
Тисячадвадцятиріч ний юві лей іс ну ван ня Пра во слав ної Церк ви 
на те ре нах Ки їв ської ру сі за сво їм іс то рич ним зна чен ням є по ді єю, 
яку важ ко пе ре оці ни ти. Без у мов но, цей мас штаб ний пласт на шо го 

хри сти ян сь ко го бут тя ви ма гає гли бо ко го вив чен ня, оцін ки різ них ас пек тів 
по дій, а та кож їх бо го слов сь ко го ос мис лен ня. мож на з упев не ні стю ствер-
джу ва ти про те, що за про ва джен ня на ру сі хри сти ян ст ва бу ло під го тов ле не 
всім іс то рич ним хо дом по дій. Гео гра фіч на бли зькість Киє ва до Кон стан-
ти но по ля ма ла сво їм на слід ком вклю чен ня ру сі до сфе ри ві зан тій сь ко го 
ду хов но го і куль тур но го впли ву. За об раз ним ви сло вом акад. м. н. Ти хо-
ми ро ва, «для ру ських ман д рів ни ків усі до ро ги ве ли до но во го ри му»1. 
у свою чер гу, як від зна че но до слід ни ка ми, ві зан тій ська ци ві лі за ція, що 
пе ре жи ва ла в пе рі од ма ке дон ської ди на стії (867–1065 рр.) епо ху роз кві-
ту, «вра жа ла су час ни ків сво єю на тхнен ні стю, внут ріш нім бла го род ст вом, 
ви тон че ні стю форм і ви со тою тех ніч них до сяг нень»2. То му ду хов но-куль-
тур ний вплив, який чи ни ла ві зан тія на су час ні з нею дер жа ви (особ ли во 
су між ні, тоб то ті, що увійш ли з ча сом до меж пра во слав ної «ой ку ме ни», 
або, за ви сло вом, впро ва дже ним д. обо лен ським 1971 р., — кра ї ни «ві-
зан тій ської спів друж но сті»)3, на прав ляв і Ки їв ську русь на той шлях, де, 
за сло ва ми акад. н. і. Кон ра да, «для вся ко го на ро ду, що ба жає збе рег ти 
свою іс то рич ну са мо стій ність, мож ли ве ли ше те або ін ше за сту пе нем і си-
лою, за тем па ми і три ва лі стю під тя ган ня до рів ня ви що го сту пе ня роз ви тку 
ци ві лі за ції сво го ча су»4.

1 Тихомиров м. н., акад. исторические связи россии со славянскими странами и ви-
зантией. м., 1969. с. 31.

2 удальцова З. в. Культурные связи византии с древней русью. Проблемы изучения 
культурного наследия. м., 1985. с. 16.

3 оболенский д. византийское содружество наций. Шесть византийских портретов. 
м., 1996. с. 11.

4 Конрад н. и., акад. восток и Запад. м., 1972. с. 30.
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ві до мий віт чиз ня ний ре лі гій ний мис ли тель о. с. хом’яков за зна чав, що 
са ме «Пра во слав на Церк ва ство ри ла єд ність ру ської зем лі і да ла міц ність ви-
пад ко во сті оле го во му по ді лу»5, тоб то об’єднанню схід но слов’янських пле-
мен у най біль шу в Єв ро пі єди ну дер жа ву — Ки їв ську русь. Тут не мож ли во 
не при га да ти сло ва Бла жен ній шо го во ло ди ми ра, ми тро по ли та Ки їв сь ко го 
і всі єї ук ра ї ни: «Ки їв ська русь, омив шись у во дах дніп ра свя тим хре щен-
ням, з ті єї ми ті при лу чи ла ся ду хом свя тим до бла го дат ної пов но ти Церк ви 
хри сто вої»6. З мо мен ту хре щен ня ру сі «язич ни цький час за ли ша є ть ся 
за по ро гом іс то рії»7 і Ки їв ська дер жа ва, як пи ше прот. олександр Шме ман, 
«стає пов но прав ною учас ни цею все лен сь ко го іс то рич но го про це су і куль-
тур ної ві зан тій ської тра ди ції, від якої во на от ри ма ла своє на ро джен ня і яка 
зро би ла її хри сти ян ською пра во слав ною на ці єю»8. При цьо му до во дить ся 
кон ста ту ва ти сум ноз віс ний факт, що більш ніж ти ся чо літ ній пе рі од віт-
чиз ня ної цер ков ної іс то рії, який хро но ло гіч но на ба га то ближ че до на шо го 
ча су, вив че ний не зрів нян но мен ше, аніж від да ле не від ньо го май же на та-
кий са мий ча со вий ін тер вал ти ся чо літ тя бут тя ві зан тії. Знач на кіль кість 
ас пек тів цер ков но го жит тя Пра во слав ної Церк ви на ру сі в різ ні сто літ тя ще 
не ос віт ле на з дос тат ньою пов но тою, а ду хов на спад щи на сон му под виж ни-
ків ві ри і бла го чес тя до цьо го ча су ба га то в чо му за ли ша є ть ся не за йма ною 
те мою для до слід ни ків.

…Зим нен ський свя то гор ський ус пен ський жі но чий мо на стир, що 
на во ли ні. не зва жаю чи на більш ніж 1000-річ ний пе рі од іс ну ван ня, іс то рія 
оби те лі роз кри та ли ше фраг мен тар но. на сьо го дні, для при кла ду, не іс нує 
мо но гра фій з ран ньо іс то рич но го пе ріо ду за ро джен ня та ста нов лен ня свя-
ти ні. хо ча ко рот кі ог ля до ві ві до мо сті мож на по черп ну ти май же в усіх зви-
чай них до від ни ко вих ро бо тах, при свя че них жит тє ді яль но сті мо на сти рів 
ро сій ської Iмперії, що ви хо ди ли у світ з хіх ст.

За за галь но при йня тою вер сі єю, що ґрун ту є ть ся на пе ре ка зі та по ді-
ля є ть ся біль ші стю су час них до слід ни ків, Зим нен ський свя то гор ський 
успен ський мо на стир був за сно ва ний св. рів но ап. вел. кн. во ло ди ми ром 
(† 1015 р.) 1001 р. на міс ці йо го зи мо вої ре зи ден ції на во ли ні, не по да лік від 
ос нов но го міс та за хід ної час ти ни Ки їв ської ру сі то го ча су — во ло ди ми ра-
во лин сь ко го. При цьо му важ ли во на га да ти, що ця те ри то рія во ли ні увійш-
ла до скла ду Ки їв ської ру сі тіль ки 981 р., не за дов го до при йнят тя хри сти-
ян ст ва св. кня зем во ло ди ми ром i хре щен ня ру сі 988 р. от же, за сну ван ня 
во ло ди ми ра-во лин сь ко го (на дум ку дея ких до слід ни ків, пе ре влаш ту ван ня 
і пе ре йме ну ван ня ста ро дав ньо го Ла до мі ра) та Зим нен ської свя то гор ської 
оби те лі мож на з впев не ні стю роз гля да ти як ре зуль тат про ве ден ня хри стия-

5 хомяков А. с. о старом и новом: статьи и очерки. м., 1988. с. 87.
6 Блаженнейший владимир, митрополит Киевский и всея украины. Экклезиология 

в отечественном богословии // собр. соч. К.,1997. Т. 4. с. 68.
7 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. К., 1991. с. 7.
8 Шмеман А., прот. исторический путь Православия. м., 2006. с. 318.
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ні за ції ру сі на її за хід них кор до нах: з ча сом ус та нов ле на на во ли ні 992 р. 
єпар хія от ри мує най ме ну ван ня во ло ди мир ської, а Зим нен ський свя то гор-
ський ус пен ський чо ло ві чий мо на стир стає не тіль ки ре зи ден ці єю ве ли ко го 
кня зя, а й пос тій ним міс цем пе ре бу ван ня прав ля чо го ар хі єрея.

Про те, за дум кою ін ших до слід ни ків і нау ков ців, за сну ван ня оби те лі 
від бу ло ся на міс ці мо ли тов но го уса міт нен ня ок ре мих хри сти ян ських под-
виж ни ків во лин ської зем лі. Поя ві останнiх спри яло бли зьке роз та шу ван ня 
ве ли ко мо рав ської ар хі єпи ско пії, яку в той пе рі од очо лю вав про сві ти тель 
слов’ян св. рів но ап. ме фо дій († 885 р.) і ме жі якої «про стя га ли ся від мо ра-
вії до во лин ських рі чок Бу га та сти рі»9. на жаль, пі сля смер ті св. ме фо дія 
ве ли ко мо рав ську ар хі єпи ско пію, з іні ціа ти ви ні ме цько го ду хо вен ст ва, бу ло 
ска со ва но, а її ві ря ни та час ти на клі ру, що звер шу ва ли бо го слу жін ня цер ков-
но слов’янською мо вою, за зна ли справж ніх го нінь. При цьо му, як за зна чає 
один з су час них іс то ри ків-крає знав ців в. рож ко, «мож на без жод них сум-
ні вів ствер джу ва ти, що час ти на уч нів ме фо дія з ве ли ко мо рав ської ар хі єпи-
ско пії пі сля її роз гро му пере йш ла на во линь. на яв ні іс то рич ні до ка зи то го, 
що, ря тую чись від пе ре слі ду вань ні ме цько го ду хо вен ст ва, знач на час ти на 
уч нів і вір них пі сля по гро му в мо ра вії опи ни лась у Киє ві й тут по пов ни-
ла за сно ва ну Ки ри лом i ме фо ді єм свя то-іл лін ську хри сти ян ську гро ма ду, 
го тую чи під ґрун тя для хре щен ня всіх ру си чів, яке бу ло здій сне не у 988 р. 
кня зем во ло ди ми ром ве ли ким»10.

Той факт, що в пись мо вих лі то пис них свід чен нях не за фік со ва но точ ної 
да ти за сну ван ня Зим нен ської оби те лі, а та кож її іс то рії на ран ньо му ета пі 
іс ну ван ня, ба га то в чо му зу мов ле ний гео гра фіч ним роз та шу ван ням во ло ди-
мир щи ни: при кор дон ний ра йон Ки їв ської ру сі з Поль щею11. ос тан ня бу ла 
пред ме том пос тій них те ри то рі аль них су пер ечок між дво ма су сід ні ми дер-
жа ва ми: на зо рі хре щен ня ру сі ця час ти на во ли ні, як уже за зна ча ло ся, 981 р. 
ста ла час ти ною ру ської дер жа ви, по тім «1018 р. бу ла за хо п ле на поль ським 
ко ро лем Бо ле сла вом і і до 1031 р. пе ре бу ва ла у скла ді Поль щі, по ки не бу ла 
по вер не на при Яро сла ві му дро му до скла ду Ки їв ської ру сі»12. Про те в ста-
ро ру ських іс то ри ко-лі те ра тур них пам’ятках пер ша згад ка про Зим нен ську 
оби тель з’являється ду же ра но — на при кін ці хі ст., в «Жи тії пре по доб но го 
Фео до сія Пе чер сь ко го». у ньо му прп. не стор Лі то пи сець († 1114 р.), опо-
ві даю чи про пер шо го ігу ме на Киє во-Пе чер сь ко го мо на сти ря, прп. вар ла-
ама († 1065 р.), зок ре ма, пи ше: «Блаженный же Вар ла ам… отъиде в святый 
град ие ру са лим и та мо по хо див свя таа мес та, възратися въ монастырь свой. 

9 власовський і. нариси історії української Православної Церкви. нью-Йорк — 
К., 1990. Т. 1. с. 38.

10 рожко в. Початок християнства на волині (I�–� ст.) // рожко в. визвольний шлях. 
Луцьк, 2000. Кн. 1. с. 7.

11 сьогодні державний кордон україни проходить в 13 км. від с. Зимного. 
12 Головко А. Б. древняя русь и Польша в политических взаимоотношениях х — пер-

вой трети хііі вв. К., 1988. с. 31.
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и пакы, по вре ме ни не ко ем, идее в Констянтинъ град, и ту вся монастыря, 
и покупивъ еже на пот ре бу монастырю сво ему, и та ко по иде въ свою стра ну. 
и идый же пу тем… и въпаде въ недугъ лютъ, та же яко дои де гра да Вълодими-
ра, и вни де въ монастырь ту су щий близъ гра да, иже наричютъ его Свя таа 
Го ра, и ту ус пе с ми ром о Гос по де, жи тию конецъ приятъ»13. ви хо дя чи з 
цьо го свід чен ня прп. не сто ра Лі то пис ця мож на го во ри ти не тіль ки про тіс-
ний зв’язок Зим нен сь ко го мо на сти ря з Киє во-Пе чер ською оби тел лю, а й 
про ши ро ку по пу ляр ність на ру сі, а та кож ве ли чез ну роль і зна чен ня для су-
час ни ків Зим нен сь ко го мо на сти ря.

З опо ві дан ня прп. не сто ра Лі то пис ця вид но, що прп. вар ла ам дві чі 
по бу вав на свя тій Го рі на во ли ні, яка роз та шо ву ва ла ся на пе ре хре сті 
важ ли вих шля хів, що по єд ну ва ли Ки їв ську русь з ві зан ті єю та єв ро пей-
сь ки ми дер жа ва ми. Цим же шля хом по до ро жу вав, ймо вір но, й прп. Ан-
то ній Пе чер ський († 1074 р.), який дві чі хо див на Афон на поч. �I ст. 
При цьо му від сут ність пись мо вих та лі то пис них свід чень су час ни ків 
про пе ре бу ван ня прп. Ан то нія Пе чер сь ко го на Афо ні дає при від дея ким 
до слід ни кам (зок ре ма, бель гій цю Френ сі су д. Том со ну) при пус ка ти, що 
прп. Ан то ній Пе чер ський вза га лі при йняв чер не чий по ст риг на свя тій 
Го рі у Зим но му.

Про спо рід не ність та тіс ні зв’язки Киє во-Пе чер сь ко го та Зим нен сь ко-
го мо на сти рів яс к ра во свід чать під зем ні ко ри до ри во лин ської оби те лі, які 
за сво єю струк ту рою бли зькі до пе чер Киє во-Пе чер ської Лав ри. Го лов-
ний храм Зим нен сь ко го мо на сти ря, як і Киє во-Пе чер сь ко го, був ос вя че-
ний на честь ус пін ня Пре свя тої Бо го ро ди ці. слід на га да ти, що про мис-
ли тель на дія Бо жа пов’язала свя ту Го ру ще з од ним Киє во-Пе чер ським 
ігу ме ном — свт. сте фа ном († 1094 р.), який у 1090–1094 рр. був во ло-
ди мир-во лин ським єпи ско пом. ре зи ден ція ар хі па сти ря, як і йо го по пе-
ред ни ків, во че видь, роз та шо ву ва ла ся в Зим нен сь ко му мо на сти рі. Киє во-
Пе чер ським под виж ни ком цер ков ні іс то ри ки на зи ва ють і свт. Ам фі ло хія 
(† 1122 р.), який був во лин ським свя ти те лем вiд 1105 р. За ста ро дав ні ми 
пе ре ка за ми, він «в пе ще ре пре ста ви ся»14. Згід но з ви снов ка ми дея ких 
до слід ни ків, це ста ло ся не в ки їв ських пе че рах, як офі цій но вва жа є ть ся, 
а на свя тій Го рі на во ли ні, де ар хі па стир мав своє пос тій не міс це пе ре бу ван-
ня. на ступ ни ком свт. Ам фі ло хія на во ло ди мир ській ка фед рі був єпи скоп 
си ме он, про що свід чить лі то пис на стат тя під 1123 р. він був «ру ко по-
ло жен из стар цев пе чер ских»15. Ар хі па стир ке ру вав цер ков ним жит тям 
во ли ні 13 ро ків († 1136 р.). у 30-х ро ках �II ст. ігу ме ном во лин ської ус-

13 Житие Феодосия Печерского // Памятники литературы древней руси: хі — начало 
хіі вв. м., 1978. с. 378.

14 радзивиловская летопись: Текст. исследование. описание миниатюр / отв. ред. 
м. в. Кукушкина. сПб. — м., 1994. Кн. 2. с. 216.

15 Лихачев д. с. «устные летописи» в составе Повести временных лет // исследова-
ния по древнерусской литературе. Л., 1986. с. 118.
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пен ської Зим нен ської оби те лі був ще один Киє во-Пе чер ський по ст ри же-
ник — свт. ни фонт, єпи скоп нов го род ський († 1156 р.). По до ро жую чи з 
Лав ри у Цар го род, він на зво рот но му шля ху зу пи нив ся у свя то гор сь ко му 
мо на сти рі і був об ра ний бра ті єю на на стоя тель ст во як ві до мий сво ї ми чер-
не чи ми под ви га ми. у сті нах мо на сти ря о. ни фонт вів лі то пис, про дов-
жую чи спра ву віт чиз ня но го лі то пи сан ня, за по чат ко ва ну прп. не сто ром 
Лі то пис цем. у 1131 р. йо го бу ло пос тав ле но єпи ско пом нов го ро да. Та ким 
чи ном, свт. ни фонт став пер шим ігу ме ном свя тої Го ри, яко го бу ло зве де но 
у ви со кий ар хі єрей ський сан.

сто лич ний Киє во-Пе чер ський мо на стир ду же швид ко став цен тром про-
сві ти, роз ви тку і фор му ван ня са мо бут ньої ру ської куль ту ри. Та ку ж функ цію 
здій сню вав на во ли ні Зим нен ський мо на стир. дея кі з йо го чен ців оби ра-
ли ся во ло ди мир сь ки ми єпи ско па ми. Згід но з ві до ми ми на сьо го дні до ку-
мен таль ни ми свід чен ня ми, мож на на зва ти трьох ар хі па сти рів з чис ла зим-
нен ської бра тії, що здій сню ва ли ке рів ництво во ло ди мир ською єпар хі єю: 
Фео до ра, іо а са фа та ва си лія. Про вла ди ку Фео до ра ві до мо, що він до сво го 
ви свя чен ня в єпи ско па 1137 р. був іє ро мо на хом Зим нен сь ко го мо на сти ря. 
де сять ро ків по то му во ло ди мир ський єпи скоп Фео дор брав участь в ро-
бо ті до ле нос но го в іс то рії Пра во слав ної Церк ви на ру сі со бо ру, що був 
скли ка ний кня зем ізя сла вом мсти сла ви чем 1147 р. для об ран ня Ки їв сь ко-
го ми тро по ли та з пред став ни ків міс це во го ду хо вен ст ва, а не гре цько го, як 
це від бу ва ло ся ра ні ше. іє ро мо на хом Зим нен сь ко го мо на сти ря був та кож 
свт. іо а саф († 1230 р.), який став во ло ди мир ським єпи ско пом у 1223 р. він 
ду же швид ко став ві до мим i ша но ва ним се ред єпи ско па ту Пра во слав ної 
Церк ви на ру сі. 1229 р. нов го род ці за про по ну ва ли йо го та гре ка спи ри-
до на у кан ди да ти на ар хі єпи скоп ську ка фед ру. Пи сем не сві доцтво на зи-
ває вла ди ку іо а са фа «свя ти те лем блаженным и преподобным»16, а та кож 
«свя ти те лем свя тої Го ри»17, чим ще раз за свід чує, що Зим нен ська оби тель 
бу ла ре зи ден ці єю во лин ських єпи ско пів i цен тром цер ков но го жит тя во-
ло ди мир щи ни. Про третьо го з на зва них єпи ско пів — ва си лія, ві до мо, що 
він був не іє ро мо на хом, як два по пе ред ні, а ігу ме ном Зим нен сь ко го мо на-
сти ря. от же, йо го мож на вва жа ти дру гим пі сля свт. ни фон та на стоя те лем 
Зим нен ської оби те лі, який очо лив ар хі єрей ську ка фед ру древ ньо го во ло-
ди ми ра.

30-ми ро ка ми �III ст. да ту є ть ся ство рен ня ви дат но го агіо гра фіч но го 
пам’ятника до би Ки їв ської ру сі — «Киє во-Пе чер сь ко го Па те ри ка», що став 
не тіль ки зраз ком для всіх на ступ них віт чиз ня них па те ри ків, а й, за сло ва ми 
Г. П. Фе до то ва, «єди ним, який мав за галь но ру ське зна чен ня»18. один з ав-
то рів цьо го агіо гра фіч но го із во ду, чор но ри зець прп. По лі карп († 1182 р.), 

16 хорошев А. с. Летописные списки новгородских владык // новгородский историче-
ский сборник. Л., 1984. вып. 2 (12). с. 137.

17 Там само. с. 137.
18 Федотов Г. П. святые древней руси. ростов-на-дону, 1999. с. 61.
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у «Жи тії пре по доб но го мой сея уг ри на» зга дує свя ту Го ру: «В ты же дъни 
при йде нек то мних от Святыя Горы, са ном іє рей… и приыде къ бла жен но му 
и об ле че въ ан гель ський образъ»19. во лин ські крає знав ці і біль шість су час них 
до слід ни ків слуш но ствер джу ють, що в «Па те ри ку» йде ть ся са ме про во-
лин ську свя ту Го ру.

свя то гор ська свя ти ня в до бу Ки їв ської ру сі бу ла осе ред дям ду хов но-
сті всьо го во лин сь ко го краю. не об хід но за зна чи ти, що з по чат ком чер не-
чо го бут тя функ ції і ме та слу жін ня гре цько го і русь ко го чер нецтва іс тот но 
від різ ня ли ся. Як що для пра во слав но го схо ду, як і для гре ко-рим сь ко го сві-
ту, чер нецтво бу ло, перш за все, вте чею від сві ту, ви да лен ням від йо го кра си 
і спо кус, то для мо ло дої Ки їв ської ру сі чер нецтво ста ло го лов ним чин ни ком 
ут вер джен ня на її про сто рах хри сти ян ської ци ві лі за ції. са ме з ці єї при чи ни 
мо на сти ря ми з ча сів хре щен ня бу ла ус тав ле на вся ру ська зем ля: «Чен ці на-
слі ду ють Ан ге лів, мир ські по вин ні на слі ду ва ти чен ців», — ця слав но звіс на 
фор му ла прп. іо ан на Лі ст вич ни ка (V ст.) не за ба ром ляг ла в ос но ву всьо го 
сус піль но-по лі тич но го жит тя ру ської дер жа ви.

Зим нен ська оби тель в �I–�II столiттях стає ві до мим куль тур но-про-
світ ни цьким осе ред ком За хід ної ру сі. ро сій ський іс то рик в. м. Та ти щев 
вва жає, що «до поя ви за галь но русь ко го лі то пи су не сто ра іс ну ва ло міс-
це ве лі то пи сан ня на во ли ні і в нов го ро ді»20. При чо му во лин ська лі то-
пис на твор чість ве ла ся у Зим нен сь ко му мо на сти рі. і са ме тут, на дум ку 
в. м. Та ти ще ва, «не стор міг оз на йо ми ти ся з цим ва рі ан том лі то пи су, 
ко ли у 1091 р. був у во ло ди ми рі смот ре ния ра ди учи лищ и на став ле ния 
учи те лей»21.

мон го ло-та тар ське на шес тя 1237–1242 рр. не тіль ки по кла ло край не-
за леж но му іс ну ван ню дав ньо ру ської дер жа ви, а в бу к валь но му ро зу мін ні 
спус то ши ло зем лі ру сі. Зок ре ма, бу ло зни ще но вщент міс то во ло ди мир-
во лин ський. За по ві дом лен ня ми лі то пи су, «не бе во вла ди ми ре осталъ 
живый. Цер ковь святыя Бо го ро ди ца ис полнь тру пья, иныя церк ви на пол-
не ни быша тру пья и телесъ мертвыхъ»22. За знав руй на ції і Зим нен ський 
мо на стир. Зне си ле не та тар ською на ва лою, ко лись мо гут нє і кві ту че, Га ли-
цько-во лин ське кня зів ст во у �IV ст. ос та точ но втра ти ло свою дер жав ність 
i увійш ло до скла ду Поль щі та Лит ви. у ре зуль та ті Крев ської (1385 р.) та 
Го ро дель ської (1413 р.) уній пра во слав не ві ро спо ві дан ня от ри ма ло в Поль-
сько-Ли тов ській дер жа ві дру го ряд ний ста тус і по ча ло за зна ва ти ни щів них 
пе ре слі ду вань. За хис ни ка ми Пра во слав’я в цей час ви сту па ють ок ре мі пред-
став ни ки ві до мих i за мож них ро дин. од ним з та ких був лу цький ста рос та і 
мар ша лок дво ру Ф. м. Чар то рий ський. са ме за йо го прав лін ня 1458 р. з’яв-

19 Киево-Печерский Патерик // Памятники литературы древней руси. хіі в. м., 1980. 
с. 428.

20 Татищев в. н. история российская. Т. 1. м. — Л., 1962. с. 211.
21 Там само. с. 213.
22 моліс м., прот. 1000-ліття Православ’я на волині. дубно, 1992. с. 6.



історія Церкви  261

ляється пер ша до ку мен таль на згад ка про Зим нен ський мо на стир. на ступ-
ним да то ва ним по си лан ням про оби тель є 1460 р., ко ли за за по ві том ли тов-
сь ко го кня зя свид ри гай ла, зим нен ські зем лі пере йш ли у влас ність ро ди ча 
Ф. м. Чар то рий сь ко го, шлях ти ча не ми ри. Поль ський ко роль Ка зи мир IV 
Ягел лон (1440–1492 рр.) під твер див цей дар чий за пис. Зго дом влас ни ком 
мо на сти ря став Ф. м. Чар то рий ський. 1495 р. лу цький князь на міс ці де-
рев’яної церк ви, зве де ної ще кня зем во ло ди ми ром, бу дує ве ли кий кам’яний 
ус пен ський храм. Про це свід чить цер ков но-іс то рич на ві до мість, яка ще 
1828 р. збе рі га ла ся в цій церк ві. Зго дом від ро див ся свя то-Тро ї цький храм, 
над бра мою пос та ла дзві ни ця, крі пос ні му ри ук рі пи ли так, що во ни за хи-
ща ли від чис лен них у той час та тар ських на бі гів. Ар хі тек тур ний ан самбль 
на був ве лич но сті та мо ну мен таль но сті як один з най біль ших цер ков них і 
фор ти фі ка цій них ком плек сів то го ча су. на стоя те лі Зим нен ської оби те лі 
одер жа ли ар хі ман д ри чий сан. маю чи ви со кий ав то ри тет се ред ду хов них і 
зна них світ ських осіб, мо на стир от ри му вав щед рі по жерт ву ван ня. у древ-
ньо му по ми наль ни ку ус пен сь ко го хра му міс тять ся іме на пред став ни ків 
фео даль ної вер хів ки — кти то рів мо на сти ря: кня зів Чет вер тин ських, Ко ре-
цьких, виш не ве цьких, ра дзи вил лів, Ки се лів, ви гов ських, а та кож лу цько го 
ста рос ти і на віть Ки їв сь ко го ми тро по ли та. маг на ти Чар то рий ські ма ли 
в мо на сти рі ро до ву уси паль ни цю. Кі нець �V — I пол. �VI столiть став пе-
ріо дом роз кві ту Зим нен сь ко го мо на сти ря, який по заслузi був на той час 
фор по стом Пра во слав’я та осе ред ком ду хов но го про світ ництва на во лин-
ській зем лі.

Пе рі од �VI–�VII столiть був для Зим нен сь ко го мо на сти ря ча сом бо-
роть би за пра во слав ну ві ру про ти ка то ли цької та уні ат ської ек спан сії, яка 
особ ли во по си ли ла ся пі сля впро ва джен ня сум ноз віс ної Бе ре стей ської унії 
1596 р. Як за ува жує А. в. Кар та шев, «го лов ною пе ре шко дою для єд но сті 
Поль щі, за се ред ньо віч ни ми дер жав ни ми по нят тя ми, бу ло різ но вір’я. Тре ба 
бу ло яки мось чи ном зво ди ти Пра во слав’я на ні вець… Під ос нов ним пра вом 
ві ро спо від ної сво бо ди ви кри ви ло ся міс це ве зви чає ве пра во так зва но го 
па тро на ту (jus patronatus), яке ра ні ше бу ло бла го дій ним… По су ті це — спо-
кон віч не у схід ній Церк ві пра во уча сті ми рян у цер ков но му бу дів ництві та 
цер ков но му за без пе чен ні… на ли тов сько-поль сь ко му ґрун ті це нор маль-
не ми рян ське опі ку ван ня цер ков ним жит тям на бу ло спе ци фіч них рис, яке 
на прак ти ці швид ко ви ро ди лось у без меж не дес по тич не сва віл ля»23. Ко-
ри стую чись сво їм пра вом па тро на ту, ко ро лі Поль щі на віть без будь-яко го 
пос вя чен ня у свя ти тель ський сан роз да ють єпи скоп ські ка фед ри та мо на-
сти рі осо бам, які бу ли да ле ки ми від ду хов но го жит тя. Та ка ж до ля в цей час 
спіт ка ла і Зим нен ський мо на стир. Пер шим уда ром по ав то ри те ту пра во-
слав но го мо на сти ря бу ла зра да та при йнят тя унії влас ни ком оби те лі олек-
сан дром Чар то рий ським. А вже че рез 29 ро ків йо го пле мін ник Юрій Чар-

23 Карташев А. в. очерки по истории русской Церкви. м., 1991. Т. 1. с. 539.
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то рий ський від кри то зая вив про при йнят тя ка то ли цької ві ри. у 1682 р. 
уні ат ським єпи ско пом Ле вом Зе лен ським Зим нен ський мо на стир си ло міць 
був звер не ний в унію. Пра во слав ні чен ці, які не пiдкорилися зрад ни цьким 
витiвкам, за бра ли мо на стир ські до ку мен ти та пере йш ли до Киє во-Пе чер-
сь ко го мо на сти ря. Про тя гом 113 ро ків Зим нен ська оби тель пе ре бу ва ла під 
вла дою уні ат ських єпи ско пів. на при кін ці �VIII ст. во на на стіль ки збід ні ла, 
що ін ші мо на сти рі ви му ше ні бу ли під три му ва ти її жит тє ді яль ність сво ї ми 
по жерт ва ми, про те це не до по мог ло по даль шо му іс ну ван ню Зим нен сь ко го 
мон асти ря, і в 1790 р. він був за кри тий.

Че рез п’ять ро ків, пі сля при єд нан ня 1795 р. во ли ні до ро сій ської Iмперії, 
у ус пен сь ко му со бо рі Зим нен сь ко го мо на сти ря від но ви ли ся бо го слу жін ня 
на пра вах па ра фі яль но го хра му. Пос ту по во жит тя Пра во слав ної Церк ви 
на во ли ні ста ло на ла го джу ва ти ся. важ ли ва по дія від бу ла ся 1860 р., ко-
ли «вар шав ська єпар хія бу ла ві до крем ле на від во лин ської, і з цьо го ча су 
для во ли ні осо би сто по ча ли при зна ча тись ар хі єреї»24, тоб то бу ла від ро дже-
на древ ня во лин ська ка фед ра, яка іс ну ва ла в Ки їв ській ру сі ще з х ст., але 
за ча сів па ну ван ня на во ли ні ка то ли цької Поль щі бу ла пов ні стю ска со ва на. 
у 1860–1862 рр. за ма те рі аль ної під трим ки без по се ред ньо ро сій сь ко го ім-
пе ра то ра олек сан д ра іі ча ст ко во від бу до ву є ть ся за не дба на ус пен ська церк ва 
Зим нен сь ко го мо на сти ря. од нак не об хід ність збе ре жен ня мо на стир  сько го 
ком плек су як уо соб лен ня од віч ної на леж но сті во ли ні до Пра во слав’я зу-
мо ви ла з се ре ди ни 60-х рокiв за по чат ку ван ня де таль но го об сте жен ня та 
під го тов ку про ек тів ґрун тов ні шо го ре мон ту. Та ка ді яль ність три ва ла май же 
20 ро ків, але жод но го із за про по но ва них ва рі ан тів так і не бу ло схва ле но. 
Про те за цей час бу ло здій сне но чис лен ні об мі ри та зроб ле но крес лен ня 
мо на стир сь ко го ан самб лю з ано та ція ми до них. над цим у різ ні ро ки пра-
цю ва ли кіль ка ар хі тек то рів та ін же не рів-бу ді вель ни ків. Зок ре ма, «9 ар ку-
шів крес лень, ви ко на них 1867 р., на ле жать ін же не ро ві о. вер тин сь ко му, 
4 (1870 р.) — гу берн сь ко му ар хі тек то ро ві і. Лі ни цько му, 7 (1870 р.) — ін-
же не ро ві о. ску ра то ву, 8 (1882 р.) — ар хі тек то ро ві в. дей не ці»25. спра-
ву про дов жив ві до мий фа хі вець в га лу зі цер ков ної ар хі тек ту ри про фе сор 
А. Пра хов, який, пра цюю чи у скла ді дер жав ної ко мі сії з об сте жен ня мсти-
сла во во го хра му м. во ло ди мир-во лин сь ко го, 1886 р. ог ля нув і Зим нен ський 
мо на стир. За слу гою цьо го вче но го є те, що «він за фік су вав на фо то гра фі ях 
уці лі лі бу дів лі та за лиш ки спо руд мо на стир сь ко го ком плек су»26.

Го лов ну ува гу проф. А. Пра хов звер нув на вив чен ня ус пен ської церк ви 
мо на сти ря. не за бу ваю чи про здо бут ки сво їх по пе ред ни ків, він зро бив ва-
го мий вне сок у збе ре жен ня ці єї спо ру ди. оз на йо мив шись з до ку мен та ми, 

24 Батюшков П. н. волынь. исторические судьбы Юго-Западного края. сПб., 1888. 
с. 282.

25 Пескова А. А. раскопки древнерусских памятников на волыни // Археологические 
открытия. 1985. с. 341.

26 Формозов А. А. страницы истории русской археологии. м., 1986. с. 84.
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які за свід чу ва ли стан хра му, та зро бив ши не об хід ні об мі ри, то го ж 1886 р. 
А. Пра хов під го ту вав про ект ну до ку мен та цію йо го тех ніч но го ре мон ту. 
на жаль, цей про ект ра зом з по яс ню валь ною за пис кою зник ще у �I� ст. 
Піз ні ше «За пис ку про ар хео ло гіч ні до слі джен ня церк ви ус пін ня Бо го ма-
те рі в с. Зим но му по бли зу во ло ди ми ра-во лин сь ко го» він по но вив на під-
ста ві чер не ток, і 1890 р. ра зом з крес лен ня ми о. вер тин сь ко го, і. Лі ни цько-
го, о. ску ра то ва та в. дей не ки пе ре дав до ар хі ву кан це ля рії Ки їв сь ко го, 
По діль сь ко го і во лин сь ко го ге не рал-гу бер на то ра. Зав дя ки май же 20-річ-
ним зу сил лям ар хі тек то рів та ін же не рів з від ро джен ня свя ти ні, 28 лю то го 
1893 р. свя ті ший си нод ви дав указ про від нов лен ня в с. Зим ному пра во-
слав но го мо на сти ря.

Збе ріг ся ра порт за ступ ни ка (то ва ри ша) обер-про ку ро ра в. со бо лє ва 
на ім’я мі ні ст ра внут ріш ніх справ, в яко му, зок ре ма, чи тає мо: «Преосвящен-
ный Волынский в пред став ле нии Св. Си но ду о раз ре ше нии вме сто Зим нен ской 
при ход ской церк ви воз ста но вить монастырь с на име но ва ни ем она го «Свя-
то гор ским Ус пен ским Зим нен ским монастырем» объясняет: в пя ти вер стах 
от г. Вла ди ми ра-Волынскаго со вре ме ни Св. рав но апо столь на го Кня зя Вла ди-
ми ра су ще ст во вал Зим нен ский Свя то гор ский Ус пен ский муж ской монастырь 
с хра мом во имя Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри; в этом хра ме хра ни лась и до се ле 
хра нит ся осо бо чти мая ико на Бо жи ей Ма те ри, ко то рою, по пре да нию, Кон-
стан ти но поль ский Пат ри арх бла го сло вил Ца рев ну Ан ну на брак с Кня зем 
Вла ди ми ром. Во вре мя гос под ства унии означенный монастырь пос те пен но 
при шел в упа док и в XVIII сто ле тии закрыт. В 1854 г. Зим нен ский Ус пен-
ский храм хо тя и при ве ден в благоустроенный вид, тем не ме нее он тре бу ет 
пос то ян ной под держ ки, при чем ог ра да и причтовыя зда ния на хо дят ся в по-
лу раз ру шен ном со стоя нии. Для воз ста нов ле ния и под держ ки со хра нив ша го ся 
от вре мен Св. рав но апо столь на го Кня зя Вла ди ми ра упо мя ну та го свя щен на-
го па мят ни ка удоб ней шим сред ст вом пред став ля ет ся уч ре ж де ние в Зим не 
жен ской оби те ли. По се му Преосвященный Мо дест хо да тай ст ву ет о воз ста-
нов ле нии вме сто Зим нен ской при ход ской церк ви жен ска го монастыря на сле-
дую щих ос но ва ни ях: 1) при пи сать вре мен но возстановляемый Зим нен ский 
монастырь к Ко рец ко му жен ско му монастырю, из кое го выделить для Зим-
нен ска го монастыря часть ино кинь и пос луш ниц с по ру че ни ем бли жай ша го 
управ ле ния монастырем стар шей из сес тер, а глав на го заведывания им игу-
ме ний Ко рец ка го монастыря; 2) пе ре дать воз ста нов ляе мо му монастырю 
су ще ст вую щие в Зим не главный и пещерный храмы с уса деб ною и па хат ною 
зем лею, в ко ли че ст ве 84 де ся тин и 3) из ме нить штат ное по ло же ние о Зим-
нен ском при ход ском при чте на по ло же ние о при чте при жен ских монастырях 
с ос тав ле ни ем в ве де нии монастыря по лу чае ма го Зим нен ским при ход ским 
при чтом жа ло ва нья, с тем, чтобы монастырский причт по-преж не му ис-
пол нял все требы Зим нен ских при хо жан впредь до уч ре ж де ния в Зим не но ва го 
при хо да.
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Св. Си нод, об су див из ло жен ное и не встре чая пре пят ст вий к осу ще ст в-
ле нию пред по ло же ний Пре ос вя щен на го Волынскаго, оп ре де лил: вме сто су ще-
ст вую щей ныне в Зим не Волынской епар хии Ус пен ской при ход ской церк ви, 
открыть на изложенных выше ос но ва ни ях, монастырь с на име но ва ни ем она-
го «Свя то гор ским Ус пен ским Зим нен ским жен ским монастырем», но пред-
ва ри тель но при ве де ния се го оп ре де ле ния в ис пол не ние Св. Си нод пре дос та вил 
мне вой ти с Ва шим Высокопревосходительством в сно ше ние о том, не встре-
ча ет ся ли с Ва шей стороны пре пят ст вий к воз ста нов ле нию оз на чен на го 
монастыря.

ис пол няя сим по ру че ние Св. Си но да, имею честь по кор ней ше про сить Вас, 
Милостивый Го су дарь, о по сле дую щем не ос та вить уве дом ле ни ем.

то ва рищ обер-Про ку ро ра Св. Си но да В. Со бо лев»27.
не за ба ром, на під ста ві схва лен ня св. си но ду та мвс, ви со ко пре ос вя-

щен но му мо де сту (стрель би цько му), ар хі єпи ско пу во лин сь ко му та Жи-
то мир сь ко му був ви да ний ім пе ра тор ській указ, в яко му йде ть ся про та ке: 
«По ука зу Его им пе ра тор ска го Ве ли че ст ва, Свя тей ший Пра ви тель ст вую-
щий Си нод слу ша ли: пред ло же ние Г. то ва ри ща Си но даль на го обер-Про ку ро-
ра, от 28 фев ра ля 1893 г., № 943, о том, что со стороны Ми ни ст ра Внут рен-
них Дел не встре ча ет ся пре пят ст вий к воз ста нов ле нию, вме сто Ус пен ской 
при ход ской церк ви в Зим не, близ го ро да Вла ди ми ра-Волынска, монастыря 
с на име но ва ни ем она го «Свя то гор ским Ус пен ским Зим нен ским жен ским мо-
настырем» и с при пис кою его вре мен но к Ко рец ко му жен ско му монастырю. 
Справ ка. Ва ше Пре ос вя щен ст во, ра пор том от 14 сен тяб ря 1892 г. № 1272, 
хо да тай ст во ва ли о воз ста нов ле нии, вме сто Зим нен ской при ход ской церк ви, 
жен ска го монастыря на сле дую щих ос но ва ни ях: 1) при пи сать вре мен но воз-
становляемый Зим нен ский монастырь к Ко рец ко му жен ско му монастырю, 
из кое го выделить для Зим нен ска го монастыря часть ино кинь и пос луш-
ниц, с по ру че ни ем бли жай ша го управ ле ния монастырем стар шей из сес тер, 
а глав на го заведывания им игу ме ний Ко рец ка го монастыря; 2) пе ре дать 
воз ста нов ляе мо му монастырю су ще ст вую щие в Зим не главный и пещерный 
храмы с уса деб ною и па хат ною зем лею в ко ли че ст ве 84 де ся тин и 3) из ме-
нить штат ное по ло же ние о Зим нен ском при ход ском при чте на по ло же ние 
о при чте при жен ских монастырях, с ос тав ле ни ем в ве де нии монастыря 
по лу чае ма го Зим нен ским при ход ским при чтом жа ло ва нья с тем, чтобы мо-
настырский причт по-преж не му ис пол нял все требы Зим нен ских при хо жан 
впредь до уч ре ж де ния в Зим не но ва го при хо да. Свя тей ший Си нод, по оп ре-
де ле нию от 16/28 сен тяб ря 1892 г. № 2381, ру ко во дству ясь Высочайшим 
по ве ле ни ем 9 мая 1881 г., оп ре де лил: вме сто су ще ст вую щей ныне в Зим не 
Волынской епар хии Ус пен ской при ход ской церк ви открыть на изложенных 
выше ос но ва ни ях монастырь с на име но ва ни ем она го «Свя то гор ским Ус пен-

27 российский государственный исторический архив (далее — рГиА) Ф. 797. оп. 62, 
отд. 2, ст. 3. д. 404.
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ским Зим нен ским жен ским монастырем», пре дос та вив Г. ис прав ляю ще му 
обя зан но сти Си но даль на го обер-Про ку ро ра, пред ва ри тель но при ве де ния 
се го оп ре де ле ния в ис пол не ние, сне стись с Ми ни стер ст вом Внут рен них Дел 
о том, не встре ча ет ся ли с его стороны пре пят свий к воз ста нов ле нию оз на-
чен на го монастыря.

При ка за ли: 1) открыть вме сто Ус пен ской при ход ской церк ви в Зим не 
близ го ро да Вла ди ми ра-Волынска, монастырь с на име но ва ни ем она го «Свя-
то гор ским Ус пен ским Зим нен ским жен ским монастырем», с при пис кою его 
вре мен но к Ко рец ко му жен ско му монастырю; 2) воз ста нов ляе мо му монасты-
рю, пе ре дать на хо дя щие ся в Зим не главный и пещерный храмы с уса деб ною 
и па хат ною зем лею в ко ли че ст ве 84 де ся тин и 3) при чту бывшей при ход скою, 
ныне монастырской Ус пен ской церк ви в Зим не про из во дить и на бу ду щее вре-
мя то же со дер жа ние, ка кое он по лу чал до се ле, с по ру че ни ем ему со вер шать все 
требы по Зим нен ско му при хо ду впредь до на зна че ния в сей при ход осо ба го при-
чта, о чем и пос лать Ва ше му Пре ос вя щен ст ву, для за ви ся щих к ис пол не нию 
рас по ря же ний, указ.

Мар та 15 дня 1843 г., № 1156.
Подлинный под пи са ли:
обер-Секретаръ т. Бар сов и Сек ре тарь П. Гурь ев»28.
1894 р., пі сля більш ніж 100-річ ної пе ре рви, у Зим нен сь ко му мо на сти-

рі зно ву від ро ди ло ся чер не че жит тя. З цьо го мо мен ту по чи на є ть ся іс то-
рія су час но го свя то гор сь ко го ус пен сь ко го Зим нен сь ко го жі но чо го мо на-
сти ря, яка без по се ред ньо та не роз рив но пов’язана з ін шою про слав ле ною 
оби тел лю во ли ні — Ко ре цьким жі но чим свя то-Тро ї цьким мо на сти рем. 
до 1900 р. Зим нен ський мо на стир на був упо ряд ко ва но го ви гля ду. ос та точ-
но бу ло за кін че но рес тав ра цію хра мів, від бу до ва но гос по дар ські при мі щен-
ня та зве де но дея кі но ві. Зим нен ський свя то гор ський ус пен ський жі но чий 
мо на стир від не се но до дру го го кла су як са мо стій ний гур то жит ній.

З бла го сло вен ня ке рую чо го ар хі єрея мо де ста (стрель би цько го), ар хі-
єпи ско па во лин сь ко го та Жи то мир сь ко го, 12 лип ня 1897 р. на стоя тель ни-
цею Зим нен ської оби те лі при зна че но скарб ни чу Го ро ди щен сь ко го мо на-
сти ря — чер ни цю Афа на сію, з воз ве ден ням її у сан ігу ме ні. Пі сля Афа на сії 
з 10 ве рес ня 1898 р. ке рів ництво мо на сти рем здій сню ва ла ігу ме ня Єв се вія, 
яка 1899 р. бу ла пе ре ве де на в Лю бар ський жі но чий мо на стир, а на її міс це, 
за роз по ря джен ням си но ду від 4 трав ня 1899 р., бу ло при зна че но чер ни цю 
Ле ушин сь ко го жі но чо го мо на сти ря нов го род ської єпар хії сер гію (Ло пу хі-
ну). Згід но зі шта том у цей час в мо на сти рі про жи ва ло 10 чер ниць та 5 пос-
луш ниць, а на при кін ці 1904 р. за галь на кіль кість на сель ниць Зим нен сь ко го 
мо на сти ря ста но ви ла 20 осіб. 11 лю то го 1905 р. з чис ла сес тер, що при йня ли 
по ст риг у Зим нен сь ко му мо на сти рі, бу ло об ра но ігу ме нею Люд ми лу. Згід но 
з ар хів ни ми да ни ми, «1914 р. у Зим нен сь ко му свя то гор сь ко му ус пен сь-

28 рГиА Ф. 797. оп. 62, отд. 2, ст. 3. д. 404.
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ко му дру го клас но му мо на сти рі пе ре бу ва ло 16 чер ниць, 103 пос луш ни ці. 
іс ну ва ла дво річ на жі но ча шко ла. мо на стир мав 544 де ся ти ни зем лі. від каз-
ни що річ но одер жу вав 1500 кар бо ван ців. для здій снен ня мо на стир ських 
бо го слу жінь бу ли 2 свя ще ни ки та 1 пса лом щик»29.

По даль ші тра гіч ні по дії пер шої по ло ви ни хх ст., що від бу ва ли ся на те-
ри то рії су час ної ук ра ї ни, пов ною мі рою зна йшли від дзер ка лен ня і в іс-
то рич ній до лі Зим нен сь ко го мо на сти ря: бо йо ві дії Пер шої сві то вої вій-
ни 1914–1918 рр., вхо джен ня за хід ної час ти ни во ли ні до скла ду Поль щі 
1921–1939 рр., по дії дру гої сві то вої вій ни 1939–1945 рр. і, на реш ті, за-
крит тя оби те лі 1946 р. за рі шен ням ор га нів ра дян ської вла ди. Цей ко рот-
кий i не пов ний пе ре лік ос нов них то го час них по дій дає уяв лен ня про те, 
яким тра гіч ним і скор бот ним був іс то рич ний шлях Зим нен ської оби те лі. 
За 45-річ ний пе рі од, про тя гом яко го оби тель бу ла за кри та, мо на стир ські 
бу до ви бу ло за не дба но, а дея кі май же зруй ну ва ли ся. не мож на ска за ти, що 
дер жа ва в цей пе рі од не звер та ла ува ги на стан мо на стир сь ко го ком плек су 
як ви дат но го ар хі тек тур но го пам’ятника, але кош тів, що ви ді ля ли ся, і зу-
силь, що докла да ли ся, яв но не ви ста ча ло.

від ро джен ня свя то гор ської оби те лі від бу ло ся ли ше то ді, ко ли до неї 
по вер ну ли ся справж ні її гос по да рі — чер ни ці. у черв ні 1991 р. у Зим но 
з Ко ре цько го мо на сти ря при бу ли пер ші на сель ни ці: мо на хи ня сте фа на 
(Бан ду ра) та іно ки ня Га ли на (Ти щук). Зно ву, як і 100 ро ків то му, від ро-
джен ня свя ти ні ви па ло на до лю ко ре цьких чер ниць. і вже че рез рік у но во-
від кри то му мо на сти рі бу ло дві мо на хи ні, шість iнокинь i сім пос луш ниць. 
14 бе рез ня 1992 р. рі шен ням свя щен но го си но ду на стоя тель ни цю Зим-
нен ської оби те лі мо на хи ню сте фа ну (Бан ду ру) бу ло зве де но в сан ігу ме ні. 
у трав ні 1996 р. свя щен ний си нод ук ра їн ської Пра во слав ної Церк ви на-
дав оби те лі ста тус став ро пі гії. Йо го Бла жен ст во, Бла жен ні ший во ло ди мир, 
ми тро по лит Ки їв ський і всі єї ук ра ї ни, від те пер без по се ред ньо здій снює 
ар хі па стир ське ке рів ництво свя то гор ською ус пен ською Зим нен ською 
оби тел лю. Зав дя ки бать ків ській опі ці Пред стоя те ля ук ра їн ської Пра во-
слав ної Церк ви, рес тав ра цій ні ро бо ти в мо на сти рі знач но при ско ри лись: 
1996 р. бу ло за кін че но роз пис ус пен сь ко го со бо ру, а у ве рес ні 1997 р. за-
вер ши ли ся ро бо ти з вста нов лен ня п’яти бань, що на да ло со бо ру пер во-
здан но го ви гля ду. мас штаб ні рес тав ра цій но-ре монт ні ро бо ти до ко рін но 
змі ни ли ви гляд оби те лі, зро би ли її, без пе ре біль шен ня, ар хі тек тур ною пер-
ли ною ук ра ї ни.

важ ко не по го ди ти ся зі сло ва ми са мої ігу ме ні Зим нен ської оби те лі 
сте фа ни (Бан ду ри) про те, що «слав на ти ся чо літ ня іс то рія свя то гор-
сько го ус пен сь ко го Зим нен сь ко го став ро пі гій но го жіночого мо на сти ря 
осяя на ве лич ни ми звер шен ня ми та див ни ми зна мен ня ми ми ло сті Бо жої 
впро довж усьо го сво го бла го сло вен но го шля ху, від кня зя во ло ди ми ра та 

29 моліс м., прот. 1000-ліття Православ’я на волині. дубно, 1992. с. 88.
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пре по доб но го вар лаа ма Пе чер сь ко го до Бла жен ні шо го во ло ди ми ра, ми-
тро по ли та Ки їв сь ко го і всі єї ук ра ї ни, ви ко нує спа си тель ну мі сію слу жін ня 
Церк ві хри сто вій, є мо гут ньою твер ди нею Пра во слав’я на за хід них кор-
до нах на шої віт чиз ни, взір цем ви со ко го под виж ни цько го жит тя, зо ре нос-
ним до ро го вка зом до Цар ст ва не бес но го. ра зом зі сла вет ною Ки їв ською 
Лав рою свя та Го ра є но вою Геф си ма ні єю на шої зем лі — бла го дат ним до-
мом Пре свя тої Бо го ро ди ці»30.

од нак, без сум ні ву, ця ве ли ка свя ти ня во лин ської зем лі — свя то гор-
ський ус пен ський Зим нен ський мо на стир, який ве де свій по ча ток від до би 
Ки їв ської ру сі, пот ре бує, маю чи для цьо го ва го мі під ста ви, більш глиб око го 
вив чен ня та ре тель ні шо го до слі джен ня ба га тьох ас пек тів сво єї ді яль но сті 
в різ ні іс то рич ні епо хи та за пе рі од різ них умов іс ну ван ня Пра во слав ної 
Церк ви на те ре нах во ли ні. до слі джен ня пев ною мі рою уск лад ню ю ть ся 
тим фак том, що по дії цер ков но го жит тя про тя гом 1000-річ но го іс ну ван ня 
Зим нен ської оби те лі до сить тіс но пе ре пле те ні з по дія ми сус піль но-по лі-
тич но го жит тя на зем лях су час ної ук ра ї ни. Про те за глиб лен ня у віт чиз ня ну 
цер ков ну іс то рію зав жди за ли ша ти ме ть ся ак ту аль ним і на галь ним, адже ще 
у хіх ст. ви дат ний ро сій ський іс то рик м. м. Ка рам зін пи сав, що «іс то рія 
пра бать ків зав жди ці ка вить тих, хто гід ний ма ти Бать ків щи ну»31.

30 святогорський свято-успенський Зимненський жіночий монастир. 1000 років / Під 
ред. iгум. стефанiї та монахинi миколаї. К., 2001. с. 17.

31 Карамзин н. м. история государства российского. Т. 2. Гл. 4 // Карамзин н. м. ис-
тория государства российского. м., 2008. Кн. 1, Т. 1–4. с. 211.


