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Олексій Кузьмук

МЕЖИГІРСЬКИЙ ІГУМЕН ФЕОДОСІЙ ВАСКОВСЬКИЙ

У роки Визвольної війни Богдана Хмельницького та “Руїни” Києво-Межи-
гірський монастир переживав скрутні часи: всі маєтності систематично грабу-
валися. Охоронні грамоти та звільнення від солдатських постоїв мало допо-
магали. До того ж, певний час монастир знаходився за кордоном Гетьманщини,
на території Речі Посполитої (1667–1686). 1665 р. за ігумена Іова Станіслав-
ського обитель згоріла. Проте остання третина XVII ст. була для Києво-Ме-
жигірського монастиря дуже насиченою на події. В цей час московський па-
тріарх надає обителі право ставропігії, продовжують зростати земельні угіддя,
межигірці беруть під духовну опіку Запорозьку Січ, також тут починається
кам’яне будівництво. Саме на цей час “цветущего состояния Межигорья” (за
словами історика М. Закревського) припадає ігуменство Феодосія Васков-
ського. 

Майбутній ігумен народився в 1623 р., мешкав у Києві з 1635 р., у 1636–
1637 рр. був за хлопця при земському писарі Київського воєводства Феодорі
Сущанському-Проскурі, а потім – за інспектора при синові воєводського на-
місника Бочковського і мешкав на території замку1. Немає точних даних, але
напевно Васковський походив з набожної православної дрібношляхетської або
священицької родини, що й спонукало його до духовної кар’єри. За власними
свідченнями, Феодосій став межигірським ігуменом у 1668 р. На той час йому
було близько 45 років, поважний вік, як для того часу. Проте зазвичай початок
його ігуменства датують за записом Межигірського поменника від 20 квітня
1669 р.: “Ðj(ä) ²ºðîìjíàõà Aºjäîñ¿u Âàñêî(â)ñêîãî Èãîbìºíà Ìí(ñ~)òðà

Ìºæèãî(ð): Ê¿ºâñêî(ãî), àõra[1669], Ì(ñ)öà Àï(ð): ê~ [20] äí~u. Ïîìuíè Ãè~ äø~u

îbñîïøè(õ) Ðàáú ñâîèõú; Ñîçîíòà ªêàòºðèíîb, Àãàô¿þ Ìèõàèëà Ìàð¿þ Êîíäðàòà

Àíäðºu Ñàìîèëà Ìàð¿þ Àí^íy; Èííîê¿íþ Òàâèay ²àêîâà Äºñïèíy. (ñõè(ì): Àãà-

ô³þ, Àíàñòàñ¿þ) Âàñèë¿u Ñbìºjíà Aºjäîðà. Ôèëîíà ²ºðîìî(í): ²jñèôà Èðèíy

²ºðº(à) Ìàòaºu Äèìèòð¿u; Ñàìyèëà:”2. 
Королівське підтвердження на ігуменство Феодосій отримав 31 березня

1671 р.: “Michał, z Bożej łaski król polski etc. Oznajmuiemy etc. Wedle prawa naszego

i do Cerkwi wschodniej, a zaleceniem pobożności życia i nauki nabożnego Theodozego

Waśkowskiego, zakonnika reguły Ś. Bazylego, umyśliliśmy onemu za zgodą braci

wszystkich monasteru Mieżyhorskiego (wedlug dawnego prawa ich) electię ihumeństwa

tegosz monastyra Mieżyhorskiego”3. 

1 Показание игумена Феодосия Васьковского о положении киевских мещан до Богдана
Хмельницкого // Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрест-
ностей. – К., 1874. – С. 113-116.

2 ІР НБУВ, спр. 375/374с, арк. 82зв.
3 Пам’ятки історії Східної Європи. Джерела XV–XVII ст. – Т. 5: Руська (Волинська)

Метрика. Книга за 1652–1673 рр. / Підготував до друку П. Кулаковський. – Острог;Вар-
шава;М., 1999. – № 195. – С. 480. 
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На кордоні. За умовами Андрусівського перемир’я 1667 р. Київ лише тим-
часово входив до складу Лівобережної Гетьманщини, яка була під владою Мос-
ковської держави. Вважаючи Київ та його околиці своїми, поляки постійно
здійснювали напади на його передмістя, грабували монастирські маєтності
тощо. Сумної слави тоді зажив димерський полковник Пиво, який, треба ду-
мати, неодноразово бував у Межигір’ї і навіть забрав звідти гармати, які йому
в 1671 р. наказував повернути король Михайло Корибут-Вишневецький. У
лютому 1672 р. межигірський старець Рафаїл сповіщав київського воєводу, що
полковник Пиво стоїть зі своїм полком у монастирі4. Межигірцям неоднора-
зово надавали охоронні грамоти від жовнірських постоїв князь Януш Радзивіл
у 1651 р., король Яна-Казимір у 1663 р., король Михайло Корибут-Вишне-
вецький 21 березня 1671 р., а також гетьмани Юрій Хмельницький, Петро До-
рошенко і Павло Тетеря в різні роки5. Страждали межигірські угіддя і від сва-
вільних дій московських “ратных людей”.

В архіві козацького полковника Іллі Новицького збереглися листи від ки-
ївського духовенства до нього. Певний час І. Новицький служив Речі Поспо-
литій і був комендантом м. Димер на Київщині. Серед дописувачів димерського
коменданта бачимо і межигірського ігумена о. Феодосія. В цих матеріалах
йдеться про особливості відносин монастиря та козацького полковника на по-
льській службі. Треба думати, що Межигір’я слугувало певного роду “містком”
між двома ворогуючими державами і через ігумена переправлялася кореспон-
денція від київського духовенства до Іллі Новицького. 

В листі від 23 жовтня 1671 р. Феодосій повідомляє, що товар коменданта
у Києві проданий і гроші переправлять через посла. Сповіщає, що посланець
Новицького був арештований у Каневі як шпигун полковника Пива, а також
пише про чутки, що на монастир хоче напасти Орда і стверджує “а nasza przy-

iaz y poddanstwo najasniejrzemu Maieststu Krola Polskiego Pana nam wilce

miłosciwego nigdy nie iek odmienno”. Наостанок дякує за надісланий віск і обі-
цяє молитися6. 

У червні 1672 р. Феодосій сповіщає коменданта, що Братський ректор при-
слав йому Біблію для читання7.

У серпні 1672 р. видубицький ігумен просив Феодосія переслати Новиць-
кому листа, а монах Микільсько-Пустинного монастиря прибув з парою до-
брих коней для коменданта і чекав відомості та супроводу для безпечного про-
їзду в Димер8.

4 Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии в XVII веке. – Т. І. О сношениях малорос-
сийского духовенства с московским правительством в царствование Алексея Михайло-
вича. – М., 1899. – С. 860.

5 Опис архіву Межигірського монастиря (публікація тексту) // ЛА. – К., 2008. – Вип. 22.  –
С. 165; Руська (Волинська) Метрика: Регести документів Коронної канцелярії для укра-
їнських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569–1673 /
Передмова Патриції Кеннеді Грімстед. – К., 2002. – C. 797.

6 ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 13960-14039, арк. 52.
7 Там само, арк. 50.
8 Там само, арк. 51.
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У жовтні 1672 р. о. Феодосій скаржився на проблеми з підтвердженням
майнових прав – гетьман просив не докучати, повідомляє відомості про геть-
мана Дорошенка і падіння Кам’янця-Подільського, які він дізнався з Києво-
Печерського монастиря9. 

У січні 1673 р. ігумен Феодосій писав, що покійний товариш Новицького
був привезений і похований у монастирі, а ченці благають Бога за його душу.
Водночас настоятель нагадував, що за поховання попереднього небіжчика –
Карпиловського, монастиреві не доплатили 20 злотих10. У тексті межигірського
синодика кінця XVII–XVIII ст. є запис про поховання таких осіб: Михайло
Карпилович “в склєпћ” та Матфей Пухальський. Певно, це і є товариші димер-
ського коменданта Іллі Новицького11. Похований у Межигір’ї “в склћп ” і пра-
вобережний гетьман Євстафій Гоголь, який помер 5 січня 1679 р. у Димері. 

Згодом Ілля Новицький перейшов на службу до гетьмана Івана Самойло-
вича. Ось як характеризував “прикордонне” становище Межигір’я о. Феодосій
у вересні 1679 р.: “Prosze przy tym w.m., m.m. pana, racz te miejsce s. Mezyhorskie i

mnie z bracia w dawnej lasce i pryjazni swej piastowac, widze nas wsyscy wojskowi

cara jeo m. zaciaznych moca, а my w tym niewinni, ze Kijowska z owego boku Dniepra

granica nieszeroka, nie my graniczyli, ani spod jednego pana wybijajac sie, drugiemu

nie poddawamy sie panu, zawsze na jednym miejscu siedzimy, zawzdy za wszystkich

Pana Boga prosimy, nikomu sie nie przeciwimy sie, ktory starajie pozbawic nas laski

Bozkiej i ludzkiej, lecz jego zamysly na jego glowe sie obracaja i obroca”12. 
Ситуація змінилася в 1686 р.13, коли за умовами Вічного миру Польща від-

мовилася від Києва і його округи між річками Ірпенем і Стугною, і Межигір’я
остаточно відійшло до складу Гетьманщини і Московської держави.

Милостиня з Москви. Починаючи з другої чверті XVII ст. межигірські мона -
хи, як і все українське чернецтво, почали їздити в Москву для отримання милос -
ти ні. Були в Москві і попередники Васковського ігумени Варнава Лебедевич та
Іов Станіславський, тому немає нічого дивного, що о. Феодосій вирушив туди.

На початку 1670 р. до Москви від київського духовенства прибуло численне
посольство з листами: ігумен Феодосій Васковський і сім ченців, від Брат-
ського монастиря префект Віктор Гілевський з братією (сім чоловік) і двоє
видубицьких монахів. Вони привезли з собою листи від гетьмана Дем’яна
Многогрішного, Лазаря Барановича, Варлаама Ясинського та Інокентія Гізеля
до патріарха Іоасафа. Васковський привіз листа від соборних старців від
23 січня 1670 р. в якому вони просили “обычную милостыню” і на споруд-
ження згорілого в 1665 р. храму. 25 лютого 1670 р. цар прийняв посольство14. 

9 Мицик Ю.А. Кілька листів з архіву козацького полковника Іллі Новицького // Рукопис-
на та книжкова спадщина України. – К., 2000. – Вип. 6. – С. 166.

10 ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 13960-14039, арк. 54.
11 Там само, спр. ДА Леб 565 (Муз. 528), арк. 379зв.
12 Мицик Ю.А. Кілька листів з архіву козацького полковника… – С. 169-170.
13 Титов Ф.И. Окончательный переход Киева от Польши к России по договору о вечном

мире между ними в 1686 году. – К., 1904. – 24 с.
14 Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии… – С. 675-678.



112 Бол хо ві ті нов ський що річ ник

Київські ченці подавали також чолобитні в Малоросійський приказ з при-
воду відшкодування за дії “ратных людей”. Так, у межигірських володіннях
вирубали сто бортєвих дерев у маєтності Вишгород, з якої монастир щороку
отримував дань – дві каді меду, а київський воєвода П.В. Шеремєтєв взяв з
монастиря 10 кадей меду. За це в Москві відмовлялися платити. Васковський
стверджував, що у вересні 1668 р. П.В. Шеремєтєв взяв у борг 130 осьмачок
жита по 1 рублю, а “ратные люди” забрали пшеницю, 10 коней під гармати і
монастир чотири тижні годував 60 з них. За резолюцією дяка Матвєєва було
указано дати за це 50 рублів грошима або 60 соболями, а щодо грошей на від-
новлення згорілого храму, було указано бити чолом гетьману Многогріш-
ному15. В Москві межигірцям дали таке жалування: на будівництво і жалу-
вання ігумену 135 рублів соболями і грошима, ризи, пуд ладану, камки
адамашки, сукно, куниці. Межигірці отримали найбільше, адже загалом по-
сольству дали 210 рублів.

Васковський отримав по чолобитній ігумені Серафими милостиню на Фло-
рівський монастир 30 рублів соболями, а також милостиню для ігумені Воз-
несенського дівочого монастиря Афанасії. Крім того, межигірський ігумен от-
римав від патріарха Іоасафа 152 рублі грошима на будівництво. 11 березня
1670 р. о. Феодосій з іншими ченцями були відпущені з грамотами до гетьмана
Многогрішного, Лазаря Барановича та Інокентія Гізеля. На майбутнє в Москві
просили присилати не такі чисельні посольства16.

Згодом о. Феодосій приїжджав до Москви особисто у 1676, 1680, 1681,
1690 рр., а межигірські ченці бували тут майже щороку. Докладний реєстр ві-
зитів подає К. Харлампович17. З 1686 р. в Москву регулярно їздив диякон, а
згодом ієромонах і намісник Іродіон Жураховський – майбутній межигірський
архімандрит.

Варто зазначити, що у Межигірского монастиря в Москві був дуже впли-
вовий покровитель, колишній постриженик Іоаким Савєлов18. Його рід запи-
саний до межигірського поменника: “Ðj(ä), Ìjíàõà ²jàêèìà: Ñàâºëîâà ç^

Ìî(ñ)âû: Ïîìuíè Ãäè~ äø~u ðàáú ñâîèõú: ²îàííà Aºjäjðà Èðèíy Ïºòðà ªbôèì¿þ

Àêèíäèíà Òbõîíà Ãëèêºð¿þ ªëºíy Ãyð¿u Ïºòðà Ëyêv Ãëèêºð¿þ Ñbìºîíà Ãàâð¿èëà

²îàííà ²jñèôà Ìàâðy Ñîôðîí¿u Àíäðºu Âàñèë¿u Âàññv:”. Пізніше іншим чор-
нилом слово “Ìjíàõà” було закреслено і надписано “Ñ(ò): Ïàòð¿àð^õè

Ìîñêîâ^ñêîãî”19. Прийнявши постриг у Межигір’ї в 1655 р., він був поставле-
ний у 1664 р. архімандритом Чудова монастиря, що наблизило його до цар-
ського двору і царя Олексія Михайловича. В 1672 р. Іоаким поставлений на
митрополита Новгородського, а 26 липня 1674 р. возведений у Московські па-

15 Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии… – С. 679.
16 Там же. – С. 685-686.
17 Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. –

Казань, 1914. – Т. 1. – С. 345-366.
18 Булычев А.А. О светской карьере будущего Московского Патриарха Иоакима Саве-

лова // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2009. – № 4 (38). – С. 33-35.
19 ІР НБУВ, спр. 375/374с, арк. 128.
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тріархи. Він не забув місця свого постригу й всіляко підтримував “свою” оби-
тель.

Прибувши до Москви 1676 р., Феодосій Васковський, келар Пахомій, ус-
тавщик Парфеній, диякон Дорофей та казначей Варфоломій звернулися до
патріарха з посланням, в якому просили його благословення і допомоги у по-
будові кам’яного в ім’я Преображення Господнього храму та інших будівель.
29 листопада 1676 р. патріарх відправив до Межигір’я через київського війта
Федора Ждана соболів на 200 рублів на побудову церкви та поминання мит-
рополита Сарського і Подонського Павла. Також у своєму посланні наказував
поминати померлого ієромонаха Єпифанія Славинецького. Крім того, Іоаким
прислав у Межигір’я німецького білого листового заліза шість бочок (62 ½ пу -
ди) на 84 рублі, дві атласних ризи; стос паперу, рясу чорного англійського
сукна на лисячому хутрі для ігумена Феодосія, на ряси чотирьом старцям чор-
ного сукна, на ряси решті братії сірячинного сукна 230½ аршин і оксамиту для
братії20.

Як пише М. Максимович, з того часу о. Феодосій кожні два роки споряджав
ченців до патріарха, і щоразу посланці привозили від нього благословенну гра-
моту, кілька сотень рублів і різні припаси для церковного будівництва, цер-
ковне начиння, ікони, книги. Для братії Іоаким слав сукно сірячинне, полотно
льняне, льняну крашенину, дерев’яне масло, стоси паперу, німецький перець.
А ігумену Феодосію від патріарха була “шуба песцовая под камкою китайскою
вишневою”, “сутанка атласная темновишневая подшита черными песцы”, “на
рясу сукна чернаго кармазину пять аршин да два меха бельих хребтовых”.
Від’їжджаючи з Москви, ченці отримували ще й на дорогу21.

У 1679 р. патріарх знайшов іконописців – Ф. Єлізарова з товаришами, які
мали розписати іконостас Преображенської церкви та клопотався про виді-
лення для цього з казни дорогих фарб22.

Патріарх Іоаким надсилав до Межигір’я внески від інших осіб: в 1682 р.
100 рублів на будівництво на поминання піддячого Івана Мініна, в 1688 р.
1000 рублів на поминання Варсонофія, митрополита Сарського і Подонського.
В останній раз, за три місяці до своєї смерті 17 березня 1690 р., він надіслав
разом з ієромонахом Іродіоном Жураховським 100 рублів на церковне будів-
ництво і 20 рублів на братію23. Патріарх також заповів межигірцям 3000 рублів
на церковне будівництво24. В монастирі пам’ятали про свого благодійника.
Згідно з описом 1777 р. у Преображенському храмі висіли портрети патріарха
Іоакима Савєлова, колишнього чернігівського єпископа і межигірського архі-
мандрита Іродіона Жураховського, князя Андрія Боголюбського, імператриці
Єлизавети Петрівни і її спадкоємця Петра ІІІ.

20 Максимович М. Сказание о Межигорском монастыре // Собрание сочинений М. Мак-
симовича. – К., 1877. – Т. 2. – С. 271-272.

21 Там же. – С. 272.
22 Герасименко Н. Історія Межигір’я. – К., 2005. – С. 73-74.
23 Максимович М. Сказание о Межигорском монастыре… – С. 274.
24 Харлампович К.В. Малороссийское влияние… – С. 333.
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Земельні угіддя. На час ігуменства Феодосія Васковського припадає одер-
жання Межигірським монастирем царських грамот і гетьманських привілеїв на
великі земельні угіддя. Це відбувалося за сприяння патріарха Іоакима. 19 квіт -
ня 1676 р. цар Федір Олексійович видав межигірцям грамоту на Вишгород,
Петрівці та усі маєтності з обох боків Дніпра25. 26 липня 1676 р. гетьман Іван
Самойлович підтвердив своїм універсалом царське пожалування26. 31 жовтня
1684 р. царі Іоанн і Петро Олексійовичі надали грамоту на усі маєтності з обох
боків Дніпра. Після Вічного миру, 22 лютого 1687 р., з’явилася царська грамота
на Вишгород, Петрівці, Мощани та усі маєтності з обох боків Дніпра. 14 лютого
1688 р. Іоанн, Петро і Софія пожалували монастирю села Козаровичи, Холм і
Демидов замість заставних сіл пані Ободинської, які відійшли до Польщі.
30 вересня 1689 р. Іоанн, Петро і Софія підписали монастиреві грамоту на по-
ловину села Козаровичі, Холм, Туровщизну, Демидів та вільний проїзд Дніп-
ром. У 1690 р. царі Іоанн і Петро Олексійовичі надали грамоту на села під Пе-
реяславом Дем’янці та Харківці, а також на осадження людей в Острі на
Юсковій греблі27. Гетьман Іван Мазепа в Батурині підтвердив царські пожалу-
вання своїми універсалами від 9 лютого 1688 р. та 6 лютого 1689 р.28

У свою чергу патріарх Іоаким 28 лютого 1687 р. та 5 березня 1688 р. надав
Межигірському монастиреві право патріаршої ставропігії і непідлеглості ки-
ївським митрополитам. Саме в цей час межигірці закріплюють за собою За-
порозьку парафію29.

Отже, протягом кількох років Межигірський монастир завдяки сприянню
свого колишнього постриженика отримав низку царських пожалувань, патрі-
аршу ставропігію та право духовної опіки над Військом Запорозьким Низо-
вим.

Запорозька парафія. За ігуменства о. Феодосія Межигірський монастир
став опікуватися духовним життям Запорозької Січі. У 1672 р. почалося лис-
тування між кошовими отаманами та Васковським. Зрештою, Кіш визнав За-
порозькі Вольності парафією Межигірського монастиря, брав його під свою
опіку, а монастир був зобов’язаний направляти в Січ потрібну кількість свя-
щеннослужителів та утримувати військовий шпиталь. До нашого часу зберег-
лися копії листів-універсалів запорожців за 1676, 1683, 1686 рр.30

У 1683 р. від патріарха Іоакима Савєлова була послана милостиня на За-
порожжя межигірському ієромонаху Серапіону з братією – п’яти особам31. 

25 Опис архіву Межигірського монастиря… – С. 154.
26 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича

(1657–1687). – К.;Львів, 2004. – № 507. – С. 705-706. 
27 Опис архіву Межигірського монастиря… – С. 154-155.
28 Універсали Івана Мазепи. 1687–1709 / Упорядник І. Бутич. – К.;Львів, 2002. – Кн. 1. –

С. 121-122. – № 65; с. 162-163. – № 111.
29 Про ці події докладніше див: Кузьмук О. Ставропігійний статус Межигірського мо-

настиря у XVII–XVIII cт. // Болховітіновський щорічник 2009. – К., 2010. – С. 9-37.
30 Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734–1775. – К., 1998. – Т. 1. –

С. 107-112.
31 Харлампович К.В. Малороссийское влияние… – С. 356.
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Грамоти на закріплення Запорозької Січі за Межигірським монастирем32

Від того часу Запорозька Січ офіційно була визнана як парафія Межигір’я.
Маємо дуже мало свідчень про те, як монастир реалізовував свій статус у по-
всякденному житті. По-перше, обитель постійно надсилала своїх монахів на
Запорожжя, по-друге, призначала ігуменів до Самарського, Лебединського та
Левківського монастирів, по-третє, монахи були інформаторами українських
гетьманів і російських воєвод про те, що відбувалося на Січі. Так, межигір-
ський монах Дорофій здобув для гетьмана Івана Мазепи копію листа “татар-

32 Даний перелік грамот і листів міститься у листі архімандрита Іларіона Кондратков-
ського від 27 червня 1775 р. до Св. Синоду (ЦДІАК України, ф. 132, оп. 2, спр. 41,
арк. 32).

Дата Ким відправлено Короткий зміст

20 квітня 1672 р. Лист кошового отамана
Овсія Шашала та військо-
вого судді Стефана Обіда 

Не зберігся

28 травня 1676 р. Лист кошового отамана
Івана Дмитровича Сірка

Прохання направити на Січ
уставника та ухвала Запорозького
Війська надавати монастиреві
кошти на утримання шпиталю

4 жовтня 1683 р. Універсал Військової Ради
Григорій Іванович (ко-

шовий), Григорій Меченко
(суддя), Леонтій Констан-
тиєвич (писар), Матвій Ці-
сарський (осавул); отамани
куренів: Василь Олексі-
єнко (Крилувського), Яків
(Іркліївського), Іван Стя-
гайло (Куренівського),
Павло (Конеловського)

Висловлюється бажання, щоб
священики на Січі були тільки з
Межигірського монастиря. Кіш є
парафією Межигір’я. В січову
церкву Покрови потрібно приси-
лати двох священиків, диякона та
уставника щорічно

29 травня 1686 р. Лист кошового отамана
Феодора Іваники

Кіш хоче бути у підпорядкуванні
Межигір’я, а не митрополита
Київського. Прохання прислати
священослужителів

28 лютого 1687 р.
5 березня 1688 р.

Грамоти патріарха Мос-
ковського Іоакима

Підпорядкування Межигір’ю церк -
ви Війська Запорозького і забо-
рона київському митрополитові
втручатися в церковні справи За-
порожжя

12 травня 1698 р. Грамота російського царя
Петра Романова

Монополія Межигірського мона-
стиря на продаж воскових свічок на
території Війська Запорозького

Грамота не збереглася
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ського” гетьмана Петрика33. Юридичним оформленням церковного впливу
Межигір’я на Січ стала грамота Петра І від 12 травня 1698 р. на виключне
право монастирю продавати воскові свічки на території земель Війська Низо-
вого. Текст грамоти не зберігся. Є лише згадки про нього, які датуються 1774 р.
і 1775 р., тож, не виключено, що такої грамоти не було і вона є пізнішою ви-
гадкою межигірських монахів34. Повною мірою межигірці впливали на цер-
ковно-релігійне життя Запорожжя в часи Нової Січі (1734–1775)35.

Будівництво. 25 червня 1665 р. монастир згорів. Точні масштаби збитків
невідомі, але дощенту було знищено головний Преображенський храм. На-
ступного року ігумен Іов Станіславський, келар Сильвестр, будівничий Ди-
митрій, чорний піп і диякон поїхали за милостинею у Москву36. Ігумен просив
пожалувати Межигірському монастирю маєтності у східній Малій Росії “не
для багатства”, а щоб прогодувати численну братію, вказував, що на 1666 р.
монахів і послушників в обителі живе до 500 осіб. Неможливо їх прогодувати
і відбудувати монастир, оскільки в західній Малій Росії все розграбовано. Іов
просив пожалувати м. Мена і с. Козир Стара з млинами і чотирма “деревнями”.
Означені маєтності, що “еще никому не даны”, до 1651 р. належали Адаму Ки-
селю, який заборгував межигірцям 6 000 злотих. Просив також підтвердження
на старі бездохідні маєтності. Тоді ж ігумену за товари і на монастирське бу-
дівництво указом царя видали 300 рублів соболями і товарами37. Відбудову
монастиря продовжив о. Феодосій.

У благословенній грамоті московського патріарха Іоакима на утвердження
ставропігії від 28 лютого 1687 р. Києво-Межигірський монастир описується
так: “Сего ради многими лћ ты въ Малой Россіи устроися монашескія тризны
святая обитель общаго житія и благоискусного послушанія, зовеный Кіевскій
Межигорскій монастырь, на рћ кћ  Днћ пр ћ, отъстоящъ Богоспасаемаго града
Кіева пятьюнадесять поприщъ или тремя мили вверхъ по Дн ћпру, въ нем же
настоящій храмъ Господень Богол пнаго Іисуса Христа Бога Преображенія;
таже на вратехъ монастырскія ограды храмъ во имя святыхъ первоверховныхъ
Апостолъ Петра и Павла, въ трапезћ  же братской храмъ во имя святого Чю-
дотворца Николая Мирликійскаго, въ болницћ  же храмъ Богоматере Пресвя-
тыя Д вы Маріи Благов ћщенія, по сихъ и внћ  монастыря въ монастырскомъ
же притяжаніи на землед ћліи храмъ Великомученика святаго Георгія”38. 

Ось що відомо про згадані в грамоті церкви:

33 Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских козаков. – Владимир, 1903. –
Т. I. – С. 409.

34 ЦДІАК України, ф. 132, оп. 2, спр. 41, рк. 31.
35 Докладніше див.: Лиман І.І. Церква в духовному світі запорозького козацтва. – За-

поріжжя, 1997; його ж. Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734–1775). – Запо-
ріжжя, 1998; Кузьмук О. Межигірський монастир і Запорозька Січ // КС. – 2003. – № 3. –
С. 21-44; його ж. “Козацьке благочестя”: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі
монастирі в XVII–XVIII ст.: еволюція взаємовідносин. – К., 2006.

36 Харлампович К.В. Малороссийское влияние… – С. 350.
37 Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии… – С. 343-344.
38 Кузьмук О. Ставропігійний статус Межигірського монастиря… – С. 30.
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Соборна Преображенська церква, спочатку дерев’яна, існувала від часів за-
снування монастиря, заново побудована в 1611 р., згоріла 25 червня 1665 р.
У 1676 р. межигірці звернулися до патріарха Іоакима і за його допомогою до
1690 р. був побудований кам’яний п’ятибанний храм, що проіснував до 1930-х рр.

Церква Святих Апостолів Петра і Павла “во вратах”, теж спочатку де-
рев’яна, з’явилася в 1607 р. У 1774 р. побудована нова кам’яна з дзвіницею
коштом кошового отамана Петра Калнишевського. На дзвіниці було сім дзво-
нів XVIІ–XVIІI ст. і годинник. Проіснувала до 30-х рр. ХХ ст. 

Дерев’яна церква Святителя і Чудотворця Миколая при трапезі, побудо-
вана у 1609 р., згоріла у 1787 р.

Дерев’яна больнична церква Благовіщення Пресвятої Богородиці трибанна,
рік будівництва невідомий, відбудована 1776 р. на місці старої. Згоріла в
1787 р.

Церква Великомученика Георгія, на думку М. Закревського, знаходилася у
монастирському дворі в с. Валки.

У грамоті патріарха Іоакима не згадується п’ятибанна дерев’яна церква Зі-
шестя Святого Духа, збудована в 1675 р.39, згоріла в 1717 р., відбудована і ос-
вячена архімандритом Іродіоном Жураховським (архієпископ Чернігівский у
1722–1734 рр.). Тут висіли портрети царя Петра І, гетьмана Богдана Хмель-
ницького, гетьмана Євстафія Гоголя, підстарости Димерського Смоцка Ско-
рупського, ігумена Філарета Кощаковського, полковника Семена Палія. У
храмі зберігалися шабля і пернач Палія. Згоріла в 1787 г.

Отже, на ігуменство Феодосія Васковського припадає час “цветущего со -
стояния Межигорья”. Велику роль в даній ситуації відіграв колишній постри-
женик монастиря московський патріарх Іоаким. Межигірський монастир от-
римав низку земельних пожалувань, право патріаршої ставропігії та духовної
опіки над Військом Запорозьким Низовим. Зрозуміло, що без постійної під-
тримки з Москви о. Феодосій навряд чи добився б таких успіхів. Варто зазна-
чити, що 1703 р. ставропігія була у Межигір’я відібрана царським і митропо-
личим указами.

39 Описи Київського намісництва 70–80-х років XVIІI ст.: Описово-статистичні дже-
рела / АН УРСР. Археогр. комісія та ін.: Упоряд. Г.В. Болотова та ін. – К., 1989. – С. 51.


