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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми зумовлена потребами сучасної української історичної 

науки в комплексному та ґрунтовному дослідженні функціонування антимінсів та 

їх смислового навантаження в українській Православній Церкві XVII–XVIII ст. 

Без систематичного вивчення цієї теми знання про українське духовне життя, 

церковне управління в Україні XVII–XVIII ст. буде неповним. 

Кожен храм зобов’язаний був мати антимінс, аби там була можливою 

Літургія – стрижень духовного життя українського соціуму XVII–XVIII ст. Тому 

ця тема прямо стосується тисяч храмів і опосередковано – мільйонів українських 

вірян. Особливо гостро важливість антимінса усвідомлювали у разі відсутності 

його у храмі. 

Останніми десятиліттями українська історична наука зробила вагомий 

внесок у дослідження функціонування органів церковного управління. Антимінси, 

що позначають владу єпископа, теж потребують ретельного вивчення, адже для 

організації їх видачі, доставки, ревізії, повернення залучалися фактично всі ланки 

церковного управління. 

Історіографічні тенденції останніх десятиліть («візуальний поворот», 

дослідження організації пасійного простору) переконливо доводять, що для 

історичних досліджень важливо залучати не лише традиційні текстові, але й 

візуальні джерела, до яких належать і антимінси. Це дає нам змогу поглянути на 

те, як церковна влада дисциплінувала клір через образи, зрозуміти вплив 

зображення через аналіз його зв’язку з текстом. Важливо досліджувати 

іконографічні програми антимінсів із зображенням страсних сюжетів ще й через 

їх причетність до формування «пасійного благочестя» в Україні під впливом 

європейської релігійної культури XVII–XVIII ст. 

Досі у вітчизняній історичній науці таким значущим, в історії 

ранньомодерної духовності, аспектам як персональна та професійна релігійність, 

приділяли мало уваги. Тому важливо дослідити особливості єпископської 

релігійності, елементи якої ми простежуємо на прикладі антимінсів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах програми науково-дослідницьких робіт «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору», 

затвердженої вченою радою історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 16БФ046-

01). 

Мета дослідження: на основі комплексного аналізу джерел реконструювати 

систему функціонування та смислове навантаження українських православних 

антимінсів XVII–XVIII ст. у літургійному, церковно-адміністративному, 

соціальному й політичному контекстах. 

Мета дисертаційного дослідження визначає такі завдання: 

 проаналізувати ступінь наукової розробки теми в історіографії та 

джерельну базу дослідження; 



2 

 

 дослідити історію формування збірок давніх українських антимінсів у 

кінці XIX – на початку XX ст.; 

 розглянути «матеріальну складову» антимінсів (тканина, мощі); 

 реконструювати систему підготовки, збереження, видачі, перевірки, 

повернення антимінсів у Київській митрополії XVII–XVIII ст., Переяславській 

(Переяславсько-Бориспільській) єпархії XVIII ст.; 

 простежити ґенезу, типологію, поширення, трансформацію іконографії 

на антимінсах, їхні смислове навантаження і вплив на реципієнтів; 

 визначити спосіб і особливості прояву персональної релігійності через 

антимінси; 

 дослідити політичні впливи на систему функціонування та смислове 

навантаження антимінсів. 

Об’єкт дослідження – українські православні антимінси, які функціонували 

на території Київської митрополії та Переяславської (Переяславсько-

Бориспільської) єпархії в XVII–XVIII ст. 

Предмет дослідження – механізми забезпечення та контролювання 

українських православних антимінсів XVII–XVIII ст. у храмах з боку церковної 

влади, типологія і смислове значення зображень на антимінсах, вияви 

персональної релігійності, вплив конфесійного й політичного чинників на їх 

функціонування. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють XVII – кінець XVIII ст. 

Нижня хронологічна межа обумовлена наявністю найдавнішого збереженого 

українського антимінса (1603 р.), зміною механізму їх виготовлення з 1620-х рр., а 

також гострою актуалізацією питання антимінсів через проголошення 

Берестейської унії 1596 р. і, відповідно, перемінами в системі їх видачі та 

контролювання. Верхня межа обумовлена початком динамічних церковно-

адміністративних переформувань: відкриттям нових єпархій та зміною статусу 

старих, трансформацією органів єпархіального управління, масовим переведення 

уніатських парафій під юрисдикцію Св. Синоду тощо, усе це своєю чергою, 

трансформувало й систему функціонування антимінсів. 

Територіальні межі дослідження охоплюють Київську православну 

митрополію XVII–XVIII ст. і Переяславську (з 1733 р. – Переяславсько-

Бориспільську) єпархію XVIII ст., включно з їх «закордонними частинами» 

(українськими та білоруськими землями, які відійшли до Речі Посполитої в кінці 

XVII ст.), а також місця, де діяли посольські храми. Дослідження також включає 

землі Війська Запорозького Низового XVII–XVIII ст., які переважно перебували в 

зоні впливу Київського митрополита. 

Теоретико-методологічна основа дослідження базується на 

загальнонаукових принципах історизму, цілісності та наукової об’єктивності, 

реалізованих через методи історичного дослідження: порівняльного та архівної 

евристики. Також при роботі з візуальними джерелами ми послуговувалися 

іконографічним методом, а при аналізі текстів – філологічним. Дослідження 

міждисциплінарне і базується на застосуванні методологічних підходів історії: 

історико-хронологічному (розгляд системи функціонування українських 
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православних антимінсів XVII–XVIII ст. в історичній послідовності), історико-

системному (комплексне вивчення системи функціонування та смислового 

значення українських православних антимінсів XVII–XVIII ст.). У дослідженні ми 

використовували також методи релігійної антропології (вивчення проявів 

персональної релігійності через українські православні антимінси XVII–XVIII 

ст.), церковного права (дослідження правового поля функціонування українських 

православних антимінсів XVII–XVIII ст.), історії мистецтва (аналіз динаміки змін 

зображень на антимінсах та дослідження їх сенсів). Використання їх у роботі дало 

змогу успішно розв’язати поставлену проблему через досягнення мети й 

вирішення завдань. 

Наукова новизна роботи визначається постановкою наукової проблеми і 

подальшим її дослідженням, яке досі не було реалізовано. 

Вперше: 

• комплексно та системно досліджено підготовку й виготовлення антимінсів, 

систему їх зберігання, цін, видачі церковною владою різних рівнів, їх перевірки та 

повернення. 

• вплив антимінсів на глядача; 

• простежено вплив політичних процесів як на систему функціонування 

антимінсів, так і на формування їх нових значень; 

• розглянуто історію формування антимінсних збірок і колекцій в Україні; 

• до наукового обігу введено низку нових джерел. 

Набули подальшого розвитку: 

• положення про ґенезу, типологізацію та поширення іконографічних 

сюжетів на антимінсах, які було переглянуто; 

• відкрито низку нових значень і функціональних особливостей антимінсів, 

які суттєво доповнюють класичні уявлення, обмежені лише літургійною сферою. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що зміст і 

висновки дисертації можуть бути використані при підготовці нормативних та 

спеціальних курсів у навчальних закладах і відповідних розділів навчальних 

посібників, спеціальних і загальних праць з історії України й української 

Православної Церкви XVII–XVIII ст., історії символів, ранньомодерної 

релігійності України та Східної Європи. 

Особистий внесок здобувача. Всі результати, висновки, наукові положення, 

що містяться в дисертації, автор одержав особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні матеріали й положення 

дисертації було представлено у формі доповідей і тез на всеукраїнських та 

міжнародних конференціях: «Тринадцяті джерелознавчі читання» (Київ, 2012), 

«Церква – наука – суспільство: питання взаємодії» (Київ, 2013), «Шевченківська 

весна» (Київ, 2015), «Ştiinţă, educaţie, cultură = Наука, образование, культура» 

(Комрат, Молдова, 2017). 

Публікації. Основні матеріали та положення дисертації викладено в 12 

публікаціях, 5 з яких – у наукових фахових (серед них наукометричних) виданнях, 

2 статті – у зарубіжних виданнях. Окремі положення й результати додатково 

віддзеркалено в 5 публікаціях тез і виступів на конференціях та в інших виданнях. 
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Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою та 

завданнями дослідження. Робота складається з переліку умовних скорочень, 

вступу, чотирьох розділів (17 підрозділів), висновків, списку використаних джерел 

і літератури (60 сторінок, 573 позицій) та додатків (69 сторінок). Загальний обсяг 

дисертації – 310 сторінок, з них основного тексту викладено на 164 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету й завдання, об’єкт 

і предмет дослідження, окреслено хронологічні та географічні межі, розкрито 

наукову новизну й практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ «Стан наукової розробки теми та джерельна база 

дослідження» складається з трьох підрозділів. 

Підрозділ 1.1 «Історіографія проблеми: напрями та результати студій» 

містить аналіз історіографії з теми. Науковий доробок поділено на окремі групи за 

допомогою науково-тематичного підходу. 

Публікації антимінсів. У Російській імперії інтерес до дослідження 

антимінсів слід пов’язувати з виникненням історико-археологічних товариств і 

розвитком церковної археології у другій половині XIX ст. Вони своєю чергою 

вплинули як на активізацію формування колекцій антимінсів, так і на їх 

публікацію (опис іконографії та текстової частини, світлини). Перша публікація 

стосувалася новгородських антимінсів (XII–XVII ст.) (архім. Макарій та І. 

Срезневський, кінець 1850 – початок 1860-х рр.)1. У подальшому вийшло багато 

публікацій українських антимінсів XVII–XVIII ст.: як окремих екземплярів, так і 

цілих музейних колекцій (дорадянські вчені Р. Ігнатьєв2, С. Лобатинський3, М. 

Петров4, І. Свєнціцький5; еміграційний дослідник В. Ладижинський6 та польський 

– Я. Гемза7). Велика частина опублікованих (особливо в дорадянський період) 

антимінсів не збереглися, що значно підвищує цінність цих робіт. 

Спеціальні праці з історії антимінсів охоплювали великий спектр проблем, 

представляючи комплексні дослідження історичного розвитку антимінсів, що 

унеможливило їх виокремлення в одну групу за тематикою дослідження. 

                                                 
1 Макарий (архимандрит). Письмо к редактору Известий И. И. Срезневскому // Известия императорской академии 

наук по отделению русского языка и словесности. Т. 6. Вып. 6. СПб., 1857. Стб. 86–96; Срезневский И. Антиминс 

1149 года // Записки Императорской академии наук. СПб., 1862. Т. 2. Кн. 1. С. 107–108. 
2 Игнатьев Р. Антиминс Буйницкого монастыря Литовской Руси, находящийся в Уфе // Древности. Труды 

Московского археологического общества. М., 1870. Т. II. С. 52–54. 
3 Лобатынский С. О Св. Антиминсах конца XVII, XVIII и начала XIX столетий, представленных из разных церквей 

Подольской епархии и хранящихся при крестовой архиерейской Церкви // Подольские епархиальные ведомости. 

1888. № 19. С. 423–434; № 20. С.455–462; № 21. С.484–495; № 22. С. 515–525; № 23. С. 541–553; №24. С. 583–593. 
4 Петров Н. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. 2-е изд., испр. и доп. 

К. : Тип. Ун-та св. Владимира, 1897. С. 59–73. 
5 Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати / Свенцицкий И. – Жовква : Печатня ОО. Василіян, 

1908. С. 164–173. 
6 Ладижинський В. Українські антимінси XVII–XIX ст. // Нотатки з мистецтва. 1976. №16. С.15–33. 
7 Giemza J. Antyminsy władyków przemyskich w muzeum grekokatolickiej Archieparchii przemysko-warszawskiej // 

Бюлетень Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Львів, 2007. № 

1 (9). S. 81–82. 
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Першим дослідником у світовій історіографії, який підготував комплексне 

дослідження з історії антимінсів (на прикладі давньоруських та руських зразків 

XII–XIX ст.) був прот. К. Нікольський8. Роботу виконано на високому рівні у руслі 

церковної археології й історичної літургіки, котрі активно розвивалися на той час. 

Вчений дослідив походження антимінсів, трансформації їх вигляду, богословське 

трактування, еволюцію фізичних параметрів антимінсів, умови їх виготовлення, 

розташування на престолі, написи на антимінсах тощо. Проте церковні інституції, 

відповідальні за забезпечення храмової мережі антимінсами, його майже не 

цікавили. Розвинув дослідницькі напрями, задані в цій роботі, на болгарських 

джерелах, літургіст І. Гошев9. 

У зв’язку з поширенням антимінсів у Римо-Католицькій Церкві з кінця 

1920-х рр., згодом виникла потреба їхнього історичного осмислення, що фахово 

здійснив архімандрит Я. Іззо в 70-х роках XX ст. У західній історіографії доти 

було лише кілька загальних франко- й німецькомовних статей про антимінси. 

Вчений дослідив походження християнських вівтарів і їхній зв’язок з 

антимінсами, еволюцію їх матеріальних складових, традиції вкладання св. мощів 

тощо, залучивши широке коло церковно-правових та літургійних джерел. При 

цьому дослідник не послуговувався оригіналами ані давніх антимінсів, ані 

актових джерел, реконструюючи таким чином лише «ідеальну картину»10. 

Українські антимінси у працях цієї групи майже не залучалися, залишаючись за 

межею уваги комплексних студій. 

Питання Функціонування антимінсів у системі церковного управління 

обмежується лише принагідними згадками про повноваження церковних 

інституцій видавати й перевіряти антимінси в контексті історико-церковних праць, 

передусім дорадянських. Зокрема про повноваження давньоруських крилосів у 

видачі антимінсів писав Є. Голубінський11, видачу та контролювання антимінсів за 

митрополита Петра (Могили) розглядав С. Голубєв12, а за часів Арсенія 

(Могилянського) – М. Шпачинський13. Функціонування антимінсів у 

Переяславській єпархії спрощено розглянули Ф. Лебединцев14 та А. Войтков15. 

Сучасний церковний історик І. Скочиляс коротко охарактеризував видачу 

антимінсів у Львівській єпархії другої половини XVII ст.16. Таким чином, питання 

                                                 
8 Никольский К. Об антиминсах Православной Русской церкви. СПб. : Тип. Я. Трея, 1872. [8], 385 с. 22 л. 
9 Гошев И. Антиминсътъ. Литургическо и църковно-археологическо изследване. София: Художникъ, 1925. 130 с. + 

XII табл. 
10 Izzo J. The Antimension in the Liturgical and Canonical Tradition of the Byzantine and Latin Churches: an Inter-ritual 

Inter-confessional Study. Romae : Antonianum, 1975. 358 p. 
11 Голубинский Е. История русской церкви. Том 2: Период второй Московский: от нашествия Монголов до 

митрополита Макария включительно: вторая половина тома. М. : Синодальная типография, 1910. С. 54. 
12 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники: (опыт исторического исследования). Т. 2. К. : 

Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1898. С. 485, 488, 490. 
13 Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление 

(1757–1770 гг.). К. : Тип. т-ва Н. А. Гирич, 1907. С. 117–199, 184, 211–214. 
14 Лебединцев Ф. Архимандрит Мельхиседек Значко-Яворский // Архив Юго-Западной России. Ч. I. Т. II. К. : В тип. 

Федорова, 1864. С. LXXX, CV. 
15 Войтков А. Иов Базилевич, епископ переяславский, и его участие в церковно-политической жизни польской 

Украины: 1771–1776 гг. // Труды Киевской духовной академии. К., 1903. № 7. С. 473. 
16 Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організаційна структура та правовий статус. Львів : 

Вид-во УКУ, 2010. С. 433. 
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функціонування антимінсів залишилося майже недослідженим і зовсім не 

розглядалось системно, з урахуванням своїх особливостей та динамікою змін. 

Відсутність аналізу цієї проблеми випливає з того, що слабко вивчено 

організаційні структури Церкви. 

Мистецтвознавчі дослідження антимінсів започаткував згаданий К. 

Нікольський у контексті розпочатого у другій половині XIX ст. активного 

вивчення християнських пам’яток. Зокрема, він реконструював схему розвитку 

антимінсного зображення, послуговуючись описово-порівняльним методом та 

інтерпретуючи їх смислове навантаження через літургійні й церковно-правові 

джерела, характерні для церковних археологів інструментарії. Мистецтвознавчі 

студії антимінсів у радянську добу виявилися чи не єдиним можливим напрямом 

їхнього дослідження через заборону вивчати церковну історію та літургіку. Проте 

автори розглядали антимінси виключно як мистецькі твори, нехтуючи їх 

літургійним призначенням. Отже, антимінс як гравюру досліджували в 1920-х рр. 

(П. Попов17) та в 1970–1980-х рр. (Д. Степовик18 і М. Алексєєва19). Науковцям 

вдалося зробити чимало важливих спостережень над «міграцією» сюжетів, 

провести авторську атрибуцію робіт тощо. 

 Зі здобуттям незалежності України та пожвавленням церковно-історичних 

студій помітно зросла кількість робіт про давні українські антимінси, переважно 

на основі львівської колекції. Так, мистецтвознавці досліджували антимінси 

комплексно, в контексті розвитку гравюри (О. Сидор-Ошуркевич, С. Ніколаєва)20, 

окремого іконографічного типу або діяльності майстрів-граверів (О. Юрчишин)21 

та за єпархіальним принципом (О. Юрчишин, Л. Ошуркевич)22. Ці студії ввели до 

наукового обігу чимало нових антимінсів, простежили «міграції» зображень, 

джерела антимінсної іконографії. 

Попри все, для праць цієї групи характерний розгляд антимінсів як 

мистецького твору. Залишається визначальною думка українських радянських 

мистецтвознавців про причини поширення Страсних сюжетів у релігійній 

культурі у зв’язку з народною реакцією на соціальний гніт і війни, 

екстрапольована й на антимінси. 

                                                 
17 Попов П. Ксилографічні дошки Лаврського музею. К. : [б. и.], 1927. С. 5. 
18 Степовик Д. Іван Щирський: поетичний образ в українській бароковій гравюрі. К. : Мистецтво, 1988. С. 92–103. 
19 Алексеева М. Малоизвестные произведения русского искусства XVII – 1-й пол. XVIII в. гравированные 

антиминсы // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1982. Л. : 

Наука, 1984. С. 430–451; Алексеева М. Гравюра петровского времени. Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1990. С. 12, 

93–95. 
20 Сидор-Ошуркевич О. Українська антимінсна гравюра XVIІ–XVIII ст. // Записки Наукового товариства імені 

Тараса Шевченка. Львів, 1994. Т. CCXXVII: Праці Секції мистецтвознавства. С. 171–182; Николаева С. Г. Русская 

антиминсная гравюра XVII–XIX веков. Николаева С. Русская антиминсная гравюра XVII–XIX веков: диссертация 

кандидата искусствоведения: 17.00.04. Санкт-Петербург, 2000. С. 17–20, 44–45. 
21 Юрчишин О. Антимінси гравера Іллі // Родовід. Київ, 1995. Ч. 12. С. 20–28; Yurchyshyn-Smith O. Development of 

Byzantine Iconographic Tradition in Ukrainian Antimensia of the XVIIth Century // Byzantinoslavica. 1998. № 59 (2). P. 

320–324. 
22 Юрчишин О. Антимінси XVII століття єпископів перемиських, самбірських та повіту Сяніцького зі збірки 

Національного музею у Львові // Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materiały z miȩdzynarodowej konferencji 

naukowej, 25–26 marca 1995 roku. Łańcut, 1999. S. 151–162; Ошуркевич Л. До питання вивчення й каталогізації 

збірки антимінсів українських ієрархів із колекції Національного музею у Львові ім. А. Шептицького // Збереження 

й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні 

аспекти діяльності: міжнародна наукова конференція, 25–27 вересня 2013 р., Львів. Львів, 2013. С. 359–373. 
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Праці з літургіки. Остання третина XIX – початок XX ст. стали розквітом 

історичної літургіки в дорадянський час, до якого долучилась і Київська духовна 

академія. Вагомим підґрунтям для підготовки цих робіт стали численні описи 

рукописних збірок середини XIX ст. Для нашої роботи важливі дослідження чинів 

освячення антимінсів, у яких розкривається їх підготовка (К. Нікольський) та 

розміщення антимінсів на престолі (К. Нікольський, М. Одинцов23, О. 

Дмитрієвський24). Серед українських еміграційних учених цього питання торкався 

Л. Гуцуляк у контексті дослідження розвитку Літургії в Київській митрополії 

1596–1839 рр. 25 

Одну з найважливіших, із цієї групи праць, підготувала польська дослідниця 

А. Новак, яка детально дослідила поширення знань про антимінси серед 

ранньомодерного кліру Київської митрополії через приписи у друкованих 

літургійних текстах, полемічну літературу тощо26. 

Цей напрям досліджень виявився достатньо розробленим, завдяки 

порівняно добре вивченій Літургії. Проте отримані дані віддзеркалюють 

здебільшого лише норму, яка потребує верифікації на підставі актових матеріалів. 

У підрозділі 1.2 «Історія формування колекцій давніх українських 

антимінсів в останній третині XIX – на початку XX ст.» розглядаються 

причини, особливості та склад формування колекцій давніх українських 

антимінсів в останній третині XIX – на початку XX ст. До середини XVIII ст. старі 

антимінси зберігали в храмах, а потім (до початку масового вилучення церковного 

майна радянською владою у 20-х рр. XX ст.) – переважно в кафедральних і 

архієрейських ризницях. З останньої третини XIX ст. колекції давніх українських 

антимінсів почали формуватися на базі нововідкритих в Україні музеїв. 

Антимінси стали доступні не лише вузькому колу духовенства, але й науковцям. 

Цей період «збирання джерел» до початку тоталітарної доби не встиг посприяти 

підготовці високоякісних наукових праць про антимінси, проте забезпечив 

збереження частини антимінсів (або принаймні їх описів) до сьогодні. 

В підрозділі 1.3 «Джерельна база дослідження» проаналізовано джерела, 

використані під час підготовки дисертації, та особливості роботи з ними. 

Джерельну базу роботи становлять передусім українські православні антимінси 

XVII–XVIII ст., більшу частину яких опрацьовано de visu, іншу – за публікаціями 

у спеціальних каталогах. Досліджувані антимінси зберігаються в таких установах: 

1) Національний художній музей України; 2) Національний Києво-Печерський 

історико-культурний заповідник; 3) Національний музей ім. Митрополита Андрея 

Шептицького у Львові; 4) Музей народної архітектури і побуту імені Климентія 

Шептицького у Львові; 5) Історичний музей у Сяноку; 6) Архів греко-католицької 

Перемисько-Варшавської архієпархії; 7) Музей «Духовні скарби України», м. 

                                                 
23 Одинцов Н. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI века: Церк.-ист. исслед. 

СПб: Изд. книгопрод. И. Л. Тузова, 1881. С. 96, 123, 218. 
24 Дмитриевский А. Богослужение в Русской Церкви за первые пять веков // Православный собеседник. Казань, 

1882. Вып. 12. С. 375. 
25 Гуцуляк Л. Д. Божественна літургія Йона Золотоустого в Київській митрополії після унії з Римом (період 1596–

1839 рр.). Львів : Свічадо, 2004. С.193, 211, 250, 262–264, 285, 304, 341. 
26 Nowak A. Materiały niekonieczne w księgach liturgicznych: objaśnienia dla kapłanów na przykładzie «antimensionu» // 

O miejsce książki w historii sztuki [red. A. Gronek]. Kraków, 2015. S. 147–172. 
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Київ; 8) Архів Мукачівської православної єпархії, м. Мукачево; 9) Музей 

сакрального мистецтва у Святоуспенській Унівській лаврі. 

Другу групу використаних документальних джерел становлять архівні та 

музейні писемні пам’ятки (донесення й рапорти, описи майна, інструкції, судові 

справи, протестації, епістолярні джерела), які, репрезентуючи різні рівні 

церковної влади, стали підставою для комплексної реконструкції системи 

функціонування антимінсів. Більшість з них не була опублікована і зберігається в 

Центральному державному історичному архіві України, м. Київ (Ф. 127. Київська 

духовна консисторія; Ф. 128. Києво-Печерська лавра; Ф. 130. Києво-Видубицький 

Михайлівський Чудівський Всеволозький чоловічий монастир; Ф. 990. 

Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія), Інституті рукопису 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Ф. I. Літературні 

матеріали; Ф. II. Історичні матеріали; Ф. 160. Колекція рукописів КДА; Ф. 232. 

Збірка рукописів Київської духовної консисторії; Ф. 301. Церковно-археологічний 

музей Київської духовної академії), Державному архіві м. Києва (Ф. 3. Києво-

Софійський собор), Центральному державному історичному архіві Україні, м. 

Львів (Ф. 129. Львівський Ставропігійський інститут), Інституті літератури ім. Т. 

Г. Шевченка НАН України, Відділі рукописних фондів та текстології (Ф. 3. Франко 

Іван Якович), Національному музеї ім. Митрополита Андрея Шептицького у 

Львові (Фонд «Рукописи кириличні»), Російському державному історичному 

архіві (Ф. 796. Канцелярия св. Синода, Ф. 823. Канцелярия митрополитов греко-

униатских церквей). 

Важливими для нашого дослідження є літургійні джерела (служебники, 

архієратикони, тріоді пісні), які дали змогу детальніше простежити підготовку 

антимінсів, їх положення під час Літургії, семантичне значення. 

Для розкриття символіки та впливу антимінсних зображень на реципієнтів 

було залучено друковані та рукописні пасійні тексти (богословські трактати, 

апокрифи, драми, поезію). Правове поле функціонування антимінсів у 

єпархіальних інституціях ми встановлювали через церковно-правові джерела 

(номоканони, митрополичі грамоти, митрополичі, єпископські та синодальні 

накази, соборні постанови тощо). 

Отже, джерельна база є репрезентативною для дослідження системи 

функціонування та смислового навантаження українських православних 

антимінсів XVII–XVIII ст. 

Другий розділ «Іконографічна програма антимінсів: символіка, 

типологія сюжетів та мотивів» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Зображення хреста» розглядаються особливості 

побутування іконографії хреста на антимінсах і причини її заміни. У Київській 

митрополії від давньоруського часу і до 1620-х рр. на антимінсах зображали 

різноманітні варіанти голгофських хрестів. З кінця XVI ст. у кутах антимінсів 

з’явились образи євангелістів. Припинення практики зображення хрестів на 

українських антимінсах відбулося найраніше з усіх Православних Церков. Це було 

зумовлено «пасіїзацією» соціуму, поширенням антимінсів з фігуративними 
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сценами в інших Православних Церквах, розвитком друкарської справи, 

практикою розгортання антимінса під час Літургії. 

У підрозділі 2.2 «Іконографія “Христос у гробі”» визначаються джерела, 

типологія, ідейне наповнення антимінсів із зображенням «Христа у гробі». 

Протягом 1620–1640-х рр. у Київській митрополії на антимінсах зображували 

генетично споріднені іконографічні типи «Христа у гробі»: традиційний східний, і 

другий – з чашею, запозичений із західної композиції «Меса Св. Григорія». 

Домовина, зображена на антимінсах, позначала престол, на якому літургісує сам 

Христос. Зображення напучувало у правдивості Таїнства Євхаристії, викликало у 

священиків почуття співстраждання (лат. сompassio) замученому Христові. 

Каталізатором появи цього типу зображень стали традиція Східної Церкви від 

XVI ст., а також запит Церкви й соціуму на візуалізацію мук Христових. 

У підрозділі 2.3. «Іконографія “Покладання до гробу”» досліджуються 

джерела, типологія, смислове навантаження зображень на антимінсах зі сценами 

покладання Спасителя в домовину. З другої половини XVII ст. на антимінсах 

поширилося зображення «Покладання до гробу» у трьох варіантах. Перший – 

символічний – розвинувся під впливом антимінса Петра (Могили). Його 

іконографія акцентувала на важливості ангельського служіння при похованні 

Христа, сотеріології й воскресінні Христовому. Другий варіант – історичний, 

репрезентував участь біблійних персонажів у похованні Христа. Завдяки 

наближеності до євангельського тексту, популярності в бароковій літературі, 

іконописі, Богослужінні та близькості до основної символіки антимінса як 

плащаниці, він став панівним від середини XVII ст. до сьогодні. Третій варіант – 

історичне «Покладання до гробу» з Mater Dolorosa. Його особливістю є 

зображення Богородиці як Mater Dolorosa (з «мечами болю») в композиції 

історичного «Покладання до гробу». Цей образ Богородиці, імпортований до 

антимінсів із західної релігійної культури в кінці XVII ст., використовували до 

середини XVIII ст. Він спонукав реципієнтів до роздумів та співпереживання 

різних драматичних подій у житті Божої Матері. 

Зображення знарядь мук Христових на антимінсах, були образами-

реліквіями, що розширювали часопросторові характеристики зображуваного, 

спонукали до пасійних рефлексій. Єпископська релігійність могла проявлятися 

через введення до антимінсів власних родових гербів, щоб організувати родове 

літургійне поминання в межах своєї єпархії. Окрім того, антимінси могли 

набувати функції специфічної патрональної ікони, якщо архіпастир замовляв 

включення до іконографічної програми антимінсів своїх святих покровителів. 

Третій розділ «Механізм підготовки, видачі та контролювання 

антимінсів у Київській митрополії та Переяславській єпархії» поділено на 

шість підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Мощі та тканина для антимінсів» розглянуто 

«матеріальні складові» антимінса (мощі, тканина), джерела їх постачання, умови 

зберігання, смислове навантаження. Встановлено, що, оскільки єпископи 

освячували престоли рідко, вкладання мощів до антимінсів було ледь не 

обов’язковим. У Київській митрополії мощі святих для антимінсів купували у 
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Грецькій Церкві, також використовували часточки мощів Києво-Печерських 

святих. Духовенство сприймало шовкові антимінсі як святкові, а полотняні – як 

буденні. Пошкодження тканини антимінса було найпоширенішою причиною його 

заміни, проте до початку XIX ст. церковна влада до пошкодження антимінсів 

ставилася дуже поблажливо. За збереження та видачу мощів і тканини при 

кафедральних та архієрейських ризницях відповідали ризничі та еклесіархи. 

У підрозділі 3.2. «Митрополича і єпархіальні кафедри та їх апарат» 

розглянуто значення й функції митрополита, єпископів та їх допоміжного апарату 

в організації системи функціонування антимінсів. Київський митрополит з 

давньоруського часу був центральною особою, навколо якої формувався механізм 

функціонування антимінсів у Київській митрополії. У XVIII ст. йому в цій системі 

відвели вже роль звичайного єпископа. Щонайменше з середини XV ст. й до кінця 

XVIII ст. видавали та перевіряли антимінси на територіях, які визначив 

митрополит, митрополичі намісники. Антимінс був уречевленим символом 

єпископської влади, що позначав її кордони, дозвіл служити Літургію у храмі. 

Через широту території єпархій освячувати й видавати нові антимінси єпископам 

допомагали єпископські намісники (XV–XVII ст.). Контролювали антимінси на 

соборах та соборчиках і через храмові візитації. На допомогу єпископам у 

підготовці та розповсюдженні антимінсів приходив інститут крилосу (капітули) 

(XIV–XVII ст.). У XVIII ст. при Київському митрополиті (за його апробацією) діяв 

окремий орган, відповідальний за розгляд справ, пов’язаних з антимінсами: 

архієрейська канцелярія (за Варлаама (Ванатовича)), пізніше – кафедральне 

правління. З 1758 р. повноваження кафедрального правління було делеговано 

кафедральній конторі. 

У підрозділі 3.3 «Монастирі, протопопії та парафії Київської митрополії» 

реконструюється система видачі та контролю за антимінсами на монастирському, 

протопопському, парафіяльному рівнях. Протягом XVII ст. і до першої половини 

XVIII ст. на протопопах, а з 1720-х рр. – на духовних правліннях на чолі з 

протопопами лежав основний тягар контролювання антимінсів у парафіяльній 

мережі. Настоятелі парафій найчастіше відповідали за отримання, збереження й 

засвідчення антимінсів перед протопопом чи кафедрою. Монастирська система 

функціонування антимінсів відзначалася строкатістю через різні монастирські 

статуси (наявність чи відсутність ставропігії) та кількістю приписних храмів, від 

чого залежала необхідність залучати органи контролю на місцях. У більших 

монастирях питання антимінсів розглядали колегіально, за апробацією настоятеля, 

а в невеликих – усе вирішував особисто ігумен. 

У підрозділі 3.4 «Храми з особливим статусом: закордонна частина, 

Військо Запорозьке та посольства» висвітлено систему функціонування 

антимінсів у храмах закордонної частини Київської митрополії, Війська 

Запорозького й посольських храмів у Варшаві та Стамбулі у XVIII ст. У 

закордонній частині Київської митрополії основна відповідальність за 

забезпечення та контролювання антимінсів у церквах лежала на центральних 

монастирях регіонів. Нерідко через слабкість чи відсутність церковної влади на 

місцях священики самостійно могли отримувати антимінси при кафедрі, 
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випозичати їх, користуватися старими антимінсами. Антимінси тут часто могли 

тільки маркувати конфесійність. З кінця XVII ст. до 1775 р. (з перервою в 1709–

1734 рр.) для запорозьких церков антимінси видавав Київський митрополит. 

Забезпечення храмів антимінсами перебувало в руках запорозької адміністрації. 

Кліриків переважно залучали суто до покладання антимінсів на престоли. У XVIII 

ст. київські митрополити неодноразово забезпечували антимінсами посольські 

храми у Варшаві та Стамбулі. Антимінси видавалися з кафедри за наказом Св. 

Синоду настоятелям посольських храмів, їхні ревізії не виявлено. Видача та 

контролювання антимінсів у цій групі храмів цілком відрізнялися від загальної 

системи в митрополії. 

У підрозділі 3.5 «Переяславський єпископ та духовна консисторія» 

розкрито спільну діяльність переяславського єпископа й консисторії в 

забезпеченні єпархіальної мережі антимінсами. У зв’язку з вікарним статусом 

єпархії в 1700–1733 рр. джерелом постачання антимінсів була Київська кафедра, а 

з виокремленням в окрему єпархію, в 1733–1785 рр. – Московська синодальна 

контора. Протягом 1760-х – 1780-х рр. консисторія опрацьовувала справи, 

пов’язані з антимінсами при кафедрі, але з обов’язковим погодженням владики. В 

період масового переходу храмів з Унії до Православ’я ця функція могла належати 

лише кафедральному віце-писареві (1766–1768 рр.). 

Підрозділ 3.6 «Свято-Троїцький Мотронинський монастир, протопопії та 

парафії Переяславсько-Бориспільської єпархії» присвячено характеристиці 

функціонування антимінсів у закордонній частині Переяславської єпархії. 

Протягом 1760-х рр. з Унії до Православ’я на цій території перейшло багато 

церков. Мотронинська обитель координувала видачу антимінсів до них протягом 

1761–1768 рр.: як через персональну їх заміну та перевірку, так і через 

делегування цих функцій до новозаснованих духовних правлінь. Священики ж, як 

правило, самостійно отримували антимінси при кафедрах або через одного 

клірика для кількох храмів, рідко – при духовних правліннях. Наявність 

«вакантного» духовенства в єпархії спонукала церковну громаду вирішувати 

питання купівлі та збереження антимінсів самостійно. 

Четвертий розділ «Соціорелігійний та політичний аспект 

функціонування антимінсів» складається з п’яти підрозділів. 

Підрозділ 4.1 «Антимінс як церковний вклад» присвячено аналізу дарування 

антимінсів до храмів. Дарувати антимінси могли переважно єпископи, оскільки ті 

перебували у сфері їхнього розпорядження. Жертводавці при цьому покладали 

надію, що через літургісання на подарованих антимінсах здійснюватиметься як 

індивідуальна, так і колективна молитва за живих і померлих. 

У підрозділі 4.2 «Пам’ять і ктитор» досліджено використання антимінсів 

для літургійного поминання церковних жертводавців, меморіалізації їхніх діянь. 

Відновлення давньої Переяславської єпархії після 500-літнього запустіння 1700 

року, за активної допомоги гетьмана Івана Мазепи, підштовхнуло тогочасного 

єпископа Захарія (Корниловича) до виготовлення антимінсів зі згадкою про це 

донаторство. З одного боку, це засвідчує можливість введення ктиторів до 
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масштабного літургійного поминання, а з другого – посередницьку роль антимінса 

в меморіалізації ктиторської діяльності. 

Підрозділ 4.3 «Дари/вклади Східним Церквам» присвячено дослідженню 

умов та значення видачі антимінсів Київським митрополитом Східним 

Православним Церквам. Прибуле східне духовенство нерідко зверталося до 

Київського митрополита з проханням видати їм безкоштовно й антимінси. Таким 

чином, антимінси Київських митрополитів потрапляли на престоли 

східнохристиянських церков як вклади, забезпечуючи жертводавцям молитви. 

Владики не могли за власним бажанням ініціювати дарування антимінсів через 

правові заборони. 

У підрозділі 4.4 «Damnatio memoriae і антимінси» проаналізовано 

залучення антимінсів до практики вилучення світських володарів з літургійної та 

суспільної пам’яті. Наслідком накладання анафеми на Івана Мазепу стало те, що 

частина кліру Переяславської єпархії викреслила ім’я гетьмана на антимінсах, які 

видав Захарія (Корнилович), що мало позбавити гетьмана літургійного 

поминання. В 1745 році антимінси в українських єпархіях було перевірено на 

наявність імені Іоанна Антоновича. Антимінси з його ім’ям підлягали вилученню, 

як і багато інших предметів зі згадкою про нього, для знищення в соціумі пам’яті 

про опального монарха. 

У підрозділі 4.5 «Антимінси з “ворожих” держав» розглядається ставлення 

світської й духовної влади до використання антимінсів з неприятельських країн. 

Після Берестейської унії, православні часто почали отримувати антимінси від 

різних Православних патріархів. Світська й духовна (уніатська) влади, через 

іноконфесійність цих антимінсів і їх походження з ворожих держав (наприклад, 

Московського царства чи Османської імперії), вважала, що їх використання вказує 

на державну зраду та образу монарха. На прикордонних територіях антимінси 

могли не лише позначати кордони духовної влади, а й маркувати політичні 

кордони. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено 

обґрунтовані в дисертації основні положення, що виносяться на захист. 

Функціонування антимінсів та їх смислове навантаження досі спеціально не 

розглядали, а низка питань взагалі не порушувалася. Джерельна база дослідження, 

в основу якої лягли музейні та архівні матеріали, є достатньо повною, 

різноплановою й репрезентативною для комплексного дослідження системи 

функціонування і смислового навантаження українських антимінсів XVII–XVIII 

ст. 

Встановлено, що до середини XVIII ст. старі антимінси зберігались у 

храмах, а потім (до 20-х рр. XX ст.) – в кафедральних і архієрейських ризницях. З 

останньої третини XIX ст. в багатьох містах України почали формуватися збірки 

давніх українських антимінсів на базі нововідкритих музейних установ, що 
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відкрило шлях до їх систематичного збирання, експонування та підготовки описів. 

Проте на основі цих музейних колекцій не з’явилися високоякісні наукові праці. 

Натомість саме зібрані тоді в Києві та у Львові колекції стали основною 

джерельною базою для сучасних дослідників українських антимінсів. 

З’ясовано, що мощі необхідно було вкладати до абсолютної більшості 

антимінсів. Основними джерелами їх постачання були Грецький Схід та Києво-

Печерський монастир. Вкладати мощі саме священномучеників не було 

обов’язковим. Практика повернення антимінсів до кафедр, запроваджена з 

середини XVIII ст., поліпшила ситуацію з забезпеченням мощами. Старі 

антимінси з вийнятими мощами сприймались як своєрідна ікона. У храмах 

антимінсні мощі не ідентифікували. Для виготовлення антимінсів 

використовували лляну тканину (XVII–XVIII ст.) та шовк (XVIII ст.). Першу 

духовенство сприймало як буденний, а другу – як святковий матеріал. До початку 

XIX ст. за фізичне пошкодження тканини антимінсів, що було основною 

причиною їх заміни, священиків практично ніколи не карали. 

Встановлено, що з давньоруського часу й до 1620-х рр. на антимінсах 

зображували голгофський хрест. У зв’язку з розвитком друкарства, практики 

розгортання антимінса на Літургії, впливом східнохристиянських антимінсів XVI 

ст. та гострою потребою візуалізувати Страсті Христові поширились антимінси з 

розлогими пасійними сценами. У 1620–1640 рр. на антимінсах домінувала 

композиція «Христос у Гробі», джерелами якої є переважно західне іконографія 

«Меса Св. Григорія». Зображення напучувало клір у правдивості Таїнства 

Євхаристії. Від 1630-х рр. на антимінсах утвердилась  панівна до сьогодні 

іконографія «Покладання до гробу» (символічний та історичний варіант, а також 

останній у поєднані з образом Mater Dolorosa), яка апелювала до західних джерел. 

Цей тип яскраво виражав символіку антимінса як плащаниці Господньої. 

Малюнки на антимінсах викликали у кліру почуття співстраждання, роздуми над 

Страстями Христа й Богородиці, формували уявний пасійний простір. Зображення 

знарядь мук Христових були образами-реліквіями, які також розширювали 

просторово-часові координати візуального наративу на антимінсах. 

З’ясовано, що від давньоруського часу й до початку XVIII ст. Київський 

митрополит був вершиною «владної піраміди» системи функціонування 

антимінсів. Від його імені видавали та контролювали антимінси митрополичі 

намісники (середина XV–XVIII ст.). Єпископи мали прерогативу в розпорядженні 

антимінсами. Єпархіальні крилоси (капітули) (XIV–XVII ст.) та єпископські 

намісники (середина XV–XVII ст.) допомагали владикам у видачі та перевірці 

антимінсів. У XVIII ст. при Київському митрополиті (за його апробацією) діяв 

окремий орган, відповідальний за розгляд справ, пов’язаних з антимінсами. За 

Варлаама (Ванатовича) цими питаннями займалась архієрейська канцелярія, 

пізніше – кафедральне правління, а з 1758 р. – кафедральна контора. Консисторію 

залучали до розгляду цих справ в екстрених випадках. У Переяславській кафедрі в 

1727–1750-х рр., припускаємо, антимінси видавала кафедральна канцелярія, 

пізніше – у 1760–1780-х рр. – консисторія. Партикулярний рівень функціонування 

антимінсів контролювали протопопи та їхні помічники (десятиначальники й 
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намісники). У закордонних частинах Київської митрополії та Переяславської 

єпархії храми забезпечувались антимінсами через «головні» монастирі. На 

парафіях відповідальними за антимінс були настоятелі, проте за відповідних умов 

ця функція делегувалася громаді, братству або ктиторам. Система видачі та 

контролювання антимінсів у монастирях та їх приписних храмах залежала від 

розміру й статусу обителі. Основний контроль за антимінсами вівся через 

візитації. 

Антимінси могли передавати до храмів як церковні дари, завдяки котрим 

дарувальники розраховували на літургійне поминання як живих, так і мертвих. 

Зображені на антимінсах святі покровителі єпископів набували функції своєрідної 

патрональної ікони, формуючи молитовну протекцію. Через розміщення на 

антимінсах родових гербів єпископів реалізовувалося літургійне поминання роду. 

Перебування підготовки антимінсів і їх самих у віданні єпископату визначали й 

можливість проявляти свою релігійність через антимінси переважно лише 

єпископам. 

Зазвичай політичні процеси не впливали на функціонування антимінсів і 

обмежувалися згадкою володаря, під час правління якого антимінс видали. Але у 

ситуаціях міждержавних конфліктів і війн, в очах передусім світської влади, 

антимінс ставав маркером кордонів влади не єпископа, а держави. Використання 

антимінсів з країни-ворога вважалося злочинним. Антимінси також підлягали 

практиці Damnatio memoriae. Найперше: реагуючи на проголошення анафеми 

гетьманові Іванові Мазепі, духовенство витирало його ім’я з антимінсів, щоб 

унеможливити літургійне поминання. Мали бути ліквідовані й усі антимінси з 

ім’ям опального імператора Іоанна Антоновича (за розпорядженням влади). 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ткачук В. А. Українські православні антимінси XVII–XVIII ст.: система 

функціонування та смислове навантаження. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – К., 2018. 

У дисертації на основі комплексу архівних та музейних джерел всебічно 

досліджено систему функціонування і смислове навантаження українських 
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православних антимінсів XVII–XVIII ст. Охарактеризовано стан джерельної бази 

й розробки проблеми в історіографії. Вивчено причини та наслідки формування 

музейних колекцій давніх українських антимінсів в останній третині XIX – на 

початку XX ст. 

На базі значного масиву писемних, зображальних і матеріальних джерел, а 

також сучасних дослідницьких методів розглянуто підготовку та виготовлення 

антимінсів, систему їх зберігання, видачі, цін, перевірки в храмах Київської 

митрополії XVII–XVIII ст. і Переяславської (Переяславсько-Бориспільської) 

єпархії XVIII ст. Систему функціонування антимінсів визначала організаційна 

структура Церкви. Переглянуто положення про ґенезу, типологізацію, динаміку 

змін та поширення іконографічних сюжетів на антимінсах. Визначено їхнє 

смислове наповнення і вплив на глядача. Відкрито низку нових значень та 

функціональних особливостей антимінсів, які суттєво доповнюють класичні, 

усталені знання про нього. Проаналізовано прояви персональної релігійності 

через антимінси. Досліджено політичні впливи на функціонування антимінсів. 

Ключові слова: антимінс, церковне управління, Київська митрополія XVII–

XVIII ст., Переяславська єпархія XVIII ст., Літургія, пасійні зображення. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ткачук В. А. Украинские православные антиминсы XVII–XVIII вв.: 

система функционирования и смысловая нагрузка. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – История Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – К., 2018. 

В диссертации на основе комплекса архивных и музейных источников 

всесторонне исследованы система функционирования и смысловая нагрузка 

украинских православных антиминсов XVII–XVIII вв. Дана характеристика 

состоянию источников и разработки проблемы в историографии. Изучены 

причины и последствия формирования музейных коллекций старинных 

украинских антиминсов в последней трети XIX – начале XX вв. 

На базе большого массива письменных, визуальных и материальных 

источников, современных исследовательских методов рассмотрены подготовка и 

изготовление антиминсов, система их хранения, выдачи, цен, проверки в храмах 

Киевской митрополии XVII–XVIII вв. и Переяславской (Переяславско-

Бориспольской) епархии XVIII в. Систему функционирования антиминсов 

определяла организационная структура Церкви. Пересмотрены положения о 

генезисе, типологизация, распространение иконографических сюжетов на 

антиминсах. Определены их смысловая нагрузка, влияние на зрителя. Установлен 

ряд новых значений и функциональных особенностей антиминсов, значительно 

дополняющих устоявшиеся знания о них. Проанализированы проявления личной 

религиозности через антиминсы. Исследованы политические влияния на 

функционирование антиминсов. 
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Ключевые слова: антиминс, церковное управление, Киевская митрополия 

XVII–XVIII вв., Переяславская епархия XVIII вв., Литургия, пасийное 

изображение. 

 

SUMMARY 

 

V. A. Tkachuk. Ukrainian Orthodox Antimensions of 17th – 18th Cent.: 

System of Their Functioning and Meaning. – As a manuscipt. 

Thesis for PhD in Historical Sciences degree with specialization in “History of 

Ukraine” 07.00.01 – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2018. 

The research is devoted to the functioning of antimensions in the structure of the 

church administration of the Orthodox Church in Ukraine in 17th – 18 th cent. In 

particular, the polyvariety of the meanings of antimensions was analyzed. The 

dissertation examines the process of preparation and production of antimensions, the 

system of their storage, distribution, verification in the churches of Kyiv Archdiocese 

and the Pereyaslav (Pereyaslav-Boryspil) diocese. Kyiv Metropolitan from the Old 

Russian time and up to the beginning of the 17th – 18th cent. remained responsible for 

the distribution of antimensions in various dioceses, and only in one later. On behalf of 

him Metropolitan Abbots put antimensions in the temples and verified them (at the 

latest from 15th cent.). The position of the bishop was dominant in the system of 

functioning of antimensions, because he blessed them, signed them and they were at his 

disposal. Kliros (early 14th – 17th cent.) and Bishops Abbots (the earliest mention in 

14th cent.) helped to distribute and verify antimensions in temples. Antimensions 

verification was carried out during Episcopal Council (17th cent.) and by means of 

church visitations (17th – 18th cent.). The main responsibility for authority over 

antimensions at the local level rests with the protopopes and monastic authorities (in the 

temples that were subordinated to it). In the XVIII century in Kyiv Archdiocese, the 

antimensions were first transferred to the authority of the Bishops' Office (1720’s 

years), and then to the Cathedral authority (1730–1750’s), and from 1758 to the 

cathedral office. In Pereyaslav-Boryspil diocese antimensions during the 1760’s and 

1780’s were in the sphere of responsibility of the consistory. 

The dissertation reviewed the regulations on genesis, typology and distribution of 

iconographic stories on antimensions. It was found out that the image of the cross on 

antimensions was the first of all in the Orthodox Churches to come out of use in favour 

of wide-spread passive scenes in the 1620’s, which was facilitated by the practice of 

unfolding of antimension, early oriental iconographic specimens, and the importance of 

Passion's visualization in society. During the 20’s and 40’s, the image of “Christ in the 

Tomb” prevailed on antimensions, one of which tended towards the classical oriental 

variants, and the other – imitated the iconography “Mass of St. Gregory”. This image 

inspired clerics about the truthfulness of turning bread and wine into the blood and body 

of Christ, causing compassion. From the 1630’s the scene “The Deposition”, which is 

dominant today was depicted on the antimensions. This type of image had several 

variants: the symbolic (confirmed the angelic concelebration during the burial of 
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Christ), the historical (especially close to the gospel text), the historical material of 

Mater Dolorosa (additional emphasis on the suffering of the Virgin). Through the 

images of the episcopal emblems on the antimensions, a genericall commemoration 

took place, and through the placement of patron icons the bishops awaited prayers from 

their holy patrons. Antimensions could also be given to temples for liturgical 

commemoration. Political processes influenced the functioning of antimensions, 

evidence of which is the practice of Damnatio memoriae. Antimensions sometimes 

became the marker of the state and its borders, denoting only the confession, and not the 

power of a particular bishop. 

 

Key words: antimension, church administration, Kyiv Metropolitanate of the 

XVII-XVIII centuries, Pereyaslav Diocese of the XVIII century, Liturgy, Passion 

images 

 

 


