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НОВГОРОДСЬКА АРХІМАНДРИТІЯ В ПРАЦЯХ В. ЯНІНА

Сучасні російські історики наголошують на тому, що серед-
ньовічний Новгород завжди привертав увагу багатьох науко-
вих шкіл. Для одних він цінувався як батьківщина російської
монархії, а для інших став символом республіканських
устремлінь і колискою вічової демократії. Дослідження новго-
родської архiмандритії відображене в працях російського істо-
рика В. Л. Яніна [1, 2, 3, 4].

Вважається, що економічне зростання Новгорода у ІX – на
початку XІІ ст. призвело до торжества у ньому відцентрових
стосовно Києва тенденцій, до боротьби за політичну незалеж-
ність, що у 1136 р. дозволило боярству Новгорода в результаті
успішного повстання позбавити князя верховної влади й ство-
рити боярську республіку на чолі з посадником, який обираєть-
ся на віче. Надалі інститути республіканської влади прогресу-
вали, посилюючи з першої половини XІІ ст. політичну
своєрідність Новгорода [4, 11].

Як вважав російський історик В. Янін, заміна титулатури
настоятелів Юріївського монастиря з ігумена на архімандрита
свідчила б про підвищення статусу монастиря, якщо б вживали
термін “юріївський архімандрит”, однак офіційним титулом був:
“архімандрит новгородський”. Поряд з князем, посадником,
тисяцьким, архієпископом новгородський архімандрит входив
в п’ятірку вищих державних службовців.

На відміну від ігумена, новгородський архімандрит обирався
представниками світської та духовної влади міста. В 1230 р. під
час народного виступу архімандрита Саву було знято з посади,
його місце посів ігумен Хутинського монастиря Арсеній. Однак
щодо титулу ігумен В. Янін посилаючись на літопис від 1270 р.:
“Преставися Варлаамь, игумен святого Георгия, архимандрит
новгородский” зазначив, що титул “ігумен” означає відношення

настоятеля до певної братії, а “архімандрит” – відношення до
соціальної та міської структури міста [4, 100].

Титул “архімандрит” виник y V ст. у візантійській церкві.
Даний титул належав єпископському чиновнику, який здійсню-
вав нагляд за монастирями єпархії. Пізніше титул трансформу-
вався в інший – “великий сакеларій”, а титул “архімандрит”
став почесним і надавався настоятелю великого монастиря
[4, 102].

Дослідник середньовічної історії Великого Новгорода
В. Янін виділив три особливості “новгородської архімандритії”.
По-перше, обрання архімандрита Юріївського монастиря на
віче. По-друге, обмеженість термінів архімандритства. По-
третє, архімандрити залишалися ігуменами монастирів, настоя-
телями яких вони були до обрання [4, 103].

Архімандритія виступала регулятором відносин між бояр-
ством та архієпископією. Бояри засновували монастирі не тіль-
ки як духовні центри, але як і своєрідні “репозитарії”. Вони,
надававши монастирям значні земельні та людські ресурси роз-
раховували у випадку економічних проблем на отримання своїх
“вкладів” [4, 108].

На думку В. Яніна, своєрідним є інститут архімандритії в
Новгороді, що як і в інших містах Русі, виник у колишньому
князівському монастирі наприкінці XІІ ст. під час ігуменства
Саватія (1194–1226). Саме завдяки дослідженням В. Яніна ця
організація вивчена досить докладно. У Новгороді архімандрит
обирався на віче. Термін його перебування на посаді обмежу-
вався, й ігумени новгородських монастирів змінювали один
одного у цьому статусі, при цьому зберігаючи ігуменство у
своєму монастирі. Крім того наголошується, що новгородська
архімандритія була незалежна й від новгородського архієпис-
копа [4, 126].

Відповідність “новгородської” і “юр’євої” архімандритії, дек-
лароване літописними списками “новгородських архімандри-
тів” (ці списки відкриваються іменем Кіріака, ігумена першої
чверті XІІ ст.), спостерігається впродовж усього періоду XІІІ–
XV ст. Водночас принципова протилежність термінів “новго-
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родський архімандрит” і “ігумен Св. Георгія” добре відчувалася
новгородським літописцем, який у рамках розповіді про події
XІІІ ст. не користується цими термінами як синонімами; зокре-
ма він не поєднує їх у єдиний термін “архімандрит Св. Георгія”,
що було б природно при повній їхній тотожності [4, 126-127].

Крім того, В. Янін підсумовує, що “новгородські архімандри-
ти” становили категорію міських вічових магістратів (поряд з
такими загальновідомими магістратами як посадники або
тисяцькі), а Юр’єв монастир був їхньою резиденцією. Іншими
словами, не ігуменство в Юр’євому монастирі надавало право
на володіння титулом “новгородський архімандрит”, а обрання
в архімандрити надавало обраному священнослужителю новий
статус у вигляді “юр’євого ігуменства”.

Зробивши такий висновок, В. Янін порушує питання про
природу посади “новгородського архімандрита”, про ту систему,
на яку ця посада спиралася і яку вона вінчала. Окремі аспекти
цієї проблеми можуть бути пояснені порівняно легко. Так, без-
сумнівно, в основі особливого статусу Юр’єва монастиря
лежать відносини ктиторства [2, 60]. Приклади незалежності
окремих монастирів від місцевих архієреїв відомі, і в більшості
випадків ця незалежність обумовлена початковим підпорядку-
ванням монастиря його ктитору. 

Як вважає В. Янін, Юр’єв спочатку був князівським монас-
тирем, і у процесі розвитку боярської республіки право юрис-
дикції над ним мало було перейти до міста. Вічова виборність
“новгородського архімандрита” є свідченням незалежності від
новгородського архієпископа й цієї посади, і самого Юр’єва
монастиря. Однак якщо прийняти зауваження багатьох дослід-
ників про те, що термін “новгородський архімандрит” виражає
відношення до цієї посади й інших новгородських монастирів,
то, ставлячи архімандрита на чолі новгородських ігуменів, тим
самим слід визнати існування незалежної від архієпископа
організації новгородського чорного духівництва [4, 126-127].

На першому етапі формування новгородської монастирської
системи, коли монастирів було мало і вони ще не зміцніли мате-
ріально, архімандритія, очевидно, відіграла не дуже помітну

роль. Однак приблизно з рубежу XІІІ–XІV ст. ситуація вирі-
шальним чином змінюється. Протягом XІV– початку XV ст.
спостерігається процес різкого збільшення числа новгород-
ських монастирів, переважна більшість яких виникає на основі
боярського ктиторства [4, 127].

Крім того, розглядаючи взаємодію між Новгородом і Пско-
вом у контексті церковних відносин, В. Янін викладає досить
оригінальну точку зору на новгородсько-псковські взаємини.
Висловивши думку, що у 1137 р. Псков остаточно звільнився
від влади Новгорода, автор навів цілий ряд доказів на користь
думки про те, що незалежність Пскова у наступний час продов-
жувала зміцнюватися. Основний висновок В. Яніна зводиться
до того, що протягом XII – першої половини XIV ст., Псков не
виявляє навіть найменших ознак політичної залежності від
Новгорода [4, 165].

Отже, продовжуючи історичний дискурс щодо новгород-
ських архімандритів, сучасні дослідники дійшли до висновку,
що не ігуменство в Юр’євому монастирі надавало право на
володіння титулом “новгородський архімандрит”, а обрання в
архімандрити надавало обраному священнослужителю новий
статус у вигляді “юр’євого ігуменства”.
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