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Володимир Мокрий  
 
«Воістину, ви є царі царям і князі князям»  
«Брат вбивав тіла ваші, а душі не міг діткнутися» (…)1 

 
 
 

Глибока віра перших християнських поколінь Київської Русі – св. Ольги, св. 
Володимира й перших мучеників Київської Русі-України святих Бориса і Гліба та їх 
згідне з заповідями Божими життя, діла і дії створили тривалі основи для мирного життя 
українського народу, якого сини черговий раз невинно гинуть від озлоблених ворогів – 
вбивців з сусідньої держави.  

Добрі сини, доброго батька Володимира Хрестителя, брати-страстотерпці стали 
тими першими мучениками Київської держави, якої брат злої власті окаянний Святополк 
«вбивав тіла, а душ не міг діткнутися» святих князів Бориса і Гліба, які стали 
безкомпромісні і найбільш віддані в період Київської Русі виконавці заповіту Христового 
про любов ближнього. Опісля вбивства Святополком Бориса і Гліба їх брат київський 
князь Ярослав Мудрий «на зразок Соломона» намагався докінчити священне діло 
розпочате батьком Володимиром Хрестителем2.  

Оплачена смертю князів-мучеників Бориса і Гліба ідея братньої любові3 та 
християнський обов’язок подолання бажання помсти й вибачення винуватцеві гріха 
братовбивства окаянному Святополку служила укріплюванню єдності київської держави, 
підпорядкування молодих князів найстаршому братові-володареві, київського столичного 
престолу та змушувала «призадуматися, чи вдержиться така держава, де брат на брата 
силою йде»4. Ідеї любові Бога і кожного сотвореного на образ Божий брата у Христі 
намагались практично втілювати в життя київські князі Ярослав Мудрий в 1019–1054 
роках та 1113–1125 роках фундатор церкви святих мучеників Бориса і Гліба у Чернігові 
князь Володимир Мономах5. Культ святих Бориса і Гліба, який завдяки князю 
Володимиру Мономаху поширився до Візантії та Чехії має своє місце й у діях Ватикану. 
Перших мучеників київської держави св. св. Бориса і Гліба у 1724 році папа римський 
Венедикт XIII проголосив святими Католицької церкви6.  

25 серпня 1996 року у Римі після прийняття запрошення до спільної молитви в 
посвяченій 10 травня 1995 року каплиці св. св. Бориса і Гліба у Кракові папа римський 
Іван Павло ІІ «згадуючи  «двох синів Володимира Хрестителя, які були вбиті їх братом 
узурпатором, підкреслив, що віра християн у новоохрещеній Київській Русі об’єднала 
кров вбитих святих братів „страстотерпців” Бориса і Гліба з кров’ю Ісуса Христа 
пригадав світові зворушливу молитву висказану князем Борисом перед смертю:  
                                                           
1 Це є фрагмент статті «Святі князі Борис і Гліб як зразок християнських володарів у середньовічній 

Україні». 
2 Князя Ярослава Мудрого сучасні йому прославляли як того, який наслідуючий Давида, докінчив 

діло розпочате його батьком Володимиром Хрестителем.  
3 Дивись на тему присутності в українській богословсько-філософській думці потреби й способів 

втілювання в життя християнської ідеї братолюбія Д. Чижевський, Нариси з історії філософії на 
Україні, Нью-Йорк 1991; В. Горський, Святі Київської Русі, Київ 1994; І. Назарко, Святий 
Володимир Великий. Володар і хреститель Руси-України, Жовква: Місіонер, 2012.  

4 Священник д-р Юрій Федорів, Історія церкви в Україні, Люблін 1991, с. 56.  
5 Князь Володимир Мономах був тим «першим державним мужем, який незалежно від 

зовнішнього культу серйозно керувався морально-політичним вченням обох братів мучеників у 
випадку одного з конфліктів. Тим способом культ мучеників пересягає кордони Русі, досягаючи 
до Візантії та Чехії». G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988–
1237), Kraków 2000, s. 165. 

6 Encyklopedia katolicka, red. F. Grylewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1989, t. 2, s. 830–831. 
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Слава Тобі, щедрий давець життя  
за те, що вчинив мене гідним того,  
щоб я став учасником  
терпінь Святих Мучеників.  
Ти знаєш Господи,  
що я не буду перед тим втікати,  
але поглянь Господи і розсуди  
між мною і моїм братом.  
Не полічи йому цього гріха  
і упокой душу мою. 
 

Яка чудова молитва. Виражає обличчя людства, яке стало іконою обличчя 
страждаючого Христа. А що вже сказати про страждання, з якими зіткнулись 
православні і католики в країнах Східної Європи нашого ХХ століття. Так численні 
сміливі свідки Євангелії, яких переслідувала непримиренна атеїстична влада, 
страждали тілесними муками Христа: справжні мученики двадцятого століття 
стали світлом для Церкви і для людства. Християни Європи і світу схиляють 
голову на порогах концентраційних таборів і в’язниць, стоять вдячні за світло, яке 
лине звідти, бо це було світло Христа, яким вони засяяли і розпорошили морок 
темряви. Тертуліан говорив, що кров мучеників є зерном, новим насінням християн. 
Вона є також життєдайним соком єдності для Церкви, містичного Тіла Христа. 
Оскільки наприкінці другого тисячоліття стала вона знову Церквою мучеників, 
можемо надіятися, що їх свідчення дбайливо записані в нових мартирологіях, а 
передусім їх заступництво прискорить час повної єдності між християнами усіх 
віросповідань, особливо між православними Церквами і Апостольською 
Столицею7.  

 
Представлена світовій спільноті роль присутніх в живій пам’яті християн України і 

світу усвідомлювала підкреслене папою фундаментальне значення перших мучеників 
Київської держави в духовному житті від 1991 року незалежної Української держави. 
Слова папи римського сповіщали також про прийняття запрошення до спільної зі св. 
Іваном Павлом ІІ екуменічної молитви представників різних конфесій у каплиці св. св. 
Бориса і Гліба Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Русі у Кракові. У тій 
дарованій Богом екуменічній молитві 9 червня 1997 року усі зібрані гаряче молилися про 
здійснення щасливо відбутої у 2001 році історичної апостольської прощі до – як це 
окреслив папа-слов'янин «славних храмів Києва, колиски християнської культури всього 
європейського Сходу»8. 
 
 

«Воістину, ви є царі царям і князі князям»  
«Брат вбивав тіла ваші, а душі не міг діткнутися» (…)  
 
В Повіданні про святих князів Бориса і Гліба, де перші мученики Київської Русі 

славляться як неперевершені зразки християнських володарів середньовічної України 
сьогодні у 2015 році у час війни в Україні з особливою міцною вірою у перемогу любові 
та надією на справедливі і добрі діла людини звучать слова: «Воістину, ви є царі царям і 

                                                           
7 Między Rzymem – Castel Gandolfo a Krakowem, „Między Sąsiadami – Між сусідами”, Краків – Kraków 

1997, nr 7, s. 23. 
8 Іван Павло ІІ, Привітальна промова, Міжнародний аеропорт Бориспіль, Київ – 23 червня 2001 

року,  



3 
 

князі князям, бо ж з вашою допомогою князі наші противників перемагають й вашою 
допомогою гордяться, ви землі нашої Руської оборона, опора й укріплення (…) То ж 
захищайте свою Батьківщину і помагайте її так же як великий Димитрій своїй Вітчизні. 
Він сказав: «Як був з ними в радості, так і в загибелі їх з ними умру»9.  

Святкування в Київській Русі свята великомученика Димитрія усвідомлювало 
поколінню св. Феодосія Печерського (1036? –1074) духову потребу прославляння своїх 
«Богомудрих» князів, як патронів братньої любові, згоди між членами княжого роду 
і підпорядкування найстаршому братові: «Будь мені батьком – ти ж брат мій старший. 
Що розкажеш мені володарю мій»10. 

Князі страстотерпці Борис і Гліб, як ті що «Божі заповіді прийняли в серце своє»11 
на вічні віки стали «просвітителями душ вірним людям»12, а також обличчям 
новоохрещеної Київської Русі. Кров’ю і мощами мучеників Бориса і Гліба покладеними 
в руській церкві, благословилися земля Київської держави:  

«О блаженні прийнявши ваші чисті тіла як скарб многоцінний! Блаженна церква, в 
якій поставлені гробниці світі, зберігаючі блаженні тіла ваші, о Христові служителі. 
Воістину блаженні і найбільш величавий зі всіх городів на землі Русі, який зберігає такий 
скарб. По правді іменован він Великоградом – вищий, превищий він від усіх міст: другий 
Солунь в Руській землі, від якого прощені (…) І зцілення беруть!»13 

Постаті страстотерпців Бориса і Гліба, яких папа римський Венедикт XIII у 1724 
році проголосив святими Католицької церкви14, папа-слов’янин святий Іван Павло ІІ під 
час апостольської прощі у Києві перших мучеників Київської держави представив світові 
як тих, котрі «прийняли мучеництво з рук рідного брата, не застосувавши проти нього 
зброї. Це вони зобразили духовне обличчя Київської Церкви, де мучеництво в ім’я 
братньої любові, в ім’я єдності християн, проявилося як справжня і всеосяжна харизма. 
Історія недавнього минулого це яскраво показала»15.  

І сьогодні у 2015 році перші мученики Київської держави як «світла» для злої 
влади, що воєнну «тьму» в Україні одганяють: 

 
Радуйтеся, Борис і Гліб богомудрі!  
Ви розливаєтеся потоками з джерел цілющих вод життєдайних 
що течуть для зцілення вірних людей 
Радуйтеся, промені світосяйні 
бо з’являєтеся як світила,  
що осявають всю землю 
завжди тьму одганяючи…16 
 

* * * 
 

                                                           
9 Сказание о Борисе и Глебе…, с. 298–301. 
10 Сказание о Борисе и Глебе, в: Памятники литературы древней Руси ХІ – начало ХІІ века, 

Москва 1978, с. 280. 
11 Повесть временных лет, в: Памятники литературы древней Руси ХІ – начало ХІІ века, Москва 

1978, с. 152–153. 
12 Повість врем’яних літ, у: Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі IX–XV століть, 

за ред. проф. Василя Яременка, Київ 2002, кн. 1, с. 618. 
13 Сказание о Борисе и Глебе…, с. 301. 
14 Encyklopedia katolicka, red. F. Grylewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1989, t. 2, s. 830–831. 
15 Проповідь Івана Павла ІІ виголошена під час греко-католицької Божественної Літургії. Київ, 25 

червня 2001 року, [у:] В. Мокрий, Апостольське Слово Івана Павла ІІ в Україні у 2001 році, 
Краків 2002, с. 361.  

16 Повість врем’яних літ, переклад: Леонід Махновець, у: Золоте слово. Хрестоматія літератури 
України-Русі IX–XV століть, за ред. проф. Василя Яременка, Київ 2002, кн. 1, с. 618. 
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За добрі вчинки батька св. Бориса і Гліба, внука св. Ольги, святого Володимира 
Хрестителя «ясним сонечком»17 у народних, передаваних з покоління у покоління 
в усних піснях називав український народ. А ієрархи української Церкви вже у половині 
ХІ століття, як наприклад згадуваний вже митрополит Іларіон, славили князя Володимира 
словами: «Ти був одягом для нагих, ти був для спраглих охолодженням, помічником 
удовицям, батьком для сиріт, притулком для подорожніх, багатством для бідних»18.  

Передсмертні молитви князів Бориса і Гліба перед іконою Спасителя відредаговані 
літописцем Нестором у Повість врем’янних літ були живі у княжих родах у наступних 
поколіннях, про що свідчить честь, яку віддавав своїм родичам князям-мученикам князь 
Володимир Мономах – фундатор церкви святих Бориса і Гліба й перший з-посеред князів 
письменник. У своєму славнозвісному Повчанні дітям правнук Володимир Хреститель 
пробує відбудувати ідеал християнського володаря та своєї держави Київської Русі, яка 
після смерті Ярослава Мудрого у 1054 році почала розпадатись.  

                                                           
17 «Ясне сонечко України» Олег Ястребов, «День», [w:] «Християнський голос», Київ 2015 (липень), 

№ 13, с. 1–2. 
18 М. Лабунька, Митрополит Іларіон і його писання, с. 47. 


