої династичні права44. 

З нагоди синоду в Констанці митрополит виголосив промову, що 
містить також у титулі хибний допис з віншуванням Флорентійському 
синоду, долучений вже на початку XVI ст. — часу нових сподівань на 
укладення унії за правління великого князя литовського Олександра і 
митрополита Йосифа Болгариновича45. Атрибуція Цамблакові цієї євлогії 
не піддається сумнівові, виголосити її митрополит міг на особистій 
аудієнції у папи (25 лютого 1518 р.)46. Текст «Григория, архієпископа 
Киевъскаго и всея Руси, Слово похвалное иже оу Флорентии и оу 
Костентии собору галатом, италом и римляном и всем галатом» (на 
берегах зазначено: «мнится, сие слово естъ Исидора митрополита киев-
ского, бо бѣ на семь съборѣ во Флорентии») міститься у збірці, яка 

—————— 
41 Stradomski J. Spory o «wiarę grecką» w dawnej Rzeczypospolitej. — Kraków,  

2003. — S. 238. 
42 Świeboda W. Inowercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV w. — Kraków, 

2013. — S. 173, 223. 
43 Kolankowski L. Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów (1377–1499). — 

Warszawa, 1930. — S. 134. 
44 Ibidem. — S. 135. 
45 Датування рукопису F-105 Литовської академії наук першою чверттю XVI ст.: 

Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе: Каталог / Сост. Н. Моро-
зова. — Vilnius, 2008. — L. 40–41. 

46 Thomson F.J. Op. cit. — P. 89. 
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належала Йосафатові Кунцевичу47. У збірці переважають агіографічні 
тексти, низка пам’яток відображає зацікавлення києво-руською традицією 
та православною книжністю Литви: «Слово про закон і благодать» 
митрополита Іларіона, «Пам’ять кн. Владимира», «Слово на рождество 
славного пророка и предтечи, хрестителя Господня» (приписується Гри-
горію Цамблаку), «Пам’ять Бориса і Гліба»48. Атрибуція цього рукопису 
власнику може дозволити встановити походження кодексу, адже Кун-
цевич народився і проживав у волинському Володимирі, його батько був 
міщанином, згодом вони переїхали до столичного Вільнюса49. Стосовно 
змісту промови, то можна виділити кілька знакових образів, завдяки яким 
її суть мала наблизитися для сприйняття латинськими учасниками си-
ноду. Ця риторика мала відображати загальне прагнення учасників си-
ноду до поєднання. Цамблак згадує про образ Ісуса-ягняти, тобто Agnus 
Dei, поширеного у іконографії й літургійних практиках Заходу від ран-
нього середньовіччя, що назагал відкидався візантійцями; зіставлення чи 
то окреслення Церкви як тіла — митрополит пише про розділене тіло, що 
потребує поєднання, як можна припускати, завдяки синодові. Цей образ 
Церкви-тіла, який згадував Микола Кузанський, був знаковим для кон-
циліаристів. У світлі поширення ідей конциліаризму така риторика по-
чала використовуватися з початку XV ст. і аж до Берестейської унії.  
У промові згадується про Олександра Македонського, який поєднав Схід 
і Захід разом. Цей роман про воїтеля мав популярність в тогочасній 
Європі. Ще одна Цамблакова промова, присвячена ап. Петру, була ук-
ладена і побутувала у руських рукописах, а згодом Лев Кревза на під-
твердження тривалих унійних прагнень опублікував цю євлогію у 1617 р., 
що мало би однозначно вказувати на визнання зверхності апостольської 
столиці вже за два століття перед тим50. Участь Цамблака у синоді добре 
висвітлили західні джерела, адже синод у Констанці тривав з 1414 по 
1418 рр., його відвідували вищі ієрархи Заходу і Сходу, а також світські 
правителі Європи. 

Синод у Констанці засудив учення Джона Вікліфа і Яна Гуса, якого 
незабаром брутально стратили. Звістку про прибуття та наміри Цамблака 
доносить хроніка Ульріха Ріхенталя, яка повідомляє про унійні наміри 

—————— 
47 Добрянский Ф. Описане рукописей Виленской публичной библиотеки. — Вильна, 

1882. — С. 227–228. 
48 Публікація тексту: Пелешенко Ю.В. Розвиток української ораторської та агіогра-

фічної прози кінця XIV — початку XVI ст. — К., 1990. — С. 117–118. 
49 Кулаковський П. Волиняни у структурі Унійної Церкви на землях Великого кня-

зівства Литовського (кінець XVI — перша половина XVII ст.) // Ukraina Lithuanica. — 
T. IV. — 2017. — C. 227–228. 

50 Thomson F.J. Op. cit. — P. 94–96. 
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митрополита. Також хроніка жваво описує прибуття з митрополитом 
представників орієнтальних країв. На соборі ректор Краківської академії 
Павло Влодковіц виголосив промову «Про владу папи й імператора щодо 
поган», у якій піддав сумніву можливість навернення на християнство за 
вжитку сили і воєн, для яких тевтонці отримували від папи захисне 
визначення Христової виправи, що запевняло її учасникам відпусти — 
колективні прощення гріхів. До грона передвісників толеранції, прихиль-
них до конциліаризму в Короні Польській, Мирослав Королько зараховує 
інших професорів Академії, діяльність яких припала на часи проведення 
синодів: Станіслава зі Скарбімежа, Яна з Людзиська, Андрія Ґалку, а 
також Якуба з Парадижа51. Останній походив з німецьких осадників, що 
замешкали у Великопольщі. У Краківській академії він захистив докторат 
у 1432 р. Твори Якуба мали рукописний обіг, він був прихильником гли-
бокої реформи Церкви і противником гуситського руху, проголошуючи 
ідею щораз більшого занепаду світу52. Стосовно православних русинів, то 
Якуб з Парадижа називав їх невірними: вони проживають поруч з вір-
ними литовцями, перебуваючи у вірі греків, не здійснюють нападів на 
християн, ось чому їх не спонукають до перехрещування53. Проведення 
синоду в Констанці збіглося з християнізацією Жемайтії — частини 
Литви, що з іншого боку межувала з войовничим орденом тевтонців. Цей 
Балтійський край відмежовувався від інших стіною майже непрохідних 
лісів. Для Яґайла, як уважають дослідники, критично необхідним було 
постати на синоді правителем великої християнської імперії. Покатоли-
чення ж цієї імперії передбачало також виплати на боротьбу з турками, 
збори десятин задля ведення хрестових походів54. 

На ідею поєднання працювали також монахи домініканського ордену 
в Пері, що коло Царгорода, там містився осідок вікарія Societatis Fratrum 
Peregrinantium, яким у 1426 р. був родовитий грек Андрій Хризобергес, 
він же виконував функції папського посланця. Хризобергес здійснював 
численні подорожі Європою, заохочуючи до ідеї поєднання Царгорода з 
Римом світських і духовних осіб55. Нова спроба синодального поєднання 
замислювалася у Базелі, перед чим відбулося зібрання монархів Литви і 

—————— 
51 Korolko M. Klejnot swobodnego sumienia: Polemika wokół konfederacji warszawskiej 

w latach 1573–1658. — Warszawa, 1974. — S. 31. 
52 Świeboda W. Inowercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV w. — S. 270–

272. 
53 Ibidem. — S. 273. 
54 Favier J. Les finances pontificales à l’époque du grand schism d’occident (1378–1409). — 

Paris, 1966. — P. 216. 
55 Stopka K. Armenia Christiana: Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a 

tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV–XV w.). — Kraków, 2002. — S. 271. 
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Корони — Владислава Яґайла і Вітовта — з римським імператором 
Сиґізмундом Люксембурзьким за ініціативи останнього у Луцьку 1429 р., 
а в якості папського легата на нього прибув Андрій Хризобергес, який 
візитував підлеглі конвенти на руських землях, до того ж, зібрання 
відвідував вірменський єпископ Григорій зі Львова. 

Водночас на руських землях у жовтні 1423 р. католицький архіє-
пископ отримав від короля широкі права інквізиції, що надавали мож-
ливість карати православних за шкоду, заподіяну Римській Церкві56. 
Лише під загрозою громадянської війни Яґайло зважився на проведення 
політики толеранції щодо православних. Коли ж на Волині розпочалася 
війна між православними і католиками, то правитель видав низку при-
вілеїв, урівнюючи руських бояр з литовською і польською шляхтою.  
У 1430 р. такі права отримали бояри Галичини (Єдлінський привілей), у 
1432 р. бояри Луцької землі, а двома роками пізніше всі православні 
бояри Литви. Привілей забороняв руйнувати церкви грецького обряду чи 
передавати їх католикам, а також насильне покатоличення57. Вважається, 
що релігійна війна на Волині виникла на ґрунті релігійної ненависті, що 
загальмувало входження регіону до складу Корони, тож Яґайло нава-
жився на привілей 1432 р., яким церквам грецького обряду дарувалися всі 
права і вольності, однак, як зазначає Т. Трайдос, у Луцьку цей привілей 
почав діяти щойно у 1497 р.58 

Серед інших заходів Яґайла з облаштування реліґійного життя на 
сході Корони Польської здійснення передачі єпископові-католику релік-
вій Хреста Господнього, що зберігалися у соборі Св. Софії у Києві, за 
леґендою отримані кн. Володимиром за часів хрещення у Херсонесі.  
У контексті боротьби за церковні маєтки почасти згадується також факт 
передачі православної катедри Св. Йоана у Перемишлі католикам близько 
1412 р. — таким учинком Яґайло, начебто, хотів заявити про себе як 
затятого католика59. Однак таке повідомлення фіксується лише у Яна 
Длуґоша (у 1468 р. собор було дійсно розібрано, а з його матеріалу 
зведено католицьку катедру коло нового замку; нову православну катедру 
Йоана Хрестителя збудовано в місті вже у XVI ст.). Перед тим Пере-
мишльська єпархія отримала привілей Яґайла, наданий під час візиту 
митрополита Кипріяна до Литви (1405), яким підтверджувалося право 

—————— 
56 Архив ЮЗР. — Ч. І. — Т. Х. — К., 1904. — № 1. — С. 1–3. 
57 Czermak W. Sprawa równouprawienia schizmatyków i katolików na Litwie (1432– 

1563 r.) // Rozprawy akademii umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. — Seria II. — 
Т. XIX. — Kraków, 1903. — S. 358. 

58 Trajdos T. Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy. — P. 110.  
59 Naumow A. Domus divisa. — S. 180–181; Bendza M. Prawosłwana diecezja Przemyska 

w latach 1596–1681. — Warszawa, 1982. — S. 58. 



ЗЕМА ВАЛЕРІЙ 74 

владики Атаназія і його наступників здійснювати суд у духовних справах 
і збирати куни з пресвітерів. Той самий привілей дозволив використо-
вувати єпархіяльні володіння в округах Перемишля й Самбора, звіль-
нених від податків і служб60. 

 
* * * 

Проунійні прагнення Яґайла збіглися з фундаціями католицьких 
храмів, оздоблених фресками у візантійсько-руському стилі, найбільш 
знаною з них є каплиця королівського замку в Люблині, однак раніше 
з’явилися ще інші фундації від імені короля. Такими були готичні катедри 
у Сандомирі та Віслиці, де фрески збереглися спорадично донині. 
Стосовно загального церковно-мистецького руху оздоблення ґотичних 
храмів поліхромією, що панував у Центрально-Східній Європі, то варто 
згадати про низку фрескових готичних розписів у латинських церквах у 
ХІІІ ст., що постали під впливом італійського Треченто61. Можна при-
пускати, що поєднання латинського і візантійського мистецтв за Яґелонів 
стало виразом Zeitgeist тієї доби. Щодо особливостей зображень, то 
поліхромії мають також елліністичні впливи, як от ріка Йордан в іко-
нографії Хрещення Ісуса, де постають такі персоніфікації водного світу, 
як німфа, що символізує море, осідлавши рибину, дельфіна чи то фан-
тастичне морське створіння, що часом плаває у мушлеподібному човні,  
в такій же формі образ запроваджувався до ікон Страшного Суду. 
Зображення слідувало нарації Псалма: «море побачило і втекло, а Йордан 
повернувся назад». Уперше персоніфікація водного світу у постатях 
міфічних творінь фіксується на мініатюрі монастиря Йоана Богослова, 
Патмосу. Подібні ж зображення мають репліку на стінах поліхромії в 
Люблині й Сандомирі62. На стінах люблинської каплиці міститися також 
сюжет «Знущання з Христа», лик Св. Параскеви, оригінальною вважа-
ється фреска «В’їзду Ісуса до Єрусалима», де на дереві, за спостере-
женнями А. Ружицької-Бризек, зображено постать з грецької міфології63. 
—————— 

60 Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви... — С. 318. 
61 Див.: Prokopp M. Italian Trecento Influence on Murals in East Central Europe. — 

Budapest, 1983. 
62 Różycka-Bryzek A. Echa tradycji antycznych w bizantyńsko-ruskich malowidłach 

ściennych Sandomierza i Lublina // Ars anno priori: Studii Ioanni Białostocki sexagenario 
dicata. — Warszawa, 1981. — S. 115–120. Мирослав Крук уважає, що зображення водних 
створінь, що перейшли на українські ікони «Страшного суду», які починають широко 
побутувати з останніх десятиліть XV ст., мають молдавське походження, більше того, 
сам значний розмір дошок має вказувати на вплив настінного розпису на такі ікони:  
Kruk M.P. Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem. — Kraków, 2001. — S. 212. 

63 Сюжет зображення має певні збіги з мозаїкою «В’їзду до Єрусалима» храму на 
Сицилії, у Палатинській капелі кінця ХІ–ХІІ ст. 
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За припущенням Т. Трайдоса, зведена у Люблині каплиця мала стати 
центром нової католицької митрополії на українських землях. З іншого 
боку це було відповіддю на політику митрополита Фотія — як уже 
згадувалося, він вилучав реліквії з Софійського собору Києва до Москви, 
у тому числі реліквії Хреста Господнього. Реліквії Хреста Господнього 
мали потрапити до Люблинської каплиці і до рук місцевих домініканців, а 
їх вилучення з Софії збігається з завершенням розпису самої каплиці  
(10 серпня 1415 р.). На підтвердження таких спостережень дослідник 
звертає увагу, що аж двічі у храмі постає зображення Хрестовоздвиження, 
до того ж, згодом з’явилась леґенда про перенесення реліквій до Люб-
лина64. Що ж стосується «Євхаристії апостолів» — одного з найбільш 
знакових зображень візантійського світу, то цей образ міститься не у 
центральній частині храму, а бічній, таке розташування стає зрозумілим, 
як указує М. Крук, у контексті дискусій синоду в Констанці щодо при-
частя під обома видами, викликаних гуситським рухом65. Витоки іконо-
графії «Євхаристії апостолів» сягають радше прадавньої літургійної 
традиції, аніж середньовічної. З плином часу у цьому сюжеті, вже за 
середньовіччя, з’являється зображення ложки для роздавання змішаних 
святих дарів, яка лежить на вівтарі. Особливістю Люблинської Communio 
Apostolis є сполучення притаманних для цієї композиції двох постатей 
Ісуса, які надають святі дари, до яких долучено зображення Вітхого 
днями. Тож замість двох постатей Ісуса, притаманних цій іконографії, 
з’являється ще одна інтерпретація. Ця потрійна фігура Господа перебуває 
в оточенні апостолів, які отримують святі дари, що відповідає давній 
іконографії «Євхаристії апостолів». Вивчаючи різні стилі фресок цієї кап-
лиці, В. Александрович прийшов до висновку, що їх виконували кілька 
осіб з різними культурними традиційними. Майстра Communio Apostolis 
дослідник ідентифікує як приналежного до латинської школи образо-
творчого мистецтва66. Що ж до витоків особливості потрійної фігури 
Всевишнього, то Люблинське зображення М. Крук зіставляє з фрескою 
Бользано, що постала на італійсько-австрійському порубіжжі (1514 р.)67. 
У катедрі Успіння Богородиці (Абруцці, Атрі) міститься фреска Трійці 
так званої «триголової» (1450). За часів Реформації потрійне зображення 

—————— 
64 Trajdos T. Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy. — S. 67. 
65 Kruk M.P. Malowidła Graeco opera fundacji Jagiellonów jako postulat unii państ-

wowej i kościelnej oraz jedności Kościoła // Między teologią a duszpasterstwem powszechnym 
na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. — Warszawa, 2017. — S. 190. 

66 Aleksandrowycz W. Ukraińskie malarstwo religijne drugiej połowy XIV–XVI w.: 
«Spotkanie Wschodu i Zachodu» // Między sobą: Szkice historyczne polsko-ukraińskie. — 
Lublin, 2000. — S. 62. 

67 Kruk M.P. Malowidła Graeco opera fundacji Jagiellonów jako postulat unii. — S. 164. 
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зіставлялося з божком Янусом, що має вказівку на Антихриста. Така 
інтерпретація відповідала духові критичного трактування традиційних 
учень християнства з боку антитринітарного вчення68. Стосовно латин-
ських рис у зображенні Люблинської «Євхаристії апостолів», зокрема, 
впливів західного мистецтва на вигляд апостолів, то окремі з них не ма-
ють борід. До цього слід додати, що у ап. Петра зображено тонзуру на 
голові — саме на приклад апостола покликалися середньовічні автори, 
описуючи такий звичай. У монастирях західної традиції гоління борід 
набуває ритмічного, циклічного явища, притаманного культурі Серед-
ньовіччя69. 

Найдавніші відомі взірці орієнтального походження «Євхаристії апос-
толів» містяться на дискосах VI–VII ст., згодом така іконографія почала 
з’являтися також як книжна ілюмінація, найдавніша з яких — рукописне 
Євангеліє з Россано70. Впродовж середньовіччя цей сюжет поставав на 
сторінках візантійських й київських Псалтирів, почав зображуватися 
зрештою у вівтарних частинах православних храмів як у формі мозаїки, 
так і фресок. Однак схожий сюжет не був виключно притаманним Схо-
дові, як уважалося донедавна. Подібну іконографію можна побачити 
також у книжній ілюмінації Заходу, найдавніший її приклад, що походить 
з Рима, також сягає VI–VII ст.71 Як відомо, у візантійській традиції постає 
звичай подавати змішувані святі дари ложкою, що викликало полеміку 
одразу ж за часів розколу 1054 р., про це згадується у полемічному 
трактаті Яна Сакрана. За часів розколу у іконографії Communio Apostolis 
додається зображення ложки, вона лежала на вівтарі, а не перебувала в 
руках Ісуса. Кардинал Гумберт Сільва Кандіда у такій полеміці наго-
лошував, що у римському обряді зберігся давніший звичай надавання 
святих дарів окремо, коли лаїки отримують Тіло, а потім Кров, ніж на-
давання змішаної євхаристії ложкою. Вивчаючи використання ложки для 
надання святих дарів, Р. Тафт прийшов до висновку, що за часів іконо-
клазму вона ще не використовувалася72. Далекий відгук образу «Причастя 
апостолів» можна також спостерігати у гравюрі 1530 р., де Лютер надає 
причастя з потиром, тоді як Ян Гус причащає облатками, стоячи коло 

—————— 
68 De falsa et vera unius Dei Patris, Filii et Spiritus sancti cognitione. — Alba Julia, 1567. 
69 Schmitt J.-C. Les rythmes au moyen âges. — Paris, 2016. 
70 Taft R.F. The Communion, Thanksgiving, and Concluding Rites. Orientalia christiana 

analecta. — Vol. VI. — Roma, 2008. — P. 246–247. 
71 Bériou N. Załuska Y. Boespflug F. Fernández A. Le cycle de la Cène dans la Bible 

moralisée au XIII e siècle // Pratique de l’eucharistie dans les Églises d’Orient et d’Occident 
(Antiquité et Mogen Âge). — Vol. 1: L’Institution. — Paris, 2009. — P. 111. 

72 Taft R.F. The Communion, Thanksgiving, and Concluding Rites. — P. 246, 265, 289–
290. 
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вівтаря, в оточенні вірних73. До іншого євхаристичного сюжету, що по-
бутував у Київській митрополії, можна зарахувати «Мудрість зведе собі 
церкву» — ця різьблена ікона перебувала у володінні пінського кн. 
Федора Івановича Ярославича, виконана на його замовлення у 1517– 
1525 рр. На ній зображено постать Ісуса на троні, тримаючого берло та 
потир, на нижньому рівні розташовано сцену надавання святих дарів 
янголами вірним, духовним особам і апостолам. З іншого боку ікони 
зображено сидячу на троні Богородицю, яка тримає сувій і благословляє 
правицею74. З плином часу у євхаристичній іконографії Молдавії та 
України з’являється ще один важливий образ, що міг постати під впливом 
вірменського мистецтва. Це — так званий образ «Ісус — виноградна 
лоза». У вірменській традиції, зображення кам’яних хрестів (хачкара) 
прикрашалося рослинними елементами: виноградними листями, лозами, 
ґронами (для прикладу, монастирські комплекси Сурб-Хач, гора Гриця, 
ХІІІ–XIV ст. і Сурб-Саркіс, Феодосія, XIV ст., — обидва у Криму), 
подібні ж зображення побутували на землях Поділля й Галичини. Однак 
католицьке зображення розіп’ятого Ісуса, з боку якого виростає вино-
градна лоза з ґронами і листям, постало як дереворит у другій половині 
XV ст. Як уважається, споживання винограду на ньому священиками 
може вказувати також на приховану полеміку стосовно причастя під 
обома видами, що точилася від часу поширення руху гуситів75. Щодо 
євхаристичного символу, який викликав суперечки між греками й латин-
никами від часів синоду у Трулло, а також мав есхатологічну конотацію, 
це — зображення ягняти як символу Ісуса Христа, Agnus Dei, особливо в 
такій іконографії, де Йоан Хреститель вказує на нього перстом. Іконо-
графія Ісуса-ягняти починає проникати до оздоблення грецьких церков. 
З’явилося зображення Agnus Dei на стінах грецького монастиря Ґротта-
феррата у ХІІІ ст. в Італії, у оздобленні поліхромії молдавських церков за 
часів правління Стефана чел Маре, додаючись до звичного «Причастя 
Апостолів», «Омивання ніг», «Тайної вечері». У деяких молдавських 
фресках разом сполучено зображення Agnus Dei та Мандиліон, зокрема, у 
Воронці і Гуморі, кілька разів зображення Agnus Dei постає в Мол-

—————— 
73 Kretzenbachen L. Zur Vielfalt weiterer Sonderausprägungen des spätmittelalterlich-

mystischen Bild-Gedanken “Christus als Blut quell” in Hochkunst und Volksüberlieferung // 
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75 Kretzenbachen L. Zur Vielfalt weiterer Sonderausprägungen des spätmittelalterlichmy-
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довиці76. Також окреме читання під впливом латинського Agnus Dei qui 
tollis peccata mundi потрапляє до грецької літургії77. Спорадичні зобра-
ження Agnus Dei з’являлися в українській іконографії з кінця XV ст. 

 
* * * 

У 1431 р., по смерті митрополита Фотія, було запропоновано великим 
князем замість нього рязанського єпископа Йону, але ще було поставлено 
Герасима — кандидата від Литви, котрий, загинув на стосі (1435 р.) через 
зраду78. Митрополит Герасим, попри своє московське походження, нама-
гався просувати ідею укладення унії. Спочатку він був володимиро-
волинським владикою (1415 р.), а потім смоленським79. Л. Колянковський 
вказує, що спроба укладення унії Свидриґайлом збігалася у часі з його 
військовими акціями, метою яких було просування до Вилкомері 
(Укмерґе) задля відокремлення Жмуді від Вільнюса, чому мав би сприяти 
ландмістр Інфлянтії Керксдорф. Унійні приготування тривали водночас з 
синодом у Базелі. Завдяки зібранню 22 березня у Вітебську «князів, 
шляхти, боярів, рицарів, містян Руси» було укладено й підписано відозву 
до цього синоду, з чим погоджувався також Орден тевтонців. Однак, як 
пише дослідник, метою посольства було розширити вплив кн. Свидри-
ґайла на католицьку Литву, тобто етнічно литовські землі, які він утратив 
раніше внаслідок заколоту Жиґимонта Кейстутовича80. Пізніші хроніки 
доносять, що проунійна налаштованість митрополита стала причиною 
його страти. Проте це радше припущення історіографів доби Контр-
реформації. Про серйозність проунійних намірів Свидриґайла і митро-
полита Герасима може свідчити лист папи (20 жовтня 1434 р.), де той 
запрошував митрополита відвідати апостольську столицю. Перш за все 
понтифік радив отримати згоду місцевого собору для початку перемовин 
щодо унії. Анатоль Левицький також припускав, що укладення унії 
означало би підвищення значущості князя в очах литовсько-польської 
католицької еліти81. Стосовно наступного листування папи та Свидри-
ґайла про подальшу долю унії, то посланець папи капелан Петро, який 
мав доставити буллу, адресовану митрополитові, на шляху через Мол-
давію був затриманий; відпустили його, прочитавши документ. Однак 
передати буллу Герасимові було неможливо: митрополита стратили на 

—————— 
76 Vasiliu A. Monastères de Moldavie XIV–XVI-e siècles. — P. 103. Пор.: Kruk M.P. 
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стосі за приховуване листування зі Свидриґайловим суперником, Жиґи-
монтом Кейстутовичем (бл. 1370–1440 рр., брат Вітовта, великий князь 
литовський), який раніше усунув князя з литовського престолу. Свидри-
ґайло повідомляв папі у листі, що Герасим узяв участь у заколоті з 
князями і боярами, прибічниками Жиґимонта, уклавши з ними угоду про 
передачу Смоленська і Смоленської землі під владу великого князя 
литовського82. 

Наступна ж спроба унії пов’язується з київським митрополитом 
грецького походження Ісидором (1385–1463 рр., митрополит у 1433– 
1458 рр.). Прибуття Київського митрополита на собор у Феррарі викли-
кало неабияке зацікавлення італійських гуманістів. Паоло дель Поццо 
Тосканеллі розпитував ієрарха про Московію, а помічник папи Флавіо 
Бйондо (1392–1463) приписував митрополитові непомірну владу в його 
краї. Бйондо вважав, що владою Ісидор може поступатися лише імпе-
раторові, йому «в Скіфії підкорюється незліченна кількість люду». На 
думку Джованні Броджі, таке враження могло скластися завдяки уяв-
ленням про візантійську модель влади, де патріарх мав широкі права і 
повагу люду83. На соборі 1439 р. обговорювалося, зокрема, питання про 
те, чи може бути папа найвищим учителем Церкви, бо теорія непо-
грішності папи випливає з цього вчення. Крім представників Київської 
митрополії, у засіданнях також брали участь вірмени Галичини і Поділля. 
Львівську делегацію єпископа Григорія папа заохочував у бреве 15 груд-
ня 1439 р., аби той вислав листи до своїх вірних і духовних осіб, до-
раджуючи прийняття «Decretum pro Armenis» і унії як такої84. Однак 
опанування турками Царгорода призвело до нових поділів у Вірменській 
Церкві, коли Кам’янець на Поділлі та Львів перейшли під керування 
Ечміадзіну, що збіглося з висловленням негативної реакції місцевих 
римо-католиків до ухваленої у Флоренції унії85. З-поміж інших пред-
ставників, вірменська делегація виказала готовність до будь-яких змін у 
Символі віри, очікуючи напутіння від папи86. Приналежність вірмен-
ського богослов’я до давнього монофізитського руху не згадувалась у 
дискусіях. Найбільші емоції викликав літургійний календар і таїнства, 
зокрема, додавання води (теплоти) до вина. Вірмени погодилися на 
Нікейсько-царгородський Символ віри з додаванням Filioque, приймалася 
також есхатологічна концепція католиків, тобто чистилище87. Про участь 
—————— 
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вірменської делегації з коронних земель в зібраннях синоду вказував єзуїт 
Бенедикт Гербест у полемічній книзі «Wypisanie drogi» понад сто років 
потому. Радячи Руській Церкві згадати про унію, він покликається на 
привілей, вміщений під 1537 р. до ґродських книг Львова, — ним русинам 
ґарантувалося збереження прав за умов дотримання унії88. 

Собор, який було розпочався у Феррарі, перенесено до Флоренції, 
через пошесть чуми. Проголошення унії відбулося у березні 1439 р. у 
соборі Санта Марія дель Фйоре. Було досягнуто угоди, що Святий Дух 
сходить від Отця і Сина, або ж від Отця через Сина, таїнство євхаристії 
допускається під обома видами; визнавалося, що одразу по смерті святі 
можуть перебувати перед лицем Господа, грішники ж вивергаються до 
пекла, папа визнається наступником Петра на землі; щодо ієрархії сто-
лиць в пентархії, то на другому місці після папи Римського має бути 
Царгородський патріарх, далі — александрійський, антіохійський та 
єрусалимський. Представники ж католиків з Корони Польської, які тоді 
були прибічниками антипапи та Базельського собору, іґнорували зібрання 
у Флоренції. По поверненні до Москви київського митрополита Ісидора 
було арештовано й засуджено, що суперечить традиціям візантійського 
світу. Аби надати судилищу над митрополитом легітимності, було скли-
кано собор з єпископів, архімандритів, ігуменів і ченців. Цей суд, до 
складу якого входили 6 владик, не мав сили, оскільки позбавити Ісидора 
його митрополичого сану могли лише рівні йому. Тож, як доносять дже-
рела, митрополит утік з ув’язнення, що може свідчити про небажання 
застосовувати сурові заходи до ієрарха, котрий потрапив у немилість 
великого князя у Москві. Чи була локальна литовська еліта прихильною 
до Ісидора? Існує повідомлення у листі Збіґнєва Олесницького до папи 
Миколая V (1442), в якому зазначається, що місцеві князі ув’язнили 
Ісидора на Литві, примусивши Казимира до визнання митрополитом 
іншого (Йони) під загрозою звернення до патріарха Царгорода89. Однак 
можна побачити, що невдовзі після повернення Ісидора до Києва він 
отримав підтвердження щодо маєтків собору Софії на спомин душі  
(5 лютого 1441 р.), що мало свідчити про позитивне ставлення до нього у 
давній столиці митрополії90. 

—————— 
88 Herbest B. Wypisanie drogi // Памятки українсько-руської мови і літератури / Вид. 

К. Студинський. — Львів, 1906. — Т. V. — С. 9–10. 
89 Papée Fr. Polska i Litwa na przełomie wieków średnich. — Kraków, 1904. — S. 25; 

Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви. — С. 394. 
90 Уставная грамота киевского князя Александра Владимировича церкви Св. Софии 

в Киеве митрополиту Киевскому и всея Руси Исидору // Древнерусские княжеские 
уставы. — М., 1976. — С. 179–181. 
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Негативних відгуків про собор на білорусько-українських землях не 
фіксується. Існує лише єдиний сумнівний лист володимиро-берестей-
ського владики Данила, поставленого кардиналом Ісидором і митропо-
литом Григорієм, у якому відкидається унія і обряди латинників. 
Натомість значний антиунійний комплекс з осудом митрополита Ісидора 
створювався на землях Московії. Серед московських пам’яток антифло-
рентійського змісту наявні тексти з оповіддю про подорож до Італії, для 
участі у соборі. До переказу мандрівки долучено закиди антиунійного 
змісту з огудою митрополита. Андраш Золтан звернув увагу на наявність 
значного лексичного українсько-білоруського шару в московських опо-
відях про Флорентійську унію. У «Хожденнии на Флорентийский собор», 
а також «Повісті Симеона Суздальця», де назагал одповідається про 
враження московських представників делегації, наголошується, що з 
поверненням на землі митрополії Ісидор під час ходи тримав перед собою 
латинський хрест, «являючи латинську віру». Латинський хрест також 
постає символом розмежування у «Повісті про восьмий собор», укладач 
якого оповідає про прихід Ісидора до Тарту: «коли ж прийшов Ісидор у 
німецьку землю, до міста Юр’єв, то православні мешканці й всі свя-
щеники з чесними хрестами прийшли зустріти його, латинники ж і німці 
принесли перед ним лядський хрест, заради вшанування. Він [митро-
полит] же порушив свою тяжку клятву, якою клявся про своє благочестя 
перед великодержавним государем Василем Васильовичем усієї Руси»91. 
При запровадженні текстів антифлорентійського змісту до літописів їхня 
руська лексика ще більш розширюється92. Завдяки московським пам’ят-
кам другої половини XV–XVI ст. обґрунтовувався розкол Київської 
митрополії, обрання Йони (1448–1461) митрополитом у Москві всупереч 
традиції загального собору представників єпархій всієї митрополії; що ж 
до традиційного благословення зверхників Київського престолу царго-
родськими патріярхами, достеменно невідомо, чи воно отримувалося 
Йоною. Московські пам’ятки наголошують, що Йона таки подорожував 
до Царгорода і мав стати митрополитом після Ісидора. Обрання митро-
полита сталося в Москві 1448 р., незабаром по утвердженню Василя 
Васильовича на великокняжому столі, після тривалої міжусобної війни з 
Шемякою. Йона намагався поширити свою владу через персональні 
звернення, як от до удільного київського князя Олелька Володимировича 
з благословенням до всієї князівської родини, дружини Анастасії, яка 
—————— 

91 Повесть о восьмом соборе // Новикова О.Л. Формирование и рукописная традиция 
«Флорентийского цикла» во второй половине XV — первой половине XVII в. // Очерки 
феодальной России. — М.; СПб., 2010. — С. 103. 

92 Золтан А. Interslaviсa: Исследования по межславянских языковым и культурным 
контактам. — М., 2014. — С. 77–97. 
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була сестрою великого князя Московського і робила вклади у Троїце-
Сергієв монастир, та їхнього сина Семена, нагадуючи про вигнанця з 
Литви, митрополита Фотія, якого з князем пов’язувала духовна спорід-
неність: той був хрещеним батьком князенка. Митрополит Йона наголо-
шував, що саме у Царгороді відбулося роздвоєння і «размышление», а 
також насильство від турків і латинників, ось чому він звертається про 
поєднання митрополії (1449–1450)93. Свого часу родина Олельковичів 
отримала виключний привілей на створення удільного Київського князів-
ства у складі Литви (1440), що проіснувало два покоління, завершившись 
«заколотом князів». Князь підписався під привілеєм, що визнавав права 
Йони над усією митрополією. Його підпис міститься одразу за Свидри-
ґайловим, а «повернення» митрополії Йоні стало наслідком рішення 
великокнязівської ради Литви 1 січня 1451 р. на з’їзді у Вільнюсі, де 
також були присутніми кн. Матвій, віленський єпископ94. Уважається, що 
саме Свидриґайло й Олелько посприяли підпорядкуванню Київськіої 
митрополії Москві95. Щоправда, вже за кілька місяців Казимир Яґелончик 
змінив своє ставлення до православних русинів, володар звернувся до 
прибічника поміркованої церковної реформи Йоана Капістрана (1386–
1456) з закликом прибути до Корони для навернення русинів, зазначаючи, 
що попри відданість східному обрядові, тут чимало натхненних ім’ям 
проповідника, тож вони можуть зректися давніх звичаїв. Також обидва 
народи — чехи і русини — затьмарені помилками. Того ж року кардинал 
Олесницький звертався до папи Мартина V про швидке навернення руси-
нів (15 вересня 1451 р.) через переконання, що їх легко відвести від 
покори грекам96.  

Ще одне джерело, що мало повпливати на літописні чи то оповідні 
повідомлення про Флорентійську унію, — послання Йони смоленському 
владиці Михайлу про невизнання Григорія Болгариновича митрополитом 
київським (1459), який мав замінити Ісидора через те, що той став кар-
диналом. Ключовими є дві фрази звернення, які розкривають суть подаль-
ших антиунійних писань: по-перше, заперечення Йони щодо власного 
відступництва з покликом на «священні правила» (відступником митро-
полита проголосив царгородський патріарх Діонісій); по-друге, перед-

—————— 
93 Послание митрополита Киевского и всея Руси Ионы киевскому князю Алек-

сандру Владимировичу // РФА. — С. 223–224. 
94 Формулярный извод грамоты короля польского и великого князя литовского 

Казимира IV Ягеллончика и Литовской Рады о признании прав Ионы // РФА. — С. 151–
152; Pierling P. La Russie et le Saint-siège: Études diplomatique. — T. 1. — Paris, 1906. — 
P. 88. 

95 Korczak L. Litewska rada wielkokiążęca w XV w. — Kraków, 1998. — S. 26. 
96 Lewicki A. Unia Florencka. — S. 7, 55. 
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бачення лихого стосовно Восьмого синоду ще перед відвідинами зібрання 
митрополитом Ісидором. Тож великий князь московський, згідно з гра-
мотою, заздалегідь забороняв Ісидорові відвідувати Восьмий синод, але 
не міг його зупинити. По поверненні ж митрополит приніс листа папи з 
печатками і «царевым клеймом», яким приписувалося згадування імені 
папи на службі, зміна в трактуванні Св. Духа, євхаристія облатків. 
Ув’язненому митрополиту Ісидорові вдалося втекти вночі, тоді як у 
Москві «віднайшли писання святих Отців», за якими поставили Йону на 
митрополію97. Надзвичайно гостро зреагувала Москва на висвячення Гри-
горія митрополитом Київської митрополії, коли трапилося чергове розді-
лення, було вислано «Послання митрополита Йони у Литву щодо неви-
знання митрополита Григорія» (1458–1459). У документі згадується  
кн. Володимир Великий, новий Костянтин; стосовно ж ходи містом, то 
тут наводиться Рига як місце зустрічі між Сходом і Заходом, саме там 
Ісидора «и стретили его с кресты наше великое православие, пошлую 
дръжа честь святительскую, а капланове его от божници стретили по-
своему, с своими крижи»98, згодом митрополит вирушив разом з Григо-
рієм, майбутнім митрополитом-уніатом, у божницю, де «приклякнул по 
римскому», — замість доземного візантійського поклону-проскінесісу, 
яке латинниками сприймалося як обожнення образів ще з часів дискусій 
про ікони за доби Каролінґів. Як свідчить документ, великий князь тоді 
взрів «відступництво» Ісидора, наказавши скликати місцевий синод, а 
митрополит мав тим часом лишатися у монастирі, з якого і втік потайки 
вночі99. Після визнання Йони Литовською радою, він розпочав, як можна 
судити з низки документів, провадити активну політику у південній і 
західній частині митрополії, усуваючи певних духовних осіб. Однак з 
рукопокладенням митрополита Григорія Москва видала вирок членів со-
бору митрополії про вірність митрополитові Йоні, де нагадується про 
прокляття і відлучення Ісидора. В ухвалі згадуються також місцеві свя-
тині, які мали б надати ваги новому релігійному центру, — труна митро-
полита Св. Петра — «русскаго чюдотворца», а також церква Святої Бого-
родиці: «Исидора, преже бывшаго митрополта русскаго, и его ученика и 
единомысленика, ныне же на церковь Божию развратника, пришедшаго 

—————— 
97 Формулярный изврод послания митрополита Киевского и всея Руси Ионы смо-

ленскому епископу Михаилу // РФА. — С. 137–140. 
98 Ще одна латинська процесія відбувалася за приїзду Софії Палеолог, що мала 

пошлюбити великого князя Івана ІІІ 1472 р. Разом з нареченою прибув папський леґат 
Антоній, перед ним несли хрест, що викликало відразу у митрополита Филипа (Див.: 
Великий А.Г. З літопису християнської України. — Т. ІІІ. — Львів, 1999. — С. 125). 

99 Послание митрополита Киевского и всея Руси Ионы в Великое княжество 
Литовское о непризнании латинского митрополита Григория // РФА. — С. 89–91. 
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от Рима, Григория, отлученаго от святыя зборныя церкви, иже именует 
себя митрополитом Киевским, и нам, архиепископом и епископом Рус-
ския митрополии, к тому Григорью не приступати, ни грамот нам от него 
не принимати никаких, ни совета с ним не имети ни о чем же»100. Щодо 
правочинності свого обрання, Йона покликався на правило поставлення, 
здійснюване трьома єпископами, про що і згадувала Е. Тейро. У листі 
Йони також містяться закиди щодо пригадування імені папи у службі 
Божій, закидається обожнення опрісноків, а не «одушевлення», хибне 
сповідання Св. Духа101. Висвячення московського митрополита мало від-
буватися, як указувала Е. Тейро, завдяки застосуванню давньої формули, 
коли цитувався перший апостольський канон: «два або три владики 
рукопокладають митрополита», — моделі, якою послуговувалися ще за 
часів поставлення архієпископом Григорія Цамблака. До того ж, дослід-
ниця припускає, що Йону не висвячували наново, бо владика і митропо-
лит мають однакові свячення, а до падіння Царгорода (29 травня 1453 р.) 
номінація Йони не вважалася творенням нової, автокефальної Церкви102. 
Захоплення Царгорода турками, як уважає Е. Тейро, надало можливість 
Москві перенести на власний ґрунт модель стосунків між Церквою і 
світською владою, властивих для Візантії103. Щоправда, найраніше з до-
стеменних джерел — послання Василя Васильовича (1441) патріархові 
Митрофану (пом. 1443 р.), де надається інша історія призначення Йоана 
на митрополію і його мандрівка до Царгорода. Після вигнання Ісидора з 
Москви відбулася подорож Йони до Царгорода, однак патріарх — при-
бічник унії — відмовився приймати грамоти рязанського єпископа і слу-
хати інших послів. У листі жодним чином не пригадується про іншу, 
попередню подорож, яка мала статися одночасно з благословенням 
Ісидора на Київську митрополію, про що так завзято оповідали пізніші 
московські джерела. До того ж, у посланні лунає, наче засторога, звер-
нення великого князя московського з проханням надати писання про 
самостійне поставлення митрополита, чого ще не було раніше, бо саме це 
загрожувало би розколом митрополії104. 

—————— 
100 Формулярный извод приговора (присяжной грамоты) членом Собора Русской 

митрополии о верности митрополиту Ионе и о непризнании латинского митрополита 
Григория (Москва, 1459, 13 грудня) // РФА. — С. 108–110. 

101 Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси западно-
русским митрополитам (Москва, 13 грудня 1459 р.) // РФА. — С. 193–198. 

102 Teiro E. L’Église des premiers saints métropolites russes. — Paris, 2009. — P. 156–
157. 

103 Ibidem. — P. 151. 
104 Русская историческая библиотека. — Т. VI. — CПб., 1880. — Cтп. 525–536; 

Lewicki A. Unia Florencka. — S. 36. 
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Антифлорентійські тексти також увійшли до складу полемічного 
конволюту, укладеного в Московії, з текстами антиіудейського та анти-
латинського змісту; його атрибутують рубежем XV–XVI ст., тобто часом 
спроб відновлення спілкування між Римом і київським митрополитом.  
У збірнику також долучено гаданий лист володимиро-берестейського вла-
дики Данила, який забороняє у своїй єпархії укладати шлюби між пра-
вославними, вірменами і латинниками, а також кумівство між ними105. 
Владика наполягав, що не знав про участь митрополита в унійному соборі 
з латинниками, який зрівняв причастя просфорами і облатками, хоча 
владичне свячення Данило отримав від Ісидора. Владика заперечив свою 
приналежність до унії, виказуючи послух митрополитові Йоні106. Можна 
зробити припущення, що це черговий апокриф, жодного рукопису з 
подібною пам’яткою на білорусько-українських землях не знайшлося.  
У рукописних кодексах також побутував лист царгородського патріарха 
Григорія ІІІ Мамми до київського князя Олелька Володимировича  
(27 червня 1447 р.) про зміст унійних ухвал, про сприяння їх утіленню, а 
також про лист митрополитові Ісидору. Ним повідомлялося про візит до 
патріарха княжого посла Стецького, який доставив послання й усно 
намовляв приступити до єдності з латинниками107. Що ж до послання 
Олелька Володимировича, то він запитував про єдність з латинниками, 
що має вказувати, на думку Б. Флорі, про слабку обізнаність з рішеннями 
Флорентійського синоду, попри відвідини Ісидором Києва у 1441 р., 
свідченням чого є привілей надань на Софію Київську108. 

У циклі московських антифлорентійських пам’яток годі шукати зану-
рень у богословські глибини, більшої ваги надавалося явищам симво-
лічного характеру. У багатьох пам’ятках антиунійного змісту, що постали 
у Московії, згадувалося про те, що митрополит Ісидор повелів перед 
собою носити латинський хрест, а причастя чинити опрісними облатками, 
про що йдеться також у листі Василя Васильовича до царгородського 
патріарха109. Щодо характерних особливостей вигляду хрестів на той час, 
то можна побачити важливі розбіжності між латинськими хрестами і 

—————— 
105 Новикова О.Л. Формирование и рукописная традиция «Флорентийского цикла». — 

С. 17, 139–142. 
106 Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви. — С. 405. 
107 Послание Григория ІІІ Мамми, патриарха Константинопольского, князю Алек-

сандру (Олельку) Владимировичу / К печати подготовил А.А. Турилов // Флоря Б.Н. 
Исследования по истории Церкви… — С. 465–467. 

108 Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви... — С. 406. 
109 Послание великого князя Московского Василия ІІ Васильевича Константино-

польському патриарху / К печати подготовил А.А. Турилов // Флоря Б.Н. Исследования 
по истории Церкви... — С. 454–459. 
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візантійськими, що стосувалися як їх форми, так і змісту: у краях візан-
тійського кола набувають поширення хрести з трьома перекладинами. 
Зміни у зображенні Розп’яття за часів середніх віків і Ренесансу, що роз-
межовувало Схід і Захід, були динамічними. Зокрема, йдеться про таку 
трансформацію в зображенні Розіп’ятого, де замість чотирьох цвяхів 
набував поширення образ з пробитими одним цвяхом ступнями, тож 
разом цвяхів ставало три. Така зміна викликала дискусії за часів схо-
ластики на Заході. Ще одна зміна у зображенні Розп’яття — це відмова 
від зображення Ісуса у стані агонії, з відкритими очима, як то було 
заведено від часів Пізньої Античності. У ХІІІ ст. в Нанії починає набувати 
поширення образ Ісуса з заплющеними очима, що суперечило давнішій 
традиції, але відображало візантійську іконографію: Гумберт Сильва Кан-
дида закидав візантійцям, що він був не в стані молитися, звертаючись до 
«померлої людини» (1054 р.). Зміна кількості цвяхів у зображенні 
Розп’яття у середовищі західних богословів також спонукала до дискусії, 
оскільки частина з них убачала в такому образі єретичні впливи, бо форма 
Розп’ятого в такій іконографії нагадувала літеру «Y», що трактувалося як 
ухил у бік маніхейства110. Те, що розбіжності в зображеннях Розп’яття 
глибоко усвідомлювалися і викликали іритацію серед православних, 
видно з тексту Яна Сакрана початку XVI ст. («Elucidarium errorum ritus 
Ruthenici», згодом перевидано у стислому вигляді переліку під титулом 
«Errores atrocissimorum Ruthenorum» у 1507 р.). 

Великий князь Василь Васильович звертався з листом до афонських 
монахів, у якому згадує про усунення православних монахів зі Святої 
гори. Найімовірніше, це — знана оповідь про вигнання монахів, що ста-
лося після окупації Царгорода внаслідок четвертого хрестового походу й 
синоду в Ліоні 1274 р. Ще перед розколом (1054) латинські ченці також 
перебували на Афоні111. Лист описує Ісидорове повернення з актами 
собору, ними ж запроваджено виголошувати пам’ять папи на службах, 
здійснено зміну в трактуванні Св. Духа, а також причастя облатками. 
Князь також засвідчує вірність актам сімох уселенських синодів, до яких 
«не можна нічого ані додати, ані відняти»112. Фіксується також відповідь 

—————— 
110 Grоndijs L.H. L’iconographie byzantine du crucifie mort sur la croix. — Utrecht, 

1947. — P. 159–162. 
111 Alzati C. Chiesa romana e Oriente Cristiano tra storia ed ecclesiologia // Prolusioni 

accademiche. — Vicenza, 2006. — P. 175.  
112 Послание великого князя московского Василия ІІ Васильевича на Святую гору / 

К печати подготовил А.А. Турилов // Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви... — 
С. 459–462, 465. 
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монахів великому князю, в якій засуджено вчення латинників про 
сходження Св. Духа і від Сина113. 

Особливе місце в антифлорентійському комплексі посідає згадуване 
вище «Слово избрано от святых писаний еже на латыню» (СИЛ)114, на 
початку якого вміщена розлога євлогія з глорифікацією східного (москов-
ського) християнства, великий князь Василь Васильович іменується 
«охоронцем благочестя», титулується великим князем усієї Русі і царем. 
У цій версії засуджуються ініціатори скликання Восьмого собору (папа 
Євгеній та митрополит Ісидор), а також можливість запровадити причастя 
облатками та Filioque. У своєму зверненні до Ісидора, який споряджався 
вирушити на Восьмий собор, Василь Васильович попереджає, що хотів би 
побачити справжнє поєднання Церков, тобто відмову католиків від догма-
тичних й обрядових розбіжностей (в «Історії Симеона Суздальця» ці 
слова лунають з вуст Ісидора як обіцянка); великий князь нагадує також 
про заборону скликати Восьмий собор, висловлену начебто отцями 
Церкви, що збігається також з твердженням у «Історії Симеона Суз-
дальця», яка назагал оповідає про мандрівку ченця до Флоренції115. Щодо 
спільних рис, притаманних для полеміки (СИЛ й «Історії Симеона Суз-
дальця»), — вшанування Ісидором латинського хреста, тоді як особливою 
є згадка про вищість християнства Русі і важливість для східних учас-
ників собору прибуття Ісидора як представника «великого царя» Василя 
Васильовича. Літописні оповіді про Ісидора і його втечу з Московії також 
містять живописну оповідь про прибуття митрополита Ісидора і його 
прохід по столиці князівства. Згадується про жаків (спудеїв, учнів), які 
несли хрести (крижи). Ісидор не лише втік, але й прихопив з собою 
рукописи. Один з них — Служебник київського митрополита Кипріяна 
(кінець XIV ст.)116. По смерті Йони та поставлення нового митрополита у 
Москві Феодосія Бивальцева, присягу йому склали тверський владика 
Геннадій Кожин і великоновгородський архієпископ Йона, які зрікалися 

—————— 
113 Послание от Святныя горы на Русь к благоверному князю Василию Василиевичу 

по Сидоре еретике / К печати подготовил А.А. Турилов // Флоря Б.Н. Исследования по 
истории Церкви... — С. 462–465. 

114 Слово избрано от святых писаний еже на латыню // Попов А. Историко-литера-
турный обзор древнерусских полемических сочинений. — С. 360–395. 

115 Там же. — С. 363. 
116 Горбач О. Ісидорів служебник, слов’янський рукопис ч. 14 Ватиканської бібліо-

теки // Горбач О. Зібрані статті. — Мюнхен, 1993. — С. 289–326. Йому ж атрибутують 
похвальне слово митрополитові Петру: Дончева-Панайотова Н. Неизвестно «Похвално 
слово» за митрополит Петър от Кипириан Цамблак // Старобългарска литература. — 
Кн. 2. — 1977. — С. 136–154. 
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митрополита Григорія117. Для протидії митрополиту-уніату в Литву було 
вислано троїцького ігумена Васіяна і кирило-білозерського ігумена 
Касіяна з приписом не визнавати Григорія (квітень–липень 1459 р.)118. 

З передачею Київської митрополії Григорію Ісидор отримав свячення 
кардинала й заходився виконувати дипломатичні доручення Рима119. 
Наказом папи Пія ІІ (3 вересня 1458 р.) підтверджено розподіл давньої 
митрополії на дві частини, що вже сталося de facto, з яких одна «верхня» 
лишалася у межах Московщини, а інша inferiorem (Київ, єпархії Брян-
сько-Чернігівська, Смоленська, Полоцька, Туровська, Луцька, Володи-
мирсько-Берестейська, Перемишльська, Холмська і Галицька) містилася у 
межах Польсько-Литовської держави. Григорій Болгаринович по смерти 
Йони (1458) знову поєднав митрополію докупи120. Григорія висвятив у 
Римі унійний патріярх Григорій Мамма, а 17 січня 1459 р. новий мит-
рополит вирушив до своєї пастви, якою керував до смерті у 1472 р. Сліди 
унії спорадично спливають в білорусько-українських рукописах: поми-
нання унійного патріарха Григорія Мамми міститься у требниках зламу 
XV–XVI cт.121 Уважається, що метою політики митрополита Григорія 
було повернути до Київської митрополії єпархії Новгорода. Разом з об-
ранням нового митрополита, Ніколо Яґубі отримав призначення як нун-
цій ad Partes Ruthenorum. Свідчень цієї місії не збереглося, поза охорон-
ним привілеєм 17 січня 1459 р. По смерті Григорія Мамми 20 квітня  
1459 р. патріархом Царгорода було визнано Ісидора. Однак тоді ж у 
самому Царгороді постала Церква, яка відмовилася від сповідування 
єдності з Римом. Б. Флоря вказує, що на середину 1460-х років київський 
митрополит Григорій вислав до Царгорода свого посланця Мануїла, на-
місника митрополита у Києві. Результати перемовин невідомі, однак, у 
листі царгородського патріарха, дизуніта Дионісія (14 лютого 1467 р.) 
усім єпархіям колишньої Київської митрополії пропонувалося визнати 
митрополитом Григорія, за чим стояла литовська рада122. 

 
 

—————— 
117 Формулярный извод присяжной грамоты // РФА. — С. 201–202; Формулярный 
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120 Мончак І. Флорентійський екуменізм у Київській Церкві: Унійна ідея в помісній 
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горія Болгарина у ватиканському требнику Ілл. 15 // Analecta Ordinis S. Basilii Magni. — 
1963. — Vol. IV. — P. 330–343. 
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* * * 
Справа унії не занепала цілковито. Спроба відновити унійний рух у 

1470-х роках збігалася з поширенням католицької присутності на руських 
землях зі зведенням домініканських та бенедиктинських монастирів. 
Православна еліта підтримувала фундації католиків. Так, наприклад, 
Василь Федорович Красний надав два привілеї домініканам у Острозі 
(1443, 1452). Діяльність ордену за часів Яґелонів просунулася далеко на 
схід, мала охоплювати Київ. Уже за часів Вітовта домінікани мали свій 
монастир у давній столиці, його ж підтвердив кн. Олелько Володими-
рович123. Равіта-Ґавронський докладно описує легенду про Яцека Одро-
вонжа й існування домініканського монастиря у Києві ще перед татар-
ською навалою. Згідно з оповідкою, під час захоплення міста у 1240 р. 
Яцек відправляв літургію, тож вирішив зберегти вже висвячені облатки 
перед профанацією неприятелем, однак тоді ж до нього звернулася статуя 
Богородиці про порятунок. Одровонж виніс статую і сулію з облатками з 
храму і попровадив братію, ступаючи по воді Дніпра, що знайшло відоб-
раження у пізнішій іконографії124. Проте прадавня історія домініканів 
викликала сумніви вже наприкінці XVI ст. У 1495 р. було споруджено 
домініканський мурований костел у готичному стилі у підгір’ї Замкової 
гори, який можна побачити на гравюрі середини XVII cт. Абрагама 
Вестрефельда125. У другій половині XV ст. монастирі ордену діяли на 
теренах Поділля, Руського воєводства, Волині. Монахи отримували ос-
віту також у закордонних вищих школах, фіксується проповідництво, що 
було первісною і виразною рисою цього чину. Історики ордену повідом-
ляють про численних мучеників, убитих кримськими татарами, і спусто-
шення через їхні виправи126. До того ж, православні починають брати 
участь у відправах католиків, свідченням чому є два листи 1475 р.127  
У першому посланні бернардинів польської провінції папі Сіксту IV 

—————— 
123 Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окресностей. — 

К., 1874. — (ІІІ). — С. 3–4. 
124 Rawita-Gawroński Fr. Zakon o.o. dominikanów w Kijowie: Szkic historyczny. — K., 

1912. — S. 14–15.  
125 Білоус Н.О. Київ наприкінці XV — у першій половині XVII ст.: Міська влада і 

самоврядування. — К., 2008. — С. 73. Принагідно висловлюємо подяку Наталі Білоус за 
глибше розуміння католицької традиції у Києві. Згадки про життя домінікан подає 
Мартин Ґруневеґ, указючи на скромний розмір монашої братії і занепад монастиря 
(Див.: Ісаєвич Я.Д. Мартин Груневег і його опис Києва // Всесвіт. — 1981. — № 5. — 
С. 204–211. 

126 Koszewierski W. Dominikanie klasztorów ruskich: Połowa XV–XVI w. — Lublin, 
2006. — S. 89–90. 

127 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej. — Z. 2 (1468–1501), Kraków, 
1939. — S. 376–378. 
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повідомляється, що «схизматики» вчащають на проповіді братів і від-
відують їхні храми. Також король Казимир Яґелончик звертався до папи з 
пропозицією створення нових монастирів бернардинів: Ще один лист 
виходив від самого папи, надісланий православному клірикові східного 
обряду Київської єпархії, який перебував у спілкуванні з латинниками і 
прибув до апостольської столиці задля відпущення гріхів, тому звертався 
до понтифіка, щоб той призначив йому духівника. Б. Флоря припускає, 
що священик, аби приступити до унії, мав пройти ту саму процедуру, як і 
брати Солтани кількома роками раніше, тобто без вимоги повторного, 
католицького хрещення128. Олександр Солтан тоді здійснив подорож по 
дворах європейських правителів і відвідував Святу землю129. Про подо-
рож Солтана за часів папи Павла (1417–1471), а також його родича Івашка 
до папи Сікста згадує Ян Сакран з Освенцима на початку XVI ст. Сакран, 
оповідаючи про мандрівку, користувався, за спостереженнями Н. Затор-
ського, щоденником Еразма Цьолека130. У 1480-х роках до Новгорода 
прибули з Тарту (Юр’єва) францисканці з посланням про Флорентійську 
унію, у місті відбулася дискусія з православними священиками131. Тож, 
попри занепад ідеї унії, тривали пошуки реалізації її на особистому рівні. 

Подальше прагнення зблизитися з Римом проявилося у славетному 
листі Мисаїла. Про смоленського владику «з роду Пструхів» згадував 
наприкінці XVI ст. канцлер Литви Лев Сапіга, заявивши, що той був його 
предком, однак це була пізнішого походження легенда. Відомо, що 
Мисаїл, світське ім’я якого досі незнане, був родичем княгині Марії 
Соколинської-Друцької132. З ім’ям митрополита-електа пов’язують по-
слання, що мало виникнути на хвилі проведення місцевих синодів мит-
рополії, де приймалися ухвали у справі відновлення унії: в Новогрудку 
(1473) і Вільнюсі (1476)133. Послання 1476 р. залишалось без відповіді. 
П. Пірлінґ убачав певні алюзії між листом Мисаїла і посланнями пап-

—————— 
128 Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви... — С. 244–245. 
129 Paravicіni A., Paravicіni W. Alexander Soltan ex Lithuania, ritum graecorum sectans: 

Eine ruthnisch-polnische Reise zu den Höfen Europas und zum Heiligen Land 1467–1469 // 
Zwischen Christianisierung und Europäisierung. — Stutgart, 1998. — S. 367–401.  

130 Заторський Н. Посольство папи Сикста VI з посланням Мисаїла у світлі деяких 
документів Ватиканського таємного архіву // Міжнародні зв’язки України: Наукові 
пошуки і знахідки. — Вип. 26. — 2017. — С. 11–30. 

131 Чумичева О.В. Иноверцы или еретики: Понятие «жидовская мудрствующие» // 
Очерки феодальной России. — М.; СПб., 2010. — С. 222–223. 

132 Chomik P. Życie monastyczne w Wilekim Księstwie Litewskim w XVI w. — Kraków, 
2013. — S. 77–80. 

133 Martynowicz A. Typologia soborów lokalnych Kościoła prawosławnego na ziemiach 
ruskich // Latopisy Akademii Supraskiej. — T. 5. — 2014. — S. 29.  
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ського легата Бонумбре134. Серед підписантів звернення до папи пере-
важали світські володарі Литви, на чому наголошував Б. Флоря, до того 
ж, більшість з них належала до кола короля Казимира Яґелончика, що 
мало б указувати на справжнього ініціатора послання: «унія з Римом мала 
забезпечити релігійну єдність держави»135. Одностайність руської світ-
ської еліти Литви й духовенства має свідчити про колегіальний характер 
прийнятого рішення, що суперечить політичній культурі Московщини,  
де поставлення Йони відбулося завдяки особистій волі великого князя. 
Звернення Мисаїла за формою становить євлогію римському понтифіку, 
містить чимало прихованих і явних символів, притаманних для като-
лицької культури доби середньовіччя та Ренесансу. Текст листа вже 
кілька разів публікувався, однак досі не було знайдено оригіналу або 
списку, що відповідав би часові його появи, позаяк наявні нині копії 
постали принаймні через кілька десятиліть після укладення початкової 
версії послання, що спонукало Б. Бучинського засумніватися в його ав-
тентичності. 

Про що промовляє Мисаїлове звернення до папи Сікста IV? Суттєвою 
для авторів доби Ренесансу є власна географічна тожсамість, яку укладачі 
визначають як північну країну, руських слов’ян, які стали християнами 
завдяки хрещеним еллінам, ось чому слід кожному дотримуватися свого 
обряду136. Засвідчується вірність сімом уселенським соборам, а разом з 
тим і Флорентійському, восьмому. Пригадується про «ключі Царства не-
бесного» — біблійний образ, що став символом середньовічного папства і 
віддзеркалював Костянтинову легенду. Вперше візуальний образ передачі 
ключів постав у Римі вже за часів творення легенди, на рубежі VIII– 
IX ст., нове його втілення зображено у Сікстинській капелі (Пєтро 
Перуджіні, 1481/1482 р.). Ключі, як символ папської влади, спираються 
на євангельську цитату: «дам тобі ключі Царства небесного», звернуту до 
ап. Петра (Матв. 16:18–19), їх, як видимий символ папської влади, зобра-
жують на папських гербах, вкладали до трун понтифіків при похованні. 
Папські ключі масово зображувалися як барельєфи на теренах Італії. 
Можна припускати, що за умов руху конциліаризму цей символ набув 
нового значення в інтерпретації папської влади у Церкві. 

Значної уваги у посланні Мисаїла приділено медитаціям довкола 
п’яти ран Христових. За часів середньовіччя постала спеціальна відправа, 
присвячена темі п’яти ран Христових, відома як золота, під час якої 
запалювано п’ять великих свічок. Прояви співчуття мукам Ісуса запо-
—————— 

134 Pierling P. La Russie et le Saint-siege. — P. 174. 
135 Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви… — С. 246–250. 
136 Публікація тексту: Заторський Н. «Послання Мисаїла» за смоленським списком // 

Український археографічний щорічник. — Т. 21. — К., 2013. — С. 413. 
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лонили богослов’я й іконографію католицького Заходу з ХІІІ ст. Тема ран 
Христових набуває виключного значення у західній іконографії тоді ж, 
коли поширюються такі сюжети, як «Болісний Христос», або Ісуса, який 
постає з труни в оточенні arma Christi, часом стікаючи кров’ю у потир на 
вівтарі. У XV ст. зображення ран Христових побутує у книгах Годин, 
поширюються у спеціяльних службах, присвячених п’яти ранам137. До 
того ж розповсюдилося явище стиґмації у ХІІІ ст., коли у святих почи-
нали самочинно кровоточити рани, що відповідали Христовим. Проте 
папа Сікст IV, який походив з францисканців, заборонив зображення 
домініканки Св. Катерини Сієнської (1347–1380) з п’ятьма стиґматами у 
буллі «Spectato ad Romani» (1472)138. На той час найбільш знаним святим, 
тіло якого покривали стиґмати, був Франциск з Асизу. У цього духовного 
засновника ордену францисканців рани почали проявлятися з нагоди 
свята Хрестовоздвиження. 

Щодо важливої теми дискусій між греками і латинниками про 
Filioque, то послання повторювало формулу, усталену візантійцями у 
Флоренції: «Дух походить від Отця і Сина одним дмуханням»139. 
Надзвичайно важливим було для адресантів листа наголосити на не-
прийняті повторного хрещення для православних. Згадується також у 
посланні про насильне перехрещування, що має розбіжності з забороною 
папи. Відомо, що ганебна практика подвійного хрещення набула поши-
рення на теренах Литовсько-Польської держави за часів Яґелонів. Так, 
мати Казимира Яґелончика, правлячого в часи укладання послання 
Мисаїла, Софія з Гольшанських також отримала друге хрещення, щоби 
стати королевою. Укладачі гостро критикують таку практику, звертаю-
чись до символічної для конциліаризму метафори Церкви-тіла. У листі 
міститься заклик прислати з Рима двох учених знавців уставів і цер-
ковних звичаїв, один з яких має бути грецького походження; вони ж 
мають бути знавцями завітів Флорентійського синоду. Згадують укладачі 
звернення до папи про небезпеку від турків і татар, які почали навертати 
на свою віру чимало країв. Текст також містить розлогу оповідь есха-
тологічного характеру, окреслюючи зображення, які набули втілення в 
іконографії Заходу. Серед таких образів чотири ріки раю, ягняти — 
найбільш популярного євхаристичного й есхатологічного символу латин-

—————— 
137 Rubin M. Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture. — Cambridge, 

1991. — P. 302–309. Домініканська вервиця слугувала поширенню медитаціям ран 
Христових, 5 малих зерняток мали присвячуватися дівиці Марії, а 5 великих Pater Noster, 
а також ранам Спасителя. 

138 Klaniczay G. On the Stigmatization of Saint Margaret of Hungary // Medieval 
Chrisianity in Practice / Ed. by M. Rubin. — Princeton, 2009. — P. 274–284. 

139 Заторський Н. «Послання Мисаїла» за смоленським списком. — C. 417. 
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ського середньовіччя — agnus Dei qui tollis peccata mundis: «сидячому ве-
ликому Богові, вишньому цареві й ягняті, який взяв гріхи усього світу» — 
саме у такому вигляді іконографія постає в сцені Страшного суду140. Як 
згадувалося, зображення образу Христа-ягняти починає проникати спора-
дично у ті часи до іконографії Молдавії та України. Ще один образ, 
поширений на теренах Київської митрополії, про який згадують укладачі 
листа, це — Св. Миколай, який «надає одужання в церквах руських куль-
гавим і незрячим». Окрема частина присвячена понтифіку, його вбранню і 
особливостям містики Францисканського ордену, до якого колись 
приналежав Сікст IV. Папу укладачі називають надавачем усіх шести 
духовних чеснот. Мабуть, йдеться про особливості набутого ним імени, 
до того ж за середніх віків розвивалося вчення про сім дарів Св. Духа 
Томи Аквінського (1225–1274) і духовні відчуття Франциска Бона-
вентури (1221–1274), що постали водночас у ХІІІ ст. Також Бонавентура 
розробляв учення про чесноти, що дозволяють приймати божественне 
світло для досягнення екстатичної єдності з Богом. Доктрина духовних 
чуттів мала узгоджуватися з чеснотами, виділяючи духовні чуття нюху, 
зору, смаку тощо141. В сформованому Аквінатом ученні про дари  
Св. Духа виділено такі: розум, благорозум’я, побожність, твердість тощо. 
Згодом таке богослов’я розвивав також Майстер Екхарт. Однак серед 
приписуваних дарів папі Сіксту IV у посланні Мисаїла можна побачити 
милосердя, зцілення душі, смирення тощо. 

Медитації щодо божественного світла, його передачі вірним, небесної 
ієрархії містяться вже на початку звернення Мисаїла, відзначаючи роль 
понтифіка у рецепції цих аспектів: «небесного розуму осяяння священно-
начальнійшого великого світла більше яснозорих херувимів блискаючи 
розумновидним просвітленням великого розуму всенайосвітленного в 
собі чинообраз носячи, єдиному відповідний, від серафимів полум’яно-
горячих світлові дивнорозумному і всесвятому серафимові вогнем небес-
ним розпалюваним <…> на всі церковні чини, влади, через них же і всі 
людські духи і розуми, проливаючи на них щедро світло богорозуму, а 
для просвячення їхніх душ вже ти надаватимеш багаторізну премудрість 
Божу на довершеннях святих випасати свою Церкву, обрану череду всіх 
словесних овець»142. Учення про Божественне світло сформувалося під 
впливом псевдо-Діонісія Ареопагіта, якого часом плутали на Заході з 
—————— 

140 Там само. — C. 421. 
141 LaNave G.F. Bonaventura // The Spiritual Sences: Perceiving God in Western Civi-

lisation / Ed. by P.L. Gavrilyuk, S. Coakley. — Cambridge, 2012. — P. 159–170.  
142 Заторський Н. «Послання Мисаїла» за смоленським списком. — C. 411. Пор.: 

Bonaventure. The Soul’s Journey into God. The Tree of Life. The Life of St. Francis / 
E. Cousins, I. Brady. — Mahwah, 1978. — P. 170. 
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єпископом Св. Денісом, патроном Парижа. Образ світла закріпився у Ні-
кейському Символі віри (lumen de lumine). Можна припустити, що укла-
дачі повторювали медитації Франциска Бонавентури, якого папа Сікст IV 
уже за кілька років після постання листа Мисаїла проголосив святим 
(1482). Згадується у листі також про засвіт, праведників, які спочивають 
на лоні Авраама, Ісаака і Якова, яких «око не може бачити, а вухо не чує». 
Образ Авраамового лона посприяв формуванню уявлення про простір, 
заповнений чистилищем, яке Жак Ле Ґофф окреслив як третє місце. 
Поява чистилища, яке трактувалося, згідно з ученням Аквіната, як один з 
дарів Св. Духа, збіглася з географічними відкриттями ХІІ–ХІІІ ст., що 
значно розширили обрії відомого світу. Відкриття супроводжувалися 
обрахунками в картографії, математичні підходи вплинули на облік часу, 
який грішник мав провести в чистилищі або ж компенсувати його на-
буттям індульгенцій143. Географію засвіту перед і після Христовим при-
шестям докладно описує Бонавентура. Перед пришестям Христа пекло 
містило два рівні, перший нижній (locus infimus), де відбувається фізичне 
покарання, і місце зовнішнє (locus inferior), розташоване нагорі від попе-
реднього, безболісне. Крім того, у лімбах містяться душі малих дітей та 
отці Церкви — на лоні Аврамовому. Після приходу Христа, відповідно до 
вчення про чистилище, постали аж чотири місця: рай, пекло, лімбо і 
чистилище. Поява чистилища надавала можливість позбутися гріхів, ус-
тановлених через пришестя Христа144. Тома Аквінський у творі «Проти 
помилок греків» (1263–1264), написаному на прохання папи Урбана IV, 
звертається до теми чистилища, яке він виражає у семи пунктах, висвіт-
люючи також тему лона Авраамового, наявність різних лімб (для пат-
ріархів, дітей, інших)145. Cуд Божий існує для тих, уважав Аквінат, хто 
помер після каяття в гріхах, попри відпущення гріхів, не встиг відбути 
покаяння, тож такі мають каратися після смерті. Ті, хто відкидають 
чистилище, виступили проти Суду Божого. Покликаючись на авторитет 
Григорія Ниського, Аквінат уважає тих, хто заперечує вчення про чис-
тилище, за єретиків. 

У посланні Мисаїла міститься опис величі папи, убрання якого 
наслідувало окремі елементи імператорського одягу, укладачі зверта-
ються також до своєрідного мотто папства за доби Ренесансу, що побу-
тувало також у церковній відправі католиків. Воно спирається на слова 
Євангелія Матвія (16, 18): «tu es petrus et portae inferi non praevalebunt 
adversus te», називаючи Сікста «живим каменем, обраним від Бога, 

—————— 
143 Le Goff J. La naissance du Pourgatoire. — P. 308. 
144 Ibidem. — P. 340. 
145 Ibidem. — P. 357–359. 
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чесним, на цьому ж камені зведено Христову Церкву, яку брама пекельна 
подолати не в стані, ось чому [він] убраний у червень винограду, 
прообразуючи явно царську порфіру… тричасною короною увінчаний». 
Цей уривок віншує папське убрання — тіару, форма якої склалася за часів 
зрілого середньовіччя і символізувала духовну, правничу і світську владу 
понтифіків, що ж до порфіри, то її папи набули, імітуючи владні шати, 
притаманні лише цезарям (на час укладення послання, постачання барв-
ника чи тканин стало проблематичним опісля падіння Царгорода у  
1453 р.), що ж до червоного кольору, то на зображеннях пасійного 
характеру в ті часи Христос постає вбраний в червоний плащ, зокрема, в 
«панорамних» Страстях Христових, появі яких слід завдячувати візантій-
ським іконам Страстей з клеймами, тому послання, крім євхаристичної й 
владної конотацій, тут апелює до imitatio Christi. 

Також у листі згадується про місію легата Антонія Бонумбре, який 
доставив Зою Палеолог до Москви (1473); метою папи була реанімація 
унійних перемовин з Москвою146. Однак там зустріли з неприязню навіть 
латинський хрест нунція, форма якого викликала відразу ще раніше. 
Затята уніатка Зоя, чий посаг наповнювався з папської скарбниці, стала 
Софією, перейшовши на ортодоксію. Лист Мисаїла вплинув на форму-
вання послання Йосифа Болгариновича для відновлення стосунків мит-
рополії з Римом. Можна припустити, що творення послання Мисаїла мало 
віддзеркалювати також унійні сподівання зі спробою залучення Москви. 
Стосовно складових частин послання, то слід зафіксувати наявність у 
ньому кількох шарів, які можна атрибутувати різним укладачам: шар, 
пов’язаний з католицькою традицією, і місцевий руський. Обидва рівні 
перемежовуються між собою, про що свідчить згадка про культ Св. Ми-
колая й масові дива оздоровлення завдяки зверненню до цього святого, 
що можна пов’язувати безпосередньо з Києвом, де цей культ побутував 
віддавна. До руського шару також слід віднести негативне потрактування 
перехрещування православних, повідомлення про турецьку й татарську 
загрози. 

Спроби зближення з Римом відбувалися на тлі просвітницької діяль-
ності родини київських князів Олельковичів. На жадання впливового 
Гаштовта король Казимир зважився на повернення Києва його зятеві, 
синові Володимира, Олельку (уд. князь Києва 1441/1443–1454). Після 
наглої смерти останнього Казимир відмовився від успадкування Київської 
батьківщини синами померлого, надавши Михайлові (1420–1481) Слуцьк 

—————— 
146 Halecki O. Rome, Kiev et Moscou: Apres la prise de Constantinople par les Turcs // 

Comptes rendus des séances de l’Academie des Inscription et Belles-Lettres: 100e anne. — 
№ 2. — 1956. — P. 241. 
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і Копил, а іншого сина, Семена (1420–1470 рр.), залишив у Києві, ви-
знаючи за ним лише доживотне правління. По смерті Семена його 
нащадки мали отримати уділи в інших місцинах, а саме князівство 
підлягало ліквідації й перетворенню на звичайне воєводство. Тож у  
1480 р., коли місце воєводи трокського отримав Мартин Гаштовт, місце 
київського воєводи відійшло не спадкоємцеві старого роду Михайлові 
Олельковичу, а звичайному бояринові Івану Ходкевичу (пом. 1484), що 
збурило литовську шляхту. Припускають, що король вважав Олельковича 
аґентом Москви, тому відмовився надати йому князівство147. Заколот 
проти політики Яґелончика мав постати за участі Федора Більського, 
Івана Гольшанського і Михайла Олельковича, які, спираючись на під-
тримку Москви, планували напасти на королівську родину, яка тоді 
перебувала у Литві, позбавивши життя короля і його синів. Існує також 
версія, що джерело з оповіддю про заколот, як уважала М. Богуцька, 
постало щойно у XVI ст.148 Про незадоволення місцевих князів згадував 
уже Ян Длуґош під 1479 р.149 Що ж до оповідей про заколот, то їх існує 
принаймні кілька. У листі хелмінського воєводи до ґданців, зазначається, 
що перед Великоднем 1481 р. мав статися напад на короля і його синів з 
метою їхнього вбивства. Очільників заколоту Михайла Олельковича й 
Івана Гольшанського схопили, тоді як Федору Більському вдалося втекти 
до Москви150. Однак запис у судовій справі про процес щодо заколоту 
1481 р. закидав винуватцям утечу з Новгорода у 1471 р. і аж ніяк не замах 
на життя монарха151. Наслідком заколоту, як уважає А. Крупська, було 
скасування спільного литовсько-татарського плану походу на Москву152. 
До того ж улітку 1481 р. було обрано нового митрополита Києва Симеона 
(1481–1488), який отримав підтвердження з Царгорода, від патріарха 
Максима ІІІ. Як уважається, за спонукою Москви після поразки заколоту 
відбулася виправа Менглі-Гірея на українські терени, походи якого на-
стільки ґрунтовно знищили столицю Св. Володимира, що впродовж кіль-
кох десятиліть вона не мала змоги зіпнутися на ноги, а руські землі було 
позбавлено від сплати податків. 1 вересня 1482 р., коли татари доїхали до 
Київської брами, тодішній воєвода Іван Ходкевич заледве встиг поряту-

—————— 
147 Luria J.S. Chronicles and the History of the Muscovite State // Medieval Russian 
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150 Papée Fr. Polska i Litwa na przełomie wieków średnich. — Kraków, 1904. — S. 76. 
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152 Ibidem. — S. 146. 
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ватися втечею до замку разом з родиною і мешканцями міста. Татари 
спалили дерев’яну фортецю, захопивши воєводу з родиною у полон. Повз 
багато років з неволі пощастило викупити дружину і сина київського 
воєводи, тоді як він сам помер бранцем. Мешканців міста, які ховалися 
під час навали за стінами і в печерах Лаври, нападники викурювали 
димом, тож вони вчаділи. Татари сплюндрували Софійський собор і 
Лавру, а церковне начиння вислали до Москви. У відповідь на татарську 
навалу було скликано посполите рушення у 40 тис. осіб під проводом 
полоцького воєводи Богдана Андрійовича (пом. 1491), а король Казимир 
звернувся до заволзьких татар за допомогою153. Вважається, що підозріле 
ставлення короля Казимира до своїх руських підданих бере початок з того 
часу, бо вони могли потрапляти під вплив московитів. Саме з заколотом 
пов’язують обмеження зводити нові православні храми, а також направ-
ляти старі, хоча стосувалося воно виключно королівських земель154. Тоді 
ж було виділено кошти від папи Сікста IV з метою відбудови й зміцнення 
Києва (1484), також оголошено про спеціальний відпуст на Семенів день, 
1 вересня, для підтримки руських земель і Києва155. Багато років опісля, у 
1511 р. Олександр Іванович Ходкевич пригадував про полон батьків через 
тодішній наїзд Менглі-Гірея. Витоки конфлікту стосовно київської спад-
щини М. Богуцька вбачає у стратегії політики короля Казимира Яґелон-
чика, який через обмеження спадщини позбавляв впливів литовських 
князів, які домагалися повернення великого князя до Литви, ось чому він 
прагнув позбавити уділів впливових князів, спроваджуючи їхніх нащадків 
на прикордонні, менші обшари, чим позбавляв їх традиційного впливу. 

Щодо співіснування православних і католиків у одному державному 
об’єднанні, то кращі умови для православних мешканців Литовсько-
Польської держави мав забезпечувати привілей Володислава ІІІ Варн-
ського, згодом знову підтверджений великим князем Олександром у  
1501 р. Як і його попередник, литовський князь опинився у складній 
ситуації загрози з боку Москви і татар, тож консолідація всередині кня-
зівства мала зміцнити стосунки між обома конфесіями, привілей наголо-
шував на зрівнянні обох Церков. Однак уважається, що ще перед під-
твердженням привілею, Олександр підтримував політику на обмеження 
церковного будівництва, повторивши у 1495 р. таку заборону156. З іншого 
боку, Москва закидала литовцям силування до покатоличення руського 
—————— 

153 Bogucka M. Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy. — S. 99. 
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населення, а її війна проти великого князівства покликана була начебто 
оборонити християн східного обряду. Після тяжких випробувань для 
українських земель через татарські набіги Київську митрополію очолив 
Йосип Болгаринович, який звернувся до патріарха з запитом про став-
лення Царгорода до ухвал Флорентійської унії й зі скаргами на місцевих 
католиків щодо утисків православних. Відповідь Нифонта (05 квітня  
1499 р.) була на загал схвальною. Патріарх нагадував, що Йосип у листі 
писав про примус католицьких єпископів до поєднання на ґрунті Фло-
рентійської унії, а тому існує загроза втрати привілеїв і свобод, отрима-
них завдяки тому поєднанню. Нифонт наводить приклад грецьких монас-
тирів, що перебували під владою венеційського сенату, де дотримувалися 
засад унії, наголошуючи, що поєднання має відбуватися за умов гаран-
тування всіх привілеїв, застережених за часів Флорентійської унії157. 

Будучи владикою смоленським, Йосип нав’язав добрі стосунки з ве-
ликокнязівським двором у Вільнюсі, зокрема, з писарем і канцлером 
великої княгині Олени Іваном Сапігою — рішучим прибічником просу-
вання унійного процесу, започаткованого у Флоренції. Прихильність 
великого князя до Йосипа підтверджувалась наданням йому маєтку ще у 
1497 р.; коли ж татари забили під час наїзду київського митрополита 
Макарія, Яґелончик опікувався щодо обсади митрополичого престолу для 
Йосипа у 1498 р. Колишній владика прилучився до унійного проекту, а на 
кінець 1499 р. великому князеві московському Іванові ІІІ доставлено 
таємного листа, укладеного у Вільнюсі московським урядником Посоль-
ського приказу Федькою Шестаковим, де повідомлялося про погіршення 
становища православних у Литві і примус великої княгині Олени до като-
лицизму, що відбувалося за сприяння владики Йосипа, якого «опанував 
диявол і Сапіга»158. У листі до Олени батько зажадав невідступного слі-
дування вірі предків. Однак, як зазначає Д.Піцкова, немає жодних свід-
чень про вплив великої княгині на перехід литовської шляхти під зверх-
ність Івана ІІІ. Тим часом, за спостереженням дослідниці, значне погір-
шення відбувалося на південному напрямі, коли Москва нав’язала ближчі 
стосунки з турецьким султаном Баязетом у 1496 р. Держава Яґелонів тоді 
ставала головною перешкодою руху османів на Захід, тож вони вітали 
будь-яке її послаблення. У другій половині 1499 р. султана відвідало 
посольство Олександра Яковича Голохвастова, на якому було засвідчено, 
що Москва не перешкоджатиме турецьким атакам на польські землі. До 
—————— 
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того ж союз було укладено між Москвою і Габсбургами ще у 1491 р.; 
тривали перемовини з правителями скандинавських країн159. Великий 
князь литовський Олександр намагався укласти союзи з сусідами, аби 
протистояти експансії Москви, але його дії не були послідовними. Попри 
запрошення заволзьких татар для спільних дій проти Москви, у вирі-
шальний момент виправи великий князь не підтримав їхнього рейду, 
внаслідок чого татари зазнали нищівної поразки. Подібне трапилося з 
Лівонією, з якою було укладено договір про взаємодію проти Москви  
(21 червня 1501 р.), однак під час виправи лівонських військ на Псков-
щину допомога від Олександра Яґелончика не надійшла160. За часів 
пошуків Олександром релігійного консенсусу між християнами двох об-
рядів, коли іудеїв вигнали з Литви, він прагнув знайти опертя власної 
політики в умовах посилення великокнязівської ради. Вільнюський єпис-
коп Войтех Табор і литовські пани жадали обмеження влади суверена на 
користь ради. Кшиштоф Пєткєвіч зауважує, що така політика збіглася  
з прагненнями Католицької Церкви, бо більшість в цьому органі стано-
вили католики. За таких обставин поява на політичній сцені унії, а від-
повідно ще одного потужного гравця у вигляді руської православної 
шляхти з рівними правами і привілеями, загрожувала б розірвати вузьке 
коло литовської знаті, оскільки конфесійний чинник обмежував просу-
вання до вищих урядів князівства. Перетворення православних на уніятів 
загрожувало докорінним змінам у Литві. Зі смертю митрополита Йосипа 
Болгариновича Іван Сапіга став канцлером при дворі великої княгині 
Олени, контролюючи її контакти з батьком. Номінація нового митро-
полита Йоана ІІ, колишнього архімандрита Воскресенського монастиря в 
Мінську і сповідника Олени, відбулася під впливом великої княгині. 
Оскільки оборона упослідженого православного населення ставала фаль-
шивим приводом до великого князя московського для початку військових 
дій проти Литви, укладення унії мало би позбавити його такої мож-
ливості, однак такі сподівання обернулися поразкою з іншого боку. 
Порозумінню між католиками і православними чинила спротив Краків-
ська академія, проявом чого було видання двох книг професора Яна 
Сакрана, що згодом мало відгук у книзі Яна Ласького, який підкидував 
хмизу до багаття релігійної ворожнечі щодо підданих161. Спроби збли-
ження з Заходом викликали військові дії з боку Московії у травні–червні 
1500 р., що виправдовувалися захистом східного християнства. 
—————— 

159 Ibidem. — S. 117. 
160 Ibidem. — S. 123. 
161 Pietkiewicz K. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellonczyka: 

Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI w. — Poznań, 1995. — 
S. 171. 
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У справі відновлення унії митрополит звернувся з посланням до папи, 
що значною мірою повторювало лист Мисаїла. Складовими частинами 
послання були Символ віри з «візантійською» апеляцією до семи вселен-
ських синодів, апеляція до синоду в Флоренції, засвідчення вірності 
Нікейському синоду; що ж до питання Filioque, то у листі йдеться про 
сходження Св. Духа від Отця, а від Сина через дмухання. 20 серпня  
1501 р. митрополит підписав у Вільнюсі акт послуху папі162. Б. Бучин-
ський піддав сумніву автентичність листа Мисаїла, вважаючи його під-
робкою часів Йосипа Болгариновича, тим більше, що зміст обох послань 
має збіги. Дослідник стверджував, що мотто обох листів має заклик: «не 
годиться, аби християни виступали проти себе». Постання документа він 
датує другою половиною травня 1500 р., коли до Литви мали надходити 
звістки про наступ московських військ на Сіверщині163. Щодо обсягу 
збігів між текстами митрополичого звернення в Рим, то Н. Заторський 
прийшов до висновку, що на дві третини лист митрополита Йосипа по-
вторює Мисаїлове. Крім того, дослідник побачив певні зміни у двох 
текстах, що стосуються зіставлення понтифіка з вітхозавітніми проро-
ками. Якщо укладачі Мисаїлового послання кілька разів звертаються до 
прикладу Мелхіседека, то у Григорія цілковито випускається порівняння 
з цим пророком на догоду образам Давида й Соломона164. 

Задля зміцнення зв’язків між понтифіком і Литвою до Рима вирушив 
Еразм Цьолек й Івашка Сапіга, які прибули до апостольської столиці  
11 березня 1501 р. Серед прохань до папи був дозвіл на зведення муро-
ваних храмів і визнання митрополита католиками, тобто надати їм мож-
ливості відпустів; також підіймалися традиційні суперечливі питання, як 
то квасний хліб святих дарів і надання євхаристії під обома видами, 
хрещення, шлюби священиків. При цьому Сапіга мав представляти право-
—————— 

162 Tenentes et observantes septem sanctas Universales Sinodos cum eiusdem partier 
octavam Florentinam Sinodum, et quicumque in eis per Sanctos Patres decreta sunt, com-
probantes, adorantes universam et individuam Trinitatem sic credimus et sic confitemur unum 
Deum Patrem omnipotentem, absque initio eternum ac ingenitum, et unum dominum Ihesum 
Christum filium Dei unigenitum, ex dicto Patre natum in divinitate ante omnia secula, Deum de 
Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt qui descendit de celis, et incarnates est de Spirito Sancto ex Maria 
Virgine, et reliqua secundum Nicenum symbolum. Credimus et in Spiritum Sanctum ex Deo 
Patre procedentem similiter et a Filio una spiratione, qui locutus est per prophetas. Vetera 
monumenta Poloniae et Lituaniae / A. Theiner. — P. 267–268; Мончак І. Флорентійський 
екуменізм. — С. 216; Halecki O. Od unii florenckiej do unii brzeskiej. — T. 1. — Lublin, 
1997. — S. 157. 

163 Бучинський Б. Змагання до унії руської Церкви з Римом в роках 1498–1506 // 
Записки українського наукового товариства у Києві. — Кн. VI. — К., 1909. — С. 9. 

164 Заторський Н. Елементи «послання Мисаїла» в «Посланні митрополита Йосифа 
до папи Олександра VI» // Український археографічний щорічник. — 2018. — С. 20. 
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славних Литви, а Цьолек — католиків, надавши папі «Великий трактат 
про віру», на який спирався лист папи Олександра до єпископа Вільна 
Войтеха Табора 26 квітня. Тодішній католицький єпископ Вільнюса 
Табор відгукувався про вірних Київської митрополії як схиблених єрети-
ків і схизматиків, що відкидають чистилище, святі дари приносять не у 
вигляді облатка, а квасного хліба святих дарів, помиляються у вченні про 
сходження Св. Духа165. У березні того ж року було проголошено промову 
Еразма Цьолека перед папою, в якій згадувалося про географічне роз-
ташування князівства, про руський народ, який становить половину його 
мешканців; нарікає укладач на загрозу турків, а також Криму; підкрес-
люється боротьба Яґелонів проти мусульман, а вдача нинішнього вели-
кого князя Олександра зіставляється з Олександром Македонським166. 
Однак у папському бреве, висланому до згаданого єпископа Табора, наго-
лошувалося, що папа не може визнати правочинності київського митро-
полита Йосипа, позаяк його поставлення відбувалося не з рук визнаного 
католиками грецького патріарха, який перебував у Італії. Тож митрополит 
мав зректися своїх попередніх свячень і повторно отримати їх з Рима. До 
того ж у справі поєднання понтифік виключав необхідність обов’язкового 
перехрещування, про що йшлося у буллі «Altitudo divini consilii»  
(23 вересня 1501 р.). Ґрунтуючись на засадах Флорентійської унії, обидві 
формули у хрещенні вважаються прийнятними: «Baptizatur talis servus 
Christi in nomine Patris» i «Baptizаtur minibus meis talis in nomine Patris» 
можуть використовуватися зарівно з католицькою формулою «Ego te 
baptizo»167. Папа у листі до Олександра Яґелончика (7 травня 1501 р.), ще 
перед проголошенням булли, нагадував, що силування до унії може бути 
«диявольською справою»168. Нагадувалося про суперечливі питання, на 
які вказував у своєму трактаті Сакран, серед них — питання Filioque, хоча 
митрополит повторював узгоджену формулу Символу віри, опрісноків, 
освячення крові з додаванням теплоти, причастя під обома видами лаїків, 
надання євхаристії навіть дітям, заперечення чистилища169. Іван Сапіга 
просив про залагодження питання щодо надавання індульгенцій як гре-
кам, так і латинникам, заборони перехрещування, можливості зводити 
—————— 

165 Мончак І. Флорентійський екуменізм. — С. 260. 
166 Brzozowska A. Edycja pierwszej mowy Erazma Ciołka (1474–1522) wygłoszonej w 

Rzymie wobec papieża Aleksandra VI // Terminus. — T. 18. — 2016. — S. 67–104. 
167 Kriegseisen W. Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją 

a oświeceniem. — Warszawa, 2010. — S. 422; Sawicki J. “Rebaptisatio ruthenorum” w 
świetle polskiego ustawodawswa synodalnego w XV i XVI w. // Pastori et magistro. — Lublin, 
1966. — S. 237. 

168 Chodynicki K. Kościół prawosławny. — S. 71–72. 
169 Бучинський Б. Змагання до унії руської Церкви з Римом в роках 1498–1506. — 

С. 23–24. 
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муровані церкви170. Питання перехрещування піднімалося ще в енцикліці 
Ісидора (5 березня 1440 р.), висланій з Буди до православних мешканців 
своєї митрополії та Центрально-Східної Європи загалом171. Про візит 
«литовського писаря» Сапіги до папи Олександра згадував Ян Сакран, 
наголошуючи на затятості русинів щодо свого обряду, браку серед русь-
ких священиків необхідної освіти, наслідком чому можуть бути помилки 
при здійсненні таїнств. Сакран писав, що русини можуть вживати яблуч-
ний сік, сік інших фруктів чи то оцет замість прісної води задля здійс-
нення таїнства хрещення. Понтифіки й церковні автори виказували супе-
речливі думки щодо дійсності хрещення греків, ось чому слід надавати 
повторне хрещення. Саме видання Яна Скарана про «руські помилки» 
загальмувало унійний процес. Інший чинник — відхід Сіверських земель 
від Литви. Першим, хто наважився на відхід від єдності, був кн. Семен 
Бєльський. За повідомленням літописів, 12 квітня 1500 р. він приїхав до 
Москви, просячи про службу і прийняття з «отчиною», оскільки великий 
князь примушує його прийняти римську віру. Зрада Бєльського мала по-
слідовників. На лист до Москви про зрадників великий князь москов-
ський відповів, що вони не зрадники, а втікачі через релігійне пере-
слідування, яких хотіли навертати на католицтво силою. Разом з тим 
відбувалася окупація московськими військами цих земель з брутальними 
акціями приведення до покори їх мешканців172. 

Ще раз тема перехрещування підіймалася кількома десятиліттями 
пізніше з нагоди проведення дієцезіального синоду в Вільнюсі взимку 
1520/1521 рр. під орудою папського легата Захарія Феррері з Вінченци.  
21 лютого 1521 р. було проголошено в костелі Св. Бернарда декрет, у 
якому згадувалося про Флорентійські ухвали і буллу Олександра VI, 
застерігалося від читання і поширення праць Мартина Лютера, що від-
бувалося в умовах стрімкого розповсюдження Реформації в сусідній 
Прусії; містився заклик стерегтися схизми й спілкування зі схизматиками, 
уникати їхніх «церков чи то пак зборів» (ecclesiis et potius conventiculis), а 
також їхніх ієрархів тощо173.  

У підсумку після кількох перемовин вірники візантійського обряду 
отримали скромне рішення, що стосувалося виключно питання хрещення. 

—————— 
170 Там само. — С. 26–27. 
171 Diaconescu M. On the Isidor’s Encyclical Letter Addressed from Buda on March 5th, 

1440, to the Romanians, Ruthenians, and Serbs in the Kingdom of Hungary // Analele 
Universitǎţii Bucureşti. — Istorie, 2011. — P. II. — P. 49–64. 

172 Kuczyński S.M. Ziemie Czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. — Warszawa, 
1936. — S. 309–311. 

173 Fijałek J. Pierwszy synod diecezji wileńskiej w katedrze św. Stanisława 1520/21 r. // 
Kwartalnik Wileński teologiczny. — R. I–II. — 1923/1924. — S. 80–88. 
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Хоч його чинність визнавалася вже з часів раннього середньовіччя для 
всіх конфесій, за зрілого середньовіччя це питання знову постало руба. 
Вперше оскарження вимоги поновного хрещення пролунало під час 
дискусій і розламу 1054 р. Тоді кардинал Гумберт Сильва Кандида зви-
нуватив у примусі перехрещування з боку візантійців. Згодом така прак-
тика набула поширення як вимога з боку католиків у литовсько-польській 
державі, про що писав один з ідеологів конциліаризму, канцлер паризь-
кого університету Петро д’Айї у 1418 р.174 Витоки вимоги нового хре-
щення сягають праць Альберта Великого, що і випливає з книги Сакрана. 
Питання перехрещування багато разів поставало впродовж доби конци-
ліаризму, будучи надзвичайно драстичним і образливим для православ-
них й католицьких прихильників унії. Однак папська була Олександра VI, 
що була наслідком тривалих консультацій, не вирішувала засадничих 
питань литовсько-польського православ’я, а саме: помісних прав Київ-
ської митрополії та взаємного визнання відпустів175. І. Шевченко, спира-
ючись на лист папи Олександра VI, прийшов до висновку, що Флорен-
тійську унію на землях Корони і Литви було фактично скасовано до  
1501 р.176 

Продовженням уніформістського руху у литовсько-польській державі 
був текст, що наслідував Сакранове видання. Він вийшов з-під пера 
єпископа, а згодом примаса Яна Ласького, а виголошений на Латеран-
ському синоді (1512–1514)177. Промова має виразно ренесансний зачин, 
оповідаючи про географію і етнологію Сарматії, але наступна частина 
наводить розбіжності між православ’ям і католицтвом, що повторювалися 
у численних списках взаємних оскаржень. У творі міститься пояснення 
географічних особливостей Московщини, згадується про розподіл Танаї-
сом кордону між Скіфією та Сарматією. Щодо Молдавії, то її мову 
Ласький вважав близькою до італійської. Визначаючи місце Руської 
Церкви, вказує, що вона охоплює терени від Заходу — до Сходу, через 
великий Дніпро і всю Європейську Сарматію аж до Таврії. Руська віра 
має помилки, бо відкидається верховенство Римського седалища; наголо-
шується, що ця Церква позбавлена можливості спасіння й перебуває у 
Арієвій єресі, відбігає від засад перших християн; православні спросто-

—————— 
174 Sawicki J. “Rebaptisatio ruthenorum” w świetle polskiego ustawodawswa synodalnego 

w XV i XVI w. — S. 232. 
175 Мончак І. Флорентійський екуменізм. — С. 222–223. 
176 Ševčenko I. Intellectual Repercussions of the Council of Florence. — P. 302. 
177 Łaski J. De Ruthenorum nationibus earumque erroribus scriptum // Historia Russiae 

Monumenta. — T. 4. — 1841. — P. 123–127. 
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вують вчення латинських отців178. Відкидають латинські зображення і 
Розп’яття, тоді як власні вшановують, хоча вони «містяться у синагогах». 
Помиляються також у свяченнях, зокрема, святих дарів, заперечують 
облатки, чим профанують таїнство євхаристії; дискутується приготування 
також святих дарів з вином і водою, змішування їх, надавання простому 
людові; відкидають піст у суботи Великого Посту, відмітають церковні 
відправи впродовж цілого посту, навіть у суботи й неділі; забороняють 
споживати удавленину і підстригати бороди; відкидають вчення про чис-
тилище: по смерті душа має перебувати або на небесах, або в пеклі; 
відхиляють рішення Флорентійської унії стосовно сходження Св. Духа і 
від Сина. 

Сакранів текст, що вчергове постав у стислому виданні переліку 
«руських помилок», ще раз побачив світ у складі збірника «De russorum 
moscovitarum et tartarorum religione» (1582 р.), виданого Яном Ласіцьким. 
До публікації також увійшли виділені Петром Скарґою «помилки руської 
Церкви», дискусія між братом чеським Рокитою і московським князем, 
опус Олександра Ґваньїні про релігію московитів тощо. Близький 
співробітник Ласького, теоретик права Станіслав Заборовський, закликав 
у ті роки карати схизматиків на горло179. Таким чином, він повторював 
твердження Сакрана про спасіння лише у лоні Римської Церкви: гідної 
смерті в ім’я Христа не можна досягти ялмужнами чи хрещенням, такого 
очікує диявол у полум’ї вічного вогню в пеклі180. 

На початок XVI ст. переписування чи відтворення антилатинських 
текстів на теренах Київської митрополії не було розвинутим, однак 
можна згадати про посталу тоді «Оповідь про сходження Святого Духа» 
(1511), присвячену здебільшого питанню спростування Filioque, зіперту 
на цитати з отців Церкви. Сам текст полемічного твору вже був опуб-
лікований181, проте існує низка списків, які ще не бралися до уваги. 
Укладач твору описує себе як такого, що виводиться з Дольної Руси, що 
відповідає ренесансним описам, з атрибуцією руських земель Литви і 
Корони як нижніх, inferiores. Самого Василя Микольського ідентифіку-
ють із писарем канцелярії Великого князівства у Вільнюсі, що на зламі 

—————— 
178 Таке твердження більш чітко висловлювалося кількома роками раніше у 

Сакрановій публікації «Errores atrotissimorum Ruthenorum» («Помилки найупертіших 
русинів», видано у 1507 р.), що є скороченим викладом попередньої публікації того ж 
автора про «руські помилки», саме послух папі тут визначається як першорядний. 

179 Zaborowski S. Traktat o naturze prawa i dóbr królewskich. — Kraków, 2005. — 
S. 154–155. 

180 Ibidem. — S. 146–147. 
181 Покровский Ф.И. Послание Василя, пресвитера Никольского из Дольной Руси, об 

исхождении Св. Духа // Известия ОРЯС АН. — Т. 13. — 1908. — Кн. 3. — С. 88 і далі.  
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1508/1509 рр. утік з Литви разом з князями Глинськими до Московщини, 
а згодом опинився на Балканах, на службі Стефана Якшича182. Тоді ж 
постав збірник полемічного антикатолицького змісту183, що включав 
текст Василя Микольського «Про сходження Св. Духа» (1511 р.), а потім 
віддзеркалився у збірці Михайлівського монастиря № 475, що відображає 
антиграф, укладений у Супрасльському монастирі. Раніше вважалося, що 
текст Микольського постав як відповідь на промову Яна Ласького на 
Латеранськму синоді. 

 
* * * 

Унійні дискусії, що перепліталися з питаннями окремішності москов-
ської та литовсько-польської частин митрополії, знайшли відображення у 
створенні антиунійного комплексу текстів. Низка таких документів по-
стала у Московії, однак на теренах Київської митрополії існували певні 
сподівання на відновлення унійного процесу протягом майже ста років, 
край чому поклав початок Реформації. Щодо повідомлень у московських 
джерелах про слушність поставлення митрополитом Йони, то вони мають 
певне протиріччя. З одного боку, наголошувалося на тому, що, вже 
будучи владикою, він здійснив візит до Царгорода і отримав запевнення, 
що стане наступником Ісидора, а з іншого — наголошувалося на мож-
ливості проведення локального синоду з обранням митрополита, що ста-
лося під орудою й з ініціативи великого князя Василя Васильовича. Такі 
версії можуть вказувати на пошуки апології відмови від унії і єдності з 
давньою митрополією, що фактично, стало першою пропагандистською 
акцією Московії, яка на той час щойно покінчила з довготривалою усоб-
ною війною. З поразкою Дмитра Шемяки московським князем став 
Василь Васильович, який невдовзі після звитяги уклав договір з королем 
Казимиром Яґелончиком (1449), яким засвідчував відмову від претензій 
на Великий Новгород. Відтак визнання Йони спільним митрополитом для 
польсько-литовської і московської частин митрополії відбувалося кіль-
кома роками пізніше (1451), що, як можна припускати, стало наслідком 
низки компромісів. Листування Йони добре показує шляхи його утвер-
дження у Київській митрополії. Тим часом доля унії зазнавала поразки у 
самому Римі, який після десятиліть Великої схизми отримав певне онов-
лення і ствердження як міжнародний центр християнства в умовах ту-
рецької загрози. Дослідники відзначують низький рівень взаємодії між 
греками і латинниками упродовж десятиліть після укладення унії, а 
—————— 

182 Русина О. Василь Микольський — невідомий книжник XVI ст. і його творчість // 
Записки НТШ. — Т. 240: Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — 
Львів, 2000. — С. 43–52. 

183 Бібліотека ЛАН, збірник F 19–269. 
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Лукаса Нотараса — одного з найбільш видатних можновладців Візантії — 
оскаржували у преференції до турецького тюрбану, ніж папської тіари. 
Попри імовірність великого занепаду імперії, папа Миколай V (1447–
1455) звертав увагу на розбіжності між конфесіями у спілкуванні з 
домініканським інквізитором у Царгороді (6 вересня 1448 р.), вказуючи, 
що чимало католиків, виправдовуючись унією, переходять на візантій-
ський обряд, забороняв змішувати обряди, бо і Флорентійський собор не 
дозволяв цього. Хоч у листуванні папи й візантійського імператора Кос-
тянтина ХІ (27 вересня 1451 р.) засвідчувалася вірність ухвалам унії, її 
важливість для порятунку і миру між християнами, папа наголошував, що 
існує одна Церква, де Рим є головою, поза Церквою немає спасіння, бо 
той, хто перебуває поза Ноєвим ковчегом, зникає у потоці. Турецьке домі-
нування у Греції розглядалося як покарання від Господа за гріх схизми, 
що постала за часів папи Миколая І і грецького патріарха Фотія у  
ІХ ст.184 За таких умов, вірні Київської митрополії прагнули до реалізації 
унії на особистому рівні, а потім на пошуку можливості відновлення її на 
локальному рівні, що відбувалося за часів Мисаїла і Григорія Болгари-
новича, послання яких відповідають стандартам тогочасної католицької 
культури з ознаками локальних впливів. Ідея унії поставала як реалізація 
прагнень Римської Церкви до реформування і більшого впливу широкого 
кола кліру на її функціонування, що полягало у відновленні скликання за-
гальних синодів. З подоланням Великої схизми на Заході можна бачити 
менше бажання папства до реалізації засад конциліаристів, хоч їхні ідеї 
побутували у Київській митрополії впродовж тривалого часу. 

 

References 
1. Abelentseva O.A. (2009). Mitropolit Iona i ustanovlienie avtokiefalii 

Russkoi tsierkvi. Saint-Petersburg: Alians-Arkheo. [in Russian]. 
2. Abelentseva, O.A. (2000). O datirovke i nekotorykh osobennostyakh 

soderzhaniya poslaniya mitropolita.  
3. Iony litovskim episkopam (RIB. № 87). Opyty po istochnikovedeniyu. 

Drevnerusskaya knizhnost: redaktor i tekst, 7–15. Saint-Petersburg: Dmitrii Bulanin. 
[in Russian]. 

4. Aleksandrovych, V. (2010). Pokrov Bohorodytsi: Ukrains’ka serednio-
vichna ikonohrafia. L’viv: NANU. [in Ukrainian]. 

5. Aleksandrowycz, W. (2000). Ukraińskie malarstwo religijne drugiej połowy 
XIV–XVI w.: «Spotkanie Wschodu i Zachodu». Między sobą: Szkice historyczne 
polsko-ukraińskie. Lublin: IEŚW. [in Polish]. 

—————— 
184 Setton K.M. The Papacy and Levant, 1204–1571. — Vol. II: The Fifteenth Century. — 

Philadelphia, 1978. — P. 105–106. 



КОНЦИЛІАРИЗМ І ВИТОКИ УНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ… 

 

107 

6. Alzati, C. (2006). Chiesa romana e Oriente Cristiano tra storia ed ecclesio-
logia. Prolusioni accademiche. Vicenza. [in Italian]. 

7. Angusheva-Tihanova, A. (2004). The Mount Reflecting Heaven: The 
Sermon on the Transfiguration by Gregory Camblak in the Context of Byzantine and 
Medieval Slavic Literature. Byzantinoslavica: Revue Internationale des études 
Byzantines, 62, 217–238. [in English]. 

8. Arkhiv Yugozapadnoi Rossii. Ch. І, t. Х. Kyiv 1904. [in Ruthenian, Polish, 
Russian]. 

9. Baronas, D. & Rowell, S.C. (2016). The Conversion of Lithuania: From 
Pagan Barbarians to Late Medieval Christians. Vilnius: Institute of Lithuanian 
Litearature and Folklore. [in English]. 

10. Baronas, D. (2000). Trys Vilniaus Kankiniai: Gyvenimas ir istorija. Vilnius: 
Aidai. [in Lithuanian, Church Slavonic, Greek]. https://doi.org/10.1017/s00220 
46917000884 

11. Baronas, D. (2001). Po povodu literaturnoi istorii Mucheniya triox vilenskix 
muchenikov. Krakowsko-Wileńskie Studia slawistyczne, 3, 75–98. [in Russian]. 

12. Begunov, Ju. K. (2005) Tvorcheskoye naslediye Grigoriya Tsamblaka. 
Veliko Tarnovo: Bui Tur. [in Russian, Latin, Church Slavonic, and German]. 

13. Bendza, M. (1982). Prawosławna diecezja Przemyska w latach 1596–1681. 
Warszawa: ChAT. [in Polish]. 

14. Bériou, N., & Załuska, Y. (2009). Le cycle de la Cène dans la Bible 
moralisée au XIII e siècle. (Ed. N. Bérioux, B. Caseau, D. Rigaux). Pratique de 
l’eucharistie dans les Églises d’Orient et d’Occident (Antiquité et Mogen Âge), vol. 1: 
L’Institution (p. 79–124). Paris: Insitut d’Études Augustiniennes. [in French]. 

15. Bogucka, M. (1981). Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy. Warszawa: PIW. 
[in Polish]. 

16. Brogi-Bercoff, G. (1998). Królestwo Słowian: Historiografia renesansu i 
baroku w krajach słowiańskich. Izabelin: Świat literacki. [in Polish]. 

17. Brzozowska, A. (2016). Edycja pierwszej mowy Erazma Ciołka (1474–
1522) wygłoszonej w Rzymie wobec papieża Aleksandra VI. Terminus, 18, 67–104. 
https://doi.org/10.4467/20843844te.16.003.6738 [in Polish]. 

18. Buchynskyi, B. (1909). Zmahannia do unii ruskoi Tserkvy z Rymom v 
rokakh 1498–1506. Zapysky ukrainskoho naukovoho tovarystva u Kyievi, VI, 5–53. 
Kyiv. [in Ukrainian, Latin]. 

19. Chodynicki, K. (1934). Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. 
Zarys historyczny. Warszawa. [in Polish]. 

20. Chomik, P. (2013). Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim. 
Kraków: Avalon. [in Polish].  

21. Christianson, G. (2016) Conciliarism and the Council. A Companion to the 
Council of Basel. Leiden–Boston: Brill. [in English]. https://doi.org/10.1163/ 
9789004331464_006 

22. Chumycheva, O.V. (2010). Inovertsy ili eretiki: Poniatye «zhydovskaia 
mudrstvuiuschye». Ocherky feodalnoi Rossii, 14 209–226. Moscow–Saint-Petersburg. 
[in Russian, Curch Slavonic]. 



ЗЕМА ВАЛЕРІЙ 108 

23. Cousins, E. & Brady, I. (1978). Bonaventure. The Soul’s Journey into God. 
The Three of Life. The Life of St. Francis. Mahwah: Paulist Pr. [in English, Latin]. 
https://doi.org/10.5840/thought19714616 

24. Czermak, W. (1903). Sprawa równouprawnienia schizmatyków i katolików 
na Litwie (1432–1563 r.). Rozprawy akademii umiejętności. Wydział historyczno-
filozoficzny. Seria II, t. XIX, 348–405. [in Polish]. 

25. De Certeau, M. (2013). La fable mystique XVIe–XVIIe siècle. (Vol. II). 
Paris: Gallimard. [in French]. 

26. Dobrianskii, T. (1882). Opisanie rukopisei Vilenskoi publichnoi biblioteki. 
Vilnius. [in Russian, Church Slavonic]. 

27. De falsa et vera unius Dei Patris, Filii et Spiritus sancti cognitione. Alba 
Julia, 1567. [in Latin]. 

28. Favier, J. (1966). Les finances pontificales à l’époque du grand schism 
d’occident (1378–1409). Paris: Boccard. [in French]. 

29. Fijałek, J. (1923/4) Pierwszy synod diecezji wileńskiej w katedrze św. 
Stanisława 1520/21 r. Kwartalnik Wileński teologiczny, I–II, 81–88. [in Polish]. 

30. Florja, B.N. (1999). Popytka osuschestvlenyja tserkovnoi unii v Velykom 
knjažestve Lytovskom. Slaviane i ix sosedi, vyp. 7: Mezhkonfessional’nye sviazi v 
stranax Tsentral’noi, Vostochnoi i Yugo-Vostochnoi Evropy v XV–XVII vekax, 40–81. 
Moscow: Nauka. [in Russian]. 

31. Frys, V. & Zinchenko, S. & Zema, V. (Comp.). (2010). Metropolis 
Kijoviensis: Kataloh i teksty rukopysnyx zibran’. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN 
Ukrainy. [in Church Slavonic, Ukrainian, and Ruthenian]. 

32. Gorskii, A. & Nevostruiev K. (Comp.). (1862). Opisaniye slovyanskix 
rukopisei Moskovskoi sinodal’noi biblioteki, t. 2 (3). Moscow. [in Russian, Church 
Slavonic, Ruthenian]. 

33. Grondijs, L.H. (1947). L’iconographie byzantine du crucifie mort sur la 
croix. Utrecht: Kemink in Zoon. [in French]. 

34. Halecki, O. (1956). Rome, Kiev et Moscou: Apres la prise de Constan-
tinople par les Turcs. Comptes rendus des séances de l’Academie des Inscription et 
Belles-Lettres, 100 (2), [in French]. 

35. Herbest, B. Wypisanie drogi. (Ed.) Studyns’kyi, K. Pamiatky ukraiins’ko-
rus’koii movy i literatury. 1906, t. V, L’viv. [in Polish]. 

36. Iavorskii, Yu.A. (1931). Novyia rukopisnyia nakhodki v oblasti starinnoi 
karpatorusskoi pis’mennosti XVI–XVIII vv. Prague. [in Russian]. 

37. Kazakova, N.A. (1980). Zapadnaya Evropa v russkoi pis’mennosti XV–XVI 
viekov. Leningrad: Nauka. [in Russian]. 

38. Kisterev, S.N. (2004). Istochniki o prebyvanii ryazanskogo iepiskopa Iony v 
Konstantinopolie. Rossiya i Khristianskii Vostok, II–III, 41–68, Moscow: Indrik. [in 
Russian]. 

39. Klaniczay, G. (2009). On the Stigmatization of Saint Margaret of Hungary. 
Medieval Christianity in Practice, 274–278. Princeton. [in English]. 

40. Kolankowski, L. (1930). Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiel-
lonów (1377–1499). Warszawa. [in Polish]. 

41. Korczak, L. (1998). Litewska rada wielkoksiążęca w XV w. Kraków: PAU. 
[in Polish]. 



КОНЦИЛІАРИЗМ І ВИТОКИ УНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ… 

 

109 

42. Korolko, M. Klejnot swobodnego sumienia: Polemika wokół konfederacji 
warszawskiej w latach 1573–1658. Warszawa: Instytut wydawniczy Pax. [in Polish]. 

43. Koszewierski, W. (2006). Dominikanie klasztorów ruskich: Połowa XV– 
XVI w. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL. [in Polish, Latin]. 

44. Kretzenbachen, L. (1997) Bild-Gedanken der spatmittelalterlichen Hl. Blut-
Mystik und ihr Fortleben in mittel- und südosteuropäischen Volksüberlieferungen. 
München. [in German]. 

45. Krichevskii, B. (2003). Mitropolichya vlast’ v srednevekovoi Rusi. Sain-
Petersburg. Saint-Petersburg: Iskusstvo-SPb. [in Russian]. 

46. Kriegseisen, W. (2010). Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół 
między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka-Niderlandy Północne — Rzecz-
pospolita polsko-litewska). Warszawa: Semper. [in Polish, Latin]. 

47. Kruk, M.P. (2001). Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [in Polish]. 

48. Kruk, M.P. (2007). Gregory Tsamblak and the Cult of St. Parasceva. 
Byzantina and Slavica Cracoviensia, V, 331–348. [in English]. 

49. Kruk, M.P. (2017). Malowidła Graeco opera fundacji Jagiellonów jako 
postulat unii państwowej i kościelnej oraz jedności Kościoła. Między teologią a 
duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej (s. 145–
200). Warszawa, 2017. [in Polish]. 

50. Krupska, A. (1982). W sprawie genezy tzw. spisku książąt litewskich w 
1480–1481 r.: Przyczynek do dziejów walki o «dominium Russiae». Roczniki 
Historyczne. PTPN, XLVIII, 121–146. [in Polish]. 

51. Kulakovs’kyi, P. (2017). Volyniany u strukturi Uniynoii Tserkvy na zemliax 
Velykoho kniazivstva Lytovs’koho (kinets’ XVI — persha polovyna XVII st.). 
Ukraina Lithuanica, IV, 115–123. [in Ukrainian]. 

52. LaNave, G.F. (2012). Bonaventura. The Spiritual Senses: Perceiving God in 
Western Civilization, p. 159–173. Cambridge: CUP. [in English]. https://doi.org/10. 
1017/cbo9781139032797.012 

53. Łaski, J. (1841). De Ruthenorum nationibus earumque erroribus scriptum. 
Historia Russiae Monumenta, 4, 12–127. [in Latin]. 

54. Le Goff, J. (1981). La naissance du Purgatoire. Paris: Gallimard. [in 
French].  

55. Lewicki, A. (1899). Unia florencka w Polsce. Kraków. [in Polish]. 
56. Luria, Ja. S. (1991). Kak ustanovilas’ avtokefalia Russkoi Tserkvi v XV v.? 

Vspomagatel’nyie istoricheskie distsipliny, XXIII, 181–198. Leningrad: Nauka. [in 
Russian]. 

57. Luria, Ja. S. (1994). Dvie istorii Rusi XV vieka: Rannie i pozdnie, nieza-
visimyie i ofitsial’nyie letopisi ob obrazovanii Moskovskogo gosudarstva. Saint-
Petersburg: Dmitrii Bulanin. [in Russian]. 

58. Luria, Ja.S. (1994). Chronicles and the History of the Muscovite State. 
Medieval Russian Culture, 50–56. Berkeley. [in English]. 

59. Maleczyńska, E. (1959). Ruch Husycki w Czechach i w Polsce. Warszawa: 
Wiedza i Książka. [in Polish]. 

60. Martynowicz, A. (2014). Typologia soborów lokalnych Kościoła prawo-
sławnego na ziemiach ruskich. Latopisy Akademii Supraskiej, 5, 9–40. [in Polish]. 



ЗЕМА ВАЛЕРІЙ 110 

61. Morozova, N. (Comp.). (2008). Kirilicheskie rukopisnyie knigi, xrania-
schiyesia v Vil’niusie: Katalog. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 
[in Russian]. 

62. Moskovskii letopisnyi svod kontsa XV veka. Polnoe sobranye russkix 
letopisei, 25. Moscow 1949. [in Church Slavonic, Russian]. 

63. Myts’ko, I. (1998). Do problem stanovlennia populyarnykh khrystyians; 
kykh kul’tiv v Ukraiini. Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей, V, 
26–45. [in Ukrainian]. 

64. Naumow, A. (2002). Domus divisa: Studia nad literaturą ruską w  
I. Rzczypospolitej. Kraków: Collegium Collumbinum. [in Polish]. 

65. Novikova, O.L. Formirovanie i rukopisnaya traditsiya «Florentiiskogo 
tsykla» vo vtoroi polovinie XV — pervoi polovinie XVII v. Ocherki feodal’noi Rossii, 
14, 3–208. Moscow–Saint-Petersburg: Al’ians-Arxeo. [in Russian, Church Slavonic]. 

66. Papée, Fr. (1904). Polska і Litwa na przełomie wieków średnich. T. I: 
Ostatnie dwunastolecie Kazimierz Jagiellończyka. Kraków. [in Polish]. 

67. Paravicini, A. & Paravicini, W. (1998). Alexander Soltan ex Lithuania, 
ritum graecorum sectans: Eine ruthnisch-polnische Reise zu den Höfen Europas und 
zum Heiligen Land 1467–1469. Zwischen Christianisierung und Europäisierung, 
Stuttgart. [in German, Latin]. 

68. Peleshenko, Yu.V. (1990). Rozvytok ukrainskoi oratorskoi ta ahiohrafichnoi 
prozy kintsia XIV — pochatku XVI st. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]. 

69. Picková, D. (2002). Habsburgové a Rurekovci na prahu novověku: 
Příspěvěk k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století. Praha. 
[in Czech]. 

70. Pierling, P. (1906). La Russie et le Saint-siège: Études diplomatique. T. 1, 
Paris. [in French]. 

71. Pierling, P. (1912). Rossiya i papskiy presto. Мoscow. [in Russian]. 
72. Pietkiewicz, K. (1995). Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra 

Jagiellończyka. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM. [in Polish]. 
73. Pis’mo Polotskago uniatskago arxiepiskopa Iosafata Kuntsevicha k Litov-

skomu kancleru L’vu Sapehe. Izvestiia otdeleniia russkogo yazyka i slovesnosti,  
XIV (3). Saint-Petersburg 1909. [in Ruthenian].  

74. Pligusov, A. (2002). An Attempt at a Commentary: Two proposed Texts for 
Future Publication. Histoire Russe/Russian History, 29, Spring, 1–18. [in English]. 

75. Pliguzov, A. (Ed.). (2008.). Russkii feodal’nyi arkhiv: XIV — pervoi treri 
XVI vieka. Moskva. [in Russian and Church Slavonic]. 

76. Pliguzov, A.I. (1995). Ot Florentiyskoi unii k avtokefalii russkoy Tserkvi. 
Harvard Ukrainian Studies. Камень краеугъльнъ. Rhetoric of Medieval Slavic World. 
Esseys presented to E.L. Keenan, xix, 513–530. [in Russian]. 

77. Pokrovskyj, F.Y. (1908). Poslanye Vasylja, presvytera Nykol’skoho yz 
Dol’noj Rusy, ob ysxoždenyy Sv. Duxa. Izvestyja ORJaS AN, 13(3), [in Russian, 
Ruthenian]. 

78. Popov, A. (1875). Istoriko-literaturnyy obzor drevnerusskikh polemiche-
skikh sochineniy. Moscow. [in Russian, Church Slavonit etc.] 

79. Florya, B.N. (2007). Issledovaniya po istorii Tserkvi. drevnerusskoye i 
slavyanskoye srednevekovye. Moscow: PE. [in Russian]. 



КОНЦИЛІАРИЗМ І ВИТОКИ УНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ… 

 

111 

80. Popov, A. (1897). Oblichitel’nye spysaniia protiv zhydov i latynian (Po 
rukopisi Imperatorskoi Publichnoi biblioteki 1580 goda). Chteniia v Imperatorskom 
Obschestvie istorii i drevnostei rossiiskix pri Moskovskom universitete, 1, 1–41. 
Moscow. [in Russian, Ruthenian]. 

81. Prochaska, A. (1923). Nieznane dokumenta do unii Florenckiej w Polsce. 
Ateneum Wileńskie. Czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem 
W.X. Litewskiego, I (1), 58–74. [in Polish, Latin]. 

82. Prokopp, M. (1983). Italian Trecento Influence on Murals in East Central 
Europe. Budapest: Akadémiai Kiadó. [in English]. 

83. Różycka-Bryzek, A. (1981). Echa tradycji antycznych w bizantyjsko-
ruskich malowidłach ściennych Sandomierza i Lublina. Ars auro prior: Studii Ioanni 
Białostocki sexagenario dicata (s. 115–120). Warszawa: PWN. [in Polish]. 

84. Rubin, M. (1991). Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture. 
Cambridge: CUP. [in English]. 

85. Rusev, P. (Comp.). (1971). Pokhvalno slovo za Evtimii ot Grigiriy Tsam-
blak. Sogia: BAN [in Church Slavonic and Bulgarian]. 

86. Rusyna, O. (2000). Vasyl’ Mykol’s’kyj — nevidomyj knyzhnyk XVI st. i 
joho tvorčist’. Zapysky NTŠ, t. 240: Praci komisii special’nyx (dopomizhnyx) 
istorychnyx dyscyplin. [in Ukrainian]. 

87. Sawicki, J. (1966). «Rebaptisatio ruthenorum» w świetle polskiego ustawo-
dawstwa synodalnego w XV i XVI w. Pastori et magistro, 229–242. Lublin. [in 
Polish, Latin]. 

88. Schapov, Ya. (Ed.). (1976). Drenerusskie kniazheskie ustavy. Moscow. [in 
Church Slavonic and Russian]. 

89. Schmitt, J.-C. (2016). Les rythmes au moyen âges. Paris: Galimard. [in 
French]. 

90. Ševčenko, I. (1955). Intellectual Repercussions of the Council of Florence. 
Church History, XXIV (4), 291–323. [in English]. 

91. Shcherbina, A.D. (1902). Literaturnaia istoriya russkix skazanii o Floren-
tiyskoy unii. Odessa. [in Russian]. 

92. Skinner, Q. (1978). The Foundations of Modern Political Thought. (Vol. 2). 
Cambridge: Cambridge University Press. [in English]. 

93. Spitz, L.W. (1997). The Reformation: Education and History. Adelshot: 
Variorum. [in English]. 

94. Stopka, K. (2002). Armenia Christiana: Unionistyczna polityka Konstan-
tynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV–XV w.). Kraków: 
PAU. [in Polish]. 

95. Stradomski, J. (2003). Spory o «wiarę grecką» w dawnej Rzeczypospolitej. 
Kraków: Scriptum. [in Polish]. 

96. Świeboda, W. (2013). Innowercy w opiniach prawnych uczonych polskich w 
XV w. Kraków: Societas Vistulana. [in Polish]. 

97. Taft, R.F. (2008). The Liturgy of St. John Chrysostom. A History.Orientalia 
christiana analecta, vol. VI: The Communion, Thanksgiving, and Concluding Rites. 
Roma: PIO. [in English]. 

98. Teiro, E. (2009). L’Église des premiers saints métropolites russes. Paris: 
Institut d’études slaves. [in French]. 



ЗЕМА ВАЛЕРІЙ 112 

99. Theiner, A. (Ed.). (1861). Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, 2. 
Romae. [in Latin].  

100. Trajdos, T. (1983). Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za 
panowania Władysława II Jagiełły (1386–1434). Wrocław: ZNO, PAN. [in Polish]. 

101. Tsymbalista, M. (2011). Do pytannya ikonohrafii Sv. Paraskevy v ukrai-
ins’komu ikonopysi kintsia XIV — pochatku XVI st. Litopys Natsional’noho muzeiu u 
L’vovi imeny Andreya Sheptyts’koho. 8 (13), L’viv. [in Ukrainian]. 

102. Turilov, A. (2017). K voprosu vklada Kievskogo mitropolta Kipriana v 
kul’turu Rusi posledniei chetverti XIV–XV vv. The Athonite Heritage: A Scholar’s 
Anthology, 5, 115–123 [in Russian]. 

103. Ulashchyk, N.N. (Comp.). (1980). Letopisi belorussko-litovskie. Polnoe 
sobranye russkix letopysei, 35. Moscow: Nauka [in Ruthenian, Russian, Polish]. 

104. Uspenskiy, B. (1998). Tsar’ i patriarkh. Moscow [in Russsian]. 
105. Vasiliu, A. (1998). Monastères de Moldavie XIVe–XVIe siècles: Les 

architectures de l’image. Paris: Paris-Méditérranée [in French]. 
106. Velykyj, A.G. (1999). Z lіtopisu khristiyansko¿ Ukra¿ny, IV. L’viv: 

Misioner [in Ukrainian].  
107. Horbach, O. (1993). Іsidorіv sluzhebnyk. slovyanskiy rukopys ch. 14 Vaty-

kanskoї bіblіoteky. Yogo zh. Zіbranі stattі. Munich: Ukrainische Freie Universität [in 
Ukrainian, Church Slavonic]. 

108. Doncheva-Panayotova, N. (1977). Neizvestno «Pokhvalno slovo» za mitro-
polit Petr ot Kipirian Tsamblak. Staroblgarska literatura, 2, 136–157. [in Bulgarian]. 

109. Stepennaya kniga tsarskogo rodosloviya. (Polnoye sobraniye russkikh 
letoisey, 21, ІІ). (1913). Saint-Petersburg [in Church Slavonic, Russian]. 

110. Gill, J. (2016). Florentіyskiy sobor. L’vіv: UCU [in Ukrainian]. 
111. Monchak, І. Florentіyskiy ekumenіzm u Kyivskіy Tserkvі. L’viv: UCU [in 

Ukrainian]. 
112. Vavrik, M. (1963). Florentіyskі unіynі traditsії v Kiїvskіy mitropolії 1458–

1472 rr. Lіturgіyne pominannya patrіyarkha Grigorіya Mammi і stavlena gramota 
mitropolita Grigorіya Bolgarina u vatikanskomu trebniku Іll. 15. Analecta Ordinis  
S. Basilii Magni, IV, 329–460. [in Ukrainian]. 

113. Sbornik materialov dlya istoricheskoy topografii Kiyeva i ego okresnostey. 
(1874). Kiev [in Latin, Church Slavonic, Ruthenian]. 

114. Bіlous, N.O. (2008). Kiїv naprikіntsі XV — u pershіy polovynі XVII st.: 
Mіska vlada і samovryaduvannya. Kyiv: Vyd. dim “Kyivo-Mohylans’ka Akademiya” 
[in Ukrainian]. 

115. Іsayevych, Ya.D. (1981). Martin Gruneweg і yoho opys Kyiva. Vsesvіt, 5, 
329–460. [in Ukrainian]. 

116. Vidal H. (Ed.). De Cues N. (2015). Unité et réforme: Dix opuscules 
ecclésiologiques. Paris: Beauchesne [in French]. 

117. Vodov, V.A. (1999). Novgorod i Florentiyskaya unia, Vostochnaia Evropa v 
istoricheskoi perspektive. K 80-letiyu V.T. Pashuto, 42–46, Moscow: Yazyki slo-
vianskix kul’tur [in Russian]. 

118. Vyshenskyi, I. (1955) Sochineniia. Moscow–Leningrad: AN SSSR [in 
Ruthenian, Church Slavonic, Russian]. 



КОНЦИЛІАРИЗМ І ВИТОКИ УНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ… 

 

113 

119. Xronograf redaktsii 1512 goda. Polnoe sobranye russkyx letopysej, 22 (1). 
Saint-Petersburg 1911 [in Church Slavonic, Russian]. 

120. Xronograf zapadnorusskoi redaktsii. Polnoie sobranye russkyx letopysej,  
22 (II). Petrograd 1914 [in Church Slavonic, Ruthenian]. 

121. Zaborowski, S. (2005). Traktat w czterech częściach o naturze praw i dóbr 
królewskich i o naprawie królestwa i o kierowaniu państwem. Kraków: Arcana [in 
Latin, Polish]. 

122. Zatorskyi, N. (2013). «Poslannia Mysaila» za smolenskym spyskom. 
Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk, 21, 401–427. Kyiv [in Ukrainian, 
Ruthenian]. 

123. Zatorskyi, N. (2017). Posol’stvo papy Syksta VI z poslanniam Mysaila u 
svitli deiakykh dokumentiv Vatykanskoho taiemnoho arkhivu. Mizhnarodni zviazky 
Ukrainy: Naukovi poshuky i znakhidky, 26, 11–30. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN 
Ukrainy [in Ukrainian]. 

124. Zatorskyi, N. (2017/18). Elementy «poslannia Mysaila» v «Poslanni mytro-
polyta Yosyfa do papy Oleksandra VI». Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnykб 
21/22, 7–33 [in Ukrainian, Latin]. 

125. Zoltan, A. (2014). Interslaviсa: Исследования по межславянским языко-
вым и культурным контактам. Мoscow: Indrik [in Russian]. 

 
Valerii Zema 

 
CONCILIARISM AND THE ORIGINS OF CHURCH UNION IN KYIVAN 

METROPOLITANATE 
 
A new religious movement appeared in the first decades of the fifteenth century. 

An intellectual circle of Parisian theologians searched for a resolution of Great 
Schism when several popes simultaneously ruled in the West. They grounded their 
idea for the changes on the renaissance of general councils and later on, universal 
synods with the participation of Oriental patriarchs. The rhetoric of conciliarists 
circulated in the texts of Kyivan Metropolitanate during two centuries. First time the 
idea of unity was expressed in the speech of Kyivan metropolit Gregory Tsamblak 
during the council of Konstanz (1418). The idea of church union, according to my 
observations, raised under the influence of conciliarism. The traces of this discours 
could be found in the letter of metropolit Misael to pope Sixtus IV. The investigation of 
influences of Florentine Union on the Kyivan Metropolitanate shows that the casus of 
union with Rome was used by Muscovy grand prince Vasilii Vasilievich to establish an 
independent Metropolitanate. A numerous of narrations about union rejection was 
compiled in Muscovy during the second half of the fifteenth century. Pro-unionist and 
synodal tendencies were expressed in the letter of Kyivan metropolitan Joseph during 
the last years of the fifteenth century which repeated some parts of Misael’s letter. 
Eventually, a new attempt to establish the union with Rome was ceased by Muscovy 
troops assaults. The changes in the relations with the West were reflected in religious 
art of Kyivan metropolitanate. Although, some influences of byzantine polychromy 
could be traced in the catholic cathedrals of Jagiellonian dynasty age. 

Keywords: conciliarism, church union, frescoes, icons, the Renaissance. 


