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Анотація. У статті на основі історичного фактичного матеріалу підт-
римується концепція орієнтації слов’янської освіти на візантійську традицію. 
До положень, підтверджуючих цю концепцію, належать такі факти: широке 
розповсюдження візантійської книжно-письмової спадщини, орієнтація на візан-
тійську монастирську традицію, так звана «домашня» освіта, основний метод 
якої – начитування книжниками духовної літератури тощо. 

Ключові слова: візантійська традиція, Київська Русь, Києво-
Печерська Лавра, житія святих  

Постановка проблеми у загальному вигляді. Дари древньої Візантії на-
шим предкам-слов’янам, найбільшими з яких були православ’я і писемність, 
стали основним фактором становлення Київської Русі, яка до часів татаро-
монгольської навали мала визначних правителів, розвинуту систему церковного 
управління, храми і монастирі, літературу (як перекладну, так і оригінальну майже 
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у всіх жанрах), мистецтво, своїх національних святих. У істориків прийнято ділити 
минуле на періоди, вирізняючи своєрідність кожного з них. Слідуючи цьому 
принципу, ми ставимо за мету дослідити особливості впливу в домонгольський 
період візантійської традиції на освіту Київської Русі. 

Аналіз останніх джерел чи публікацій. Історичне становлення Києво-
Печерської Лаври, її святині та житія святих дослідив В.А. Дятлов [2]. Житійний 
матеріал печерських отців ґрунтовно проаналізував Ю.А. Артамонов [1]. Питання 
ієротопії або створення сакрального простору (від грецьких слів «ієрос» (священ-
ний) та «топос» (місце) ряд вчених вивели нове поняття – «ієротопія») між Печер-
ською обителлю та Афоном підняв у своїй праці М.М. Нікітенко.    

Виклад основного матеріалу. На духовно-культурний зв'язок з Візантією 
вказує перш за все те, що просвітителями слов’ян були візантійські ченці, рівноа-
постольні Кирило і Мефодій, які в ІХ ст. створили старослов’янську мову (що була 
східно-болгарською по своїй діалектичній основі) і алфавіт (кирилицю). Як літера-
турна мова старослов’янська з деякими змінами проіснувала на теренах Київської 
Русі аж до XVIII століття, а як богослужбова – продовжує існувати і до цього дня.  

У 988 році князь Володимир прийняв християнство і Київська Русь стала 
спадкоємицею якщо не всієї, то принаймні більшої частини візантійської книжно-
письмової спадщини, перекладеної з грецької на старослов’янську мову у Великій 
Моравії, Болгарії та Чехії. Крім богослужбових текстів, наші предки отримали 
змогу читати, наприклад, «Лествицу» преподобного Іоанна Лєствічніка, твори 
таких святих як Василій Великий, Іоанн Златоуст, Єфрєм Сірін тощо. 

Деякі вчені вважають, що Київська Русь в освіті перейняла орієнтацію на ві-
зантійську монастирську традицію, важливою частиною якої було негативне 
ставлення до шкільної системи освіти, що вважалася оплотом язичництва і 
суєтної «еллінської» мудрості. Саме у зв’язку з вищенаведеною ідеєю в домон-
гольський період, а також протягом багатьох століть середньовіччя наші предки 
не мали шкіл і навчальних посібників у класичному розумінні. Їх функції виконува-
ли християнські тексти, які читали книжники. Таким чином, освіта була домаш-
ньою і носила «начитувальний» характер, в багатьох аспектах залежачи від 
бажання, можливостей доступу до книг і матеріальних можливостей самих учнів. 

Є й інша думка, згідно якої шкільна система освіти на східнослов’янських зе-
млях була заснована ще за часів князя Володимира. При цьому дослідники 
вказують на свідчення літопису, де говориться, що рівноапостольний князь «нача 
поимати у нарочитой чади дети и даяти на учение книжное». Крім того, завдячу-
ючи археологічним розкопкам, були знайдені, в першу чергу в Новгороді, берес-
тяні грамоти з вправами по письму, доски-цери з азбуками [3, ст. 272-375]. 

Ми переходимо до розгляду питання впливу візантійської традиції у контексті 
просвітницької діяльності Києво-Печерської Лаври, яка була заснована преподоб-
ними Антонієм і Феодосієм у 1051 році. Дослідник В.А. Дятлов стверджує, що 
розповсюдженою на той час у візантійському чернецтві традицією було житія у 
печерах [2]. Преподобний Антоній приніс з Афону цю чернечу традицію, заснува-
вши перший монастир Київської Русі. Проте відразу постає питання: чому два 
засновники? Справа в тому, що Антоній монастир не будував, провівши багато 
років у затворі. Його послідовник Феодосій був, так би мовити, будівничим, основ-
на заслуга якого – впровадження так званого «Студійського уставу», який згодом 
перейняли інші монастирі домонгольської Русі [1].  

Літописання в Печерському монастирі (статус «лаври» було надано київсь-
ким князем Андрієм Боголюбським у 1159 р.) тісно пов’язане з ім’ям преподобного 
Нестора Літописця, який, прийнявши в 17 років чернечий постриг, все життя 
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працював над «Повістю минулих літ» (останні події датуються 1113 роком). 
Преподобний використовував надбання попередників, імена яких поглинув час. 
Підтвердженням цієї думки є те, що опис подій в «Повісті» починається з V сто-
ліття, тоді як преподобний Нестор жив в XI столітті.  Крім того, з-під пера  першого 
історика Київської Русі вийшло «Житіє Феодосія Печерського» і «Сказання про 
Бориса і Гліба» [5].  

Протягом ХІ-ХІІ століть в Печерському монастирі записувалися повісті та пе-
редання про історію обителі та її подвижників, які в ХІІІ столітті ввійшли в Києво-
Печерський Патерик. Цей визначний пам’ятник патерикового жанру на 
слов’янському ґрунті зберігся в більш пізніх редакціях. Основу Патерика складали 
розповіді про печерських монахів, включені в послання єпископа Володимиро-
Суздальського Симона (помер у 1226 р.) до Полікарпа, який згодом став ігуменом 
Печерським; а також Полікарпа до ігумена Акіндіна [4]. 

На нашу думку, зародження «книжності» в Києво-Печерському монастирі 
слід пов’язувати з попередниками і, можливо, вчителями преподобного Нестора. 
Цілком ймовірно, що таким наставником був колишній митрополит Іларіон – 
високоосвічений автор «Слова о законе и благодати», який, залишивши митропо-
личу кафедру, приєднався до печерської братії. По одній версії, преподобний 
Нікон, святі мощі якого знаходяться в Ближніх печерах і який, згідно «Патерика 
Печерського», постригав у чернецтво, і був митрополитом Іларіоном. Інші вчені 
вважають, що митрополит Іларіон не змінював свого імені, знаходячи в тому ж 
таки «Патерику» згадку про те, що Іларіон допомагав переплітати рукописні книги 
[4]. Підтвердженням цієї версії є святі мощі преподобного Іларіона, що почивають 
у Дальніх печерах.  

Ще одним учителем Нестора міг бути і преподобний Феодосій Печерський, 
який, незважаючи на порівняно невелику літературну спадщину, у другій половині 
ХІ століття відіграв велику роль у розвитку і формуванні вітчизняної книжності. 
Феодосій написав два послання князю Ізяславу Ярославичу, ряд повчань про 
християнське життя, повчання келарю, а також «Молитва за вся крестьяны» і 
«Слово о казнях Божиих» [3, ст. 379]. Втім, хто ж насправді передав Нестору 
Літописцю «премудрість книжну», мабуть, так і залишиться до кінця нез’ясованим.  

Як житія святих [4], так і хронологічний літопис преподобного Нестора [5], 
хоч і описують житія співвітчизників або вітчизняну історію, за формою відповіда-
ють відповідним візантійськими літературним жанрам. У «Православній енцикло-
педії» ми знаходимо, що Нестор добре знав житія великих східних подвижників, 
зокрема Феодосія Великого і Сави Освященного. Вміло суміщаючи канон мона-
шеського житія з особистими враженнями, він створив вражаючий портрет Фео-
досія Печерського, рівного подвигам палестинських отців  [3, ст. 378].  Отже, 
безсумнівним є те, що преподобний Нестор був знайомий з візантійською літера-
турною традицією, хоча дискусійним залишається питання, чи знав він грецьку чи 
користувався лише перевідною літературою. 

Ще одним підтвердженням впливу візантійської традиції на просвітницьку ді-
яльність Печерського монастиря є значна робота з перекладу і редагуванню 
візантійських богослужбових книг у зв’язку з прийняттям у 1072 році Студійського 
чернечого уставу. По одній версії, цей устав був списаний преподобним Єфре-
мом, майбутнім єпископом Переяславським, який за дорученням Феодосія здійс-
нив подорож до Константинополя. По іншій версії, вищезгаданий устав потрапив 
до Феодосія через представника грецького духовенства Михаїла [4]. Втім, на 
нашу думку, дві версії могли мати місце одночасно.    

Висновки. Підсумовуючи вищенаведені історичний фактичний матеріал, ми 
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підтримує ту концепцію, що стверджує: в основі східнослов’янської освіти лежить 
візантійська традиція, спадкоємницею якої стала Київська Русь. До положень, 
підтверджуючих цю концепцію, належать наступні факти: 

До положень, підтверджуючих концепцію, що в основі східнослов’янської 
освіти лежить візантійська традиція, належать наступні факти:  

1. Впровадження візантійської форми християнства в Київській Русі. 
2. Розвиток слов’янської  писемності на основі кирилиці, яку створили ві-

зантійські ченці Кирило і Мефодій, а також широке розповсюдження візантій-
ської книжно-письмової спадщини. 

3. Орієнтація на візантійську монастирську традицію з негативним став-
ленням до шкільної системи.  

4. Популярність так званої «домашньої» освіти, основний метод якої – на-
читування книжниками духовної літератури. 

5. Родоначальник вітчизняної історичної науки, чорноризець Києво-
Печерського монастиря Нестор Літописець при написанні житій святих і «Пові-
сті минулих літ» використовував візантійську форму (житійну та хронологічну). 

6. Впровадження преподобним Феодосієм Студійського уставу в Києво-
Печерській Лаврі, у зв’язку з чим була проведена значна робота з перекладу і 
редагуванню богослужбових книг і адаптування візантійських традицій до 
слов’янських реалій. 
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Аннотация. В статье на основе исторического фактического материа-
ла поддерживается концепция ориентации словянского образования на визан-
тийскую традицию. К положениям, поддерживающих эту гипотезу, относятся 
следующие факты: широкое распространение византийского книжно-
письменного наследия, ориентация на византийскую монастырскую тради-
цию, так называемое «домашнее» образование, главный метод которого – 
начитывание книжниками духовной литературы и т.п.  
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BYZANTINE TRADITION AND ITS INFLUENCE ON THE EDUCATION OF KYIV 
RUS’ 
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Summary. On the basis of the historical factual material the conception of the 
orientation in the pre-Mongolian period the East Slavic education on Byzantine tradition 
has been proved in the article. Next facts support this conception: the Byzantine form 
of the Christianity in Kyiv Rus’; the development of the Slavic written language on the 
basis of the cyrillic alphabet; wide distribution of Byzantine book-writing heritage; 
orientation on Byzantine monasterial tradition; so called “the home” education, the 
main method of which is reading spiritual literature by scribes; using by Nestor the 
Cronicle Writer the Byzantine literary genres (Lives of Saints and Cronicles); 
translation and editorship of liturgical books and adopting Byzantine traditions as a 
result of the establishment of the Studion statute in Kyiv-Pechersk Lavra by venerable 
Theodosius. 

Key words: Byzantine tradition, Kyiv Rus, Kyiv-Pechersk Lavra, lives of 
saints 


