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У VIII–XIII ст.

В історії народів християнізація завжди означала найглибші
зміни в усіх сторонах його життя. Особливо це проявлялося в
таких фундаментальних за значенням сферах, як ментальна і
духовна основи народної культури. Християнізація, як прави-
ло, означає корінний перелом історичної динаміки, який можна
порівняти з набуттям народом нового “обличчя” власної куль-
тури. Однак, як і інші історичні зміни, ці зміни не є одномомент -
ними.

Прийняття християнства, навіть якщо з державно-політич-
ного погляду воно було одномоментним актом, як наприклад,
це було в результаті діяльності государів-хрестителів – Воло-
димира Великого, Хлодвіга, хана болгарів Бориса, але це не
могло означати настільки ж швидких змін в культурі та світог-
ляді суспільства, що відрізняються, особливо в ранні історичні
епохи, консерватизмом й інерційністю. Тому завжди виникає
питання, наскільки швидко здійснювалася християнізація
культури всього народу, наскільки глибоким або навпаки
поверхневим було прийняття християнського віровчення
широкими масами. Ця проблема, відома під ім’ям релігійного
синкретизму, двовірства “народного християнства”, належить
до Давньоруської державності і відображена в роботах ряду
дослідників, які виявили численні пережитки слов’янського
язичництва в народній традиції. У своїй сукупності ці пережит-
ки можуть навіть змусити засумніватися в християнському
характері неелітної, народної культури, що не є залученою до
письмової традиції мас. Виникає питання, наскільки цілісним
зберігався язичницький світогляд під шаром зовнішнього при-
йняття християнської обрядовості? Наскільки успішною була

боротьба Церкви з язичницьким світоглядом мас, що затягну-
лась до XVIII ст. і знайшла своє відображення в працях святих
Димитрія Ростовського, Митрофана Воронезького та ін. Особ-
ливо проблема “двовір’я” постала перед науковим співтоварис-
твом в XIX ст., коли етнографічні дослідження відкрили народ-
ну культуру.

Стосовно Давньоруської держави питання релігійного синк-
ретизму вивчалось багатьма істориками та етнографами. Зокре-
ма Б. А. Рибаковим була сформульована концепція “двовір-
ства” – перенесення уявлень про язичницькі божества на
християнських святих і старозавітних пророків. Фактично від-
булося заміщення старого пантеону новими іменами [10, 95].
Питання культурної еволюції Русі в процесі християнізації
показані в роботах П. П. Толочка, Д. Н. Козака, Я. Е. Боров-
ського, В. Д. Барана, Р. В. Терпиловської, О. П. Моці, В. В. Сєдо-
ва, Б. А. Рибакова, М. Ю. Брайчевського, І. П. Русанової,
Б. А. Тимощука, А. Н. Корчинського, С. В. Терського, Л. Слу-
пецького та ін. Різні аспекти християнізації Середнього Подніс-
тров’я показані в роботах В. Б. Антоновича, В. С. Артюха,
І. С. Винокура, В. С. Ідзьо, В. Мисько, Л. П. Михайлини,
В. С. Пивоварова, Б. Рідуша.

Накопичений великий археологічний і антропологічний ма -
теріал дозволяє істотно доповнити й уточнити історичну карти-
ну проникнення християнства на територію Середнього
Подністров’я і хоча б у загальних рисах зрозуміти процес транс-
формації народної ментальності у цей період. Безпосередньо
перед християнізацією тут існувала густа мережа язичницьких
святилищ, які діляться на два види: культові місця (жертовна
яма на Ревнянському могильнику) і власне святилища двох різ-
новидів (Ревнянське капище і малі городища-святилища в
Ржавинці, Горбово, Кулішівці, Нагорянах, Бабині, Рухотині).
Якщо культові місця, з’являючись в VI ст. та існуючі в XIII ст.,
функціонували як окремий вид пам’ятників і як частина склад-
ного культового комплексу, то святилища виникають не раніше
VIII ст. [5, 24]. Запропонована О. Л. Баженовим періодизація
християнізації регіону включає два періоди: кінець X–XI ст.,
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коли відбувалося проникнення в регіон нового віровчення, і
XII–XIII ст., коли християнство утверджується в регіоні і почи-
нають масово створюватися монастирі [1, 16].

Прийняття християнства навряд чи було мирним. Дані
археології свідчать про масове припинення існування язич-
ницьких капищ та узгоджуються з повідомленням літопису про
похід 993 р. князя Володимира “на хорвати” [9, 52]. В. Н. Тати-
щев повідомляє навіть про три походи проти білих хорватів,
здійснених в 990 рр. київським князем [11, 52]. Напруженість
військових дій очевидна з розорень поселень [6, 56]. Під час цих
подій припинив своє існування Збруцький язичницький ком-
плекс і був скинутий у води р. Збруч збруцький ідол [1, 19].
Однак чи була метою походу Володимира боротьба з язичниц-
твом, або знищенням капищ залишається питанням дискусій-
ним. Вже у XI ст. в регіоні з’являються численні печерні монас-
тирі, в тому числі і знаменитий Бакотський монастир. Появу
монастирів слід вважати фактором, який прискорив християні-
зацію Середнього Подністров’я. Археологічні дослідження
дозволяють зв’язати ці події з балканським впливом. Як ймо-
вірний їхній перебіг розглядається широке переселення на пів-
ніч болгарських священиків і ченців після розгрому Першого
Болгарського царства Візантією 1018 р. [7, 123].

Народна традиція, що пов’язує появу печерних монастирів
Подністров’я, зокрема Лядавського монастиря, з ім’ям
прп. Антонія Печерського у другу подорож прп. Антонія на
Афон, має легендарний характер. Однак ідея зв’язків подніс-
тровських традицій печерного чернецтва з Афоном має реальні
історичні підстави. Так, створення Бакотського монастиря
датується XI ст. Характер архітектури та оздоблення монастир-
ського комплексу дозволяє говорити про вплив східнохристи-
янських традицій [2, 8].

Проведені в регіоні Середнього Подністров’я археологічні
розкопки вказують на масове поширення в XII–XIII ст. хрес-
тів, у тому числі енколпіонів, натільних іконок та інших пред-
метів християнського культу [1, 21]. Незважаючи на політич-
ний розгром краю в 993 р., згасання язичницьких культів

відбувається поступово. На деяких язичницьких капищах (міс-
тах-святилищах) виявляється культурний шар XII–XIII ст.
У малодоступних віддалених місцях містяться нові, правда, не -
великі за розміром святилища. В обряді поховань цього періоду
відзначаються ознаки релігійного синкретизму: наявність попе-
лясто-вугільної підсипки дна могильних ям, биті черепки у
ґрунтовій засипці; прикраси, що свідчать про проведення похо-
рону неодружених як весілля, присутність деяких особистих
речей померлого; спорудження кам’яних кромлехів навколо
могили; нетипові поховання, вчинені з порушенням християн-
ських канонів або в нетрадиційних місцях [4, 68]. Поряд з хрес-
тами й іконками знаходяться амулети і обереги [3, 25].

Таким чином, відтворена за даними історичних джерел кар-
тина християнізації краю виглядає традиційно двоякою. Ймо-
вірно, у витісненні язичницьких вірувань зіграло свою роль
політичне насильство, а прийняття християнства для широких
мас населення і його політичної верхівки було багато в чому
вимушеним. Однак сильний вплив чернечої духовної традиції
мав більш глибокий вплив на культуру і ментальність. Втім,
питання про ізольованість монастирського життя і його, ймо-
вірно, іноетнічних на початкових етапах носіїв від решти насе-
лення регіону вимагає свого подальшого вивчення.
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