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Дослідження історії християнської Церкви
в Х–ХVІІ ст. на сторінках Наукового щорічника
“Історія релігій в Україні” (2010–2020)
Узагальнено проблематику досліджень історичного розвитку християнства на українських теренах протягом Х–ХVІІ ст., яка висвітлювалася на сторінках Наукового щорічника
“Історія релігій в Україні”. Визначено ступінь зацікавлення науковців до вивчення процесів
християнізації українських земель.
Виділено публікації, присвячені церковній злуці українських ієрархів з Апостольським
престолом 1596 р. Звернено увагу, що серед істориків немає одностайної думки щодо позитивних чи негативних наслідків унії для подальшого розвитку Української церкви.
Охарактеризовано статті, в яких розкриваються причини розриву між патріархами Східних
церков з Московською митрополією та відновлення цих контактів з 1589 р. Підсумовано
результати студій ролі православних церковних братств у суспільному житті XVI–XVIІ ст.
Ключові слова: публікації, статті, дослідження, Науковий щорічник “Історія релігій в
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Oleksandra Kyrychuk
Scientific Yearbook “History of Religions in Ukraine” as a platform for studying the
historical development of Christianity in Ukraine in the 10th–17th centuries (2010–2020)
The problems of research of the historical development of Christianity in Ukraine during the 10th –17th
centuries, which were covered on the pages of the Scientific Yearbook “History of Religions in
Ukraine”, are studied and generalized. The degree of interest of scientists in studying the processes
of Christianization of Ukrainian lands is determined. It is noted that historians of early Christianity
tried to move away from the authority of famous Soviet scholars of the 20th century and to offer
their own vision of the problems of forming a Christian cult in Kyivan Rus and the Galicia-Volhynia
state, focusing on the inherent Ukrainian features associated with their own traditions.
There are highlighted publications devoted to the study of the complex political game of
European rulers and church hierarchs around the union projects of the 15th–17th centuries in which
the Ukrainian Church was involved: at the Council of Constance in 1418, the Council of Florence
in 1439, the Councils of Novgorod in 1588 and 1596, the Council of Lviv in 1591 and the Council
of Brest in 1596.
It is noted that among the authors of publications in the collection “History of Religions in
Ukraine” there is no unanimous opinion about the positive or negative consequences of the Brest
Union for the further historical development of the Ukrainian church. The peculiarities of research
on the history of the union Lviv-Halych-Kamyanets eparchy of the 18th century are pointed out.
The publications in which the reasons for the rupture of communication between the patriarchs of
the Eastern Churches with the Moscow Metropolitanate and the resumption of this communication
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from 1589 are analyzed. Articles are identified and researched in which the connection between
Orthodoxy and the basics of the military-knightly code of the Cossacks is studied. Investigations
devoted to the study of the role of Orthodox church brotherhoods in the social life of the 16th–17th
centuries are generalized.
Keywords: publications, articles, research, Scientific Yearbook “History of Religions in Ukraine”,
Early Christianity, Union, Orthodoxy, Catholicism

Постановка проблеми. 1991 року, з метою розширення науково-дослідної
роботи з питань історії релігії та сакрального мистецтва, забезпечення належних умов для вивчення релігійного руху в Україні та його впливу на духовний
розвиток українського народу, тодішнім директором Львівського музею історії
релігії Володимиром Гаюком засновано Науковий щорічник “Історія релігій в
Україні” [33]. Велика заслуга в тому, що цей видавничий проєкт став успішною
платформою для консолідації релігієзнавців, належить д. і. н., проф. Ярославові
Дашкевичу та засл. діячу науки і техніки, д. філос. н., проф. Анатолієві Колодному,
які активно підтримали таку ініціативу. Всебічне сприяння її реалізації інституціями НАН України, у яких працювали ці відомі вчені (Я. Дашкевич – керівник
Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім.
М. Грушевського, А. Колодний – завідувач Відділення релігієзнавства Інституту
філософії ім. Г. Сковороди), й визначило співзасновників видання. У 2010 р. науковий щорічник отримав державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України
(№ 17299-6069Р, серія КВ)1, а 28 грудня 2017 р., згідно з наказом Міністерства
освіти і науки України № 1714, його включено до переліку фахових видань з історичних спеціальностей2.
1
У 2010–2015 рр.: Історія релігій в Україні: наук. щорічник / упоряд. О. Киричук,
М. Омельчук, І. Орлевич; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії
(далі – ЛМІР). Львів: вид. від. ЛМІР “Логос”. 2010. Вип. 20. Кн. I. 936 с.; Кн. ІІ. 782 с.
2011. Вип. 21. Кн. І. 782 с.; Кн. ІІ. 666 с.
2012. Вип. 22. Кн. I. 782 с.; Кн. ІІ. 662 с.
2013. Вип. 23. Кн. I: Історія. 834 с.; Кн. ІІ. 652 с.
2014. Вип. 24. Кн. I. 808 с.; Кн. ІІ. 642 с.
2015. Вип. 25. Кн. I. 656 с.; Кн. ІІ. 540 с.
У 2016 р.: Історія релігій в Україні: наук. зб. світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / за заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. Львів: Інститут релігієзнавства – філія ЛМІР, вид. від. “Логос”, 2016. Вип. 26. Ч. 1: Церковна історія. 734 с. Ч. 2 і 3:
Філософія, соціологія, політологія релігії. Сакральні пам’ятки. 686 с.
2
У 2017 р.: Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / за заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
НАН України (далі – ІУАД НАН України); Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
(далі – ІФ НАН України); КЗ ЛОР “Львівський музей історії релігії” (далі – ЛМІР). Львів:
вид. від. ЛМІР “Логос”, 2017. Вип. 27. Ч. 1. 716 с.; Ч. 2. 540 с.
У 2018 р.: Історія релігій в Україні: наук. щорічник / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич,
М. Омельчук; ЛМІР; ІУАД НАН України; ІФ НАН України. Львів: вид. від. ЛМІР “Логос”,
2018. Вип. 28. Ч. I. 608 с.; Ч. II. 630 с.
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Сьогодні в цьому збірнику наукових праць публікують результати своїх
студій дослідники з усіх регіонів України, а також з Польщі, Білорусі, Литви,
Словаччини та інших країн. Хоча тематика збірника охоплює широке коло питань
конфесійного розвитку з найдавнішого періоду і до сучасності, особливо важливе
значення мають статті, у яких висвітлюються різні аспекти історії християнства
на українських землях протягом Х–ХVІІ ст.
Стан дослідження проблеми. Попри актуальність публікацій Наукового щорічника “Історія релігій в Україні”, зокрема тих, що розглядають запровадження й
утвердження християнства в Київській Русі кінця Х–ХІ ст., його еволюцію впродовж ХІІІ–ХV ст., конфесійні трансформації ХV ст. та міжконфесійні протистояння в ХVІІ–ХVІІІ ст., згадане наукове видання досі не стало обєктом наукововго
узагальнення. Виняток складають деякі публікації Ю. Волошин, А. Киридон,
Л. Филипович. У даній статті вперше зроблено спробу комплексного аналізу
означених здобутків згаданого наукового видання.
Мета статті – проаналізувати й узагальнити проблематику досліджень розвитку християнства на українських теренах протягом Х–ХVІІ ст., представлених на
сторінках Наукового щорічника “Історія релігій в Україні”.
Чимало статей історичної тематики засвідчують тенденцію до посилення
зацікавлення науковців витоками українського християнства. Авторами збірника здійснена спроба історичної реконструкції християнізації Придністров’я
(Д. Гордієнко [13]). Наведено певні аргументи на користь гіпотези про існування
ранньохристиянських печерних монастирів ще до офіційного запровадження
християнства в Давньоруській державі 988 р. та підсумовано основні наукові здобутки у вивченні скельного монастиря в літописній Бакоті XI–XIV ст. (О. Киричук
[21]). Обґрунтовується, що помітну роль у процесах християнізації українських
земель відіграло Подунав’я, яке з античних часів перебувало в орбіті впливу
Римської та Візантійської (з IV ст.) імперій, а в середньовіччі стало форпостом
християнства на прикордонні з ісламським світом (І. Верховцева, О. Пригарін
[11]). Розглянуто перші відомості у письмових джерелах про християнство на
Русі (починаючи з 840-х рр.), подано інформацію про хрещення русів після походу на Константинополь у 860 р. (Е. Пчелов [39]). Автори наукового щорічника
здебільшого дотримуються думки, що до Х ст. Візантія не проводила централізованої місії на Русі, а сам християнський елемент руського суспільства був досить
розрізнений і незначний.
Слід зазначити, що історики раннього християнства намагалися звільнитися від
тяжіння авторитету знаних радянських науковців ХХ ст. і запропонувати власне
бачення проблем формування християнського культу в Київській Русі та ГалицькоУ 2019–2020 рр.: Науковий щорічник “Історія релігій в Україні” / за заг. ред. О. Киричук,
І. Орлевич, М. Омельчук; ЛМІР; ІУАД НАН України; ІФ НАН України. Львів: вид. від. ЛМІР
“Логос”.
2019. Вип. 29. 372 с.
2020. Вип. 30. 288 с.
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Волинській державі. Так, Ю. Брюховецька, Є. Харьковщенко і Л. Мельник
вважають, що київське християнство Х–ХІІІ ст. мало низку притаманних лише
йому рис, які відрізняли його ідеологію і практику від тогочасних візантійської і
римської Церков і які опиралися на ідеали, накреслені митрополитами Іларіоном
і Климентом Смолятичем. Ці особливості, на переконання Є. Харьковщенко,
заклали підвалини культури нового типу, побудованої на взірець візантійськосхідної та римсько-західної, але зі своїми глибоко оригінальними місцевими
відмінностями, пов’язаними із власними традиціями [48]. Ю. Борейко висловлює
міркування, що, на відміну від візантійського “цезаропапізму”, в Київській Русі
державно-церковні відносини мали ознаки концепції “симфонії влад”, оскільки
Церква брала діяльну участь у державних заходах (як-от миропомазання князя
на владу, князівські з’їзди, молебні за перемогу над печенігами та половцями),
була хранителем і гарантом договорів між правителями окремих князівств, посередником у вирішенні міжусобиць, а також морально впливала на князівську
адміністрацію через заклики “правити по совісті” [5, с. 145]. Водночас, на відміну
від Католицької церкви, яка після падіння Римської імперії в V–VIII ст. виконувала
функції світської й духовної влади, Церква Київської Русі не перебрала на себе
повноваження держави.
В окремих публікаціях розкривається роль києворуської релігійної еліти у
формуванні образу Святого Києва як духовної столиці Східної Європи та релігійного центру (Нового Єрусалиму) слов’ян візантійського обряду, поширення
культу Бориса і Гліба в Галицько-Волинській Русі, обрання митрополитом київським русина Іларіона [34]. На основі патристичних творів періоду Київської
Русі В. Стеценко і Р. Галуйко виділяють соціокультурні чинники, які детермінували своєрідність зародження і розвитку києворуської релігійно-філософської
думки [44].
Характеризується також рання агіографічна література [46]. Дослідження трьох
фрагментів текстів Києво-Печерського патерика дозволили харківському вченому
Г. Панкову реконструювати тип аскетичної думки в її міфопоетичній модифікації,
визначити агіографічний міф як соціокультурний канал презентації і трансляції
аскетичної ідеології українського православ’я з її регулятивним механізмом.
Підкреслюється, що регулювання життя аскета з боку християнської традиції
відбувалося через вироблення механізму самоконтролю в духовній боротьбі
проти морального занепаду через грошолюбство, марнославство, ненависть до
ближнього [36].
Заслуговує уваги оприлюднення у щорічнику результатів наукового обстеження
графіті ХІІ–ХІІІ ст. В. Корнієнком. Епіграфічний аналіз графіті на фасаді храму
Спаса на Берестові, проведений дослідником у 2008–2009 рр., дав змогу заперечити загальноприйняту тезу, що тут мовиться не про участь дияконів у язичницьких святах, а про їхнє прочанство до Єрусалиму. Вивчення шести молитовних
написів у Кирилівській церкві та Софії Київській допомогло ідентифікувати ім’я
священника цих храмів Мартина [24].
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Більшість авторів збірника осмислює церковні процеси в Україні ХІ–ХІV ст.
у європейському контексті. Зокрема простежуються руські зв’язки з Римом у
ранньому середньовіччі, коли українська земля стала місцем перебування папвигнанців. Головний охоронець фондів Нікопольського музею І. Анцишкін обстоює позицію, що Херсонес Фракійський на Кримському півострові був місцем заслання римських понтифіків св. Климентія і Мартина Сповідника і що київському
князю Володимиру дісталася лише “чесна глава” Климента, яку було покладено
в Десятинній церкві [2, с. 21]. У статті М. Гусар показано специфіку сприйняття
церковного розколу 1054 р. в середовищі західноєвропейських інтелектуалів другої половини ХІ ст., описано спроби подолання конфлікту на прикладі взаємин
між представниками Західної та Східної церков [19].
Привертають увагу й численні розвідки В. Любащенко. В одній з них на
матеріалі свідчень Козьми Празького викладається гіпотеза про наявність у
Галицько-Волинській Русі IX ст. церковної структури, юрисдикційно пов’язаної
з католицьким Празьким єпископатом, а також досліджується діяльність митрополита Кипріяна на Волині в ХІV ст. [27]. В іншій статті цієї авторки знаходимо
опис церковних рукописів княжої доби, віднесених в історіографії до ГалицькоВолинської Русі XII–XIV ст., що зберігаються в європейських архівних, бібліотечних і монастирських колекціях (з-поміж іншого з’ясовано питання локалізації,
датування і палеографії списків “Перенесису” Єфрема Сирина XIII – початку
XVII ст.) [25]. Критично проаналізувавши ранньохристиянські джерела, передовсім апокрифи, В. Любащенко доходить висновку про існування релігійних єресей
на землях Київської митрополії, особливо богомильства, яке генетично корелює
з розповсюдженими в Європі рухами патеренів, катарів, альбігойців [28].
Коментуються концепції науковців щодо запровадження та ролі християнства
в Україні, репрезентовані на сторінках львівських греко-католицьких історикоцерковних видань у міжвоєнний період [45].
Цікавим є напрацювання польського історика М. Гомулки про обставини заснування та ліквідації Луківської єпархії 1254–1257 рр. Встановлено, що вона
з’явилася внаслідок реалізації політичних устремлінь Римського престолу щодо
місійної діяльності серед ятвягів-язичників, а також планів герцога Кракова
і Сандомирії Болеслава V Сором’язливого, мазовецького князя Земовіта І і
Казимира І Куявського. Окремо обговорюються інтереси князя Данила Галицького.
Пояснено також мотиви підпорядкування Луківської єпархії архієпископові Гнезна
і вибір кандидатури францисканського священника Варфоломія з Праги. Вчений
стверджує, що процес створення єпископства припинився 1257 р. через інтриги
й дипломатичні контракції Тевтонського ордену [57, c. 10].
Зупинимося й на роботах М. Хом’яка, темою котрих є складна політична гра
європейських правителів навколо унійних проєктів ХV ст., до яких була заангажована Українська церква (Констанцький собор 1418 р. і Флорентійський собор
1439 р.). Автор розглядає місію київського митрополита Григорія Цамблака
крізь призму політичних містифікацій, за якими видно спробу не допустити
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розгортання діяльності Тевтонського ордену на литовсько-руських землях [50].
Науковець визначає методи реалізації постанов Флорентійського собору 1439 р.
в Київській митрополії, а також проблемні питання статусу митрополита Ісидора
після прийняття унії [51].
Студії історії розвитку християнства на українських землях Х–ХV ст. заклали
основу для поглибленого аналізу передумов і наслідків Берестейської унії.
Власне в контексті передумов цієї церковної злуки І. Сидор вивчає причини
розірвання контактів між патріархами Східних церков та Московською митрополією після самовільного проголошення останньою своєї незалежності в 1439 р.
У статті зроблено висновки, що відновлення цих зв’язків було однією з причин
проголошення Московського патріархату в 1589 р. [41]. Розгортаючи цю тезу,
І. Анцишкін пише, що підпорядкування Української церкви Москві започатковано грамотою патріарха Йоакима 1688 р., за якою Січ змушена була обирати
священників лише з Межигірського монастиря [1].
Окрему групу становлять публікації, в яких продовжується всебічне осмислення догматичних аспектів, пов’язаних із Берестейським собором 1596 р. Скажімо,
Л. Квасюк, глибоко вникнувши в суть твору Іпатія Потія “Унія греків з костелом
Римським” (Вільно, 1595), з’ясовує погляди цього видатного полеміста на догмати
про походження Святого Духа, чистилище, зверхність римського пастиря, календар, антихриста тощо [20]. О. Чиркова кидає світло на мету східноєвропейської
подорожі константинопольського патріарха Єремії ІІ, ознайомлює зацікавленого
читача зі змістом листа папи римського Климента VIII до польського короля
Сиґізмунда ІІІ від 3 квітня 1599 р. [54].
Зіставивши дискусійні позиції Петра Скарги та Христофора Філалета,
Г. Охріменко доводить, що в полеміці між православними та католиками
зіткнулися дві різні концепції щодо ролі Церкви та значення унії для неї. У
дискусіях про примат пап у Вселенській церкві, про моральну неосвіченість
вищого православного духовенства, про вибір віросповідання та обряду в
Православній церкві “виявилися дві системи есхатологічних уявлень, які в
XVI ст. вже глибоко вкоренилися в західній та православній культурних традиціях”. Це, своєю чергою, унеможливлювало для католиків і православних
їхнє порозуміння через перехід від взаємних монологічних обвинувачень до
продуктивного діалогу [35].
Наголосивши, що Берестейська унія продемонструвала відхід від середньовічного католицького універсалізму з його вимогою абсолютної інкорпорації
православних у Католицьку церкву, Л. Гурська пов’язує готовність Ватикану на
певні поступки (наприклад, збереження православних обрядів) з новим імпульсом
після втрат католицизму в результаті європейського реформаційного руху [17].
Особливе місце в багатьох випусках щорічника “Історія релігій в Україні”
посідають праці І. Скочиляса, який після захисту докторської дисертації став
членом редакційної колегії наукових збірників Інституту релігієзнавства ЛМІР.
Описуючи передумови Берестейської унії, цей видатний історик Церкви інтер47
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претує Львівський собор 1591 р. як спробу тогочасного київського митрополита
Михайла (Рагози) підпорядкувати своїй духовній юрисдикції Львівську єпархію (у
статусі митрополичого намісництва) та поширити свою владу на терени Руського
воєводства й Поділля. Водночас учений вказує, що короткотермінові пастирські успіхи Рогози не мали подальшої перспективи, адже після проголошення
Берестейської унії 1596 р. його позиції у Львівському владицтві, яке залишилося
вірним православʼю, остаточно похитнулися [43].
Продовжуючи розгляд проблематики, широко висвітленої у фундаментальній монографії “Галицька (Львівська) єпархія XII–XVII століть. Організаційна
структура та правовий статус” (2010), І. Скочиляс в одній із подальших своїх
публікацій зосередився на повноваженнях місцевих архиєреїв. На його думку, ці повноваження визначалися, “з одного боку, канонічним і звичаєвим
правом, світським законодавством і суспільно-політичними практиками, а з
іншого – уявленнями духовенства і мирян про єпископа як намісника апостолів на землі, духовного батька, адміністратора та, в пізніші часи, як етнарха,
який репрезентував руську (українську) етноконфесійну спільноту в межах
місцевої Церкви” [42, с. 142]. Історик також акцентував на тому, що єдність
Галицької (Львівської) єпархії протягом середньовіччя й ранньомодерного
періоду забезпечувалася не тільки територією, але і спільністю києвохристиянської традиції, слов’янсько-візантійського обряду та еклезіальної пам’яті
про минуле [42, c. 143].
Т. Гриневич коротко характеризує погляди польських авторів міжвоєння на
Берестейську церковну унію XVI ст.: В. Собеський трактує її як прагнення польської еліти і Сиґізмунда ІІІ позбавити руське населення Речі Посполитої впливів
московського та константинопольського патріархів, що були речниками політики
царської Москви та султанського Стамбула [14, c. 39]; В. Конопчинський – як
наслідок планів виходу до Чорного моря з боку Речі Посполитої [14, c. 39] та невдоволення “претензіями Царгороду на отримання оплат за висвячення єпископів” з боку Православної церкви [14, c. 41]; М. Бобжинський і К. Ходиніцький –
як єзуїтський проєкт об’єднання усіх християн Речі Посполитої в єдиній
Католицькій церкві та як поміст на місійному шляху в Московській державі
[14, c. 39]; Я. Волінський – у контексті екуменічних заходів Римської курії й
папи Григорія ХІІІ [14, c. 40]; А. Брюкнер – у контексті намагань православного духовенства отримати доступ до місць у сенаті Речі Посполитої [14, c. 41].
Український дослідник зауважує, що більшість науковців міжвоєнної Польщі
уважала, що унія не лише не виконала завдання релігійного об’єднання, а навпаки – привнесла розкол у руське суспільство, вороже налаштувавши щодо
Польщі те населення, котре залишилося вірне православ’ю [14, c. 43]. В інших
статтях Т. Гриневича читаємо про бачення церковної злуки 1596 р. польським
істориком Павлом Ясєніцою [15], а також про пошуки польською міжвоєнною
історіографією причин релігійних конфліктів між поляками та українцями після
Люблінської унії 1569 р. [16].
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Назагал серед авторів публікацій у Науковому щорічнику “Історія релігій”,
які займаються тематикою Берестейської унії, немає одностайності в оцінці її
значення (позитивного чи негативного) для подальшого історичного розвитку
Української церкви.
Польська дослідниця Д. Вереда висновує, що прийнявши унію, єпископи
Львівської єпархії стали активними учасниками суспільного і релігійного життя
Львова, “прокладаючи шлях до поступу Західної цивілізації на Схід” [58, c. 143].
І. Паславський обстоює дискусійне твердження, що історичним типом української релігійності є уніатство, яке найбільше відповідає змаганням українців
до синтези східних і західних церковних традицій [37]. В. Бабенко називає
другу половину ХV – ХVІ ст. на українських землях періодом “тихої” унійної
революції, що на межі ХVІ–ХVІІ ст. “повільно переросла в Перше Українське
Відродження, набуваючи власного голосу і виходячи за рамки ісихастського
принципу мовчазного спостереження за дійсністю”. Через певні драматичні обставини історії Українська православна церква формально була відокремленою
від Унійної й навіть фактично підпорядковувалася московському православ’ю,
“та в дійсності ще протягом майже століття, аж поки затхлий дух Московської
церкви не отруїв все живе в її тілі, вона залишалась носієм тієї уніатської традиції, яка була закладена митрополитом-реформатором Петром Могилою” [4,
с. 80]. Автор нагадує, що значення уніатства в історії світового християнства
все ще недооцінене й не введене до загальної культурної парадигми духовнорелігійного життя Європи [4, с. 78]. С. Кияк, розкриваючи особливості розвитку
і процес становлення інституційно-еклезіологічної ідентичності Української
греко-католицької церкви у XVIII ст., узагальнює історичний досвід буття українського католицизму як національного релігійного феномена, започаткованого
берестейськими актами [22].
Натомість деякі інші історики Української церкви цього періоду пишуть
про етноконсолідаційну та культуротворчу функцію православ’я в ПольськоЛитовській державі впродовж усього ХVІІ ст. Такої думки, зосібна, дотримується Л. Гурська [17]. У розвідках Л. Якиминської [56] та О. Савчука [40] йдеться про вплив православ’я на релігійне життя козацького війська. О. Савчук
констатує, що релігійність була важливою засадою військово-лицарського
кодексу козаків [40, с. 76].
Вивчення минулого унійної Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії періоду
XVIII ст. неможливе без урахування різних історико-релігійних контекстів. Серед
студій локального характеру виокремлюється група текстів про роль православних
церковних братств у суспільному житті XVI–XVIІ ст.: львівського Успенського
(М. Грищук; О. Матковська; Л. Москальова, І. Яковенко, В. Чорна; М. Міщенко;
В. Педич, Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак); Куликівського і Крехівського
Львівської єпархії (Б. Лоренс); братств Холмської єпархії (С. Дмітрук); Богоявлення
Господнього і Хрестовоздвиженського Луцької єпархії (Б. Лазорак). Дослідники
зазначають, що ці конфратернії протистояли Католицькій церкві та унії, водно49
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час виступаючи за реформування православ’я з огляду на нові історичні реалії
XVI–XVII ст., а їхні самостійність і самоуправління сприяли зростанню національної свідомості населення, згуртуванню навколо спільної мети, культурних
і духовних інтересів українського народу (М. Міщенко [31]). Людмила Гурська
і Леся Гурська звертають увагу на видавничу діяльність православних братств,
спрямовану на формування національної самосвідомості та захист української
православної духовності [18]. З’ясовується ступінь дослідження розвитку церковних братств в інтерпретації української, російської (В. Менько) та європейської
(О. Киричук) історіографії.
Отже, протягом 2010–2020 рр. Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”
став доволі потужною платформою для публікації результатів наукових студій у
різних сферах релігієзнавства, історії духовної культури, сакрального мистецтва.
З-поміж значної кількості статей, присвячених різноманітним аспектам історичного розвитку релігій, важливе місце займають роботи, у яких висвітлюються
питання еволюції християнства на українських теренах впродовж Х–ХVІІ ст.
Дослідження науковцями християнізації українських земель відбувалося шляхом залучення письмових джерел ІХ–XIV ст., що зберігаються в європейських
архівних, бібліотечних і монастирських колекціях, вивчення археологічних, архітектурних, зображальних та епіграфічних пам’яток, аналізу ранньої агіографічної
літератури тощо. Представлена на сторінках цього збірника історична ретроспектива сягає формування культу святих та зародження релігійно-філософської
думки в Київській Русі. Заслуговують на увагу праці, в яких обґрунтовується
думка про те, що державно-церковні відносини в Київській Русі мали ознаки
концепції “симфонії влад”.
У статтях наукового щорічника також розглядаються різні вияви зв’язків
з Римом періоду Середньовіччя: заснування й ліквідація Луківської єпархії в
юрисдикції гнезненського архієпископа (1254–1257); гіпотеза про існування
в Галицько-Волинській Русі IX ст. церковної структури, ієрархічно пов’язаної
з католицьким Празьким єпископатом; діяльність митрополита Кипріяна на
Волині у ХІV ст. На підставі критичного осмислення апокрифів зроблено
висновок про можливість побутування на землях Київської митрополії релігійних єресей, що корелювали з європейськими рухами патеренів, катарів,
альбігойців.
Опрацьовані матеріали з історії розвитку християнства на українських землях протягом ХV–ХVІ ст. заклали основу для поглибленого аналізу передумов
Берестейської церковної унії 1596 р. Цікавими є роботи, в яких з’ясовуються
обставини розірвання контактів між патріархами Східних церков і Московською
митрополією після самовільного проголошення останньою церковної незалежності в 1439 р., а також причини відновлення цих контактів та заснування
Московського патріархату в 1589 р. Наукове значення мають і розвідки, темою
яких стала складна політична гра європейських правителів навколо унійних
проєктів ХV ст.: на Констанцькому соборі 1418 р., Флорентійському 1439 р. і
50

І. Релігійні процеси в історичному розвитку

Львівському 1591 р. Підкреслюється, що Берестейська унія продемонструвала
відхід від чистого середньовічного католицького універсалізму з його вимогою
абсолютної інкорпорації православних у Католицьку церкву. І хоча серед авторів публікацій немає одностайності щодо векторності впливу Берестейської
унії на подальший розвиток Української церкви, більшість із них вважають,
що роль і місце уніатства в історії світового християнства залишаються недооціненими і потребують перегляду й інтегрування в загальне культурне тло
духовно-релігійного життя Європи.
Надзвичайно інформативними виявилися також результати локальних дослід
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