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сЕкцIя 3

часи 1моменти u По"тlрi,тi-може найщасливiшi моменти життя, якi lrlt,,,:,*пережива-trи там з Вами'' [В, 243].
незважаючи на ог

бр,;; r;;;;;, ffi:}Н: Тffi";;хtri,#аý,#*Жr, ffH:i жf;- ;прийrrяла його у cBoi члени. КрЫ,n.o, 
"Йlбблiотеки п. ЙЙ;.". 

'ИДlЛяв час длrI вiдвiдування укра--:_:,l ]

Отже, як вiйськовослужбовець В. К. Липинський виявив себе вмiлим ко\1::_:ром та шляХетItоЮ людиною, яка cyM,TiHHo виконуваЛа cBoi обов'ЯЗКИ, ЗаJtИШL-_.r :]при цьому вiрною cBoiM принцrrrjr rа житт€вим настаповам.

1, Сабчук О, В'ячеслав Липлrнський -_'ЪойовIIик-продуц ент'' / О. Саб._ .Консерватизм i державоТВореннЯ в Центрально-Схiднiй €вролi. - . -. -ЛЮблiн, 1997. _ с.7-8. 
" -vlL'у.-lDаrч-vлIлпlи

2, Соловйов О, Ъоретичнi та практичнi аспекти пiдходу В. Липинськг -ВiЙСЬКовоi справи / О. СоловйЪ 
" 
/j в, 

"o"rnuu 
л",i'Ё;;' ; ;d; ilл _.._,,л (до 120-рiччя з дня народження), - к., 2002. - С. 1Бri9;.'3, ГалуIllко К, Ю. KoHc*puurnp nrini ооь", Бъо".";;Ъ;;;".ький i с\lсг_ j;]lдуL{ка свроrrейських "правих" / К. Ю. Га-llу*оо. ]к, ;ъ;;;;;;й]"-''.. '

* з::::::1111уасзнаu"й,t r1".;t. * кдо. llсiзszЙв --Эiiоц.
J. rэолинський кDа€зIlав,lий,rгчзей. - КДФ - 165З6/КВ _ TiTOS,6, Липинський В, з пр"uоа|'.Б.i йр-а 3а-тсського / В, Липинсьч;l-_ Х"riборобська yKpailr", - igzЦ_tgzЬ. - к".5, - С. 27В-28З.7, В'ячеслав "I[иrrинський, Повне зiорu""1, творiв, apxiB, студii: ApxiB. .1;:.*Вання. - К,; Фiладельфiя: Смолоскип,200з. : Т. ;:_^9Н;:'В, ",'Iипинський В, 

1вопg"{пхj" С"й.;*тrrfiмитра /{орошенкадо В'я,{е.,-,,.,,Лиtптнського / ред. с. зЪблiкевйс, п"rйр. - Бr"Ъ?#Бrя, 1973. - т :

,г.._=tl в XVI ст. п- - географй yrH:
il,:_ зазначають, ш
i '.зJена своiх звl
l: _э:i синитезу тр- \удожня куль
fu::т2Р€М Захiдноi
,:]l€Ttr1lIHcJю, з з ,]о

_ _.тчацiя з Bipoc:
. _ ,-т. правос"lаtsна ]

, Jщею та Литво

, .-.цi стало HeNIo,,ft

';:Jl на церковнi сп
.-. з 159,1 р. 65rла ,

: ,:зання не Ti"lbi
: -:\f}I: з кiнця XYi

- ше й yiriaTcbKa., .

".,.,i,l о6'сднати цеi
j :ого роздро6.,iен

_ .l; ,с,-Iзв'я пiдiрва_-rс
,., .i ryрками, i Bip:
'* ,,l_io ВТРаЧаТО cBtl:
,_-.ll в науцi, ocBiT,

,*__.{о€вропейськоiс
-,с.тя 1569 р., к:, __.JIх князiвств. Р

-.- '-]IlЖ ГРУП ЯКИХ :i
_:, свреi та BiprreH;

,_-:ебурзьке тrраво.
: _э:имир(Волинсь;
",-,,ацii вагоме плiсцс

--С3ОЮ ДЛЯ МаГНаТ.:
-.-.pcbKoi загрози. ц.

};ке наприкiнr_ri ý
l,l, i пануюча ро.ть
.:_ок братств у чеi1

-:]ýовIlих братств, щr
,lB ]lеРеХOДИТIt З Г

-" .ки для поширеЕjj
: ; :яIIи cTaнoB.,leН}in
_:]Bi школи одногr/ 1

".::еr,лiя [1, 167]. dlе
i, *-{осиЕ 

украiнськогt
С5,6те"lrьний [2. 9', нiлоi, архаiчноi. а-_

-л,,iшаноi на ренесанс
1:ачна ЧасТина На('е-

:-:фесiЙного розко.i-.'II ст. уже пов'яза5
:-DшIIM 1кpaiнcbKtnt

: :-,JНОЗ?НЧНа; 3 ОДНОГ(
_шославноi черквrr :

__,'tтtим, rцо i назвав Br:
;ешtя пiiав правос,.tа
-.цьких i наукових ре{

Тож феномен pe.ll-
__я культ}?и }kраiшт:

!ус mum lt m пр о 6.п е лl,#:: f; ::Ж::: "
Н ацiонапън,оt акаOейi мur-"цii ii|,,r,.,:,

IcTo рик о - п олJтичнЕ пIд rр унтя с интЕз у трАдиц Гlв укрАiнсъкIЙ кулъгУрI пострЕнЕсАнсовоi доБ I 1

Проблема украiнсько-польських украiнсько-росiйських вiдносин, як i вiднс,.._,Украiни з iншими европейськими деiжавами, не раз ставала предмето\,I до.--дження науковцiв [1-з, 5j' aJle с,интети"rr"rl 
"арuк"Ьр й;;;i культури цих ча. :та роль у формуваннi його специфiки iсторико-полirлrчного пiдrрунтя - пита,.:1яке ще потребуС поглибленОго врIсвiтленн", нuta-rдrrirrrоЬ-i".ruti.п"rlифiчнiш.."на теренах €вроlrи у ХVI с,,,., певно, була rбулll бi"lтьл,. 

"u 
uii, ь,,i,.;л""*#;Н?ТН;":Ж."i,u;:,x';;;#' 

;-Н};}}Т- ]
HЖ;"iiT 1;3;i',_:"""еЗ ТРаДИЦili тут дався взнаки ще яскравiш., 

"I*, 
Ё*йri,

ЭЪ"йБrъ;*й;{r.Н:,Lтт#r*"ж;жff ,#"",rffi 
r,;,#ъх"Емованими, пройшовшrи через призму локальних традицiй.Рiч Посполита складаJIася з трьох народiв, ,;*r; рriоri вже посднува-

IYi:Iл.i-i (аtТеРИторiа-'rьно украi"Ъ;;;" зел\,.{:лъ до складу республiки Bxo,fl1..ОlЛЬШе За ВСе), ПОЛЬСЬКi 
'u 

,rитов.uкi трмицii. д оскiльки 
"п"";;';;;;_r.rir=,

формувала свою кулътуру чер9з пр"йу peнecaнcoBoi Захiдноi €вропи, нас._-дування чужозем}Iих традицiй украiнЙк"ми землями було, так би мовит,,подвiйним. YKpaiHa вчилася в лнiЬ, iранс9ормувала вжс траlrсформованi традиrъму художнiй rtроцсс Украiни ,"* .iйъув значно багатшrим за консистенцiс..а,пе формувався тrабагато складнiше i повiльrri-", ,rirо- '*Б в iнших держава,_IdeHTpMbHoi €вропи, не каж)чи вже про Захiдну, що була першоджерелом, *:

lбь



],к}lття, якi }{I1 : _ "*

,jrrа_ходив Mo;Ll- *

i apxiBHoi Kol{ic,' -ш.

ts]-f\,ЗаННЯ УКРа- _. , '

iебе вмiлим ко\{;1:,
у--в'язки, залиша_": :]i : ],

теrгг" / О. Саб:-
_.ji €вропi. - ,l:.,

г,- В, Липинськi.. :
эý]ll"l в icTopii }'к:..*._
:З]-
1]]}1нсЬкий i сvсг_-,,,l
еrпора, 2002. - :: :

_ 72704.
_ ;2705.
.l В. Липинськ;l'
2 зз.
:тr,дii: ApxiB. J;:.-

:i с.

.r ;ш€нкд до В'ячес. .: .

е,-тьфiя, 1973.-Т:

Юлiя Романенкг.ф,ц
,,_lчacHozo лluапеч*,,
нi i .чuсmецmв Ykp, c:,l;

ЕЗУ ТРАДИЦШ1
]coBoi доБII
-носин, як i вiднос,r,
L_a предметом доL_
,: i К\'ЛЬТУРИ ЦИХ Ча _ j
гr lФунтя - IrитаI=-;_
: наЙспецифiчнiл, ,

a.-i. Щi землi, маб,--.
-lilBa]vI У КУЛЬТ}lР:. *

lЗiTTTg, нiж, cKaxirrc
I.зо}1 традицiй кр=-
зе\{.-ii вже трансфс,_-

:эгi вже поедн}lва-
Рестублiки вко.щг-_

iапъща тоIо часу т..а
uяоi €вропи, нас-:-
i.-io, так би мовит.,
iсФормованi rр^дrr:
L\{ за кOнсистенцiе:_
ь в iнших держав.'l.
iеDшоджерелом. j_

ДАВ}И I НОВА IСТОРШ УКРАiНИ

ir J-j{ в XVI ст. потраIIJIяли майстри з Нiмеччини, Францii, Iталii, Швейцарii,
^ - l еографй )r.лнiвства була дуже широкою, а го,тIовне - рiзнорйrrою. Дослiд-
il,j:, зазначак)ть, що rtiсля злиття Украiни з Польфею та Литвою вона була

,:*r-leнa cBoix звичаiв i прав [1, 163]. Важливим аспектом € те, що в цьому
-:_, синитезу традицiЙ .lокальнi маЙже завжди посiдапи другорядне .r,riсце,

- , -. \r/дожня куJIьтура Украiни тих постренесансових часiв, якi За сТиЛЬОВиМ

i;- ::iзрем Захiдноi €вропи проход}ши пiд знаком мань€ризму, була не шросто
-.- ]rтлшнOю, а з домiнуючими чужоземними компонентами.

_.тчацiя з вiросrtовiданням в yKpaiEi бу.ша дуже скJIадною. на межi хV та
" 

_ _ т. православна церква зазналrIа дуже cKpyTHLIx часiв. Пiс.llя о6'сднаrrня Украiни
, Jцею та JIитъою узIодхення православ'я з католицькими урядами Литви та

- ::1 стало неN{оЖливиМ i почалися численнi чвари, flосилився вплив cBiTcbKoi

,,1J] i]a церковнi справI,I! що згодом i призвело до проблем з уЕi€ю, Берестейська
,_. з 1595 р. була офiцiйно визнана паIIою римським, rIIo стаJIо tIриводом для
. iзання не тi.пьки релiтiйноi полемiки, а й уэагаlri ускладнення церко8ноi
-:\гtI: з rtiнця XVI ст. iсIrувало вже не 2 (католиllька та православtта) церкви, а

.- - це й yHiaTcbKa, що згодом стала називатися греко-католицькою. Ъким чином,
_,,_;l о6'сднати rIеркви, IIIo зазнали розколу шIе в 1054 р., !1риЗве.ДIl До ix шIe
*:--ого 

роздроблення, яке Mfu-Io передусiм полiтичну базу. KpiM того, позицii
: ,: fJаВ'я пiлiрва-то ще Й те, що ii база, Константинопiль, у 1453 р. був завойо-
i,,, .: т\рками, i Bipa позбавилася спокOнвiчного оплоту [2, в8-89]. Православ'я
-- i_{o втрача7IО cBoi гrозицii у тоЙ час, колI,I полякИ зазнава.IiИ poзKBiTy, що дапося

- .::1 в Еауцi, ocBiTi, культ}рi та мистецтВi, яке хtивилося безпосередньо з джерела
, _ ]jо€вропейськото Вiдродження.

:lс.rя 1569 р., коли вже зникли зiллишки адмlнlстративно1 систем}1 лаtsнtх
,,.:,lix князiВств, РiЧ Посполита бу.ша роздiлена на б восводств, до ос}Iовних

,- -.1}1х груп яких Ilалежали поряд з украiпцямII, .дитовцями й бi",iopycaMlt ще й
_1, €вреi та вiрмени [2, B0]. Найвигiднirrте станов],1ще маJtи Ti MicTa, що отримали

.,-:ебурзьке право, тобто самоУправлiння, - Киiв, Луuьк, Житомир, Кремiнець,
: _l:лIlчtир (Волинський). Як у внутрiшньопо.цiтичнiЙ, так i в зовнiшньоIIОлiтИЧНiЙ

- aтrii вагоме Mict{e посiдав феномен козаIIтва, ilIо з одЕого боку був серйозною
.- ]зою д.,тя магнатiв всерединi держави. а з iншого - непоганим оплотом проти

*, - :эськоi загрози, що залишLцася актуа.тьною.
i;Ke наприкirrцi ХVI ст. процес ополячуваiIня yкpaiнcTBa потрохII почав зат}r_

*-.l. i rtануюча роль правослаR'я повiльно поча.тIа вiдроджуватися. Вагомишr був
.:_]K братсТв у цей процес. X\zl ст.6уло ознаменова}Iо утворенням численних

_: _ ::оВiIйх братств, що почали мIIожитися з того перiоду, як багато хто з украiпцiв
_iB IIереходити з правос,rIав'я в католицтво. Вони NIа-ци tIеабияке значення не

-_lKII для поширен}uI вiросповiлання i суrтротиву насадженню католиIIтва, але й

-:..1jlи становJIеЕню освiти та веJlи лросвiтницьку дiяльнiсть -- адже calle на

.]Bi школи одного з таких братств, БогоявленськоIо, за Петра Могили виIlикла
.Jе}.{iя [1, 167]. Але цей процес висвiтлLIв iншу проблему - почапося загострення

:: -:iоСиН .чкраiнсьtсого суспiльства з католицькоIо По"пьщею. ТЬму як вiдмiчаg
С,чбтеilьний [2, 96], yкpai11cTBo опинилося перел вибором: прийняти бiк

' -нiлоi, архаiчноi, але власноi спадщини, або стати прихиjIьниками ПоВнОКРОВНОi,

.'l':шаноi на ренесансових вiяннях iз Захrrпу польськоi, але католицькоi культ}ри,
:.ачна частина населення обирас другий BapiaHT, що врештi-реIIIт призводить llo
._фесiйного розко.цу суспiльства i втрати ним власноi елiти. ЧаСи з MeЖi XVI Та

-"II ст. уже повlязанi з процесом, який М. Грушевський був схильний вважати

:?шим _чкраiнським вИрЬдженням" [3, В2], Його оцiнка подiй цих poltiB доволi
:.:.]нозэнчна: з одного боку, BiH вбачав у них 11оеднання вiд}lов"llеноi У cBoix trраВаХ

_.ВосЛаВноi церквИ не з рефорМацiйним рухом, а з католицьким контрреформа-
_ ;'1ним, що i HzBBaB вiдродженням, а з iншогtr - писав, що cTapoBipcTBo, тобТо вiДро-
-tення прав православноi церкви, гzл"пьмувЕLто потяI yKpaiIIcTBa до кулБтурно-мис-
-:]_Iьких i наукових реформ, що пришосив Захiд, тому довго rrротриматися tle могло.

ъж феномен релiгiйних суперечок i протистоянь вiдiфав неоднозначну роль
_--а культ)рИ }kраiни: з одного боку, ue сприяло внугрiшньополiтичному розколу i
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з метою
i: за "Повiст

_! хрI,1стиянств;
лlтописtil&\л

.' 1721. Ca.rre в
xpaмa]ll11-K

нiж деiнде rl
Про переlо:

_ток" у cKTaTi '

Y I'I1TOПIiO

певно, за-1}1г]a

чином, з'явt:.-l
час пollepef:

ра,чнд вiзантl.
за .BceJ на ,

делега
бшй супровiд;

1Зана 3 ВlиськоВ'
Вrдаеться, rцо Tl
-lY звичаинiпf .]

Ь, де лодii п,

) i Св. Ефt
-: -СjlЕИ (б,ТrrЗЬКО i
. lя}{ува7Iа до Вiза

i,мператора. 5

.,-в'язанrrя, Анна
не стацося не

-за [t6, 178] i pl
нопоJя ]

легiпг
:::-,о невчасним.

Володимир не зl
i, пiдозрююч;l

мандрЬка чt

болгари й л
квiтrrя Hac:-ll

.l"':_сiя християнi:
севастiйськ

прийнягн

, . jеРДЖУВаТИ, ЩО

:-:еговOрiв, у серrЕ
.-.тази ilрипускапl
j--,-:rгiдно, на свято r
;_6члося хрещенflя

i. Лавреrrгьевсtа
2. Житие блалсеl

с.328*335.
3. C"]loвo о то}{. ,.

Материальт
M}Ji I _XxiI]
_т.в2,_м4.

4. ЗиминА. А. П
ДревнеЙше}п,
слазfi{оведеrfi

послаблентrю зовнirшньополiтичноi мiцi,, aJle, з irrшого - cTaJlg ПPri]]_jri1ШШ
ПОЖВаВЛе}tНЯ ВЗаеМОЖИВЛеННЯ РiЗНИХ КУЛЬТУрних сегментiв, сиIlтет?-:з1п]п1l
культури.

к i-. ".

О лекс анOр Ролеrrгь,цшшr
Хщlкiвськuй нацiоналtъtluй унiверсumеm iMeHi' В.Ёi ft cr: шшл

r Володr-rмир у вiдповiдь на пропсlзиrдiю
Херсона корOтко розповiв лише Лев

IIорiвняцня протирiч у джсрелах спричин}Lllо появу ряду гiпотеlj щодо хараъ-:--
русько-вiзq,нтiйських KoHTtlKTiв, в к()трих зiлх,_,riл"кн"-Корсуня висвiтлюва,tос; а

1. Аркас М. Iсторiя Украiни-Русi /М.
2. С_чбтелыlий О. YKpairla. Iсторiя / О
3. Гпvшевський М, З icTonii прпiгiriнп'i

кара за порушення вiзантiйцями договору llpo спiлку tS,245; 11, 99-100], ._
Еавпаки, як допомога.василевсам у придушеннi заколоту [12, 45_5sJ. € пiдi_.дi
запропоl{увати новий BapiaHT спiвставлення лжерел у ,rопrуках вiрогп*,-
доl\{овленостей мiж Вiзантiсю i Руссю в 9В7*9В9 рр.Не повiдомJIяючIт точпоi хроrrологii подiй, Ъiзантiйськi й арабськi азт.;'
вка:})лоть, rцо спорiлнен]]я володаРiв гtередlulло дружIrьому *ропо"itsолоди]\пта
тексту Ях'i Антiохiйського дiзнаемося, що вiзапiiй"о** ,rойuство ма,lIо IIа r(-,-
oц)иматИ вiйськовУ пlдтримкУ pyciB, яка й була надаlIа, "коли була ВИрiше...
справа зi ш.цюбом" [в, 23*25], Булуеться наступний логiчнлrй ланцюжок: фиб,, _-:l
шосольства - згода князя }Ia хрещення * домовленiсть гtро спорiдн*о"rЪ о=-
ження - вйськова допомога. Скилши й Зсrнара також стверджують, що допо}J-:-
919и{евс отримав тiльки тliсля встуrц, в родиннiлй зв'язок з 

"upuopoM |5, 44: -

ff:-5|.3] Рiдоrо 'ро. щu::1 "r*рЬ.йl.рiпu чи uPyciu в битЫ"пи хрисtlполеl,
988_р, й Авiлосом у KBiTHi 9В9 р. t6, 10; 1Э, 199].

Не раlriше вересня 987 р. [8, 23] Васиiй II вирiшуе вiдправити на Р:
посольство; Еапевно, активiзувалися й релiгiйяi контакти а метою 11aBeDHeHH-g
IIосольство; Еапевно, at
християнство киiвськоi
цей чаС спостерirалася напруrа в двостороннiх вза€минЪ 1ta,
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сЕкци,

часи i моменти в Полтавi, Ti може найщасливiшi моменти життя, якi rr;l ; :'*
uережива-ци там з Вами" [В, 243].

Незважаючи на обмаль вiлъного часу, В. К. Липинський знаходив Mo;L:] :*брати участь у засiданнях Полтавськоi'ryбер*r.опоi ;;"r"i*apxiBHoi KOrr._ ;ci]mi

9р_ийняла його У cBoi члени. Kpi:r.r того' BiH видiляВ час длЯ вiдвiдуванНЯ Укр:. - ,.,а11
бiблiотеки П. Мирного

Отже, як вiйськовослужбовець В, К. Липинський виявив себе вмiлипл KC!i:.:],
ром та ш"II,IхетноЮ лю{иною, яка сумлiнно викоЕIувала cBoi обов'язки, запиlг:] a]il]]]
Iтри цьомУ вiрною cBoiM принципам та житт€вим настановам.

1. Сабчук О. В'ячеслав Липлrнський - "войовник-прод}Цент'' / о. Саб;*
Консерватизм i державотворення в Щентраrrьно-Ьхiднiй €вропi. - ._''.,,
Люблiн, 1997. - с.7-8,

2. Соловйов О. Ъоретичнi та практичнi аспекти пiдходУ В, Липинсьi; ],l:

вiйськовоi справи / О. Соловйов // В'ячес,пав Лиirинсiкий в icTopii }'.. _,:'l
(до 120-рiччя з дня наролже}rня). - к., 20а2, - с. 1в5-191,

3. Гапушко К. Ю. Консерватор на тлi доби: В'ячеслав Липинський i ct-c*_-.{l
. ДУtчIка свропейських "правих" / к. ю. Гыtушко. - К. ; Ъмпора, 2002. - -: l4. Волинськлtй краезнавчий музей. * кдФ. - tсsзs/кв * 72704.5. Воллтнський краелнавчий музей. - кIо. - 165362къ - 72705,
6. Липинський В. З приводу cTaTTi генерапа Запеiького / В. Липинсь.-

Хлiборобська YKpaitla. - 1Э24-1925. - klr.5, - С. 27S-2ЬЗ.
7, В'ячеслав Ллтшинський. Повне зiбраrrня TBopiB, apxiB, стУлii: ApxiB. ._, -.

вання. - К.; Фi.цадельфiя : Смолоскип, 2003. - Т, 1. - 95В с.
В. ;]ипинський В. }ор". ApxiB Сrудii. Листи fiлrитра Дорошенка до В'яч: _ -_;;

Лrл_пlтнського / Ред. €. Зиблiкевич, €. Пизюгr. - iрt,"uд.льфiя, 1973. - l '450 с.

Юлiя Романенr:,tц

#:#ж:#:i"*;!#; tr;!ii,tiзi,", : ;

IсториК о _ полIТичнЕ шдrрунтя синтЕзу трАдиш fт
в укрАiнсъкIй кулБгурI пострЕнЕсАнсо воi дiо *,

_ _ П_роблема украiнсько-польських украiнсько-росiйських вiдносин, як i вiJг_ _,_ ,:.,Украiни з iншилrи евротlейськи*r, держuuuми, не pa:J ставала предметом = ,-"-:
дженнЯ науковцiВ [1_3, 5], аJIе синтетИчний харакТ"р 

"улож"uоi 
культури ц!L\ 1з

та ролЬ у формуваннi й_ого специфiки iсторико-по,"iтйчного пiдrрунтя - ПIlТi::::
яке ц{е потребуе поrлиб.теного висвiт.,rенп", нuйскоаднiшrою i найспецифiчнl_
на теренах €вропи 

{ ТVI ст.,.певно, була ситуаrliя саме в YKpaiHi. Цi землi, rlai -,оулlI ourbtlle за Bci iнпli пiлпорялкованi чужоземним вплrlвам у культ\:
м_истецькiй uаринi' си}Iтез традицiлi тут дався взнаки ще яскравiше, нiж, iк*li,,
|Ioqbщi чи Чехii' lсультура яких теЖ формувалаСя пiд впливом традиrIй ь*,, _,ЗахИноi €вропи, передусiм - Iталii, й Ъо.рuпrrrlти на цi землi вже Tpa'cl:.- -мованими, пройшовши через приl]му локацьних траличiй.

рiч Посполита складацася З трьох народiв, тому а ргiоri вже по€дн\ъ:*
yll1HcbKi (а,територiа,тьно украiнЪьки* земель до складу Республiки 

"*о--.- 

-
оlльше за все), польськi та литовськi традицii. А оскiльки Польща ТоГо Ч?С\- ]: iri

формувала свою культуру через призму pe'eca'co'oi Захiдйiъ"й;, ;"; _
лування чужоземних традrrцiй украiнськими землями було, так-6и мов;,__.,
подвiйним. YKpaiHa вчиласЯ в учнiв' iрансформУвала вже траltсформованi Tpa r;,
Тому_ хуаожнiй процес Украiни тих часiв ЪуЪ ,nuuno Oo.ui-"r'"u консистснц-j
а"пе формуВався rrабагато складнiШе i повiльнiше, нiЖ HaBiTb в iншиХ ДеРЖап.:
Щентральноi €вропи, не кажJли ВЖе Про ЗахiлнУ, що бУоо ,r.р-ол*"рело}4, 

,

lEfu в XVI ст. потрilLl
lftш *графй учнiвства (

Ь *пuчають, що лiсл
@reHa cBoix звичаЪ i
hd синитезч траzшшiй

]fu х"чложня культ5rр }
Ьпщр"ll Захiдноi €Bpol
Ь""""ною, а з домiную,
} СrттаrrИ з вiросповiляl

lГi гг. шравославна церква
Ihшщею та Литвою рю,
bшi cTzlJIo неможливIБil
Ь * церковнi справи, I

}ш в 1595 р. буgа офirтiй
Ьsання не тlльки ре1
fuаш:з кiнця ХVI ст. icI

}ш- *. й yHiaTcbKa, що зtо
Ьбц об'еднати церквн.
fum- роздроблеlтrя, .ш

!щщс-чав'я пiдiрвало ще й
Ей ryрками, i вiра:тозб
щшЕо втрачало cBoi позп
rc э научi, ocBiTi, ку"ът
шiщо€вропейського Вi.тц
' Еitтя 1569 р., колЕ в;
Шппьffi князiвств, Рiч IIо
@iIшБ грул яких нагIеЕl
lirшi eBpei та вiрмени [2, 8(

Пrтеб}рзьке право, тобю
ftш*шир (Волинськлй}. J

щтацii вагом,е мiсце посi:
frршою для магнатiв всер
hщськоi загрози, що заj-fЕ" he наприкiнчi XVI rг.
шп- i пануюЧа poJБ lIрав{
шЕоок братств у чей троп
щовних братств, що trоЕп

шшв переходити'з правш
*hц,rя для поширенrrя' Biро

щЕяли становленню ocBi
швi школи од}rого з тr}ш
Мrемiя [1, 167], Алецейп
ЁцýосиЕ yKpaiHcbKorc сl,с
Ш, Субтельний,[2, 96], у
fiшiлоl, архаiчноi, аJIе B.Er
Пirпаноi на pe11eca11coglтjr

шmr*rа частина населенЕя
шфесiйного роэко.цr сусп
filtl ст. уже пов'язапi з щ
1Ерflп4м yltpaiHcbKш.r вiдц
]п]Еозан.tflа: з одного бок1
швославноi церкви не з р
йим, щоiнаrвав вiдр.и
шlя пРав православаоi l

шьмх i HayKoBI,D( рефорд
Тож феномен релiгiJЬ{

шя культ},ри Украiни; з с:п
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сЕкцIя 3

послабленI,tю зовнiшньополiтичноi 'мiцi, але,.]3 iнптого - стало причi=,шшlпожвавлення взаеможивлення рiзних кульryрних сегментiв, 
"rr""й*,-,]::культури.

1. {п1". М. Iсторiя_}цраiни-Русi /М. Армс. - К. : Виlца пгк., 1991, - 456 с2,- СубтелЪний О..Ухраrпа.Iсторiя / О, iубтелu""rt. - Е. , Л"Ьiдu, tgg2.-- 5. :3. фушевсьлtаii М. З icTopii репiгйноi &умки на YKpaiili rz М. фl,шевський. - :_
OcBiTa, 1992. - 192 с.

4. фушевський i\f. Iсторiя Украiни / М, фушlевський. - К. : Жовтень, 199
524 с,

5. История Евролы: в 8 r. - М. : Наука, 1993. - Т. З: от средRевековья,к Ноэ: .

_ времени (конец ХV - первая половина ХVII в.). - 65i;,6, Овсiйчук В, Укра'шське мистецтво XVI - перЙоi rrойu"rr" ХVII cTo;ri::o
В. Овсiйilут. - К.: Мистецтво, 1985. - 173 с.

ýФлlТ мандрiвка ч,
\T:Tj1;1и болгари Й г
:i_.лlе квiтня насry

Чiсiя христлrякil
:*:па Севастiйськ
:F--€ться прийням
,::огiдно, з метою
:-,-,гпlсi: за "Повiст
э-1 ого хр],IстиrIнств ;

L-:l1ми лiтописrrилл
' . 17, 1721. Cmte в

,г*ъкома храмztми-к
(;;iпе, нiж деiнде м

,_ ..ToNt. ГIро переrов
T::ntiToK" у склатi "

тi-;аним у лiтопlrсi
::-]ю, певно, змI{ш!
]_зlrt чином, з'явtr.-т

" _ пiд час пollepetr;
. зltl1 раунд вiзантii
]jзiцше за все, на ]

r.=:iTiltcbKy делега
_:iбний супровiд ;

п:_ерфз,ртськом1, [19
]_ J'язана з вiйськовt

Втлдасться, rцо тс
_;iпру звичайниrt :.
::9огiв, де лодij пt
.iортиця) i Св. Ефt

;i,жини (6лlrзько 5
, fрямува-rlа до Вiза
,::гр}I iмператора, Я
,, iюв'яаанrrя, Анна l
:-]Го Н8 сТаIIося не
,.тва [16, 178] i рт
:i,энстаrrтинополя l
iаrрож}цали легiтlъ
]-?_]о I{евчасним.

Володимир не з:
,с.ста, i, пiдозрююч:т
::зерджувати, шо :
::эеговорiв, у cepiE
- lстави приIO7скатIi,
,_эогiдно, на с:вято П
,:6члося хрещенflr{ ]

Лазреrrьевска-ч
житие блажец
с.328_335.
CI'IOBO о TO}f. it
iVIатериа_тьт _

]\ьм I_xxiI]
-т.в2,-м4,
Зимин А. А. П;
4ревнейшеr,t1-
славяноведен}L

хщlкiвсъкuйнацiоналъtлuйу"i""р,"ж::;::::в:;:#;:

до питАння про русько-вIзАнтIЙськl вIдносишц
в 987-989 рр.

Проблема хреlцення князя Волсlлим]Фа, а зголом i Bciei Pyci - одна iJ Ei-:lIIzL,IbHиx в icTopii вiэаrrтiйськсl-руських вiдносrrrt, Дослiлlrики рiзнlrх ii' аспеi:-,
щоразу 3верта'I}1 у"uч чLд"вну розбiжпiсть дшrих давньоруськоi та вiзантiйс;.,арабськоi традицiй. У "Повiстi'минулих JtiT" ма€м0 детальне оrlовiдання :_хрещення Володимира як pe;y-ilbTu, 1r"лу ,,о*Иоuпп* ;;Й,;;"";;;;;;;;r,. ",yi.iT::9il" "вr,lпробуъання Bip" ,u 

',пiоду llружини pyciB на Корсунъ (Херсон;B4-122l. Варiанти Toi ж схемгпередае бjльшiсть ш.iографiчних джереJI [2,З2В-Э-::3, 1-24]; лиirlе деякi з-уlr^ [4,69*72] доItосять zt"trьтерна'иtsну версiю подirl, l.
:i':Y]ilTli'_1*i [5, 444;6, 10; 7, 55i-553] Tu арабськi tв, iз-)s; g, tз-tа] *r,.'не повlдомляIоть полробиць хреlцення княЬя, натомiсть'згадують 

"р" 
.йiй*",

допомоlу, що ii надав.ВолодLrмир у вiдповiдь на пропOзицiю руки сестри iмпера::: 
"poMeiB. Про взяття Хсрсона коротко розповiв ,rи*" лБ Х"оr.оr, [10, 175*17-ПорiвняннЯ протирiЧ у джерелах спричиншо появу РяДу t.irroTei] щодо характ..

русько-вiзантiйських KoHTaKTiB, в кOтрих rrпх,rt r"**r"-Корсуrrя ви;;;;;;; .кара 3а порушення вiзмтiйцями договору ltpo спiлку 
^[В', 

245; 11, gg:ilOi *fiавпаки, як допомога.василевсам у придушеннi заколоту [12, 45-5в_|, € пиЁr.-tsапропонYВати нов_иЙ BapiartT спiвставлення лжерел у ,rошука, вiрогiд;.*
до{чIоtsленостей мiж Вiзантiею i Рчссю в 9В7*9В9 рр.Не повiдоiчtJlяк)чи точноТ хроrrологii подiй, Ъiзантiйськi й арабськi автr._,.BKa:}yIoTb, rцо спорiлllенпя володарiв шередlклло дружIIьому *ро*о"itsоrrод"ппrр" :тексry Ях'i Антiохiйського дiзlrаЪмося, що вiзаIrтiй"о*" no"onucT'o ммо на :\{:-0триматИ вiйськову_ПýрyупУ pyciB, яка ft була fiадаfiа, 'ооr" Oy,ru 

""piui.._справа зi lп;пюбом" [в, 23*25], Булусться наступний логiчнлrй ланцюжок: прибi-::,шосольства - згода князя на хрещеЕня * домовленiсть гtро .порИн"нн"Ъ о;.ження - вйськова допомога. Ски":lиця й Зонара також 
"*Ьро*уii, ;;;;;;"василевс отримав тiльrсrt пiсля всryпу в родrrннitй r"'"uоп u BipBapoM [5, 444 -

:I:-5|,3]. Вiдомо ,ро. щu::1 ''r*рЬ"пlбiп']Й ''Pyci;-" ;;; пiд Хриссlполе}r .

Не ранiше вереснЯ 987 р' [в, zз; ВасилiЙ II вирiшуе вiдправитИ на Р;:,посOльство; напевно, а.ктивiзувалися й релiгiйнi KoHTJKT" з ,*rй ,ruu"prran**християнство киiЪськоi елiти, rrpo що свйчить ле1енда про ''uиrrробу"йБ"rр . .цей час спостерiгалася напруга в двосI,ороннiх взаемиr* i rli ЦТЦl, & МоЖЛИВо iдопомога pyciB ворога"r,r Вiзантii - болгарам [15, 92]. осriirriки пiзньоi oceHi :l

1.

2.

J.
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