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В.В. Корнієнко (Київ, Україна) 

НОВЕ СВІДЧЕННЯ РУСЬКО-КІПРСЬКИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ 

КОНТАКТІВ ХІІІ–XIV ст. 

 

Епіграфічні джерела містять стислу, але дуже важливу з 

джерелознавчого погляду інформацію, здатну висвітлити різноманітні 
моменти, слабо або зовсім не представлені в писемних джерелах, що 

дозволяє більш успішно розв’язувати різноманітні дослідницькі завдання 

історичного характеру. Одним з таких завдань є вивчення економічних, 

політичних та культурних зв’язків Русі з іншими державами. Його 

розв’язання ускладнюється неповним обсягом інформативності 
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традиційних писемних пам’яток, що об’єктивно змушує дослідників 

залучати інші види джерел – археологічні, епіграфічні, нумізматичні 
тощо. Відтак, зрозумілим стає важливість виявлення кожного нового 

свідчення та необхідність його введення у науковий обіг з відповідним 

фаховим джерелознавчим аналізом. Саме таке завдання ми ставимо перед 

собою під час публікації повного корпусу епіграфічних пам’яток 

Софійського собору, на стінах якого збереглась величезна кількість 

(понад сім тисяч) графіті ХІ – початку XVIII ст. Ряд написів на стінах 

містить важливі свідчення для дослідження міжнародних зв’язків Давньої 
Русі, один з них і є предметом нашого подальшого розгляду. 

 

 
 

Рис. 1. Фреска в південній частині апсиди приділа свв. Іоакима та Анни.  

Стрілка вказує місце розташування графіті № 3022 

 

Графіті №3022 виявлене нами на південній стіні апсиди приділа 

свв. Іоакима та Анни (рис.1). Поверхня фрескового тиньку в місці 
розташування напису значно пошкоджена вибоями, більшість з яких нині 
закрита шпаклівкою. Практично повністю знищені закінчення п’ятого, 

шостий та сьомий рядки (рис.2). 
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Рис. 2. Фотографія та прорисовка графіті № 3022 
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На підставі форм написання літер, таких як нахилені ліворуч е з 

язичком донизу та z з переломом, прямолінійної або криволінійної р з 

петлею кутом донизу, ц з платформою по низу рядка та h з коромислом, 

що торкається петлі, графіті найвірогідніше датувати в межах середини 

ХІІІ – кінця ХV ст. 

Втім, текстологічний аналіз дозволяє звузити хронологічні рамки 

виконання запису. 

Початкові рядки вказують на традиційну формулу пам’ятного 

напису1
 та реконструюються без труднощів: м(h)с(#)ц# иuн# въ [··] Z ·· 

Манuил[ъ] „місяця червня у 7-ме Мануїл”. Структура фрази, а також 

відсутність дієслова преставис#, вказують, що в написі повідомлялось не 

про смерть людини, а про певну подію, пов’язану з ім’ям згаданого в 

ньому Мануїла. 

Подальше спостереження над організацією структури тексту 

четвертого та збереженої першої половини п’ятого рядків дозволяє 

встановити, що тут наводяться уточнюються відомості щодо особи 

Мануїла. 

Перше слово четвертого рядка зберегло шість добре збережених 

літер монито. Наступна пошкоджена вибоєм, однак за збереженою 

частиною може реконструюватись як н або криволінійна р з петлею кутом 

донизу. Інші п’ять або шість літер знищені вибоєм. Реконструювати та 

встановити зміст цього слова допомагає аналіз наступних збережених 

складових тексту. 

За означеною вибоїною зберігся фрагмент слова – лh#. Наступне 

слово, що займає закінчення четвертого та початок п’ятого рядків чітко 

читається: цhприотъ. Чотири збережені літери стра в цьому контексті 
правильно реконструювати як іменник стра[ны]. За такої реконструкції 
словосполучення Цhприотъ стра[ны] отримує логічну структуру і 
перекладається як фраза „Кіпріотів землі”. 

Звертає на себе увагу позначення терміну країни кіпріотів 

латиничним Zypriot, а не грецьким KÙprioj. Зважаючи на палеографічне 

датування напису, така назва є цілком логічною. Адже в цей час на 

теренах острова існувало латинське Кіпрське королівство династії 
Лузіньянів (1192–1489 рр.), де доволі сильні позиції займали генуезці та 

венеціанці2
, які вели жваву торгівлю в районах Середземного та Чорного 

морів. Ймовірно, через одну з таких розташованих у Криму 

північнопричорноморських факторій Мануїл, подібно візантійцям, 

дістався Києва. На те, що мешканці острова відвідували генуезькі факторії 
Криму, вказує факт згадки у 1289 р. в Кафі кіпріота в якості свідка у 

справі3
. 
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За наведеної вище реконструкції фрази знищене слово найбільш 

вірогідно розглядати як назву поселення або місцевості, з якого походить 

Мануїл і яке знаходиться в межах країни Кіпріотів. У означеному тексті 
назва міста з закінченням -лh# в родовому відмінку буде правильною 

лише в тому випадку, коли в називному відмінку воно матиме закінчення 

-hи і буде чоловічого роду. Таким вимогам задовольняє назва міста 

Василhи. По-перше, в родовому відмінку воно складається з семи літер, 

три з яких збереглись, а чотири, місця для реконструкції яких достатньо 

на стіні, були знищені вибоєм. По-друге, в родовому відмінку місто 

Василhи матиме таке саме закінчення, як і в графіті. Населений пункт з 

такою назвою на Кіпрі згадує у своїх подорожніх нотатках паломник 

Василь Григорович-Барський, поруч з цим містом знаходився давній 

монастир св. Параскеви4
. Відтак, фразу слід реконструювати наступним 

чином: [Васи]лh# Цhприотъ стра[ны]. Відповідно, пошкоджене перше 

слово, зважаючи на відмінок, пов’язує особу Мануїла з містом на Кіпрі. 
За наведеної вище реконструкції назви міста, зважаючи на 

наявність місця для відновлення втрачених літер, перше слово четвертого 

рядка мало складатись з восьми літер. З огляду на вживані автором 

латинізми (точніше, італізми) в тексті та морфологію самого слова, не 

притаманне давньоруській мові, його слід, найвірогідніше, розглядати як 

транслітерацію італійського слова. 

У разі ідентифікації пошкодженої передостанньої літери як н, слово 

може бути відновлене як монито[нъ] або, більш вірогідно з уваги на 

заокруглену форму вибою останньої літери, монито[не]. За такої 
реконструкції його варто розглядати як прізвисько Мануїла, утворене від 

італійського montone, яке вживалось як в прямому значенні „баран”, так і 
в переносному „таран”. Однак слабким місцем такої реконструкції буде 

кирилична транслітерація, яка, у такому випадку, мала б мати вигляд 

монъто[не] чи монто[не]. Тобто, поява и під час транслітерації 
кирилицею італійського слова нічим не обґрунтована. 

В разі ж ідентифікації передостанньої літери як криволінійної р, 
слово читатиметься як монито[ре], що є прямою транслітерацією 

італійського monitore – „наставник, керівник”. За такої реконструкції 
слова ми не наштовхуємось на жодні протиріччя. 

Відтак, зважаючи на початковий текст графіті, можемо встановити, 

що згаданий в ньому Мануїл займав керівну посаду (щоправда, автор не 

уточнив яку саме) в Кіпрському місті Васілєй. 

На жаль, наступний текст практично повністю знищений, тож 

впевнено відтворити зміст повідомлення ми не маємо змоги. Однак у 

загальних рисах це можливо, чому сприяє збереженість восьмого рядка, в 

якому впевнено читається словосполучення семісот[ъ] рь[zа]нь „сімсот 

різан”. 
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У більш ранньому софійському написі на фресці з образом св. 

Онуфрія в колишній південній зовнішній галереї (нині – Апостольський 

приділ) про купівлю княгинею Всеволожою Боянової землі вказано, що до 

Софійського собору нею була складена пожертва: а въдала на н~и 
семьдес#тъ гривьнъ соболии а въ томь драниць семьсътu гривьнъ5

. 

Спираючись на аналогію з цим текстом, можемо з великою долею 

вірогідності припустити, що в графіті у вівтарі Софії Київської теж 

йшлося про внесок у сімсот різан до храмової скарбниці, здійснений 

Мануїлом. Зважаючи на таке тлумачення, закінчення сьомого рядка 

найвірогідніше реконструювати як фразу [в]да[ша] {иzъ} тор[га] „дав з 
торгу”. 

Відтак, наявний текст напису з розбивкою на слова та відновленням 

втрачених фрагментів виглядає наступним чином: 

М(h)с(#)ц# иuн# въ [··] Z ·· Манuил[ъ] монито[ре Васи]лh# 

Цhприотъ стра[ны] …[в]да[ша] {иzъ} тор[га] семісот[ъ] рь[zа]нь. 

Місяця червня у 7-ме Мануїл керівник Васілєя Кіпріотів країни … 

дав з торгу сімсот резан. 

Про мету та причини такого щедрого дарунку йшлося, вочевидь, у 

втрачених рядках. 

Згадка в тексті грошової одиниці «різана» дозволяє обмежити 

верхню хронологічну межу появи напису першою чвертю XIV ст., після 

якої цей термін виходить з ужитку. На таку думку наштовхують, перш за 

все, матеріали новгородських берестяних грамот, у яких це слово вже не 

зустрічається в текстах, пізніших за першу чверть XIV ст.
6
 

Отже, комплексний палеографічний та текстологічний аналіз 

дозволяє окреслити хронологічні рамки появи графіті від середини ХІІІ до 

першої чверті XIV ст. Зважаючи на нечисленні згадки про кіпрських 

купців у писемних джерелах7
, графіті на стіні Софійського собору 

висвітлює один з важливих епізодів русько-кіпрських торгівельних 

контактів ХІІІ–XIV ст., періоду значного піднесення торгівельної 
діяльності Кіпрського королівства. Водночас запис вказує, що, 

незважаючи на розгром Києва внаслідок захоплення у 1240 р. військами 

хана Батия, місто продовжувало розвиватися, залишаючись важливим 

центром торгівельної активності. 
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В.В. Котенко (Київ, Україна) 

ДУХОВНЕ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ХОРИ ХЕРСОНЕСА 

ТАВРІЙСЬКОГО НА ПРИКЛАДІ ПОСЕЛЕННЯ МАСЛИНИ 

 

Під час заснування нового поселення, в даному випадку в межах 

херсонеської хори, греки особливу увагу, як і на батьківщині, звертали на 

організацію культів та святилищ різних божеств і найбільш шанованих 

героїв, в першу чергу покровителів та захисників.  

Як показують результати археологічних досліджень херсонеських 

поселень у Північно-Західному Криму, спеціальних храмових споруд у їх 

забудові передбачено не було. Тому, говорячи про релігійне життя на 

поселенні Маслини, особливу увагу слід звертати на домашні святилища, 

культову теракоту та культовий посуд.  

Відсутність спеціальних храмових будівель на хорі Херсонеса в 

цілому та на Маслинах зокрема, ймовірно, пояснюється обмеженим 

економічним потенціалом поселення, де людські та матеріальні ресурси 

не були розраховані на масштабне будівництво. Святилища на Маслинах 

були домашніми, територіально пов'язаними з певним житловим 

комплексом і орієнтованими, перш за все, на його мешканців. Вони 

представлені стаціонарними вівтарями-жертовниками, що об'єднували 

певне коло жителів поселення1
. У грецьких центрах часто знаходять 

порівняно невеликі вівтарі прямокутної, рідше округлої форми, 

виготовлені з кам’яного моноліту2
.  

На Маслинах виявлено три таких вівтарі, і їх локалізація по 

території поселення виглядає закономірною. Перший культовий осередок 

знаходився у внутрішньому дворі центральної частини житлового блоку, 

що примикав до баштового комплексу західної башти, другий і третій 

розміщувалися безпосередньо на першому поверсі південної і західної 
башт3

.  

Перший вівтар, що був зафіксований у дворі західної башти, був 

виготовлений з нехарактерного для основного будівництва каменя – 

щільного мармурового вапняку, що мав розміри 0,45×0,30×0,18 м4
. Він 

був ретельно оброблений і обтесаний під блок, на лицьовій частині якого 


