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Мо лод ший нау ко вий спі вро біт ник
На ціо наль ний Ки є во�Пе чер сь кий іс то ри ко�куль тур но го за по від ник

СІ ЧО ВИЙ ПО БУТ ПРА ВО СЛА ВНИХ МО НА ХІВ У XVI II ст.

Ко за ки�за по рож ці ма ли сла ву по бор ни ків пра во слав’я та ще дрих
жер тво дав ців. По да ван ня ми ло сти ні бу ло ре а лі за цією пра гнен ня вір -
них до спа сін ня влас ної ду ші. А зби ран ня ми ло сти ні бу ло од ним з по -
слу хів, яке не сли чен ці будь�яко го ук ра їнсь ко го мо на сти ря XVII–
XVI ІI ст. Збо ри іс ну ва ли різ ні: “кру жеч ний” збір в сам ому мо на сти рі
під час свят та цер ков них від прав, пер со наль ні вкла ди на мо на стир то -
що. Ві рую чі ро би ли внес ки на мо на стир при за пи сі до си но ди ків. По -
ши ре ним бу ло ви їз не “іс про ше ніє” ми ло сти ні мо на ха ми на те ри то рії
Мо сков сько го цар ства, Геть ман щи ни, Сло бо жан щи ни та За по розь ких
Воль но стей. Про те різ ні не пев но сті і вій ни XVII – по чат ку XVI IІ ст.,
“ана фе ма” пі сля під трим ки сі чо ви ка ми геть ма на Іва на Ма зе пи і пе ре -
хід Ко ша під та тар сь ку про тек ці єю не сприя ли при їз ду ук ра їнсь ко го ду -
хо вен ства на Січ. Мо жли вість їз ди ти на За по ріж жя у мо на хів з’яви ла ся
ли ше пі сля по вер нен ня за по рож ців під скі петр ро сійсь ких ім пе ра то рів
у 1734–1735 рр. І хо ча ма ємо при клад збо ру по даянь у Сі чі ще у пер шій
чвер ті ХVІІ ст., до вер ше но го ви гля ду, цей вид по слу ху (збір ми ло сти ні
са ме на те ри то рії Війсь ка Ни зо во го) став по стій ним у час іс ну ван ня
Но вої Сі чі (1734–1775).

Збір ве ли кої ми ло сти ні на Сі чі міг по ліп ши ти ма те ріаль не ста но ви ще
мо на сти ря і сприя ти по даль шій ус піш ній кар’єрі вда ло го мо на ха�про ха -
ча. В да ній роз від ці спро бує мо ре кон стру ю ва ти по бут пра во сла вних мо -
на хів на Сі чі. Ос нов ни ми дже ре ла ми ста ли спо га ди пол тав сько го мо на ха
Лу ки Яцен ка�Зе ленсь ко го [1] та ли сту ван ня со фійсь ко го іє ро мо на ха Ра -
фа ї ла Кре мянсь ко го [2, 23�49].

До ку мен ти. На За по ріж жя заз ви чай ви ру ша ло кіль ка мо на хів (2�
5 ос іб), які по вин ні бу ли ма ти при со бі низ ку до ку мен тів. В пер ші де ся -
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ти літ тя XVI II ст. в Ро сійсь кій дер жа ві від бу ваєть ся ста но влен ня пас -
порт ної си сте ми, ос нов ною ме тою якої був кон троль за ру хом на се лен -
ня. Для здій снен ня по лі цейсь ко го кон тро лю за на се лен ням, бо роть би з
же бра ка ми, бро дя чи ми чен ця ми та свя ще ни ка ми бу ло прий ня то ряд
за ко но дав чих ак тів. Аби бро дя чі мо на хи та свя ще ни ки не зни жу ва ли
пре сти жу Цер кви, у Ду хов но му ре гла мен ті бу ли об умо вле ні жор сткі
пра ви ла від луч ки свя щен ни ків з хра мів, а мо на хів з мо на сти рів. Вла да
праг ну ла взя ти під кон троль при бут ки мо на сти рів, то му в пер шій тре -
ти ні XVI II ст. склав ся на бір офі цій них до ку мен тів, які необхід но бу ло
ма ти мо наху�про ха чу для збо ру ми ло сти ні: ми тро по ли ча гра мо та з до з -
во лом на збір по да ян ня, заш ну ро ва на кни га для за пи су вне сків, пас -
порт. Для от ри ман ня до зво лу на зби ран ня ми ло сти ні на стоя тель мо на -
сти ря по ви нен був скла сти “про ше ніє” на ім’я ми тро по ли та, в яко му
заз ви чай го во ри ло ся про бід ність мо на сти ря, йо го по тре ба в гро шах. Як
пра ви ло, го тів ка бу ла пот ріб на на ре монт цер ков, або від но влен ня оби -
те лі пі сля по же жі. 

Ми тро по лит зде біль шо го від по ві дав зго дою; в ка фе драль ній кан це -
ля рії ви да ва ла ся бла го сло вен на гра мо та, в якій вка зу ва ла ся при чи на
від сил ки чен ців на Січ (на при клад, ре монт і “ос ку дє ніє”), іме на зби -
ра чів�про ха чів та строк збо ру ми ло сти ні (від кіль кох мі ся ців до двох
ро ків). Гра мо та під ши ва ла ся до прош ну ро ва ної кни ги, де ро би ли ся за -
пи си імен жер тво дав ців та су ми по жертв. Пі сля по вер нен ня з Сі чі в
мо на стир, до ми тро по ли чої кан це ля рії ма ли по да ти звіт про кіль кість
зі бра них гро шей ра зом з бла го сло вен ною гра мо тою. Прош ну ро ва ну
кни гу за ли ша ли в мо на сти рі для по ми нан ня імен жер тво дав ців під час
служ би. От же, кни ги за пи сів ми ло сти ні ви ко ну ва ли роль своє рід них
по мен ни ків. Для за без пе чен ня сприят ли ві ших умов жит тя на За по ріж -
жі, мо на хи на ма га ли ся до би ти ся від Ки їв сько го ми тро по ли та до зво лу
на бо го слу жін ня в зе млях Війсь ка.

Окрім бла го сло вен ної гра мо ти і кни ги, чен ці ма ли при со бі пас порт
(паш порт) і ли сти до ко шо вої стар ши ни. В цьо му до ку мен ті вка зу ва ло -
ся ім’я, при чи на по до ро жі і на се ле ний пункт, до яко го ви ру шає по до -
рож ній. Ін ко ли у пас пор ті пи са вся спо сіб пе ре су ван ня ман дрів ни ка –
піш ки чи на во зі. Лю ди на без пас пор та вва жа ла ся вті ка чем.

До ро га. Най більш по ши ре ним за со бом пе ре су ван ня був од но� чи
па ро кін ний віз, хо ча ки їв ські мо на хи мо гли ви ру ша ти на Січ чов ном
вниз по Дні пру. Пас пор ти пе ре ві ря ли ся на чи слен них при кор дон них
за ста вах, мит ниц ях і фор по стах, про що ро би ли ся від по від ні по міт ки.
Так, на при клад, у пас пор ті мі ле тійсь ко го єпи ско па Ана то лія (Ме ле са),
який ман дру вав Дні пром з Ки є ва до За по різь кої Сі чі навес ні 1759 р., є
за пи си про те, що він з дво ма слу жи те ля ми був про пу ще ний че рез Се -



Могилянські читання . 2008

63

к ерянсь ку (28 бе рез ня), Кре мен чуць ку (4 квіт ня) і Пе ре во ло чансь ку
(12 квіт ня) при кор дон ні мит ни ці [3, 5].

Чен ці мо гли їха ти на Січ са мо стій но, або в скла ді ку пець кої чи чу -
маць кої вал ки. До ро га зай ма ла два�три тиж ні: со фійсь кі чен ці, ви ру -
шив ши з Три піл ля 21 трав ня 1763 р., їха ли “поль скою сто ро ною” і при -
бу ли на Січ 2 чер вня вве че рі [2, 27]. При со бі про ха чі заз ви чай ма ли
гро ші на до ро гу, які ви да ва ли ся в мо на сти рі під роз пи ску. В до ро зі
мо на хи ку пу ва ли їжу, фу раж для ко ней то що. Ви їж джа ли на Січ, як
пра ви ло (але не обов’яз ко во) навес ні (щоб по тра пи ти до Ве ли ко дня),
або во се ни (до свя та По кро ви). Зи мою, на Різ дво, на Сі чі зби ра ли ся
мо на хи�про ха чі, які за ли ши ли ся на За по ріж жі зи му ва ти.

Чен цям за кор дон них мо на сти рів до во ди ло ся йти на по ру шен ня
ро сійсь ких за ко нів, аби по тра пи ти на Січ. Так, ігу мен за кор дон но го
Ле бе динсь ко го мо на сти ря у жов тні 1765 р. пи сав: “…В Сечь про езд
без пре пят ствен ний чрез Но во сер бию мир сь ким, а мо на хам а не по -
пам за ру біж ним не до зво ля ет ся. Я сво їх мо на хов в Сечь з кни гою по -
слал Хан щи ною фу на фу, хо чай ма ло да лее” [4, 16].

Пе ре су ван ню ду хо вен ства на Січ за ва жа ли вій ни та по стій ні епі де -
мії чу ми. Під час ро сійсь ко�ту рець ких воєн 1734–1739, 1768–1774 рр.
що до пе ре су ван ня ду хо вен ства, осо бли во за кор дон но го, дія ли об ме -
жен ня (чен ці вва жа ли ся най більш ві ро гі дни ми шпи гу на ми).

На Сі чі. Но ва (Під піль ненсь ка) Січ бу ла не тіль ки сто ли цею За по -
різь ких Воль но стей, але і цен тром тран зит ної тор гів лі, міс цем збо ру
куп ців, ри ба лок, гай да ма ків та ін шо го не пев но го лю ду. На в’їз ді до Сі -
чі си ді ла ве ли ка кіль кість же бра ків: “они все, до од но го уро да, си ді ли в
град ских во ро тах с мол ча ни ем, о ожи да нии от доб ро хот ных да те лей
ми ло сты ни”. “Див ні” по ряд ки, під си ле ні різ ни ми чут ка ми, ви кли ка ли
у при їж джих по див. Мо нах Яцен ко�Зе ленсь кий зга ду вав, що че рез сло -
ва різ них “лже сви де те лей” бо явся їха ти у “цар ство мни мих раз бой ни -
ков”, та кож йо го ди ву ва ла тра ди ція дві чі на рік пе рео би ра ти со бі стар -
ши ну [1, 1, 4, 11]. За йо го ж сло ва ми, Кіш роз мі щу вав ся “на низ ком,
не ве се лом и вес ма не здо ро вом ме сте”. Ось як опи су вав жит тя на Сі чі
ко шо вий ота ман Гри го рій Фе до ров у 1758 р.: “по не до стат ку та мо в ны -
неш ния вре ме на про тив преж них во ды, за ума ле ни ем оной в реч ке, со -
стоя щей при оном ме сте, и за не и ме ни ем при том ни ма ло ис точ ни ков
кри нич ных, за чем де при нуж де но вой ско до воль ство вать ся во дою, в
ямах бы ва е мою, не по движ ною, за цве лою и из ме ша ною с нуж ным
всем, от че го при клю ча ют ся бо лез нен ныя за ра зы и смер ти без вре мен -
но” [5, 160]. Су ча сник Яцен ко�Зе ленсь кий зга ду вав нез до ро вий сі чо -
вий клі мат: лі том – ду хо ту і без ліч різ них мух і ко мах, во се ни – си рість
і ту ман з бо літ, які ото чу ва ли Січ. Со фійсь кий іє ро мо нах Ра фа їл Кре -
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мянсь кий пи сав: “не чи стость воз ду ха, за стіс не ни ем по се ле нія и жил -
цов ма ло раз ству ет своим зло во ни ем от от ход них мест, яких там не во -
дит ся” [2, 28].

При їж джаю чи на Січ, мо на хи�про ха чі йшли на уклін до ко шо во го,
щоб от ри ма ти доз віл на збір ми ло сти ні. Чен ці по ка зу ва ли свої до ку -
мен ти, ли сти, вру ча ли ко шо во му по да ру нок (як що та кий був). По тім
чен цям пот ріб но бу ло шу ка ти жит ло. Заз ви чай чен ці “при би ва ли ся” до
яко гось ку ре ня. При їж джі мо гли та кож най ня ти окре му ха ту або осе ли -
ти ся у знай омих. Влас ний двір був ли ше у Ме жи гір сь ко го мо на сти ря,
де меш кав на чаль ник сі чо вих цер ков з по міч ни ка ми.

Про дук ти хар чу ван ня і дро ва мо на хам�про ха чам до во ди ло ся ку пу -
ва ти на ба за рі, або, як що вда ва ло ся, ви про шу ва ти у сі чо вих меш кан -
ців. Вліт ку бу ли про бле ми із во дою, яка цві ла і її пот ріб но бу ло
кип’яти ти. Ці ни бу ли ви соки ми, хлі ба не ви ста ча ло: “ны не де в хле бе
та мо за не до ро дом про шла го ле та и осо бли во за не при во зом не ма лая
труд ность. Вой ско же За по рож ское Ни зо вое с дав них лет и ны не хле ба
не па шет, да в там ош них де сте пях весь ма ма лой ему и род бы ва ет”, –
пи сав у лю то му 1755 р. ко шо вий ота ман Гри го рій Фе до ров, про ха ю чи
ска су ва ти ми то на про віз то ва рів на Січ у Ге не раль ну війсь ко ву кан це -
ля рію [5, 145].

При їж джих мо на хів не ча сто го ду ва ли бе зо плат но, і Яцен ко�Зе -
ленсь кий зга ду вав “хо лод но го лод ная на ша жизнь на Се чи”. Їжа бу ла
не ви ба гли ва, су ча сни ки зга ду ють те те рю, со ло маху, ри бу, хліб. Іно ді
для “ла ком ства” мо гли со бі до зво ли ти фі ги, сли ви, го рі хи, ли мо ни [1,
68�72]. Хар чу ва ти ся мо на хи мо гли і при ку ре нях, але за це пот ріб но бу -
ло ро би ти вне сок у ку рін ну скарб нич ку. За обі дом ви пи ва ли по кух лю
бра ги. Бу ва ли ви пад ки, ко ли мо на хи пия чи ли на рів ні з про сти ми сі чо -
ви ка ми. Кра ще з про дук та ми бу ло у ме жи гір сь ких мо на хів, які при во -
зи ли збіж жя зі сво го мо на сти ря, ма ли про тек цію сі чо вої стар ши ни,
пра ви ли в сі чо вій цер кві і от ри му ва ли від Війсь ка до дат ко ве жа лу -
ван ня.

По га ну во ду і хар чу ван ня до пов ню ва ла мо жли вість за ра зи ти ся бу -
бон ною чу мою, яка за сло ва ми Яцен ка�Зе ленсь ко го ви ру ва ла на За по -
рiж жі чо ти ри ра зи на рік: зи мою, вес ною, лі том і во се ни (він сам лед ве
не по мер на Сі чі). Бу ва ло, по ба чив ши умо ви про жи ван ня, так і не до -
че кав шись ми ло сти ні, про ха чі са мі ті ка ли з Ко ша зби ра ти по да ян ня у
більш без печ них міс цях.

Мо на хи від зна ча ли схиль ність сі чо ви ків до пияц тва: “Ко зат ство
всіо ве се ле, чтод ня пють да гу ля ют” (Ра фа їл Кре мянсь кий); “Я во всей
за по роз кой жиз ни не на шел бол ше од но го по ро ка, чрез вы чай но го
п’ян ства, а на и па че бы вае мо го в сво ем со вер шен стви зи мою, ког да
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обик но вен но боль ше, не же ли ле том съез жа ют ся и зов се го поч ти За по -
рожья знат ные ко за ки на бо го молье и гу лянье, а не знат ные поч ти и ни
ког да не вы ез жа ют из Си чи, где на хо дят каж до го дня до воль но хле ба,
ри бы и тре то го – ви на” (Яцен ко�Зе ленсь кий). Про ха чі від зна ча ли й те,
що звик нув ши до на тов пу чен ців, які по стій но ка ню чать гро ші, за по -
рож ці не бу ли зан ад то ще дри ми на по да ян ня, бе зо плат ні хар чі, бра гу і
дро ва. Яцен ко�Зе ленсь кий від мі чає, що за по рож ці до то го ж “ша лу -
ны”, “ве сель ча ки”, “су моз бро ды”, кот рі по лю бля ють поз бит ку ва ти ся
над ду хо вен ством: “На без люд не и поп че ло век”.

Збір ми ло сти ні. На За по ріж жя за збо ром ми ло сти ні при їж джа ли чен -
ці з мо на сти рів Геть ман щи ни, Пра во бе реж ної Ук ра ї ни, Сло бо жан щи -
ни, Мол да вії та Гре ції, Ро сії. Че рез Січ про хо ди ли чен ці, які ті ка ли з
Мол да вії в Ро сійсь ку ім пе рію, і ті, що ви ру ши ли з Над дні прян щи ни в
Мол да вію, Хан щи ну та Ту реч чи ну. Са ме про ти та ких “ман дрів них,
бро дя чих” чен ців та свя ще ни ків бу ли спря мо ва ні де я кі по ло жен ня Ду -
хов но го ре гла мен ту, чи слен ні забо рон ні на ка зи ро сійсь ких ім пе ра то -
рів, Св. Cи но ду, ки їв сько го ге не рал�гу бер на то ра та сі чо вої стар ши ни.

У сво їх свід чен нях су ча сни ки зга ду ють про ве ли ку кіль кість про ха -
чів на Сі чі і склад ність “же бран ня” ми ло сти ні: “да Вой ска ма ло ещё
доб ро хот но по да тел но го зо ста ли: все те по зи мов ни ках да по шлях ах з
до би чу (за до бы чей – авт.) ро зі и ха лось. До ста ли тол ко всіо го на роз від
ру блів з ві сім” [2, 27, 30, 32�33], – пи сав у чер вні со фі єць Ра фа їл. Зго -
дом він же скар жи вся, що “не ду же га разд во дит ся из до би чу”, “на до -
бич очень у нас те перь не ко рис но: вой ско то по ску пе ло, то по у бо жа -
ло”, “так те пер труд но ста ло, что и на харч ко пей ку труд но вы про сить;
а и про ша ков як Бог зро див зо все го све та: о По кро ве ду ма ли, что ось,
мо же, в Се чи до ста нут!” Ра фа їл та кож зга дує про не чес них кон ку рен -
тів, які при їж джа ють з кіль ко ма кни га ми і зби ра ють на один мо на стир,
міс це вих меш кан ців, кот рі не хо чуть по да ва ти ми ло сти ню і го во рять,
що зан ад то ба га то ро зве ло ся різ них про ха чів.

Ме жи гір ці – на чаль ни ки сі чо вих цер ков, всі ля ко на ма га ли ся за ва -
ди ти сво їм “кон ку рен там” зби ра ти ми ло сти ню, на при клад по ши рю ва -
ли про них різ ні чут ки, або мо гли про сто прог на ти. Так, на пе ре дод ні
свя та По кро ви у 1766 р. (пев но, що очі ку вав ся на плив за по рож ців на
Січ, з яких мож на зі бра ти ми ло сти ню) ме жи гір сь кий еко ном Са му їл та
на чаль ник сі чо вих цер ков з до зво лу ко шо во го суд ді, по за би рав ши заш -
ну ро ва ні кни ги, по ви га ня ли з Сі чі ус іх “чу жих” чен ців [6, 585�586]. У
1768 р. ко шо вий ота ман Пе тро Кал ни ше вський ви ма гав від ки їв сько го
ми тро по ли та не ви да ва ти гра мот на збір ми ло сти ні, ос кіль ки Війсь ко
не се знач ні збит ки. Ми тро по лит по го див ся, але кло по тав ся про за ли -
шен ня на Сі чі со фійсь ких мо на хів.
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Пі сля ві дві дин Сі чі, про ха чі здій сню ва ли по їзд ки по зи мів ни ках та
міс цях ри бо ло вець ких угідь, зби раю чи гро ші, по да рун ки, а та кож на -
ма гаю чись обій ти кон ку рен тів. Най за се ле ні ши ми бу ли Са мар сь ка і
Ко даць ка па лан ки. Па лан ко ва стар ши на ма ла слід ку ва ти, щоб чен ці не
за ли ша ли ся в зе млях Війсь ка і не зби ра ли гро шей біль ше вста но вле но -
го в ми тро по ли чій гра мо ті стро ку. Бу ли ви пад ки, ко ли різ но го шти бу
аван тю ри сти зби ра ли ми ло сти ню або з са мо роб ною кни гою, чу жою
(взя тою у ко гось на від куп на пев ний строк), або не ро би ли за пи сів про
по жер тви [7, 315]. Та ко го ро ду про ха чів на ма га ли ся ви га ня ли за ме жі
Війсь ка.

Кіль кість зі бра ної ми ло сти ні мо гла бу ти різ ною, але заз ви чай во на
скла да ла ся з гро шей (кіль ка де сят ків�со тень ру блів), ху до би та ре чей.
По да ва ча ми ви сту па ли стар ши на, ко за ки та по спо ли ті, які меш ка ли на
те ри то рії Війсь ка Ни зо во го, а та кож при ходсь кі свя ще ни ки та лю ди,
які при їж джа ли на За по ріж жя для про ми слів. Су ми по да вань бу ли різ -
ни ми, але в ос нов но му скла да ли 1, 5 і 10 коп.

Пол тав ські мо на хи у 1750 р. при вез ли до сво го мо на сти ря “450 ру б -
лей де нег, на же бран ных же по бол шей ча сти у го лых ко за ков” [1, 66].
Ми ло сти ня за но си ла ся до прош ну ро ва ної кни ги. Нам ві до ма єди на
прош ну ро ва на “Кни га прі ем ная отъ доб ро хот ни хъ да те лей в Сћчи За -
по рож ской ми ло стин ногT по даянія”, яка на ле жить Ки їв сько му Ки ри -
лів сько му мо на сти ре ві [8]. На по чат ку вкле є ний ори гі нал ми тро по ли -
чої бла го сло вен ної гра мо ти, в кін ці кни ги є пе ре пи са на ко пія. В кни зі
45 прош ну ро ва них ар ку шів (ори гі нал гра мо ти не був прош ну ро ва ний).
Ар ку ші кни ги роз гра фле ні на кіль ка ко ло нок: в пер шій за пи су ва ли да -
ту (чи сло і мі сяць по жер тви, в дру гій іме на жер тво дав ців, в тре тю і че т -
вер ту вно си ли ся су ми гро шей (ру блі та ко пій ки). З лю то го 1768 р. по
26 лип ня 1769 р. ки ри лів ські іє ро мо на хи Ісайа, Со сі патр та іє ро ди я кон
Ка сі ан зі бра ли 202 руб. 66 коп.

Со фійсь кий Ра фа їл Кре мянсь кий з по міч ни ка ми за два ро ки на Сі -
чі (1763–1765) зі брав для сво го мо на сти ря ще дру ми ло сти ню: 1275 руб.
73 коп., 14 чер він ців, 7 во лів, 22 ко ня, 9 пу дів во ску, 5 че тве ри ків со лі,
5 ок ла да ну і па сок [9, 8].

Ки їв сько го Ми ко ло�Пу стинсь ко го мо на сти ря іє ро мо нах Ге де он з
лю то го 1764 р. по лю тий 1766 р. зі брав 268 руб. 19 коп. [10, 20]

З жов тня 1764 р. по гру день 1765 р. Ки є во�По дільсь ко го Грець ко го
Єка те ри нинсь ко го мо на сти ря іє ро мо нах Іа ков зі брав на Сі чі 162 руб.
15 коп. [11]

До до му. По за вер шен ню тер мі ну збо ру ми ло сти ні чен ці ви ру ша ли у
зво рот ну до ро гу. Про ми нув ши фор по сти і ка ран ти ни, во ни при їз ди ли
в Ки їв, зві ту ва ли пе ред мо на стир сь ким на чаль ством, зда ва ли гро ші та
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май но до скарб ни ці. Вда ла по їзд ка на За по ріж жя мо гла оз на ча ти пі дви -
щен ня, приз на чен ня до ви ко нан ня більш пре стиж них по слу хів. Так,
со фійсь ко го іє ро мо на ха Ра фа ї ла Кре мянсь ко го, пі сля по їзд ки на Січ у
1763–1765 рр., бу ло приз на че но мо на стир сь ким ключ ни ком, а йо го по -
міч ник мо нах Гер ва сій був вис вя че ний у іє ро мо на хи [9, 8].

По їзд ка на Січ у XVI II ст. бу ла пов’яза на з ри зи ком (ві дір ва ність від
за се ле них міс це во стей, за гро за за ра зи ти ся бу бон ною чу мою або ще чи -
мось). Цей вид за ро біт ку не був но вим для ук ра їнсь ко го мо на ше ства –
з кін ця ХVІ ст. ки їв ські чен ці ак тив но оку по ву ва ли мо сков ський двір,
от ри мую чи ми ло сти ню від ца рів. Слід на го ло си ти, що по да ван ня ще д -
рої (і не ду же ще дрої) ми ло сти ні бу ло мен таль ною на ста но вою усьо го
пра во сла вно го на се лен ня Ук ра ї ни ХVІІ–ХVІ ІІ ст. Не по мір на ще дрість
са ме ко зац тва, за по різь ко го зо кре ма, по від но шен ню до пра во сла вної
Цер кви є мі фо ло ге мою, сфор мо ва ною в добу ро ман тиз му ук ра їнсь кої
лі те ра ту ри та іс то ріо гра фії про тя гом ХІХ ст.
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