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І. AR TI CU LA

ІС ТО РІЯ ЦЕРКВИ

Олексій Кузьмук

СТАВРОПІГІЙНИЙ СТАТУС МЕЖИГІРСЬКОГО МОНАСТИРЯ

У XVII–XVIII ст.

Ки є во�Ме жи гір сь кий Спа со�Пре об ра женсь кий мо на стир нео дно ра зо -
во при вер тав ува гу іс то ри ків1, од нак про бле ма йо го став ро пі гії, на від мі ну
від Ки є во�Пе чер сь кої ла ври2, за ли ша єть ся май же не дос лі дже ною3. На -
с пра вді ж пи тан ня про ста тус Ме жи гір сь ко го мо на сти ря у се ре до ви щі ки -
їв ських мо на сти рів на ле жить до вель ми ва жли вих з ус іх то чок зо ру й осо б-
ли во при роз гля ді зв’яз ків оби те лі із За по розь кою Січ чю в XVII–XVI II ст.
Адже згі дно з уста ле ною дум кою, са ме ста тус став ро пі гії4 став при чи ною
об ран ня сі чо ви ка ми Ме жи гір’я як сво го “війсь ко го” мо на сти ря в остан ній
тре ти ні XVII ст., а та кож сприяв від но влен ню у 1734 р. цер ков них та еко -
но міч них від но син ме жи гір сь ких чен ців і Ко ша Но вої За по розь кої Сі чі. 

Іс то ри ки та кра єз нав ці так і не да ли від по ві ді на пи тан ня – чо му бід но -
му, нев пли во во му мо на сти рю під Ки є вом бу ло на да но пра во Кон стан ти -
но польсь кої па тріар шої став ро пі гії? Став ро пі гія або хре сто воз дви жен ня
оз на чає пра во па тріар ха на без по се ред нє ке рів ниц тво мо на сти рем, у яко -
му він сам або йо го пред став ник вста но влю вав хрест. Став ро пі гія Ки є -
во�Ме жи гір сь ко го мо на сти ря об ме жу ва ла втру чан ня ки їв сько го ми тро -
по ли та у цер ков ні спра ви за по рож ців. Це кон ста ту ють су ча сні ук ра їнсь -
кі дос лід ни ки5. От же, під кре слю єть ся, що за по рож ці бу ли за ці кав ле ною
сто ро ною. Але чо му бу ло об ра но са ме Ме жи гір’я, а не ін ший мо на стир,

1 Бре як О. Дос лід ни ки Ме жи гір’я // Но ві дос лі джен ня пам’яток ко заць кої до би в
Ук ра ї ні. – К., 2000. – Вип. 9. – С.122–127; Ге ра си мен ко Н. Про стан вив чен ня іс то рії
Ме жи гір’я // Іс то ріо гра фіч ні дос лі джен ня в Ук ра ї ні: Зб. наук. пр. – Вип. 11: На по ша -
ну вче но го�іс то ри ка, д�ра іс тор. наук, проф. Ре ма Ге ор гі йо ви ча Си мо нен ка / НАН Ук -
ра ї ни. Ін�т іс то рії Ук ра ї ни; відп. ред. Ю.А. Пін чук. – К., 2002. – С. 258�269.

2 Жи лен ко І. До пи тан ня про от ри ман ня Ки є во�Пе чер сь кою лав рою став ро пі гії //
Па те рик Ки є во�Пе чер сь кий / Упо ряд ку ва ла, адап ту ва ла ук ра їнсь кою мо вою, скла ла
при міт ки і до дат ки Іри на Жи лен ко. Відп. ре дак тор В.М. Кол па ко ва. – К., 1998. –
С. 319�334.

3 Кузь мук О. Став ро пі гія Ки є во�Ме жи гір сь ко го мо на сти ря: спро ба ком па ра тив но -
го ана лі зу // Про се мі на рій: Ме ді є ві сти ка. Іс то рія Цер кви, нау ки і куль ту ри / Ред. Ва -
си лій Улья нов ський. – К., 2003. – Вип. 5. – С. 165�191.

4 Про став ро пі гій ні мо на сти рі див.: W. Bec ket Sou le, O.P. The Stau ro pe gi al Mo na ste -
ry // Ori en ta lia Chri sti a na Pe rio di ca. – Ro ma, 2000. – Nr. 1. – P. 147�167.

5 Ар хів Ко ша Но вої За по розь кої Сі чі: Кор пус до ку мен тів. 1734–1775. – К., 1998. –
Т. 1. – С. 565; Кли мов В. Осо бли во сті пра во сла вної цер кви в За по розь кій Сі чі. Ха рак -
тер ре лі гій но сті за по різь ко го ко зац тва. Цер ква пі сля ска су ван ня Сі чі // Іс то рія ре лі -
гії в Ук ра ї ні. Пра во слав’я в Ук ра ї ні / За ред. А. Ко лод но го, В. Кли мо ва. – К., 1999. –
С. 101.



на при клад, Брат сь кий (на га да ємо, що геть ман П. Са гай дач ний всту пив з
ус ім то ва ри ством до Бо го явленсь ко го брат ства)?

Вар то від зна чи ти су пе реч но сті у тлу ма чен ні віт чиз ня ни ми іс то ри ка ми
та кра єз нав ця ми ХІХ ст. фак тів з іс то рії Ме жи гір’я. Су ча сні вче ні да лі
тво рів сво їх по пе ред ни ків не пі шли, зде біль шо го пе ре ка зую чи на пи са не
100–150 ро ків то му. Вод но час при чи ни та об ста ви ни об ран ня ко за ка ми
Ме жи гір сь ко го мо на сти ря як “сво го” до сі не з’ясо ва ні пов ною мі рою. Усі
дос лід ни ки іс то рії Ме жи гір’я кон ста ту ють, що сі чо ви ки зро би ли війсь -
ко вим мо на сти рем тому, що він був став ро пі гій ним. Але при цьо му на зи -
ва ють ся кіль ка дат от ри ман ня та ко го ста ту су (з 1600 по 1688 р.) без пе -
ре кон ли вої ар гу мен та ції жод ної з них. На пре ве ли кий жаль, іс то ри ки
ми ну ло го ча сто “за бу ва ли” вка зу ва ти дже ре ла ін фор ма ції, а су ча сні ж
по си ла ють ся на тво ри по пе ред ни ків. Вар то роз гля ну ти ре аль не по ло жен -
ня Ме жи гір’я в се ре до ви щі ки їв ських мо на сти рів у XVII–XVI II ст. та об -
ста ви ни кон так тів з ко за ка ми.

Ви дат ний ки є воз нав ець М. Бер лінсь кий на по чат ку ХІХ ст. пи сав:
“Ме жи гор ский мо на стырь, по кро ви тель ству е мый Ма ло рус ски ми гет ма -
на ми, а осо бли во об ще ством быв ших За по рож ских Ка за ков, имел важ ные
до хо ды, по чи тал ся став ро пи ги аль ным, и в пре и му ще ствах усту пал толь ко
Лав ре”6. Але, влас не, про Пе чер сь кий мо на стир Бер лінсь кий по ві до мив
“бла го че сти ву леген ду”: “Еще Все лен ские Па триар хи при сы ла ли ей свои
гра мо ты, бла го сло ви ли иметь Став ро пи гион и из за гра нич ных своих ка -
федр пред пи сы ва ли Ки ев ско му Ми тро по ли ту, не иметь на нее влия ния.
Ве ли кий Князь Ан дрей Бо го люб ский, до ста вил на чаль ни ку ея чин Ар хи -
ман дри та”. Став ро пі гія Ла ври, от же під твер джу ва ла ся до ку мен та ми
(М. Бер лінсь кий до ві ряв гра мо ті Ан дрія Бо го лю бсь ко го, яка за раз вва -
жа єть ся фаль си фі ка том). Ме жи гір’я не ма ло та кої дав ньої іс то рії (пер ші
до ку мен ти да ту ють ся 1523 р.), то му для ствер джен ня ав то ри те ту се ред
ки їв ських мо на сти рів на по чат ку XVII ст. скла да єть ся “своя” леген да, що
вия ви ла ся до сить жит тєз дат ною. При її тво рен ні ме жи гір ці за по зи чи ли
дос від Пе чер сь ко го мо на сти ря і вва жа ли сво їм “за снов ни ком” Ан дрія Бо -
го лю бсь ко го. Вже піз ні ше, дя кую чи іс то ри ку М. Мак си мо ви чу, бу ло ви -
з на че но “точ ну” да ту за сну ван ня мо на сти ря – 988 р.7 Ни ні ця да та ко чує з
од но го нау ко во го ви дан ня в ін ше, хо ча не має під со бою жод них до ку мен -
таль них під твер джень8. Вар то заз на чи ти, що пе ре каз про за сну ван ня оби -
те лі леген дар ним ки їв ським ми тро по ли том Ми ха ї лом у 988 р. по бу ту вав і
в Ми хай лів сько му Зо ло то вер хо му мо на сти рі9.

У пер шо му спе ціаль но му ви дан ні про Ме жи гір’я 1830 р. C. Ло бо дов -
ський кон ста ту вав: “Став ро пи гия учреж де на 1600 го да по гра мо те Пре ос -

10

6 Бер лин ский М. Крат кое опи са ние Ки е ва. – К., 1991. – С. 121.
7 Мак си мо вич М. Ска за ние о Ме жи гор ском мо на сты ре // Со бра ние со чи не ний

М.А. Мак си мо ви ча. – К., 1877. – Т. 2. – С. 256.
8 Кон дра тен ко Да ни їл, свящ. До пи тан ня про час за сну ван ня Ки є во�Ме жи гір сь ко -

го мо на сти ря // Нау ко вий збір ник, прис вя че ний 900�літ тю Свя то�Ми хай лів сько го
Зо ло то вер хо го мо на сти ря. Ма те рі а ли нау ко во�прак тич ної кон фе рен ції “Ми хай лів -
ський Зо ло то вер хий мо на стир: іс то рія крізь сто літ тя”. – К., 2008. – С. 120�127.

9 Ли твин І. Осо бли во сті та ос нов ні ета пи ро звит ку Ми хай лів сько го Зо ло то вер хо -
го мо на сти ря (ХІ – пер ша чвер ть XVII ст.) // КС. – 2006. – № 6. – С. 5�6.

Бол хо ві ті нов ський що річ ник



вя щен но го Мат фея, Ар хие пи ско па Мир ли кий ско го и Эк зар ха Па триар -
ше го Кон стан ти но поль ско го Пре сто ла. Пре и му ще ство под твер жде но гра -
мо та ми: 1) Мо нем ва сий ско го ар хие пи ско па и Эк зар ха все го Пе ло по ни са
Иоса фа 1607 г. 15 мар та; 2) Свя тей ше го Па триар ха Ие ру са лим ско го
Фео фа на, в Ки е ве был 1620 г. 10 ию ня; 3) Свя тей ше го Па триар ха Все рос -
сий ско го Ио а ки ма 1687 г. 28 фе вра ля”10. Ав тор не вка зав дже ре ла да ної
ін фор ма ції, але ці фак ти з пев ни ми змі на ми (да ту ван ня пер ших двох гра -
мот) пе рей шли в пра ці ін ших іс то ри ків. 

М. Мак си мо вич у своє му “Ска за нии о Ме жи гор ском мо на сты ре” зга -
дав про на дан ня став ро пі гії, й наз вав та кі да ти: гра мо та Мат фея да ту єть ся
1610 р., під твер джу валь на гра мо та Іо аса фа 1617 р., під твер джен ня Фео фа -
на 1620 р. та па тріар ха Іо а ки ма 1687 р.11

Май же од но ча сно з М. Мак си мо ви чем прац ював ки є воз нав ець М. Зак -
рев ський. Він на пи сав до клад ний на рис іс то рії Ме жи гір сь ко го мо на сти ря,
де роз кри ти ку вав ус іх дос лід ни ків Ки є ва, що да ту ва ли по ча ток мо на сти -
ря ча са ми кня зів Во ло ди ми ра Свя то го та Ан дрія Бо го лю бсь ко го. Од нак у
пи тан ні от ри ман ня Ме жи гір’ям став ро пі гії Зак рев ський ціл ком спи рав ся
на працю Мак си мо ви ча і зга дав гра мо ти 1617 та 1620 р.12 Обид ва іс то ри -
ки та кож пи са ли про гра мо ту па тріар ха Іо а ки ма 1687 р., але ніх то з них не
зу пи нив ся на при чи нах на дан ня став ро пі гії.

Не мо гли “прой ти” повз Ме жи гір’я дос лід ни ки ко зац тва, і в ос нов но му
че рез приз му зв’яз ків оби те лі та за по рож ців. При цьо му роз гля да ли ся пе -
ре важ но ча си Но вої Сі чі. Іг но ру вав ся по чат ко вий етап і від по від но вно си -
ла ся пев на плу та ни на. А. Скаль ков ський вва жав: “у цер ков них спра вах…
Січ За по розь ка сво ї ми во ло дін ня ми з най дав ні ших ча сів на ле жа ла як па -
ра фія (при ход) Ки є во�Ме жи гір сь ко му мо на сти рю, що зал ежав тіль ки від
па тріар шо го всія Ру сі пре сто лу”13.

За плу та ною ви гля дає вер сія, ви кла де на Д. Явор ниць ким: “Ки е во�Ме -
жи гор ский Спа со�Пре об ра жен ский мо на стырь поль зо вал ся у за по рож ских
ка за ков осо бен ным вни ма ни ем пе ред про чи ми ки ев ски ми мо на сты ря ми
имен но по то му, что он был на по ло же нии став ро пи ги аль но го мо на сты ря,
т.е. стоял в не по сред ствен ной за ви си мо сти от па триар ше го всея Рос сии
пре сто ла и был изъят из ве дом ства рус ско го пра во сла вно го Си но да и ме -
стно го ми тро по ли та, что впол не гар мо ни ро ва ло со стре мле ни ем за по рож -
цев сде лать свою цер ковь не за ви си мою в от но ше нии ми тро по лии... Дру -
гие мо на сты ри и да же са мо вы сшее ду хов ное на чаль ство в Ки е ве вов се не
хо те ли усту пить за по рож ские цер кви од ной Ме жи гор ской оби те ли”14.

Склад но ска за ти, про які ча си пи сав ві до мий іс то рик. Адже, ско рі ше за
все, йо му бу ло ві до мо, що пер ша згад ка про Ме жи гір сь кий мо на стир як
ко заць кий, да ту єть ся 1630 р. (Ль вів ський лі то пис), ук ра їнсь ка Цер ква

11

10 Ис то ри че ское све де ние о быв шем став ро пи ги аль ном Ки е во�Ме жи гор ском мо�
на сты ре. – К., 1830. – С. 8�10.

11 Мак си мо вич М. Ска за ние о Ме жи гор ском мо на сты ре... – С. 264�265.
12 Зак рев ский Н. Опи са ние Ки е ва. – М., 1868. – Т. 2. – С. 467, 468, 476.
13 Скаль ков ський А.О. Іс то рія Но вої Сі чі або остан ньо го Ко ша За по розь ко го. – Дні -

про пе тров ськ, 1994. – С. 110.
14 Явор ниць кий Д.І. Іс то рія за по розь ких ко за ків. – К., 1990. – Т. 1. – С. 293.
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бу ла під по ряд ко ва на Мо сков сько му Па тріар ха ту у 1686 р., Св. Си нод був
ство ре ний у 1721 р. і йо му бу ли під по ряд ко ва ні усі став ро пі гій ні мо на сти -
рі ім пе рії.

Дос лід ник іс то рії Цер кви Ф. Ті тов ува жав, що Ме жи гір сь кий мо на -
стир “в XVII в. счи тал ся ка зац ким, в 1687 г. по лу чил став ро пи гию от
Ио а ки ма па триар ха, быв ше го по стри жен ни ка”15.

От же, в до ре во лю цій ній іс то ріо гра фії сфор му ва ло ся дві ос нов ні дум ки
що до ча су на дан ня став ро пі гії Ме жи гір сь ко му мо на сти рю. Од ні дос лід -
ни ки (М. Мак си мо вич, М. Зак рев ський) від но сять цю по дію до ча сів ігу -
мен ства Афа на сія 1610 р. Ін ші (А. Скаль ков ський, Ф. Ті тов), – до 1687–
1688 рр., по си лаю чись на гра мо ти па тріар ха Мо сков сько го Іо а ки ма, що
збе ре гли ся в ма те рі ал ах Ар хі ву Св. Си но ду (1687) та Ко ша Но вої За по -
розь кої Сі чі (1688)16. Ос кіль ки, да не пи тан ня не вва жа ло ся прин ци по вим,
оби дві дум ки спо кій но спі віс ну ва ли і не ста ли пред ме том об го во рен ня, на
від мі ну від пи тан ня про час за сну ван ня мо на сти ря17.

У ра дянсь кий пе ріод цим пи тан ням ніх то не зай ма вся. Тіль ки в “Ук ра -
їнсь кій Ра дянсь кій Ен ци кло пе дії” з’яви ла ся стат тя, яка од ноз нач но да ту -
ва ла за сну ван ня Ме жи гір’я 988 р., а от ри ман ня став ро пі гії 1609 р.18 Звід -
ки бу ла взя та ця да та – важ ко ска за ти. На су ча сно му ета пі, в зал еж но сті
від то го, яким “дже ре лом” (М. Мак си мо вич або УРЕ) ко ри сту вав ся дос -
лід ник при на пи сан ні своєї пра ці, став ро пі гія Ме жи гір сь ко го мо на сти ря
належить  до 1610 або 1609 р.

Іс то ріо гра фія Ме жи гір сь ко го мо на сти ря не ви чер пу єть ся до роб ком
ви ще на ве де них ав то рів19. Але цей ко рот кий іс то ріо гра фіч ний огляд де -
мон струє, що іс то ри ки вив ча ли Ме жи гір’я тіль ки з кра єз нав чою, піз на -
валь ною ме тою. На жаль, в остан ній пра ці Н. Ге ра си мен ко, прис вя че ній
іс то рії Ме жи гір’я, є кіль ка аб за ців про ста ту с мо на сти ря, які не по да ють
прин ци по во но вої ін фор ма ції20.

* * *

Ана ліз ар хів но го і опу блі ко ва но го дже рель но го ком плек су, пов’яза но го
з Ме жи гір’ям, до зво ляє зро би ти та кі по пе ред ні зау ва жен ня:
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15 Ти тов Ф. Ме жи гор ский Пре об ра жен ский мо на стырь // Бо го слов ская эн ци кло -
пе� 
дия / Под ред. Н.Н. Го лу бов ско го. – СПб., 1909. – Т. Х. – С. 643.

16 Опи са ние до ку мен тов и дел, хра ня щих ся в Ар хи ве Свя тей ша го Пра ви тель -
ствую ща го Си но да. – СПб., 1868. – Т. 1. – При ло же ния. – Стб. 436�442.

17 Зак рев ский Н. Опи са ние Ки е ва... – С. 456�457.
18 Ук ра ин ская со вет ская эн ци кло пе дия. – К., 1981. – Т. 6. – С. 390.
19 Кры жа нов ский Е.М. Ки е во�Ме жи гор ский мо на стырь // Со бра ние со чи не ний

Е.М. Кры жа нов ско го. – К., 1890. – Т. I. – С. 241�266; Ши ман ский Г. Не ко то рые све де -
ния о Меж игор ском быв шем став ро пи ги аль ном мо на сты ре // КЕВ. – 1872. – № 13. –
С. 298�311; К ис то рии Ме жи гор ско го мо на сты ря // КЕВ. – 1895. – № 8. – С. 34�350;
Ор лов ский П. Ки е во�Ме жи гор ский Став ро пи ги аль ный мо на стырь в 1774 г. во вре мя
учреж де ния ар хи ман дрии в За по рож ской Се чи // КЕВ. – 1895. – № 18. – С. 840�855;
Пе тров Н. О двух древ них по мян ни ках упраз днен но го Ки е во�Ме жи гор ско го мо на -
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1. Ори гі на ли або ко пії гра мот на став ро пі гію, да то ва них ра ні ше за
1687 р., знай де ні не бу ли. Ін фор ма ція про став ро пі гій ний ста тус ві до ма з
гра мот остан ньої чвер ті XVII ст., які по хо ди ли з кан це ля рії ко лиш ньо го
ме жи гір сь ко го по стри же ни ка мо сков сько го па тріар ха Іо а ки ма (Са вє ло ва).

2. У Ме жи гір сь ко му си но ди ку, що вів ся з 1625 р. до 1680�х рр. XVII ст.
і Ме жи гір сь ко му лі то пи сі (1608–1700) не має ві до мо стей про от ри ман ня
мо на сти рем став ро пі гії вза га лі.

3. Мож на при пу сти ти, що в пи тан ні влаш ту ван ня сво го ста ту су Ме жи -
гір’я спи ра ло ся на при клад Пе чер сь кої ла ври. Для ствер джен ня сво го ав -
то ри те ту в се ре ди ні XVI ст. пе чер сь кі мо на хи ви го то ви ли фаль си фі кат
гра мо ти кня зя Ан дрія Бо го лю бсь ко го (Ки тая). Ме жи гір сь кі чен ці та кож
вва жа ли кня зя Ан дрія сво їм кти то ром та бла го дій ни ком. 

4. Пер со на лії Іо аса фа, ар хі єпи ско па Мо нем ва сійсь ко го, ек зар ха Пе ло -
по не са і блю сти те ля па тріар шо го Єру са лим сь ко го пре сто лу; Мат фея, ми -
тро по ли та Мір лі кійсь ко го, ек зар ха па тріар шо го; і зви чай но ж, Фео фа на
па тріар ха Єру са лим сь ко го ціл ком ре аль ні для пер шої чвер ті XVII ст.21

5. Як що бід но му мо на сти ре ві да ли та кий ви со кий ста тус, то чо му не ві -
до ма ре ак ція на цю по дію ін ших цер ков них дія чів? Не має жод ної згад ки в
дже ре лах до 1687 р. про став ро пі гій ність Ме жи гір’я. Вар то заз на чи ти, що
для XVI II ст. ві до мі не га тив ні ре плі ки ки їв ських вла дик що до при ві ле йо -
ва но го ста ту су Ме жи гір сь ко го мо на сти ря. 

От же, по стає пи тан ня, чи не є “ран ня” став ро пі гія Ме жи гір сь ко го мо -
на сти ря мі сти фі ка цією? При чи ни оче вид ні. Мо сков ський па тріарх праг -
нув зве ли чи ти оби тель, в якій був по стри же ний, а ме жи гір ці від по від но
ре а лі зо ву ва ли пра гнен ня пі дви щи ти влас ний ав то ри тет. 

На на шу дум ку, вар то роз гля ну ти становище Ме жи гір сь кого мо на -
стиря се ред ін ших ки їв ських свя тинь у XVII–XVI II ст. Він, хоч і вва жав -
ся ки їв ським, розташовував ся пів ніч ні ше Виш го ро да на бе ре зі Дні пра
(зруй но ва ний у 30�ті рр. ХХ ст., ни ні на йо го міс ці уря до ві да чі). Точ но
не ві до мо, чи іс ну вав мо на стир у ча си Ки їв ської дер жа ви Рю ри ко ви чів.
Під твер джень що до цьо го у пи сем них та ар хео ло гіч них дже ре лах не має.
Збе ре гли ся тіль ки леген дар ні опо ві ді. Пер ша до сто вір на згад ка що до іс -
ну ван ня мо на сти ря – 1523 р. (при ві лей Ми са ї лу Щер би ні). Са мі ж ме жи -
гір сь кі мо на хи праг ну ли “від су ну ти” іс ну ван ня своєї оби те лі у си ву дав -
ни ну – ча си кня зя Ан дрія Бо го лю бсь ко го (нар. бл. 1111– † 1174 рр.).
Леген дар ну ін фор ма цію про дав ньо русь кий пе ріод іс ну ван ня Ме жи гір’я
дос лід ни ки ХІХ ст. чер па ли з на род них пе ре ка зів, Ме жи гір сь ко го си но ди -
ка 1625 р.22, а та кож да ва ли во лю влас ній уя ві. На при клад, як що да ти за -
сну ван ня мо на сти ря 988 р. та 1160 р. мож на по ясни ти тим, що у по ми -
наль но му ря ді ки їв ських кня зів зга ду єть ся Во ло ди мир Свя тий, а князь
Ан дрій Бо го лю бсь кий наз ва ний кти то ром, то фак ти зруй ну ван ня мо на -
сти ря мон го ла ми у 1240 р. і та та ра ми у 1482 р. є до віль ною ре кон струк ці єю
М. Мак си мо ви ча. За та ке віль не роз по ря джен ня ми ну лим йо го кри ти ку -
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вав ще М. Зак рев ський. Але ста рі пе ре ка зи про дов жу ють жи ти, а не до -
ступ ність міс це во сті для ар хео ло гіч них дос лі джень і ни ні по ро джує но ві
леген ди (спро би по шу ку в Ме жи гір’ї бі бліо те ки Яро сла ва Му дро го на по -
чат ку 90�х рр. ХХ ст.).

У XVI ст. Ме жи гір сь кий мо на стир пе ре жи вав не кра щі ча си. Він пере -
бував під па тро на том різ них ос іб, з 1571 р. був у ві дан ні ки їв сько го зам ку.
Під час пов стан ня К. Кос инсь ко го оби тель по гра бу ва ли ко за ки (1594).
Пі сля Бе ре стейсь кої унії ки їв ський воє во да князь К. Ос трозь кий, який
вва жав ся гла вою пра во сла вної пар тії у Ре чі По спо ли тій, за ці ка вив ся
спра ва ми Ме жи гір сь ко го мо на сти ря23. За сприян ня кня зя Ос трозь ко го
ігу ме ном оби те лі став Афа на сій Мо ско ви тя нин (25.01.1599–07.05.1612)24.
У ве рес ні то го ж 1599 р. ар хі ман дри том Ки є во�Пе чер сь ко го мо на сти ря
став Єли сей Пле те нець кий, та кож за про тек ції кня зя К. Ос трозь ко го. Як
ста вле ни ки од но го па тро на, ме жи гір сь кий ігу мен та пе чер сь кий ар хі ман д-
рит мо гли бу ти доб ре знай оми ми. От же, се ред ус іх ки їв ських мо на сти рів,
Афа на сій Мо ско ви тя нин і Єли сей Пле те нець кий бу ли “фор маль но” рів -
ни ми, – отри мува ли свої “по да ван ня” зав дя ки од но му па тро ну, воє во ді
князю К. Ос трозь ко му. У час ігу мен ства Афа на сія від бу ваєть ся по кра -
щен ня ста но ви ща Ме жи гір’я. Йо му прис вя че на пе ред мо ва Ме жи гір сь -
ко го си но ди ка, при чо му під та ким ку том зо ру, ні би до то го ба га то ро ків
мо на стир ле жав у пуст ці. А в йо го ча си в оби тель “яко же к не ко е му
цвет ни ку бла го во но му пщел ный рой ино че ство ва ти про из во ляю щих
мно же ство”25.

Пі сля смер ті ігу мен Афа на сій був по хо ва ний на те ри то рії мо на сти ря.
От же, в пер шій чвер ті XVII ст. ме жи гір ці ство ри ли влас ну схе му мо на -
стир сь кої іс то рії: пі сля хре щен ня Ру сі Во ло ди ми ром Свя тим, Ме жи гір сь -
кий мо на стир був за сно ва ний Ан дрі єм Бо го лю бсь ким; по тім був три ва -
лий час у за пу стін ні й від но вле ний ігу ме ном Афа на сі єм. Він, окрім то го,
збу ду вав три цер кви: Пе тра і Пав ла (1607), Св. Ми ко лая при тра пез ній
(1609), Спась ку (1611). Мо жли во, слід го во ри ти про пе ре бу до ву і ре монт
ста рих цер ков, що іс ну ва ли у XVI cт. Усі цер кви та мо на стир бу ли ос вя че ні
у квіт ні 1612 р. бол гар сь ким Со фійсь ким ар хі єпи ско пом Нео фі том. Йо го
при їзд на був ши ро ко го роз го ло су і при вер нув знач ну кіль кість па лом ни -
ків до мо на сти ря. Ос вя чен ня цер ков бу ло не ка но ніч ним, ос кіль ки Ки їв -
ська ми тро по лія під по ряд ко ву ва ла ся Кон стан ти но поль сь ко му па тріар -
ху і по діб ні ак ції мо гли від бу ва ти ся тіль ки за йо го зго ди. На га да ємо, що на
той час діяв ки їв ський уні ат сь кий ми тро по лит Іпа тій По тій, який бо ров ся
про ти не зал еж них спря му вань пра во сла вно го свя щен ства. По тія під три му -
ва ла офі цій на вла да в осо бі ко ро ля Си гіз мун да ІІІ, який ви да вав при ві леї
уні а там на во ло дін ня цер ква ми і мо на сти ря ми в Ки є ві. Але уні ат сь кий
ми тро по лит не мав під трим ки се ред біль шо сті вір них та ки їв сько го ду хо -
вен ства, яке праг ну ло від но влен ня влас ної іє рар хії.
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У Ки є ві на той час між уні а та ми та пра во сла вни ми то чи ла ся бо роть ба
за вплив на па ству. Пе ре біг цих по дій до клад но опи са ний в іс то ріо гра фії.
Унія спо ну ка ла Пра во сла вну Цер кву до по шу ку вну тріш ніх ре зер вів для
опо ру та оно влен ня. Са ме в пер шій чвер ті XVII cт. від бу ваєть ся ві дро -
джен ня і під не сен ня Ме жи гір’я, за сно ву ють ся но ві мо на сти рі (Брат сь кий
у Ки є ві, Гу стинсь кий, Мгар сь кий). У Ки їв сько му лі то пи сі да тою ос вя чен -
ня хра мів Ме жи гір сь ко го мо на сти ря наз ва но 19 квіт ня 1612 р., у Ме жи -
гір сь ко му си но ди ку – 21 квіт ня 1612 р. Слід заз на чи ти, що на по ча ток
XVII ст. ки їв ські мо на сти рі пе ре бу ва ли в зал еж но сті або під знач ним
впли вом Пе чер сь кої ла ври (Ми ко ло�Пу стинсь кий, Ки ри лів ський, Ми -
хай лів ський Зо ло то вер хий). Ви ду биць кий мо на стир та Св. Со фія на пев -
ний час ста ли уні ат ськи ми. 

Ос вя чен ня ме жи гір сь ких цер ков бу ло од ним з епі зо дів пе ре бу ван ня
Нео фі та в Ки є ві. Ця уро чи ста по дія три ва ла кіль ка днів26. Нео фіт освя тив
та кож Свя то тро їць ку цер кву в Ки ри лів сько му мо на сти рі. На стоя те лі ки -
їв ських мо на сти рів прий ма ли у се бе бол гар сь ко го ар хі є рея, і, мо жли во,
він за ли шив ся жи ти в Пе чер сь ко му мо на сти рі. З цьо го при во ду Іпа тій
По тій скар жи вся на не по кір ні Пе чер сь кий, Ми ко ло�Пу стинсь кий, Ми -
хай лів ський Зо ло то вер хий, Ки ри лів ський та Ме жи гір сь кий мо на сти рі,
що прий ма ли у се бе гре ка Нео фі та і до зво ля ли йо му ос вя чу ва ти цер кви27. 

До ча су ігу мен ства Афа на сія, але до при їз ду Нео фі та, тра ди цій но від -
но сить ся й от ри ман ня мо на сти рем став ро пі гії (1610) від Мат фея, ек зар ха
Кон стан ти но польсь ко го па тріар ха. У дже ре лах не має жод них зві сток про
те, яким чи ном мо на стир от ри мав цей ста тус. І хо ча дже ре ла не мі стять
зві сток про спро би за хо плен ня уні а та ми Ме жи гір сь ко го мо на сти ря, але
ціл ком є зро зу мі лим, що чен ці че рез став ро пі гію мо гли б праг ну ти убез пе -
чи ти се бе від май бут ніх за зі хань з їх ньо го бо ку. Але як що ос вя чен ня ме -
жи гір сь ких цер ков на бу ло ши ро ко го роз го ло су і на віть від кла ло ся у міс -
це во му лі топи сан ні, то про от ри ман ня Ме жи гір’ям став ро пі гії дже ре ла
мов чать. Ця по дія не зга ду єть ся ні у пе ред мо ві до Ме жи гір сь ко го по мен -
ни ка 1625 р., ні в Ме жи гір сь ко му лі то пи сі, ні ще де ін де. Усі дос лід ни ки,
які да ту ють на дан ня 1610 р. (під твер джен ня у 1617 і 1620 рр.) по си ла ють -
ся на М. Мак си мо ви ча. Цей уче ний, швид ше за все, ко ри сту вав ся тек ста -
ми гра мот па тріар ха Іо а ки ма 1687 р. і ца ря Пе тра І 1710 р. (див. до дат ки). 

Да ні до ку мен ти за свід чу ють став ро пі гію Ме жи гір сь ко го мо на сти ря з
пер шої чвер ті XVII ст. Зміст та об ста ви ни ви да чі наз ва них гра мот ми про -
а на лі зує мо ниж че, за раз роз гля не мо ті ча сти ни до ку мен тів, що стос ують -
ся став ро пі гій но сті мо на сти ря у 1610–1620 рр. Згі дно з то го ча сною ді ло -
вод ною тра ди ці єю, па тріарх Іо а ким, на дав ши став ро пі гію, в кін ці своєї
гра мо ти пе ре лі чує гра мо ти сво їх по пе ред ни ків: “…и преж де се го да де став -
ро пи гіонъ имъ въ быт но сти та мо свя тей шій Іе ру са лим скій Па тріар хъ
Фео фанъ и всея Па ле сти ны, съ по зво ле ні емъ про чи хъ Вос точ ныя Цер кве
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Па тріар ховъ: все ле нас ка го Кон стан ти но поль ска го, Алек сан дрій ска го же
и Ан тіо хій ска го, яко же его грам ма та, на хар тіи пи сан ная, за ру ки его под -
пи са ні емъ и за пе ча тію, сви де тел ству етъ, мі роз да нія 7128 [1620] ле та; та -
кож де и преж де то го на во дру же ніе став ро пі гіи да де им грам ма ту, за под -
пи са ні ем ру ки и пе ча тію, Мат фей, ар хіе пи скоп Мир ли кій скій, ек зар хъ
ве ли кія цер кве Кон стан ти ня гра да Но ва го Ри ма, в ле то мі роз да нія 7118
[1610]; но и в ле то от во пло ще нія … Іи су са Хри ста 1617, Іо аса фъ, ар хіе пи -
скопъ Ма нем ва сій скій, ек зар хъ все го Пе ло по ни са и ме сто Па тріар ха Іе ру -
са лим ско го со дер жа щій, при сут ство ва вій во Лво ве гра де, па тріар шею во -
лею, да де то муж де Ме жи гор ско му мо на сты рю, за под пи са ні емъ ру ки сво ея
і пе ча тію, грам ма ту на хар тіи пис ме ны Гре че ски на во дру же ніе па тріар шія
став ро пи гіи”.

У гра мо ті Пе тра І від 11 бе рез ня 1710 р. зга ду ють ся до ку мен ти ек зар ха
Єру са лим сь ко го па тріар ха Іо аса фа від 15 бе рез ня 1617 р., па тріар ха Фео -
фа на від 10 лип ня 1620 р. і па тріар ха Іо а ки ма від 28 лю то го 1687 р. От -
же, з’яви ли ся більш точ ні да ти (чи сло і мі сяць), але чо мусь “ви па ла” гра -
мо та 1610 р. Ця да та від сут ня й у на ка зі Ки є во�Ме жи гір сь ко го мо на сти ря
до Ка те ри нинсь кої ко мі сії 1767 р.28

По вер ні мо ся до урив ку, на ве де но го ви ще, і зро би мо ана ліз по да ної ін -
фор ма ції. Пер шою наз ва но гра мо ту від 10 лип ня 1620 р., на да ну Єру са -
лим сь ким па тріар хом Фео фа ном IV (1608–1644). Цій гра мо ті на да ва ло ся
най біль шого зна чен ня, ос кіль ки Фео фан від но вив в Ук ра ї ні пра во сла вну
іє рар хію, пам’ять про ці по дії зав жди бу ла міц ною. По вер таю чись до Ту -
реч чи ни, пі сля три ва ло го пе ре бу ван ня в Мо ско вії, Фео фан при був до Ки є -
ва 22 бе рез ня 1620 р. Під час пе ре бу ван ня на те ри то рії Ре чі По спо ли тої
йо го усю ди су про во джу ва ли ко за ки. На пев но, вже в цей час по чи на ють
на ла го джу ва ти ся стос ун ки між ко за ка ми та Ме жи гір сь ким мо на сти рем.
При від сут но сті кон крет них фак тів мож на ро би ти тіль ки при пу щен ня
про при чи ни ви ді лен ня Ме жи гір’я пе ред ін ши ми ки їв ськи ми свя ти ня ми і
чо му на 1630 р. він наз ва ний ко заць ким. Не зна хо ди мо жод ної звіст ки про
яку�не будь за ці кав ле ність ко за ків у під не сен ні са ме та ким чи ном (че рез
змі ну ста ту су) Ме жи гір сь ко го мо на сти ря. У за по рож ців на той час іс ну -
вав війсь ко вий Те рех те ми рів ський мо на стир.

Па тріарх так опи сав своє пе ре бу ван ня в Ки є ві (гра мо та Бо го явленсь -
ко му брат ству, що уста но влює став ро пі гію (26 трав ня 1620 р.)): “…по клон
учи нив ши на леж ный на мес цах зна ме ни те свя тых: в мо на сты ре Пе чер -
ском, оби те ли пре свя той Бо го ро ди цы, где и мо щи пре по доб ных угод ни -
ков Бо жиих раз лич ныя ви дев ше ло бы за хом и им до стой ную честь свя ты -
ни воз да ти су ди хом; в мо на сты ре Св. Ни ко лы Пу стын ном, в мо на сты ре
Свя та го Ми хаи ла цер кви Зо ло то вер хой; в мо на сты ре свя тыя Трой цы
Свя то�Ки риль ском; в мо на сты ре Свя та го Пре об ра же ния Спа со ва Ме жи -
гор ском, где и Ни ко лы свя та го Чу до твор ца и свя тых апо стол Пе тра и
Пав ла хра мы; в мо на сты ре Ус пе ния Пре свя тыя Бо го ро ди цы Те рех те ми ро -
ве, и роз ные цер кви мир ские в са мом ме сте Ки е ве, по чав ши от цер кви со -
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бор ной Ус пе ния Пре свя тыя Бо го ро ди цы, ми тро по лии ки ев ское, по сред
гра да, му ром, и цер кви Спа са свя та го де ре вом но во от но вле ные и кош том
ве ли ким бла го че сти вых граж дан ки ев ских ук ра шен ные и иные”29. 

Польсь ка ад мі ні стра ція ста ви ла ся до при сут но сті Фео фа на з пі доз рою.
Він ві дві дав усі ки їв ські свя ти ні, йо го по стій но су про во джу ва ли ко за ки
Пе тра Са гай дач но го (при близ но у трав ні�чер вні він був поз бав ле ний
геть ман ства, але збе ріг свій вплив на во ло сті, зай ма вся спра ва ми Цер кви).
Фео фан зу стрі чав ся з на стоя те ля ми мо на сти рів, чен ця ми, ви рі шу вав по -
точ ні спра ви і роз да вав під твер джу валь ні гра мо ти на став ро пі гію: Ки є -
во�Пе чер сь ко му мо на сти рю 15 трав ня 1620 р.; Ки їв сько му Бо го явленсь -
ко му брац тву 26 трав ня 1620 р.; Луць ко му брац тву 20 чер вня 1620 р.; Ки -
є во�Ме жи гір сь ко му мо на сти рю 10 лип ня 1620 р. Став ро пі гій ні гра мо ти
от ри ма ли брац тва у Ль во ві, Слуць ку, Віль но, Мінсь ку. Всі став ро пі гій ні
пра ва бу ли на да ні до вис вя чен ня пра во сла вної іє рар хії. Об го во рен ня ці єї
ак ції від бу ло ся на з’їз ді ду хо вен ства і ми рян 15 сер пня в Ки є ві. Але са ме
вис вя чен ня за тяг ну ло ся до жов тня 1620 р. У ве рес ні війсь ка геть ма на
Жол кев сько го заз на ли по раз ки у би тві під Це цо рою, от же те пер ви дав ся
зруч ний по лі тич ний мо мент, ко ли го ді бу ло че ка ти по ка рання від польсь -
ко го уря ду. На по чат ку жов тня Ісайя Ко пинсь кий був вис вя че ний на Пе -
ре мишль сь ку єпар хію, че рез кіль ка днів Йов Бо рець кий став ки їв ським
ми тро по ли том, а Ме ле тій Смо триць кий – по лоць ким ар хі єпи ско пом. Піз -
ні ше, у Те рех те ми рів сько му мо на сти рі Йос иф Кур це вич був вис вя че ний
на єпи ско па Во ло ди мир сь ко го, Іса а кій Бо ри ско вич на Луцьк і Ос тріг, Па -
і сій Іпо лі то вич на Холм і Белз, грець кий єпи скоп Ав ра амій був за ли ше -
ний для Ту ро ва і Пінсь ка30.

Роз даю чи гра мо ти на став ро пі гію, па тріарх Фео фан не мав на ме ті ос -
ла би ти вла ду ки їв сько го ми тро по ли та, адже на той час іс ну вав тіль ки
уні ат сь кий ми тро по лит, від яко го і уне зал еж ню ва ли ся брац тва і мо на сти -
рі. Пи тан ня вис вя чен ня пра во сла вної іє рар хії до Це цор сь кої по раз ки не
бу ло ви рі ше не ос та точ но. У Ки є ві, крім Бо го явленсь ко го брац тва, під -
твер джен ня сво їх став ро пі гій них прав от ри ма ли тіль ки два мо на сти рі –
Пе чер сь кий і Ме жи гір сь кий.

По вер ні мо ся до тек сту гра мо ти Іо а ки ма 1687 р. На ступ на за по ряд ком,
але пер ша за хро но ло гі єю став ро пі гій на гра мо та бу ла ви да на у 1610 р. ігу -
ме ну Афа на сію Мат фе єм, ар хі єпи ско пом Мір лі кійсь ким, ек зар хом Кон -
стан ти но польсь ко го па тріар ха. На той час в Ме жи гір сь ко му мо на сти рі не
бу ло жод ної ос вя че ної цер кви, окрім то го, пот ріб но бу ло ве сти ли сту ван -
ня або пе ре го во ри з са мим Кон стан ти но польсь ким па тріар хом і гра мо ту
міг ви да ва ти тіль ки він, або хтось від йо го іме ні. Са ма по со бі ду хов на осо -
ба, на віть як що во на бу ла па тріар шим ек зар хом, не мо гла роз да ва ти та кі
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гра мо ти. Це єди на з трьох гра мот 1610–1620 рр., яка не має точ ної да ти
(чи сло і мі сяць), не ві до ме та кож міс це ви да чі до ку мен та. 

У 1608 р. по мер ки їв ський воє во да князь К. Ос трозь кий. Смерть кня зя
впли ну ла на за галь ний пе ре біг по дій ре лі гій но го жит тя в Ук ра ї ні. Є під -
ста ви ду ма ти, що пі сля смер ті воє во ди (по да ва ча і па тро на як пе чер сь ко -
го ар хі ман дри та, так і ме жи гір сь ко го ігу ме на) Єли сей Пле те нець кий мав
на мір па тро ну ва ти Ме жи гір’я ще за жит тя Афа на сія. Пі сля йо го смер ті у
1612 р., Пле те нець кий про бу вав змі сти ти ігу ме на Ге де она Га ли ча ни на і
по ста ви ти “сво го” – Ісайю Ко пинсь ко го. За та ких умов, у Ме жи гір сь ко го
ігу ме на Ге де она бу ли під ста ви убез пе чи ти се бе не тіль ки від уні а тів, але і
від пе чер сь ко го ар хі ман дри та. Во че видь, з цим пов’яза но те, що са ме за
йо го ігу мен ства бу ли от ри ма ні дві гра мо ти на став ро пі гію в 1617 р. і
1620 р. Гос тро тою кон флік ту мож на по ясни ти те, що пер ші гра мо ти бу ли
ви да ні про їз жи ми ек зар ха ми, а не са ми ми па тріар ха ми. Всі ці роз мір ко ву -
ван ня мають тео ре тич ний ха рак тер і мо жуть бу ти уточ не ні ли ше пі сля
з’яс уван ня мі сії ар хі єпи ско па Мат фея.

Знач но біль ше ін фор ма ції про гра мо ту від 15 бе рез ня 1617 р., ви да ну
Іо аса фом, ар хі єпи ско пом Ма нем ва сійсь ким, ек зар хом усьо го Пе ло по не су
і міс це блю сти те лем па тріар ха Єру са лим сь ко го, тоб то ви щез га да но го
Фео фа на IV. У на ка зі Ме жи гір сь ко го мо на сти ря до Ка те ри нинсь кої ко мі -
сії 1767 р. вка зу єть ся, що цю гра мо ту от ри мав ігу мен Ге де он, а її на дан ня
бу ло ви кли ка не ти ском з бо ку уні а тів; що пра вда, Іо асаф у на ка зі наз ва ний
не ек зар хом, а па тріар хом Єру са лим сь ким. Гра мо та бу ла на пи са на грець -
кою мо вою і ви да на у Ль во ві. Тут нес по ді ва но по стає про бле ма зв’яз ків
Ме жи гір сь ко го і Пе чер сь ко го мо на сти рів. До сі ос та точ но не ви рі ше но,
хто був на той час ме жи гір сь ким ігу ме ном. За мо на стир сь ким по мен ни -
ком 1625 р. це був “ду хов ний син” Афа на сія Ге ра сим (пе ред схи мою Ге де -
он) з Га ли ча (з 1612 по ве ре сень 1623 р.)31. У 1613 р. Ге ра сим от ри мав лист
ко ро ля Си гіз мун да ІІІ на “до жи вот не” ігу мен ство32.

Згі дно з Лі то пи сом Гу стинсь ко го мо на сти ря33, ме жи гір сь ким ігу ме ном
три ро ки був Ісайя Ко пинсь кий (бл. 1617–1619–1620 (?)), який прий шов
до мо на сти ря за на ста но вою пе чер сь ко го ар хі ман дри та Єли сея Пле те -
нець ко го. У скар зі пра во сла вно го ми тро по ли та Бо рець ко го до ки їв сько -
го го родсь ко го су ду на ке рів ни ків уні ат сь кої цер кви, по да ній у 1621 р.,
зга ду єть ся ім’я єпи ско па “prze my skie go i sam bor skie go oj ca Iza ka Mi ed zy -
gor skie go”34. Ісайя був тіс но пов’яза ний з Лав рою, брав участь в устрої Гу -
стинсь ко го, Брат сь ко го, Мгар сь ко го, Ла динсь ко го мо на сти рів. У 1620 р.
Єру са лим сь кий па тріарх Фео фан ви свя тив йо го на єпи ско па Пе ре -
мишльсь ко го. Ми при пу ска ємо, що при бут тя Ісайї на ігу мен ство ви кли -
ка ло нев до во лен ня і спро тив пев ної ча сти ни ме жи гір сь ких чен ців на чо -
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лі з Ге ра си мом. У спис ках ме жи гір сь ких ігу ме нів по мен ни ка 1625 р. Ко -
пинсь кий від сут ній. У ре єс трі до ку мен тів мо на стир сь ко го ар хі ву не ма
зга док про от ри ман ня ним ко ро лів сько го при ві лею на ігу мен ство. От же,
від бу ва ла ся бо роть ба за вла ду між при хиль ни ка ми окре міш но сті від Ки -
є ва (на чо лі з Ге ра си мом) та пе чер сь ким ар хі ман дри том Єли се єм Пле те -
нець ким, який хо тів впливати на мо на стир че рез “сво го” ігу ме на Ісайю
Ко пинсь ко го. В гра мо ті ца ря Пе тра І 1710 р. ци ту ва ли ся ви тя ги з ли ста
ек зар ха Іо аса фа, в яких йшлося, що Ме жи гір’я від дав на має ста тус па тріар -
шої став ро пі гії, і свя щен ним, і мир сь ким забо ро не но втру ча ти ся в спра ви
мо на сти ря.

От же, як що гра мо та 1610 р. за ігу мен ства Афа на сія мо гла бу ти спря мо -
ва на про ти втру чан ня уні а тів, то гра мо та 1617 р. бу ла спря мо ва на на убез -
пе чен ня мо на сти ря як від впли ву уні а тів, так і від за зі хань Пе чер сь ко го
мо на сти ря. Вреш ті�решт Ісайя Ко пинсь кий по ли шив пре тен зії на Ме жи -
гір сь кий мо на стир, до ігу мен ства по вер нув ся Ге ра сим. Че рез кіль ка ро ків
Ісайя хо тів по вер ну ти ся на ігу мен ство, але йо го не пу сти ла мо на стир сь ка
бра тія, хо ча, ча сти на йо го при хиль ни ків вий шла з Ме жи гір’я до Гу стинсь -
ко го мо на сти ря35.

Втім, ці ка во заз на чи ти від сут ність по зи тив ної чи не га тив ної ре ак ції на
змі ну ста ту су Ме жи гір’я від на стоя те лів ін ших оби те лей та ар хі є ре їв.
Факт ме жи гір сь кої став ро пі гії ні би іг но ру вав ся як ефе мер ний. По сту по во
вла да ки їв сько го ми тро по ли та Бо рець ко го міц ніє, змі ню єть ся й за галь на
си туа ція. Во се ни 1624 р. по мер пе чер сь кий ар хі ман дрит Єли сей Пле те -
нець кий (но вим ар хі ман дри том став За ха рія Ко пи стенсь кий). У Ки є ві за -
го стрю єть ся кон флікт між Бо рець ким і ко за ка ми, з од но го бо ку, та ки їв -
ським ма гі стра том і уні ат сь ким ду хо вен ством, – з ін шо го (кі нець 1624 –
по ча ток 1625 рр.). Місь ко му па три ці а то ві бу ла не до впо до би ак тив ність
ко за ків у Ки є ві. В ре зуль та ті кон флік ту був уби тий війт Фе дір Хо ди ка й
уні ат сь кий свя ще ник Іван Юз ефо вич (Хо ди ку пі доз рю ва ли у та єм них
зв’яз ках з уні а та ми). Пі сля кон флік ту з ко за ка ми у Ки є ві що до кон фе сій -
ної на леж но сті Вос кре сенсь кої цер кви на По до лі, Ф. Хо ди ка зрік ся ві й -
тів сько го уря ду і по ї хав у Ме жи гір сь кий мо на стир. Тут він зби рав ся при -
й ня ти чер не чий по стриг від ігу ме на Ко мен та рія. Але в лю то му 1625 р. Хо -
ди ка був схо пле ний ко за ка ми у мо на стир сь кій цер кві, по тім ви ве зе ний у
Три піл ля і там уби тий. За дія ми ко за ків сто яв ми тро по лит Йов Бо рець -
кий36. Під час ареш ту Хо ди ки Ме жи гір сь кий мо на стир не був роз гро мле -
ний, але ця ак ція мо гла спра ви ти гні тю че вра жен ня на ме жи гір сь ких чен -
ців. По гром уні а тів у Ки є ві на по чат ку 1625 р. за вер шив ся пов стан ням
Мар ка Жмай ла і польсь кою ка раль ною екс пе ди ці єю. 

У груд ні 1626 р. Кон стан ти но польсь кий па тріарх Ки ри ло І Лу ка ріс ви -
дав гра мо ту, в якій лік ві до ву вав усі на да ні пі сля па тріар ха Іє ре мії став ро -
пі гіо ни (окрім Ль вів сько го і Ві ленсь ко го) для па ра фіяль них цер ков та мо -
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на сти рів, і від да вав їх у ві дан ня міс це вих ар хі є ре їв37. І хо ча в гра мо ті не
вка за ні кон крет ні об’єк ти, мож на при пу сти ти, що в їх чи сло міг по тра пи -
ти і Ме жи гір сь кий мо на стир. 

Ки їв ські ми тро по ли ти пер шої по ло ви ни XVII cт. не ви різ ня ли Ме жи -
гір сь кий мо на стир пе ред ін ши ми оби те ля ми Ки є ва і Ук ра ї ни. Та кож не
зна хо ди мо в ак то вих до ку мен тах XVII ст. зві сток про те, що Ме жи гір сь -
кий мо на стир є став ро пі гій ним, – усю ди йо го на зи ва ють “об ще жи тель -
ним”, на віть на ти туль но му ар ку ші мо на стир сь ко го по мен ни ка не має
жод но го на тя ку про це (на то мість у дру ко ва них ви дан нях, Пе чер сь кий
мо на стир ти ту лу єть ся як “свя тая Об ще жи тель ная Лав ра Пе чер ская Кі ев -
ская Став ро пи гіа Ар хіе пи ско па Кон стан ти но поль ско го Па тріар хи Все -
лен ско го”). За га лом до 1687 р. ні у ко ро лів ських, ні в геть мансь ких при ві -
ле ях, ні в цар сь ких гра мо тах не зга ду єть ся став ро пі гія Ме жи гір’я.

От же, об ста ви ни пер шої тре ти ни ХVIІ ст. бу ли сприят ли ви ми для от -
ри ман ня став ро пі гій но го ста ту су Ме жи гір сь ким мо на сти рем. По дії до зво -
ля ють твер ди ти, що гра мо ти 1610, 1617, 1620 рр. мо гли б іс ну ва ти. Пе ре ду -
мо ва ми от ри ман ня став ро пі гії мо гли бу ти ан ти у ні ат сь ка по зи ція ігу ме нів
Афа на сія і Ге де она, а та кож ба жан ня убез пе чи ти се бе від за зі хань пе чер сь -
ко го ар хі ман дри та Єли сея Пле те нець ко го, який впли вав на спра ви вс іх мо -
на сти рів Ки є ва. У 20�ті рр. XVII ст. си туа ція змі ни ла ся: бу ла вис вя че на
пра во сла вна іє рар хія (1620); по мер Єли сей Пле те нець кий (1624); в Ки є ві
від був ся по гром уні а тів (1625). При чи ни три ман ня став ро пі гії зни кли.
Ме жи гір ці здоб ули со бі пот ріб ні гра мо ти, але че рез еко но міч ну слаб кість,
а та кож від но влен ня і зміц нен ня вла ди пра во сла вних ки їв ських ми тро по -
ли тів, во ни не змо гли зак рі пи ти за со бою став ро пі гій ний ста тус. При на гі д-
но слід заз на чи ти, що став ро пі гію мо гли от ри ма ти ті мо на сти рі, що вже
ма ли ти тул ар хі ман дрії. На від мі ну від Ки є во�Пе чер сь ко го мо на сти ря, в
Ме жи гір’ї не бу ло дру кар ні, пе чер, еко но міч ної по ту ги та сла ви все пра во -
сла вно го цен тру, а от же ме жи гір ці ні як не мо гли ре а лі зу ва ти свій ви со кий
ста тус, про те ціл ком не зро зу мі ла “змо ва мов чан ня” про тя гом 70 ро ків. 

На ше дос лі джен ня є скоріше за все ре кон струк ці єю то го, як мо гли
від бу ва ти ся по дії, пов’яза ні з от ри ман ням став ро пі гій них прав Ме жи гір -
сь ким мо на сти рем. Про те, тек сти гра мот 1610–1620 рр. не ві до мі, та кож
від сут ні будь�які ін ші пря мі свід чен ня про їхнє іс ну ван ня, то му ви ни кає
при пу щен ня про їх “тво рен ня” в кан це ля рії па тріар ха Іо а ки му 1687 р. З
ін шо го бо ку, на ко ристь іс ну ван ня цих став ро пі гій них гра мот мо же вка зу -
ва ти те, що во ни ви да ва ли ся у пер шій чвер ті XVII ст. (від но сно не дав но
пе ред 1687 р.) ре аль ни ми, а не леген дар ни ми осо ба ми (гра мо та кня зя Ан -
дрія Бо го лю бсь ко го Пе чер сь ко му мо на сти рю ві до ма з кін ця XVI ст., але
текст її ві до мий у піз ні ших спис ках). Про те, як до во дить дос лі дник
М. Яре мен ко про Гал шку Гу ле ви чі вну в Ки є во�Мо ги лянсь кій ака де мії, ре -
аль ність осо би не є за по ру кою ре аль но сті по дій, пов’яза них з нею38. Вар то
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виз на ти, що не до стат ня кіль кість фак тів, від сут ність тек стів гра мот, піз нє
по хо джен ня ві до мо стей про іс ну ван ня став ро пі гій них до ку мен тів (при чо -
му мо сков сько го, а не ки їв сько го по хо джен ня) не до зво ля ють впев не но
го во ри ти про ре аль ність, а не “леген дар ність” став ро пі гій но го ста ту су Ме -
жи гір’я у пер шій тре ти ні XVII ст. 

* * *

За галь но ві до мою є ак тив на по зи ція за по розь ко го ко зац тва у за сну ван -
ні Ки їв сько го Бо го явленсь ко го брат ства, від но влен ні пра во сла вної іє рар -
хії в Ук ра ї ні, але не має зві сток про під трим ку ни м Ме жи гір сь ко го мо на -
сти ря у пер шій чвер ті XVII ст. Тут ми впри тул під хо ди мо до пи тан ня про
при чи ни об ран ня війсь ко вим мо на сти рем са ме Ме жи гір’я, а не яко го�не -
будь ін шо го мо на сти ря. Вва жа ємо, що при чи на ми цьо го мо гли бу ти міс -
це роз та шу ван ня оби те лі (по ряд з Ки є вом, а не в сам ому Ки є ві) і тра ди ція,
що по сту по во скла да ла ся про тя гом XVII ст. За леген дою, од ним з пер ших
свя ще ни ків у Са мар сь ко му мо на сти рі був чер нець Ме жи гір сь ко го мо на -
сти ря, який при був до Са мар сь кої цер кви у 1602 р.39 Мо жли во, ця ви пад -
ко вість пе ре рос ла у тра ди цію бра ти свя ще ни ків са ме з цьо го мо на сти ря, а
не з ін шо го. До то го ж, на той час не бу ло пра во сла вно го ми тро по ли та,
який за ка но на ми мав на да ва ти свя ще ни ка на За по ріж жя. Це й до зво ля ло
ко за кам са мо стій но об ра ти оби тель для по пов нен ня “ка дрів” свя щен ства
на зе млях Ко ша.

Пе ре бу до ва Ме жи гір’я на по чат ку сто літ тя мо гла від бу ти ся за знач ної
фі нан со вої під трим ки або сво го па тро на кня зя К. Ос трозь ко го, або киян,
або ко за ків. Усі цер кви, збу до ва ні кош та ми ко за ків, в на ро ді на зи ва ли ся
ко зацьки ми. Згад ка про те, що Ме жи гір’я вва жа єть ся ко заць ким мо на сти -
рем є у Ль вів сько му лі то пи сі під 1630 р. Ні мець кі най ман ці по гра бу ва ли
Йор дансь кий мо на стир і під сту па ли до Ме жи гір сь ко го, але чен цям вда ло -
ся під го ту ва ти ся до обо ро ни. “Що ж, ро зу мі є те, в яком ми страху бу ли, же
юж в ко заць кім мо на сти ру, на кот рий вши сткі зу ба ми скре го та ли! І пев не,
гди би ся їм вед луг за ми слов їх по ве ло, вши сткой би ся ру сі бу ло до ста ло,
але там то му міс цу на го рі так ся тра ге дія то чи ла”40. На жаль, це єди на глу -
ха ін фор ма ція про те, що мо на стир мав ранг ко заць ко го, яка не до зво ляє
зро би ти яки хось шир ших вис нов ків. 

Си ме он Окольсь кий, шлях тич, що брав участь у при ду шен ні пов стан -
ня Яко ва Ос тря ни на 1638 р., так опи су вав зу стріч за по рож ців�пов стан ців
на во ло сті: “Вій шолъ те ди уже зъ За по рожя Остра нинъ, яко би то ужъ
огром не, страш не, нез вы чай но ста ло, же при ар матћ прис по со бле ной, же
до сить ма ють обћ цан ни хъ ра тун ковъ, мно го око лич не ви дять себћ доб ре
зи ча чи хъ, а ре чи по спо ли той здрай цовъ: ед ни по ро хи го ту ють, дру гіе лю -
дей, тіи гро ши, тіи про віян тъ; уже шпи таль свой Те рех те ми ровъ опа три ли,
уже имъ мо на стиръ Ме жи гор скій ap plau det, уже пе ще ри гол ду ють, уже на
во дахъ пе ре хо ди го то віи, уже до Остра ни на: ve ni, vi de, vin ce, то есть: прі -
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й ди, обачъ, зви тя жи рћки: Псолъ, Су ла, Ста рець и Днћпръ оту ху од но -
сять”41.

От же, ма ємо два свід чен ня про вза єм ну за ці кав ле ність за по розь ких ко -
за ків та Ме жи гір сь ко го мо на сти ря. У пер шо му ви пад ку ав тор Ль вів сько -
го лі то пи су М. Гу на ше вський, який сим па ти зу вав за по рож цям, пе ре жи ває
за до лю мо на сти ря че рез на пад су про тив ни ка (при на пи сан ні ко ри сту вав -
ся “но ви ною” ота ма на Ти мо фія Орен ди). У дру го му, про ра дість Ме жи -
гір’я з при во ду ви хо ду на во лость за по рож ців�пов стан ців, пи ше шлях тич
з табо ру польсь кої ка раль ної екс пе ди ції. Оби дві згад ки пи са ли ся “по га ря -
чих слі дах” ко заць ких пов стань Та ра са Тря си ла (1630) і Яко ва Ос тря ни на
(1638).

Мож на при пу сти ти, що Ме жи гір сь кий мо на стир ро бив для пов ста лих
за по рож ців пев ні по слу ги, і мав з цьо го зиск. Ця спів праця ма ла бу ти
вза є мо ви гі дною. Пов стан ці мо гли ви ко ри сто ву ва ти мо на стир як склад,
шпи таль для по ра не них, міс це для від по чин ку та пе рехо ву ван ня, міс це
пе ре пра ви че рез Дні про. Ме жи гір ці ма ли при бу ток з про да жу при па сів і
го ріл ки, пов стан ці мо гли да ру ва ти оби те лі ча сти ну на гра бо ва ної здо би чі,
міс це ві жи те лі – за ли ша ти в мо на сти рі гро ші та май но на час пов стан ня, з
чо го мо на хи також ма ли зиск. Та кій спів пра ці від по ві да ло й міс це роз та -
шу ван ня Ме жи гір’я: на пів ніч від Ки є ва (центр воє вод ства), се ред лі сів,
бо літ і озер. Зе мель ні во ло дін ня мо на сти ря роз та шо ву ва ли ся на той час
ком пакт но дов ко ла оби те лі і не страж да ли від на па дів пов стан ців та поль -
сь ких ка раль них екс пе ди цій, на від мі ну від зе мель, які роз та шо ву ва ли ся
пів ден ні ше Ки є ва (бі ля мо на сти ря про хо ди ли шля хи міс це во го, ло каль -
но го зна чен ня). Ме жи гір’я мо гло ста ти жер твою тіль ки не ве ли ких роз’їз -
дів, за го нів шу ка чів здо би чі, які зав ше ниш по ри ли дов ко ла вою ю чих ар -
мій то го ча су. Так, мо на стир по гро ми ли пов стан ці Кос инсь ко го у 1594 р.,
а в 1630 р. зав дя ки ук рі плен ням, мо на стир всто яв пе ред за го ном ні мець -
ких най ман ців. 

Роз та шу ван ня Ме жи гір сь кого мо на стиря було зруч ним для зу пин ки
за по рож ців. На пев но, осо бли во ба га то їх при бу ва ло в час пов стань. Став -
ро пі гія не бу ла пер шо при чи ною ви ді лен ня ко за ка ми Ме жи гір сь ко го мо -
на сти ря пе ред ін ши ми оби те ля ми, як вва жа ли іс то ри ки�по зи ти ві сти
ХІХ ст., шу каю чи ра ціо наль не по яснен ня вибо ру за по рож ців. Уже з дру -
гої чвер ті XVII ст. у мо на стир сь ко му си но ди ку за пи са но ба га то ко за ків. У
си но ди ках ін ших мо на сти рів (Ми хай лів ський, Ми кільсь кий, Со фійсь -
кий, Пе чер сь кий) їх на ба га то мен ше. У XVI II cт. за по рож ці ви ко ри сто ву -
ва ли мо на стир як міс це зу пин ки на шляху до Пе тер бур га, від по чи ва ли
тут, за ли ша ли ко ней та ре чі на збе рі ган ня. По діб на прак ти ка, во че видь, іс -
ну ва ла і в пер шій по ло ви ні XVII ст.

У ро ки Виз воль ної вій ни Бог да на Хмель ниць ко го Ме жи гір’я як і усе
ду хо вен ство пе ре жи ва ло скрут ні ча си. Мо на стир от ри му вав уні вер са ли
від геть ма нів, ца рів і ко ро лів на ма єт но сті, але усі се ла бу ли роз гра бо ва ні.
Охо рон ні гра мо ти та звіль нен ня від жов нір сь ких по сто їв ма ло до по ма га -
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ли. До то го ж пев ний час мо на стир зна хо див ся за кор до ном Геть ман щи ни,
на те ри то рії Ре чі По спо ли тої (1667–1686). У 1665 р. оби тель ущент зго рі -
ла. Про те, як нам зда єть ся, са ме у цей час від но влю єть ся ідея унікальності
Ме жи гір сь ко го мо на сти ря серед ін ших ки їв ськи х свя ти нь. На це впли ва -
ла “штуч на” ві дір ва ність від Ки є ва, роз та шу ван ня на кор до ні між дво ма
вою ю чи ми дер жа ва ми, від сут ність втру чан ня з бо ку ми тро по ли тів у вну т -
ріш нє жит тя оби те лі, а та кож по зи ція за по розь ко го ко зац тва. Пі сля
смер ті Бог да на Хмель ниць ко го, Кіш перебуває у пер ма нент ній опо зи ції
до по лі ти ки Над дні прянсь ких геть ма нів, сам ак тив но втру ча єть ся у по лі -
тич ну бо роть бу (на при клад, Чор на ра да 1663 р.). Си ла Ко ша бу ла у то му,
що ба га то мо ло дих лю дей праг ну ли ре а лі зу ва ти се бе у війсь ко вій спра ві
та уни кну ти різ них не га раз дів у се бе на бать ків щи ні. За по розь ка Січ бу ла
на пів дер жав ним утво рен ням, але май же ціл ком зал ежа ла від по ста чан ня
про до воль ства, зброї та ре чей по бу то во го вжит ку з Над дні п рян щи ни.
Для за без пе чен ня ду хов них по треб ни зо ви ків Січ по тре бу ва ла свя ще ни -
ків з во ло сті. Ціл ком зако но мір но, що з по явою цер ков них спо руд на за -
по розь ких зе млях, свя ще ни ки при хо ди ли з Ки є ва, Ки їв щи ни і Ме жи гір -
сь ко го мо на сти ря зо кре ма. Війсь ко вий Те рех те ми рів ський мо на стир пі сля
три ва лих воєн був зруй но ва ний і ле жав у пуст ці. У 1672 р. по ча ло ся ли с -
ту ван ня між ко шо ви ми ота ма на ми та ме жи гір сь ким ігу ме ном Фео до сі єм
Ва сков ським. Ли сту ван ня ве ло ся з пе рер ва ми і за кін чи ло ся тим, що Кіш
виз нав За по розь кі воль но сті па ра фі єю Ме жи гір сь ко го мо на сти ря, брав
йо го під свою опі ку, а мо на стир був зо бов’яза ний на пра вля ти в Січ пот ріб -
ну кіль кість свя щен но слу жи те лів та утри му ва ти війсь ко вий шпи таль. У
цей час мож на спо сте рі га ти по діб ність становища ме жи гір ців і за по рож -
ців – і ті, і ті роз та шо ву ва ли ся “за кор до ном”, або “на кор до ні”. Ось як
ха рак те ри зу вав становище Ме жи гір’я ігу мен Фео до сій Ва сков ський у
ве рес ні 1679 р.: “ …а my w tym ni ewin ni, ze Ki jowska z owe go bo ku Dni e pra
gra ni ca ni es ze ro ka, nie my gra ni czy li, ani spod jed ne go pa na wy bij aj ac sie,
dru gi e mu nie pod dawa my sie pa nu, zawsze na jed nym mi ejs cu si e dzi my,
zawzdy za wszy stkich Pa na Bo ga pro si my, ni ko mu sie nie prze ciwi my sie, kto -
ry sta raj ie poz bawic nas la ski Boz kiej i lud zkiej, lecz je go za my sly na je go glowe
sie ob ra caja i ob ro ca”42.

До на шо го ча су збе ре гли ся ли сти�уні вер са ли за по рож ців за 1676, 1683,
1686 рр.43

У цих до ку мен тах на го ло шу єть ся дав ність зв’яз ків, бла го че стя та рев -
ність до пра во слав’я ме жи гір ців. Ко за ки на по ля га ли, що ні ко ли не бу ли
під вла дою ми тро по ли та Ки їв сько го, бо перебувають у сте пах: “И гди ж
Бо жая и на ша цер ков, ме жи ко чо ви ска ми ага рян ски ми зо стаю чая, не
под ле га ет вла сти яс не ос ве цо но го кня жа ти ме тро по ли ти кі ев ско го, бо не
в Ма ло рос сій ском на и ду ет ся го ри зон те, але за гра ни цею, в полях та тар -
ских, на пом но же ние че сти Гспдней и на ду хов ную вои ско вую по тре бу,
яко пра во сла вніх хри стиян” (29 трав ня 1686 р. Лист Ко ша (ота ман Фе дір
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Іва ни ка) до ігу ме на Фео до сія Ва сков сько го). У квіт ні 1686 р. від бу ло ся
при єднан ня зе мель між річ ка ми Ір пе нем і Стуг ною до Мо сков ської дер -
жа ви, а от же і Геть ман щи ни. Того ж року ук ра їнсь ка Цер ква бу ла під по -
ряд ко ва на Мо сков сько му па тріар ху. Ки їв ський ми тро по лит Ге де он, за
під трим ки геть ма на Іва на Са мой ло ви ча, спро бу вав підпорядку ва ти цер к -
ви За по ріж жя без по се ред ньо собі. Це йо му не вда ло ся. Ме жи гір сь кий ігу -
мен Фео до сій Ва сков ський від кли кав сво їх чен ців з Сі чі і це ста ло при чи -
ною гнів но го ли ста за по рож ців від 29 трав ня 1686 р. За по рож ці пи са ли,
що бу дуть би ти чо лом го су да рю, па тріар ху, геть ма ну, щоб во ни ви ка за ли
ми лість і за ли ши ли за по розь ку цер кву як є: “Не бу детъ цер ковъ Бо жия и
на ша от лу че на от мнсти ря об ще жи тел но го Ме жи горъ ско го, по ки в Дне -
пре во ди и на шо го Вой ска За по рож ско го Ни зо во го бу детъ”44. За ви рі шен -
ня кон флік ту взяв ся Мо сков ський па тріарх Іо а ким (Са вє лов) (1674–
1690). Він був по стри жен цем Ме жи гір сь ко го мо на сти ря, але на віть пі сля
то го, як пе ре ї хав у Мос кву і став па тріар хом, про дов жу вав під три му ва ти
ме жи гір ців гро ши ма та по да рун ка ми, ли сту вав ся з ігу ме на ми. Іо а ким ви -
дав мо на сти рю дві гра мо ти – 28 лю то го 1687 р. і 5 бе рез ня 1688 р. Ці до -
ку мен ти збе ре гли ся в ма те рі ал ах ар хі ву Св. Си но ду45 та Ко ша Но вої За -
по розь кої Сі чі46. Гра мо ти ві дріз ня ли ся за змі стом. 

Текст пер шої гра мо ти по чи нав ся зі всту пу, де ши ро ко ци ту ва ло ся
Св. Пись мо, да лі мі стив ся ко рот кий опис Ме жи гір сь ко го мо на сти ря та пе -
ре лік йо го цер ков, вих ва ля ли ся бла го че стя і му дрість ігу ме на Фео до сія
Ва сков сько го; па тріарх та кож зга ду вав, що сам був по стри же ни ком цьо го
мо на сти ря і жив там кіль ка ро ків, звід ки па тріарх Ни кон заб рав йо го у
Мос кву. Да лі вка зу ва ло ся: щоб за ва ди ти уся ким втру чан ням “в том об ще -
жи тел ном Ме жи гор ском мо на сти ре, ра ди об ще жи тел ства утвер жде ния,
устро и хом став ро пи гион, си есть кре сто во дру же ние на ше па триар ше ское
Все рос сий ска го пре сто ла”. Па тріарх ствер джу вав свою вла ду зав дя ки іс -
то рич ній схе мі спад ко во сті: ми тро по ли чий пре стол пе рей шов з Ки є ва у
Во ло ди мир, по тім у Мос кву, а від так па тріарх має у сво їй вла ді Мо сков -
ську дер жа ву, Ма лу, Бі лу, Чор ну Русь. Зга ду вав Іо а ким і про те, що зав жди
до по ма гав Ме жи гір сь ко му мо на сти рю по да ян ня ми, а осо бли во для по бу -
до ви кам’яно го Пре об ра женсь ко го хра му. Па тріарх про сить ус іх сво їх на -
ступ ни ків не об ді ля ти ми лі стю Ме жи гір сь ку оби тель: “и от се ле в бу ду щая
вре ме на оный мо на стырь да име ну ет ся став ро пи гион па триар ший Мо -
сков ский” – ніх то з ду хов них ос іб не має пра ва втру ча ти ся в спра ви мо на -
сти ря. Вод но час па тріарх під твер джу вав пра ва Ме жи гір сь ко го мо на сти ря
на різ но ма ніт ні зе мель ні угід дя. Ро би ли ся й де я кі на ста но ви ігу ме ну: у
цер ков них від пра вах по ми на ти мо сков сько го па тріар ха і ки їв сько го ми -
тро по ли та; ви би ра ти ігу ме на за галь ною ра дою мо на хів; як що ігу мен не
змо же при ї ха ти на вис вя чен ня в Мос кву, то за на ка зом має бу ти вис вя че -
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ний ки їв ським ми тро по ли том. Ми тро по лит мав пра во по свя чу ва ти до -
стой них з чи сла бра тії в іє ро мо на хи та ди я ко ни. На свя та ме жи гір сь кий
ігу мен зо бов’язу вав ся ві дві ду ва ти в Ки є ві ми тро по ли та. На при кін ці тек -
сту впер ше за усе XVII ст. зга ду ють ся три ран ні гра мо ти на став ро пі гію:
па тріар ха Фео фа на 1620 р.; Мат фея, ар хі єпи ско па Мір лі кійсь ко го 1610 р.;
Іо аса фа, ар хі єпи ско па Ма нем ва сійсь ко го 1617 р. у Ль во ві.

Вва жа ємо, що гра мо та Іо а ки ма зак рі пи ла фак тич ний стан ре чей, як на
той час: Ме жи гір сь кий мо на стир вже мав ви со кий сту пінь не зал еж но сті
від ки їв ських ми тро по ли тів зав дя ки та ла но ви тим упра влін цям ігу ме нам
Вар на ві Ле бе де ви чу (1630–1665), Фео дос ію Ва сков сько му (1669–1703)
та своє му гео гра фіч но му роз та шу ван ню (по за ме жа ми Ки є ва, на кор до ні
між дво ма дер жа ва ми). 

Мо жли во, кон флікт з ки їв ським ми тро по ли том не був ви чер па ний і
Фео до сій Ва сков ський від пра вив до па тріар ха Іо а ки ма по слів – іє ро мо на -
ха Іро діо на, ди я ко на Га ври ї ла і мо на ха Фі ла ре та. Во ни при бу ли в Мос кву
24 лю то го 1688 р. Ре зуль та том по соль ства ста ла па тріар ша гра мо та від
5 бе рез ня 1688 р. Гра мо та бу ла ви да на спе ціаль но для зак рі плен ня Війсь -
ка Ни зо во го за Ме жи гір сь ким мо на сти рем. У гра мо ті Фео до сій Ва сков -
ський ти ту лу єть ся “Ки е во�Ме жи гор ской став ро пі ги аль ной оби те ли
пред во ди тель”. Па тріарх під твер див пра во Ме жи гір сь ко го мо на сти ря
над си ла ти на Січ іє ро мо на хів, ди я ко нів, мо на хів і по слуш ни ків. У до ку -
мен ті на зи ва ла ся при чи на ви да чі гра мо ти – на ма ган ня ки їв сько го ми тро -
по ли та Ге де она Свя то полка�Че твер тинсь ко го під по ряд ку ва ти со бі цер -
ков ну вла ду на За по ріж жі “чо го ра ні ше ні ко ли не бу ло”. У да ній гра мо ті є
пря мий на тяк про дав ність зал еж но сті Ме жи гір’я від вла ди Мо сков сько -
го па тріар ха: “…Во е же бы в немъ ар хие рей скимъ их [Мо сков ських па -
тріар хів] на блю де ни емъ из дре вле и в не дав ных ле те хъ утвер жден ный
став ро пи гионъ со блю дал ся и хра нил ся не по руш но во ве ки”47.

У 1688 р. устав ні гра мо ти на став ро пі гію та не зал еж ність від ми тро по -
ли та Ки їв сько го от ри ма ли Ме жи гір сь кий мо на стир, Пе чер сь ка лав ра,
Чер ні гів ська єпар хія на чо лі з Ла за рем Ба ра но ви чем. Та ким чи ном, мо -
сков ський па тріарх ви рі шу вав кіль ка про блем: 1) по сла блю вав вла ду
ки їв сько го ми тро по ли та; 2) пі дви щу вав ста тус мо на сти ря, де був по -
стри же ний у чен ці; 3) за до воль нив ви мо ги Ко ша що до ду хов ної вла ди
на За по ріж жі. За га лом, як ви да єть ся, це бу ла ці лес пря мо ва на ак ція на
ос ла блен ня вла ди ки їв сько го ар хі є рея. Вар то від зна чи ти, що це бу ло
дру ге “ма со ве” на дан ня при ві ле їв на став ро пі гію з бо ку па тріар ха, ли ше
мо сков сько го, пі сля на дань єру са лим сь ко го па тріар ха Фео фа на 1620 р.

Від то го ча су Цер ква За по розь ких воль но стей офі цій но бу ла виз на на
ви щою ду хов ною вла дою як па ра фія Ме жи гір’я. Ма ємо ду же ма ло свід -
чень про те, як мо на стир ре а лі зо ву вав свій ста тус у пов сяк ден но му жит ті.
По�пер ше, оби тель по стій но над си ла ла сво їх мо на хів на За по ріж жя,
по�дру ге, приз на ча ла ігу ме нів у Са мар сь кий, Ле бе динсь кий та Лев ків -
ський мо на сти рі (хо ча при пис ні оби те лі мо гли ма ти і не став ро пі гій ні мо -
на сти рі), по�тре тє, от ри му ва ла пе ре ва ги у май но вих су пе реч ках. Зе мель ні
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во ло дін ня Ме жи гір сь ко го мо на сти ря в ос нов но му роз та шо ву ва ли ся у пів -
ніч ній ча сти ні Ки їв ської сот ні. Май но ві су пе реч ки іс ну ва ли з Брат сь ким
мо на сти рем, Пе чер сь кою лав рою та ки їв ськи ми мі ща на ми. З цьо го ча су,
при роз гля ді спра ви у су ді, ме жи гір ці по си ла ли ся на гра мо ту па тріар ха
Іо а ки ма, яка га ран ту ва ла те ри то рі ально�май но ві пра ва оби те лі. Ра ні ше
та ких ви пад ків не бу ло, не має ві до мо стей про те, що чен ці ко ри сту ва ли ся
гра мо та ми на став ро пі гію 1610–1620 рр. для за без пе чен ня сво їх пе ре ваг
пе ред ін ши ми пра во сла вни ми оби те ля ми. Це мо же свід чи ти про “леген -
дар ність” да них до ку мен тів, ці лес пря мо ва ну мі сти фі ка цію з бо ку па тріар -
ха Іо а ки ма (Са вє ло ва) і ме жи гір сь ко го ігу ме на Фео до сія Ва сков сько го.

* * *

Пі сля смер ті мо сков сько го па тріар ха Ад рі ана у 1700 р., цар Пе тро при -
з на чив Сте фа на Явор сь ко го, ми тро по ли та Ря зансь ко го і Му ром сь ко го,
ек зар хом та міс це блю сти те лем па тріар шо го пре сто лу. Цар мав тіс ні кон -
так ти з ук ра їнсь ким ду хо вен ством і за до по мо гою “ва ря гів” з Ки є ва про -
во див се ку ля ри за цій ні ре фор ми. З по да чі Сте фа на Явор сь ко го, 12 лю то го
1703 р. цар Пе тро на ка зав ме жи гір сь ко му ар хі ман дри ту Фео дос ію Ва -
сков сько му бу ти в “по слу ша ніи” ки їв сько го ми тро по ли та Вар ла ама Яс ин-
сь ко го. При чи на ска су ван ня став ро пі гії: “про тив ность і не по слу ша ние,
яв ляя се бя став ро пи гіи па триар шей. Пре стол же кі ев ской ми тро по ліи
уни чи жая”48. Від те пер ми тро по лит от ри мав пра во втру ча ти ся у спра ви
мо на сти ря. І вже ме жи гі рець Іро ді он Жу ра хов ський їз див на Січ не як
пред став ник Ме жи гір’я, а від ки їв сько го ми тро по ли та й усьо го ду хо вен -
ства Ма лої Ро сії49.

Але че рез кіль ка ро ків си туа ція змі ни ла ся. На при кін ці 1708 р. у
скла ді цар сь ко го по соль ства на Січ по ї хав на міс ник Ме жи гір сь ко го мо -
на сти ря Іро ді он Жу ра хов ський з ли стом, який мав схи ли ти за по рож ців
до вір но сті ца рю. Ко за ки зу стрі ли по соль ство до сить бру таль но: од но го
з по слів хо ті ли вто пи ти, а Жу ра хов сько го на зи ва ли шпи гу ном і хва ли -
ли ся спа ли ти йо го в прос мо ле ній діж ці. Да ний ін ци дент спри чи нив до
то го, що в січ ні 1709 р. ми тро по лит Іо асаф Кро ков ський за цар сь ким
на ка зом ви свя тив Іро діо на на ар хі ман дри та Ме жи гір сь ко го мо на сти ря.
Це на дан ня бу ло пер со наль ним, то му че рез рік на про хан ня но во го ар -
хі ман дри та цар Пе тро 11 бе рез ня 1710 р. дав но ву гра мо ту. В до ку мен ті
зга ду ва ли ся за слу ги Жу ра хов сько го і мо на сти рю на да ва ла ся ар хі ман д -
рія та по но влю ва ла ся став ро пі гія (бу ти під бла го сло вен ням свя тій ших
мо сков ських па тріар хів). У зв’яз ку з остан нім зно ву бу ли зга да ні гра мо -
ти 1617, 1620, 1687 рр.50

Пі сля прий нят тя Ду хов но го Ре гла мен ту Ме жи гір сь кий мо на стир пе -
ре тво рю єть ся (чер вень 1722 р.) у став ро пі гію Св. Си но ду. Те пер усі си но -
даль ні ука зи від си ла ли ся на пря му в мо на стир. Про тя гом XVI II cт. ар хі -
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ман дри ти вже приз на ча ють ся Св. Си но дом в на го ро ду за пев ні за слу ги
(Іро ді он Жу ра хов ський, Ге де он Сло нім сь кий, Га ври їл Гу ля ниць кий) і са -
ме приз на чен ня на стоя те лем у Ме жи гір’я вва жа ло ся пі дви щен ням. 

Ки їв ські ар хі єпи ско пи не за бу ва ли на га ду ва ти Св. Си но ду про те, що
став ро пі гій ний ста тус мо на сти ря – спра ва не си вої дав ни ни, а но во го ча -
су: “Ми жи гор ский мо на стырь об ре таю щий ся близ Ки е ва, ко то рый ны не
опре де ля ет ся став ро пи гиею, а на пред се го был в вла де нии Ки ев ских Ар -
хие ре ев” (Ре єстр мо на сти рів і пу сти ней для Св. Си но ду по да ний 8 чер вня
1722 р.)51. Ар хі єпи скоп Вар ла ам Ва на то вич у лю то му 1723 р. скар жи вся у
Св. Си нод на сам оуправ ство ки їв ських Пе чер сь ко го і Ме жи гір сь ко го мо -
на сти рів, які ста ви ли у сво їх вот чи нах па ра фіяль них свя ще ни ків на влас -
ний роз суд заз на ча ю чи: “Ме жи гор ский мо на стир преж де Став ро пи ги -
аль ным был Свя тей ша го Па триар ша го Пре сто ла, ны не же Свя тей ший
Пра ви тель ствую щий Си нод как о нем устро ит и утвер дит?”52

Для ши ро ко го світ сь ко го за га лу став ро пі гій ний ста тус Ме жи гір сь ко го
мо на сти ря був ма ло по міт ним, при найм ні у пер шій тре ти ні XVI II cт.
Обер�се кре тар Се на ту Іван Кри лов, ви ко ри став ши пе ре пи си та ан ке ти
1724–1726 рр., заз на чав: “…Мо на стырь Ми жи гор ский у ре ки Дне пра, от
Кие ва в 15 вер стах, в нем ар хи ман дрия, цер ковь од на ка мен ная да де ре -
вян ных три”. По рів няй мо за пис Кри ло ва про ін ший став ро пі гій ний мо -
на стир: “…ста рин ный мо на стырь Пе чер ский, в нем ар хи ман дрия и мно -
же ство мо на хов. …Сей Ки е во�Пе чер ский мо на стырь став ро пи ги аль ный,
над ле жа щий к Си но ду, а ки ев ские ар хие реи над ним вла сти не име ют”53.
Зви чай но ж, ін фор му ва ло І. Ки ри ло ва ви ще ду хо вен ство Ки є ва, яке бу ло
не за до во ле не тим, що Ме жи гір’я ма ло став ро пі гій ний ста тус.

Іс нує не пря ме свід чен ня про те, що у XVI II ст. гра мо ти пер шої чвер ті
XVII ст. мо гли б іс ну ва ти, але вва жа ли ся в сам ому мо на сти рі не над то ва ж-
ли ви ми. Збе ріг ся ре єстр ар хі ву Ме жи гір сь ко го мо на сти ря, що скла дав ся
на по чат ку XVI II ст. Тут вка зу ють ся на ступ ні до ку мен ти54:

“Гра мо та пар га мин на Блго чест: Цря Пе тра Алек се еви ча на Став ро пи -
гию Ро ку 1710;

Гра мо та Ве ли кая на Пар га ме не Стей шо го Па трияр хи Мо сков ско го
Іо а ки ма на Став ро пе гию Мо на сты ре ве Ме жи гор ско му да ная Ро ку АХПЗ
[1687] Мца фе вра ля КИ [28] тут же иных Ар хие ре ев Гра мо ты Д [4], о них
же стей ший Ио а ким вспо ми на ет ву сво ей Гра мо те;

Указъ стей ша го Прав: Си но да под твер ждаю щий Став ро пи гию. 1722”.
От же, на пер шу чвер ть XVI II ст. ме жи гір ці на да ють перева гу тіль ки

гра мо там Іо а ки ма, Пе тра І та Св. Си но ду, ос кіль ки на той час юрис дик ція
Кон стан ти но польсь ко го па тріар ха бу ла не чин на, а, мо жли во, че рез те, що
їх ні тек сти ма ли “леген дар не” по хо джен ня. Сто сов но тек стів більш ран ніх
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гра мот, то на них ні ко ли не по си ла ли ся для за хи сту мо на стир сь ких прав.
Мож на зви чай но твер ди ти, що че рез от ри ман ня но вих гра мот по тре би в
ста рих не бу ло, але є без ліч при кла дів, ко ли до ку мен ти на май но XVI ст.
збе рі га ли свою ва гу і че рез дві сті ро ків. Став ро пі гій ні гра мо ти теж бу ли
спря мо ва ні на те, щоб убез пе чи ти ся від втру чан ня в свої спра ви, в т.ч. і
май но ві.

2 лип ня 1744 р. Єли за ве та Пе трів на під твер ди ла указ Пе тра І про став -
ро пі гій ний ста тус Ме жи гір сь кої оби те лі. Ця гра мо та з’яви ла ся вод но час з
по вер нен ня ми ко лиш ніх пе ре ваг і ти ту лів ми тро по ли чій ка те дрі.

У на ка зі Ки є во�Ме жи гір сь ко го мо на сти ря до Ка те ри нинсь кої ко мі сії
1767 р. ви кла де на ре цеп ція на дан ня гра мот на став ро пі гію. За цим пе ре ка -
зом, пер ша гра мо та на став ро пі гію бу ла да на ігу ме ну Ге де ону від Єру са -
лим сь ко го па тріар ха Іо аса фа (!) 15 бе рез ня 1617 р. за для про ти дії ути скам
уні а тів. Єру са лим сь кий па тріарх Фео фан під твер див її 10 лип ня 1620 р.
Піз ні ше мо сков ський па тріарх Іо а ким чи тав (!) оби дві і ви дав свою гра мо -
ту на став ро пі гію 28 лю то го 1687 р., зго дом гра мо ту під пи сав па тріарх Ан -
дрі ан. На да лі бу ли от ри ма ні гра мо ти ца ря Пе тра, Св. Си но ду і Єли за ве ти
Пе трів ни55. От же, в да но му ви пад ку не зга ду єть ся пер ша гра мо та 1610 р.,
да ту ван ня чи сел гра мот 1617 і 1620 рр. по да ють ся за гра мо тою Пе тра І
від 11 бе рез ня 1710 р. Вар то від зна чи ти плу та ни ну у ти ту ла ту рі ек зар ха
Іо аса фа, який не був па тріар хом. Чи не є це свід чен ням пізньо го (кін ця
XVII – по чат ку XVI II ст.) по хо джен ня ін фор ма ції про став ро пі гій ний
ста тус Ме жи гір’я у 1610–1620�х рр.?

От же, про тя гом кін ця XVII–XVI II ст. Ки є во�Ме жи гір сь кий мо на стир
був дру гим пі сля Ки є во�Пе чер сь кої ла ври став ро пі гій ним мо на сти рем в
Ук ра ї ні�Геть ман щи ні. Ві до мо сті про от ри ман ня став ро пі гій но го ста ту су у
1610–1620 рр. вар то вва жа ти мі сти фі ка цією, спря мо ва ною на зве ли чен ня
оби те лі, яка бу ла міс цем по стри жен ня мо сков сько го па тріар ха Іо а ки ма
(Са вє ло ва). Нез ва жаю чи на свій ви со кий ста тус і ти тул, Ме жи гір сь ка
оби тель ма ло чим ві дріз ня ла ся від ін ших мо на сти рів Ки їв ської ми тро по -
лії (ні ко ли не був зан ад то ба га тим, не мав дру кар ні, не був над то по пу ляр -
ним се ред па лом ни ків). Про те, приз на чен ня ар хі ман дри том у цей мо на -
стир вва жа ло ся при ві ле єм і на ступ ним кро ком щаб лями ду хов ної кар’єри.
Низ ка ме жи гір сь ких на стоя те лів зго дом по сі да ла Чер ні гів ську, Мо ги лів -
ську, Пе ре я слав сько�Бо рис пільсь ку єпар хії.

Став ро пі гію Ме жи гір’я не мож на вва жа ти за при чи ну об ран ня йо го ни -
зо ви ми ко за ка ми, як “сво го”. Ця те за ви ни кла як нас лі док, по зи ти вісь ко -
го ме то ду іс то ри ків ХІХ ст., які шу ка ли ра ціо наль не по яснен ня кож но му
фак ту. Став ро пі гій ний ста тус мо на сти ря най більш ви раз но про явив ся в
опі ці над ни зо вим ко зац твом в час Но вої Сі чі (1734–1775). Про те, за сло -
ва ми су ча сни ків се ре ди ни XVI II cт. (Ми шець кий, Яцен ко�Зе ленсь кий),
ніх то не знав і не пам’ятав, чо му са ме Ме жи гір’я, а не ін ший мо на стир,
над си лає сво їх свя ще ни ків на Січ. Ко ри стую чись ста ту сом став ро пі гій но -
го мо на сти ря, Ме жи гір’я на ма га ло ся збіль ши ти влас ні ви го ди від сі чо вої
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па ра фії. В пе ріод Но вої Сі чі став ро пі гій ний ста тус вті лю вав ся у то му, що
мона стир над си лав на Січ ду хо вен ство, ви ко ри сто ву вав еко но міч ні по -
туж но сті при пис но го Са мар сь ко го мо на сти ря і міг пе реш ко джа ти зби -
ран ню ми ло сти ні на Сі чі чен ця ми ін ших мо на сти рів (осо бли во це ста ло
ак ту аль но з 60�х рр. XVI II ст.). На Ки їв щи ні мо на стир на ма гав ся ви ко ри -
сто ву ва ти не зал еж ний ста тус для ре а лі за ції ма те ріаль них ін те ре сів. 

Про те, дер жа ва і Св. Си нод по сту по во об ме жу ва ли вла ду став ро пі гій -
них мо на сти рів, го тую чи ґрунт для по даль шої уні фі ка ції та се ку ля ри за ції
цер ков но го жит тя в ім пе рії. У 1728 р. ук ра їнсь ким мо на сти рям бу ло забо -
ро не но ку пу ва ти зе млі. Ме жи гір’я на ма га ло ся збіль шу ва ти зе мель ний
фонд че рез по се ред ниц тво Ко ша. У 1769 р. став ро пі гій ним мо на сти рям,
в т.ч. і Ме жи гір сь ко му, ука зом Св. Си но ду забо ро ня ло ся ста ви ти па ра -
фіяль них свя ще ни ків у сво їх вот чи нах.

ДО ДАТ КИ

№ 1
1687, лю то го 28. – Бла го сло вен на гра мо та Мо сков сько го па тріар ха

Іо а ки ма на утвер джен ня став ро пі гії у Ки є во"Ме жи гір сь ко му мо на сти рі 

²î à êèìú, ìè ëî ñò³þ Áî æ³ åþ Ïà òð³àð õú Ìî ñêîâ ñê³é è âñåÿ Ðîñ ñ³è è âñћõú
ñћâåð íû õú ñòðàíú.

Áëà ãî âî ëå í³ åìú òð³b ïî ñòà ñíûÿ Áî æå ñòâåí íûå åäè íè öû, Áî ãà Îò öà è Ñû -
íà è Ñâÿ òà ãî Äó õà, èçú âè äè ìà ãî è íå âè äè ìà ãî ñó ùå ñòâà ñëå æà ù³é ÷å ëîâћêú,
÷ðåçú áåçìћðíîå ñíèç õîæ äå í³å âî ïëî òèâ øà ãî ñÿ Ñëî âà ²è ñó ñà Õðè ñòà ïî ëó ÷è
ñïà ñå í³å áëà ãîó òðîáíћ; è àùå çà êîí íû ìè áëà ãî ìî ùå ñòâû äó øå âíîå ÷å ëîâћêà
áëà ãî ðî ä³å ïîæ äå ñòâó åò ñÿ óäîáü êú ëþá âè Áî æå ñòâåííћé óñïћâà åòú; æèçí -
ñòâî âà òè æå áû ñòðî òå÷ íîå óìû âà ëî íîñ íà ãî âћêà âðå ìÿ ìó äðåííћ õè òðî ÷åð -
ïà ëî ïî äî áà åòú âñÿ êîé áëà ãî òâîðíћé ñëî âåñíћé äó øè èìћòè, äà îá çîð -
ñòâåííћ è áëà ãî ÷èííћ íà è ïà ÷å ìó äðî âà í³ åìú äó õà âîç äåð æàâ ñòâèòú ïëî òè.
Êú ñå ìó âî ïðå áû âà í³å äîá ðî ÷åò öåâú äó õî çà êîí íà ãî ðàç ñóä ñòâà è ìћñòà ïîë -
çî òâîð íà ãî, èäћæå êòî âîç ìî æåòú áëà ãî íðà â³þ îá ó÷è òè ñÿ èñ êó ñòâîìú, è ëÿ -
äèí ñòâî ñåðä öà âîçúî ðàâú ïî ñëó øà í³ åìú ñâåð øåí íûìú, ïîñћÿòè íå ñóìћííóþ
âћðó, êú âîç ðàñòћí³þ ñëà âû âñå ìè ðî òâî ðè âûÿ âè íû ïðå áëà ãà ãî Áî ãà, òðå áó -
åò ñÿ, ÿêî æå ñà ìàÿ èñ òè íà ïðåñâћòëûé ²è ñóñú Õðè ñòîñú Áî ãú áëà ãîâћñòâî -
âàâ øåå ëþ äåìú: èùè òå ïðåæ äå âñå ãî öàð ñòâ³ÿ íå áåñ íà ãî; èñ êà òè æå ïî ó÷è -
òåë ñòâó ñâÿ òà ãî Àïî ñòî ëà Ïàâ ëà ãîä ñòâó åòú, ãëà ãî ëåòú áî: èñ êó øàé òå, ÷òî
åñòü âî ëÿ Áî æ³ÿ áëà ãîÿ è óãîä íàÿ è ñî âåð øåí íàÿ; è âú êîå ñî æè òåëü ñòâî êòî
äîá ðî âîë ñòâîìú ïðè çî âåò ñÿ, òà ìî äà ïðå áû âà åòü íå ðî ïîò ñòâåííћ. Óáî âè íî -
ñëî â³ÿ ðà äè òà êî âà ãî ìíî çè èç äðå âëå ïћñíî ñëî âåñ í³è ïћøå ïðî õî äû íà ðî äî -
ãðàæ äàí ñíè õú ïëè ùåé è ìîëâú óäà ëÿþ ùåå ñÿ áћãñòâîìú, ïî ïñàë ìîïћñíè âî -
ìó ãëà ñó, âî äâî ðÿþ ùå ñÿ âú ïó ñòû íè, ìî íà øå ñêîå ëî áû çàõó îá ó÷å í³å è
íåñìћñíîå óòðè æíÿþ ùå æè ò³å, ñåáћ ñà ìûìú áåñћäî âàõó è Áî ãó, äî ñòîâћðíîå
âî óêàçú è âå ëè êî ñëî âî âçåì øå äћëà òåëíћéøà ãî íà å äèíћ ñâÿ òà ãî Äà âè äà:
åäèíú åñ ìü àçü, äîí äå æå ïðåé äó, äà áû âîçúèì ñòâè òè è äћëî ìîë ÷à ëè âî, è
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ìîë ÷à í³å äћëà òåë íî, èçú ÷åñ îãî öàð ñòâåííћé Ñâÿòћé Òðî èöћ ïћñíü âîç ñû ëà -
åò ñÿ è âîç ñëåò ñÿ âî âћêè íå ïðè ñòàí íî.

Ñå ãî ðà äè ìíî ãè ìè ëћòû âú Ìà ëîé Ðîñ ñ³è óñòðî è ñÿ ìî íà øå ñê³ÿ òðèç íû
ñâÿ òàÿ îáè òåëü îá ùà ãî æèò ³ÿ è áëà ãî èñ êóñ íî ãî ïî ñëó øà í³ÿ, çî âå íûé Ê³ åâ -
ñê³é Ìå æè ãîð ñê³é ìî íà ñòûðü, íà ðћêћ Äíћïðћ, îòú ñòîÿùú Áî ãîñ ïà ñàå ìà ãî
ãðà äà Ê³ å âà ïÿ òüþí àäå ñÿòü ïî ïðèùú èëè òðå ìÿ ìè ëè ââåð õú ïî Äíћïðó, âú
íåì æå íà ñòîÿ ù³é õðàìú Ãîñ ïî äåíü Áî ãîëћïíà ãî ²è ñó ñà Õðè ñòà Áî ãà Ïðå îá -
ðà æå í³ÿ; òà æå íà âðà òå õú ìî íà ñòûð ñê³ÿ îãðà äû õðàìú âî èìÿ ñâÿ òû õú ïåð âî -
âåð õîâ íû õú Àïî ñòîëú Ïå òðà è Ïàâ ëà, âú òðà ïåçћ æå áðàò ñêîé õðàìú âî èìÿ
ñâÿ òî ãî ×þ äî òâîð öà Íè êî ëàÿ Ìèð ëè ê³é ñêà ãî,  âú áîë íèöћ æå õðàìú Áî ãî -
ìà òå ðå Ïðå ñâÿ òûÿ Äћâû Ìà ð³è Áëà ãîâћùå í³ÿ, ïî ñè õú è âíћ ìî íà ñòû ðÿ âú
ìî íà ñòûð ñêîìú æå ïðè òÿ æà í³è íà çå ìëåäћë³è õðàìú Âå ëè êî ìó ÷å íè êà ñâÿ òà -
ãî Ãå îð ã³ÿ; è â îíîìú ñâÿ òîìú ìî íà ñòûðћ è äî ñåëћ åùå áëà ãî äà ò³þ Áî æ³ åþ
îá ùåå æè ò³å ÷åñò íè èãó ìå íè è ìó æè èç áðàí í³è ñî âñåþ áðà ò³åþ è íûíћøí³é
÷åñò íûé èãó ìåíú Aå î äî ñ³é Âà ñêîâ ñê³é è æè òåë ñòâóþ ùàÿ âñÿ áðà ò³ÿ ìî íà õî -
èñ êóñ íî âîæ äå ñòâó þòú è áëà ãî íðà â³þ ìî íà øå ñêî ãî æèò ³ÿ, âñè õî òÿ ù³è áëà -
ãî ÷åñò íî æè òè îá ó÷à þò ñÿ: äà åòú áî âî ïðà âäó ìó äðûìú è íå ðà çóì íûìú îíîå
ìћñòî ïðåì íî ãóþ ïîë çó, ÿêî ãðàæ äàí ñêè õú ìÿ òå æåé è ìèð ñêà ãî ñî æèò ³ÿ îò -
ñóò ñòâåí íî åñòü; ÷èíú æå îá ùà ãî æèò ³ÿ äћëà òåë íûé âîç íî âî ðî äèòú ÷å -
ëîâћêà âú äó õî âîä ñòâî ñî âåð øåí íî: ÷ðåçú ïî ñëó øà í³ÿ áî íå ðà ñóä íîå îòú
áëà ãî èñ êóñ íû õú ìî íà øå ñòâóþ ùè õú îò öåâú íà ïàñ òî èñ êó ñòâèò ñÿ ïî äîáíћ
çëà òó, è îíûìú ïî èñ òèíћ âðà çó ìèò ñÿ è óïðå ìó äðèò ñÿ è áû ñòðîçðћí³þ âî âñÿ -
êè õú äћëà í³ÿ õú ñïî äî áèò ñÿ; ïî ñëóø íè êú áî èñ òèí íû âî îá ùåìú æèò ³è âñþ -
äó ïð³å ìëåòú âћíåöú îòü Õðè ñòà Ãîñ ïî äà, ÿêî Îíü ïî ñëóø íèâú áûâú äà æå äî
êðåñò íûÿ ñìåð òè, áûñòü îá ðàçú è ïðîïè ñà í³å âћ÷íà ãî ñïà ñå í³ÿ ïî ñëó øàþ -
ùèìú Åãî. È âú òîìú ñâÿòћìú îá ùå æè òåÿë íîìú áëà ãî ÷è íåí íîìú ìî íà ñòûðћ
è íà øà ìћðíîñòü, ì³ð ñêîå ñïðå áû âà í³å îñòàâë øè, îáëå êî õîì ñÿ âú ìî íà øå ñê³å
îäåæ äû è ó÷è õîì ñÿ òà ìî âú ìî íà ñòûð ñü êîìú îá ó÷å í³è ïî ñëó øà í³ÿ íћêî ëè -
êàÿ ëћòà; èçú îíà ãî æå îá ùå æè òåë ñòâà ïî ïî âåëћí³þ Áëà ãî ÷å ñòèâћéøà ãî
áëà æåí íûÿ ïà ìÿ òè Âå ëè êà ãî Ãî ñó äà ðÿ Öà ðÿ è Âå ëè êî ãî Êíÿ çÿ Àëåê ñ³ÿ Ìè -
õàé ëî âè ÷à, âñåÿ Âå ëè êèÿ è Ìà ëûÿ è Áћëûÿ Ðîñ ñ³è Ñà ìî äåðæ öà, âå ëè ê³é ãîñ -
ïî äèíú ñâÿòћéø³é Íè êîíú, Ïà òð³àð õú Ìî ñêîâ ñüê³é è âñå Ðîñ ñ³è, ïè ñà êî ïðå -
÷åñò íî ìó èãó ìå íó Âàð íàâћ Ëå áå äå âè÷þ è êî âñåé áðà ò³è ñâîþ ãðàì ìà òó î
ïðè ñëà í³è íàñü íà åãî àð õ³å ðåé ñêîå ïî ñëó øà í³å êú Ìîñêâћ, ïî íåé æå, ïî
ïîâћëå í³þ èãó ìå íà è áðà ò³è, ñú ñâÿ òà ãî ìî íà øå ñêà ãî ïî ñëó øà í³ÿ âú öàð -
ñòâóþ ù³é ãðàäú Ìîñ êâó àçú ïð³ è äî õú; è óæå Âñå òâîð öà íà øå ãî Âëà äû êè Áî -
ãà áëà ãî âî ëå í³ åìú, ïî ìíî ãîëћòíîìú çäћ âú ïî âå ëè òåë íîìú ìíћ ïî ñëó øà -
í³è, äîé äå ðÿäú ïðà âëå í³ÿ Íà øåé ìћðíî ñòè Âñå ðîñ ñ³é ñêà ãî è ñћâåð íû õú
âñћõú ñòðàíú ïà òð³àð øà ïðå ñòî ëà, è îá çîð ñòâî èìћòè âî âñåìú ïðå âå ëè êîìú
ìíî ãî ñòðàí íîìú è ìíî ãî çå ìåë íîìú è ìíî ãî öàð ñòâåí íîìú Ìî ñêîâ ñêà ãî ãî -
ñó äàð ñòâà ñà ìî äåð æàâñòâћ Áëà ãî ÷å ñòè âû õú Öà ðåé, è ïà ñòâî âà òè ïà ñòâó Áëà -
ãî âðó ÷åí íóþ êàêú áëà ãî êðà ñî âè òåëíћ ïðå áëà ã³é ²è ñóñú Ãîñ ïîäü ïî âåëћ, ñâÿ -
òà ãî Ïå òðà Àïî ñòî ëà âî óêàçћ ÿâèâú: Ïå òðå! ïà ñè îâ öû ìîÿ. Ñå ãî ðà äè
ìћðíîñòü íà øà, ïî óñó äåá ñòâî âà í³è è æðå á³î ïðåäћëå í³è âñћõú ñћâåð íû õú
ñòðàíú, ñîâћòîìú âñåÿ Âîñ òî÷ íûÿ Öåð êâå ïðà âî ñëà âíû õú Ïà òð³àð õîâú: Âñå -
ëåí ñêà ãî Êîí ñòàí òè íî ïîë ñêà ãî, Àëåê ñàí äð³é ñêà ãî, Àí ò³î õ³é ñêà ãî æå è ²å ðó -
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 ñà ëèì ñêà ãî, è ìíî ãè õú òà ìî ñó ùè õú àð õ³å ðå åâú, èìó ùå âëàñòü îòú Õðè ñòà
Áî ãà äàí íóþ, ïðà âëå í³å ïà òð³àð øà ïðå ñòî ëà (ÿêî æå ïðåæ äå èìћõú Ê³ åâ ñê³é
è Âñå ðîñ ñ³é ñò³è ìå òðî ïî ëè òè è ïî òîìú ñâÿòћéø³è Ïà òð³àð õè Ìî ñêîâ ñê³è è
âñåÿ Ðîñ ñ³è è ñћâåð íû õú ñòðàíú) íà çè ðà åìú âñÿ êî ãî áëà ãî ÷è í³ÿ è áëà ãî ïðå -
áû âà í³þ ïî ìî ùå ñòâî âà òè âñþ äó äîë æåí ñòâó åìú. Óáî âћäå ùå ìû ïî îá ùè õú
îáè òå ëå õú æè òåë ñòâî è ÷èíú, è äà áû êà êî âû ìè ëè áî íî âû ìè ñëó ÷àè òî ìó îá -
ùå æè òåëü ñòâó ïðå ïÿ ò³ÿ è ïðåä âî äè òå ëþ è áðà ò³è âñÿ êî ãî ñìó ùå í³ÿ íå áû ëî,
âú òîìú îá ùå æè òåë íîìú Ìå æè ãîð ñêîìú ìî íà ñòûðћ, ðà äè îá ùå æè òåë ñòâà
óòâåð æäå í³ÿ, óñòðî è õîìú ñòàâ ðî ïè ã³îíú, ñè åñòü êðå ñòî âî äó æå í³å íà øå ïà -
òð³àð øå ñêîå Âñå ðîñ ñ³é ñêà ãî ïðå ñòî ëà. Ïî íå æå îíûÿ Ê³ åâ ñê³ÿ ìè òðî ïî ë³è
Âñå ðîñ ñ³é ñê³é ïðå ñòîëú, ïðå øåäú âú äðåâ í³ÿ ëћòà èçú Ê³ å âà âî Âëà äè ì³ðú è
îò òó äó âú öàð ñòâóþ ù³é ãðàäú Ìîñ êâó, è óñòðî è ñÿ áëà ãî äà ò³þ Áî æ³ åþ ïà -
òð³àð øå ñê³é Âñå ðîñ ñ³é ñê³é ïðå ñòîëú è âñћõú ñћâåð íû õú ñòðàíú è ïðà âëå í³ -
åìú âñÿ õðè ñò³ àíû âî âñåìú îáëà äà í³è ãî ñó äàð ñòâà Ìî ñêîâ ñêà ãî è ñћâåð íû õú
ñòðà íàõú, ãäћ ëè îáðћòà þò ñÿ íå òî ÷³þ âú Ìà ëîé, Áћëîé è ×åð ìíîé Ðîñ ñ³è è
Ñëà âåí ñêà ãî ÿçû êà, íî è âî èíû õú ãî ñó äàð ñòâàõú è èíûõ ÿçû êîâú ïðà âî ñëà â -
íûÿ íà ðî äè íàø åÿ ìћðíî ñòè ïà òð³àð øó ïðå ñòî ëó ïîä ñóä ñòâåí íû è îðåäћëå -
íû âñåþ Âîñ òî÷ íîþ Öåð êî â³þ ñî áîðíћ òћìæå âî âñћõú ìè òðî ïî ë³ÿ õú è åïè -
ñêî ï³ÿ õú íà øà ìћðíîñòü âëàñòü èìàòü ãäћ ëè áî áëà ãî âî ëè òåë íî óñ òîÿ òè
ñòàâ ðî ïè ã³è íå âîç áðàí íî, ÿêî æå Öàð ñêàÿ êíè ãà áëà ãî ÷å ñòè âû õú öà ðåé
Ëåîíà è Êîí ñòàí òè íà òèò ëà 3 ÿâ ñòâó åòú: âñћõú ìè òðî ïî ë³é è åïè ñêî ï³é, ìî -
íà ñòû ðåé æå è öåð êâåé ïðî ìûñëú è ïî ïå ÷å í³å, åùå æå ñêóäú è îñ óæ äå í³å è
áåç âè íî âå í³å ñâîé ñòâåí íî ìó Ïà òð³àð õó âîç ëå æèòú, è ñòàâ ðî ïè ã³è äà âà òè; è
åæå àùå òîé îïðåäћëèòú ïî ìè òðî ïî ë³ÿìú è åïè ñêî ï³ÿìú, ìè òðî ïî ëè òîìú
æå è åïè ñêî ïîìú, ñåé õðà íèò ñÿ ÷èíú è âëàñòü; íî è êíè ãà Ìà òa å å âû õú ñî ÷è -
íå í³é ñî áðàí íàÿ ïðà âè ëà ñî ñòà âà èëè ñòè õ³é ïèñ ìå íå 5 ãëà âû 11: Ïà òð³àð õó
âî ñâî åé îïðåäћëåí íîé ñòðàíћ ñâîè ìè ìè òðî ïî ëè òû ïî ñòà âëÿ òè ñÿ, ñó äè òè
æå îíûÿ è ïî áî æå ñòâåí íûìú èñ ïðà âëÿ òè ïðà âè ëîìú, âîç ãëà øå í³å æå è ïî -
ìÿ íî âå í³å èìћòè ñâîå ãî èìå íå îòú âñћõú àð õ³å ðå åâú, èæå âú åãî îáëà ñòè
ñòðî åí³ÿ ñóòü; ñå ãî ðà äè è êðå ñòî âî äðó æå í³ÿ ïî ñû ëà åòú âú òå åïàð õ³è, è ïðè -
÷åò íè êîâú îòú íè õú âçå ìëåòú, èõ æå õî ùåòú; íà øà æå ìћðíîñòü îñîáíћ òóþ
îáè òåëü ïðè çè ðàþ ùå, âú òðå áî âà í³å è ñî çè äà í³å ìíî ãàÿ ïî äàÿí³ÿ òà ìî ñî òâî -
ðè õîìú, íûíћ æå áëà ãî âî ëèõîìú è íà ñòîÿ ù³é õðàìú Âñå öà ðþ Õðè ñòó Ãîñ ïî -
äó ²è ñó ñó Áî ãîëћïíà ãî Åãî Ïðå îá ðà æå í³ÿ íî âî êà ìåí íûé èçú íàø åÿ êàç íû
ñîç äà òè. Ïðè ñåìú ÷ðåçú ñ³þ íà øó ãðà ìî òó ïðî øå í³å òâî ðþ ïî ìíћ áó äóù ûìú
ñâÿòћèøèìú Ìî ñêîâ ñêèìú Âñå ðîñ ñ³é ñêèìú æå è ñћâåð íû õú ñòðàíú Ïà òð³àð -
õîìú, áðà ò³è ìî åé, ðà äè ìè ëî ñòè Âñå äåð æè òå ëÿ Áî ãà, òîé Ìå æè ãîð ñêîé ìî -
íà ñòûðü äà èìћþòú âî ñâî åìú áëà ãî ñëî âå í³è è ìè ëî ñòè âîìú ïðèçðћí³è, âî
åæå áû îá ùà ãî æèò ³ÿ ÷èíú è èç ðÿä ñòâî âñå êî íå÷ íî èõú àð õ³å ðåé ñêèìú íà -
áëþ äå í³ åìú âú íåìú õðà íèë ñÿ íå ïî ðóø íî; êú ñå ìó è òðå áî âà í³ÿ îáè òàþ ùåé
áðà ò³è âî èìÿ Ãîñ ïîä íå íà ïè ùó è îäåæ äó èëè íà êîå-ëè áî äћëî íóæ íîå ïî
âîç ìîæ íî ñòè ìè ëî ñåð äî, ìî ëþ, äà äàð ñòâó þòú; è îò ñåëћ âú áó äó ùàÿ âðå ìå -
íà îíûé ìî íà ñòûðü äà èìå íó åò ñÿ ñòàâ ðî ïè ã³îíú ïà òð³àð ø³é Ìî ñêîâ ñê³é; è
íè êòî âú òîé îáè òå ëè âëà ñòè, êðîìћ íà øåé ìћðíî ñòè áëà ãî ñëî âå í³ÿ, àð õ³å -
ðåè, àð õè ìàí äðè òû æå è èãó ìå íû è âñÿ êà ãî ÷èíî íà ÷à ë³ÿ ëþ äè äà íå èìћþòú
è íå óïðà âëÿ þòú, è íè êòî èçú ìî íà ñòû ðÿ íè ê³ è õú âå ùåé êú ñåáћ âú ïðè ñâî å -
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í³è äà íå âçå ìåòú; è ÷òî êú ìî íà ñòû ðþ òî ìó ãðóí òû, çå ìëè, ëћñû, è ðûá íûå
ëî âëè, è ñћííûÿ ïî êî ñû è âñÿ ê³ÿ óãî äüÿ ñóòü, ïî äðåâ íèìú óòâåð äè òåë íûìú
äàí íûìú è íûíћøíèìú ïèñ ìàìú è ãðàì ìà òàìú, íè êòî äà íå âëàäћåòú è íå ïî -
õè ùà åòú; âú öåð êîâ íîìú æå ïћí³è âú ïðî øå í³è ìî ëè òåë íîìú, ïî íàø åÿ
ìћðíî ñòè èìå íè, äà âîç íî ñÿòú è Ê³ åâ ñêà ãî ìè òðî ïî ëè òà èìÿ, êòî áó äåòú, è
ìî ëèò ñòâó þòú çà íå ãî, ÿêî çà áëà ãîäћòå ëÿ, è ïî ÷è òà þòú ÿêî àð õ³å ðåÿ òîÿ
ñòðà íû; îí æå âú òîé îáè òå ëè íè êîå ãî ïðà âëå í³ÿ äà íå ñòÿ æåòú, òà ìî áî æè -
âó ùèìú ìî íà õîìú áëà ãî ñëî âå í³å íà øà ìћðíîñòü äà åìú; âïðåäü äà èç áè ðà þòú
èãó ìå íà áðà òèåþ, ïî ïðåä âàð øå ìó îá ùå æè òåë ñòâà ÷è íó, îá ùèìú ñî âå òîìú;
è àùå êîå ïðè êëþ ÷èò ñÿ íåñ ïî ñî á³å êú íàìú ïð³ћõà òè âú öàð ñòâóþ ùèé ãðàäú,
òî ïî íà øå ìó óêà çó è Ê³ åâ ñê³é ìè òðî ïî ëèòú èãó ìå íà èìú äà ïî ñòà âèòú, êî ãî
èç áå ðóòú; íî è ïî ïðî øå í³þ èõú êòî óäî ñòî èò ñÿ èçú áðà ò³è, êú íèìú âú ìî -
íà ñòûðü ïî ñâÿ ùà òè âî ³å ðî ìî íà õè è ä³ à êî íû Ê³ åâ ñêî ìó ìè òðî ïî ëè òó, êòî áó -
äåòú ïî âåëћõîìú; èãó ìåíú æå òî ãî Ìå æè ãîð ñêà ãî ìî íà ñòû ðÿ âú ïðè ëè÷ íàÿ
òîð æå ñòâåí íàÿ ïðàç äíå ñòâà è ðà äè êîå ãî ñî ãëà ñ³ÿ áëà ãîäћÿí³é öåð êâî íû õú,
âú Ê³ åâú êú ìè òðî ïî ëè òó äà ïð³ћçæà åòú.

Àùå æå êòî îòú äó õîâ íà ãî ÷è íà èëè îòú ì³ð ñêà ãî ñà íà ñå ìó íàø åÿ ìћðíî -
ñòè óñó äè òåë íî ìó ïî ñòà íî âëå í³þ è ïî âåëћí³þ âîñ ïðî òè âèò ñÿ, è òó ñâÿ òóþ
îá ùå æè òåë íóþ îáè òåëü îáè æà òè ÷ћìú ëè áî áóäћòú, è îá ùå æè òåë íûé ÷èíú
ðà çî ðÿ òè è îòúè ìà òè ìî íà ñòûð ñê³ÿ âå ùè èëè ñè ëîþ óïðà âëÿ òè: è òî ìó îòú
âñåÿ ñâÿ òûÿ Öåð êâå Ïðà âî ñëà âíûÿ íћñòü áëà ãî ñëî âå í³ÿ; è àùå îòú òî ãî íå
ïå ðå ñòà íåòú, èëè ïî õè ùå íà ãî ìî íà ñòûð ñêà ãî âú ìî íà ñòûðü íå îò äàñòú, íå
âîçúè ìåћòú è ïðî ùå í³ÿ íèãäћæå, è îòå ÷å ñêîé è çà êîííћé êëÿòâћ Öåð êî â³þ
ïîä ïà äåòú íåðћøè ìî: èáî íà òà êî âîå òâåð æå í³å òîÿ îáè òå ëè èãó ìå íó è áðà -
ò³è è ïðåæ äå ñå ãî äà äå ñòàâ ðî ïè ã³îíú èìú âú áûò íî ñòè òà ìî ñâÿòћéø³é ²å ðó -
ñà ëèì ñê³é Ïà òð³àð õú Aå î ôàíú è âñåÿ Ïà ëå ñòè íû, ñú ïî çâî ëå í³ åìú ïðî ÷è õú
Âîñ òî÷ íûÿ Öåð êâå Ïà òð³àð õîâú: âñå ëåí ñêà ãî Êîí ñòàí òè íî ïîë ñêà ãî, Àëåê -
ñàí äð³é ñêà ãî æå è Àí ò³î õ³é ñêà ãî, ÿêî æå åãî ãðàì ìà òà, íà õàð ò³è ïè ñàí íàÿ, çà
ðó êè åãî ïîä ïè ñà í³ åìú è çà ïå ÷à ò³þ, ñâèäћòåë ñòâó åòú, ì³ ðîç äà í³ÿ 7128 ëћòà;
òà êîæ äå è ïðåæ äå òî ãî íà âî äðó æå í³å ñòàâ ðî ïè ã³è äà äå èìú ãðàì ìà òó, çà
ïîä ïè ñà í³ åìú ðó êè è ïå ÷à ò³þ, Ìà òa åé, àð õ³å ïè ñêîïú Ìèð ëè ê³é ñê³é, åê çàð õú
âå ëè ê³ÿ Öåð êâå Êîí ñòàí òè íÿ ãðà äà Íî âà ãî Ðè ìà, âú ëћòî ìè ðîç äà í³ÿ 7118;
íî è âú ëћòî îòú âî ïëî ùå í³ÿ ïðåä âå÷ íà ãî Åäè íî ðîä íà ãî Ñëî âà Áî æ³ÿ Ãîñ ïî -
äà íà øå ãî ²è ñó ñà Õðè ñòà 1617, ²î àñà ôú, àð õ³å ïè ñêîïú Ìà íåì âà ñ³é ñê³é, åê çàð -
õú âñå ãî Ïå ëî ïî íè ñà è ìћñòî Ïà òðèàð õà ²å ðó ñà ëèì ñêà ãî ñî äåð æà ù³é, ïðè -
ñóò ñòâî âà âûé âî Ëâîâћ ãðàäћ ïà òð³àð øåþ âî ëåþ, äà äå òî ìóæ äå Ìå æè ãîð -
ñêî ìó ìî íà ñòû ðþ, çà ïîä ïè ñà í³ åìú ðó êè ñâî åÿ ³ ïå ÷à ò³þ, ãðàì ìà òó íà õàð ò³è
ïèñ ìå íû Ãðå ÷å ñêè íà âî äðó æå í³å ïà òðû àð ø³ÿ ñòàâ ðî ïè ã³è. Òћìæå è íà øà
ìћðíîñòü íà è ïà ÷å òà êî âî ìó äћëó âîçú ó ñåðä ñòâî âà õîìú ó÷è íè òè âú òîé
ñâÿòћé îáè òå ëè âú ñâîé ñòâåííћé íàìú ïàñòâћ íà øó ñòàâ ðî ïè ã³þ ïà òð³àð øóþ,
ÿêî äà íè êòî æå ñìћåòú èõú ìî íà øå ñêî ãî îá ùà ãî æèò ³ÿ èëè ÷è íó ÷ћìú ëè -
áî íå ïî äîáíћ ðà çî ðÿ òè, èëè êà êèìú ëè áî ñìû øëå í³ åìú ìî íà ñòûð ñêîå îòúè -
ìà òè ÷òî: íà ñ³å áî ïî äâèã íó âûé ñÿ âñÿ êú ïð³ èìåòú êëÿò âó è íå áëà ãî ñëî âå í³å
Áî æ³å. Áëà ãî ñëî âëÿåìú æå òà ìî æè âó ù³ÿ èãó ìå íà ñú áðà ò³åþ, äà îáè òà þòú
âî ñâÿòћé îáè òå ëè áëà ãî ÷èí íî âî âñÿ êîìú âîç äåð æà í³è, è ìî íà ñòûð ñêîå îá -
ùå æè òåë ñòâà ïî ñëó øà í³å äà õðà íÿòú íåëћñòíћ áåçú ðîï òà í³ÿ, è ñîâћòó þòú î
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óïðà âëå í³è ñî áîðíћ; ðà äè æå âñÿ êè õú äћëú, ïî îáûê íî âå íèþ îá ùè õú îáè òå -
ëåé, äà èç áè ðà þòú ñòàð öåâú ñî áîð íû õú 12, èëè êî ëè êî ïî òðåá íî, è âú ìîë -
÷à í³è, ÿêî æå ïî äà áà åòú ìî íà õîìú, äà ïðå áû âà þòú, ÷å ãî ðà äè îòú ïðå áëà ãà -
ãî Áî ãà, Òâîð öà âñћõú, ïð³ è ìóòú íå ó âÿ äàþ ù³ÿ ñëà âû æèç íåí íûé âћíåöú è
ïðèñ íî ñó ùóþ ðà äîñòü ñî âñћìè ñâÿ òû ìè, è íàø åÿ ìћðíî ñòè áëà ãî ñëî âå í³å
âñåã äà ñú íè ìè äà áó äåòú. Àìèíü. Ñå ãî ðà äè âú ïðåä âàð øàÿ âðå ìå íà, âî óê ðå ï -
ëå í³å òîé ñâÿòћé îáè òå ëè íàø åÿ ìћðíî ñòè ñòàâ ðî ï³ ã³è, äà äå ñÿ ñ³ÿ íà øà ãðàì -
ìà òà çà íàä ïè ñà í³ åìú ðó êè íàø åÿ; êú íåé æå è ïå ÷àòü ïðè ëî æè ñÿ.

Ïè ñà ñÿ âú öàð ñòâóþ ùåìú âå ëè êîìú ãðàäћ Ìîñêâћ ì³ ðîç äà í³ÿ 7195 ëћòà,
îòú Ñïà ñè òåë íà ãî æå âî ïëî ùå í³ÿ Áî ãà Ñëî âà ²è ñó ñà Õðè ñòà 1687, èí äèê ò³ î -
íà 10-ãî, ìћñÿ öà Ôåâ ðóà ð³ÿ 28-ãî äíÿ.

Ó ïîä ëèí íîé ãðàì ìà òû âíà ÷àëћ ïðè ïè ñà íî òà êî: ²î à êèìú, ìè ëî ñò³þ Áî -
æ³ åþ Ïà òð³àð õú Ìî ñêîâ ñê³é è âñåà Ðîñ ñ³è è âñћõú ñћâåð íû õú ñòðàíú.

Ó òîé æå ãðàì ìà òû íà çà äè ïè øåòú òà êî:
Àä ð³ àíú, ìè ëî ñò³þ Áî æ³ åþ Ïà òð³àð õú öàð ñòâóþ ùà ãî âå ëè êà ãî ãðà äà

Ìîñ êâû è âñåÿ Ðîñ ñ³è è âñå õú ñћâåð íû õú ñòðàíú.
Ó îíîé æå ãðàì ìà òû ïà òð³àð øà ïå ÷àòü êðàñ íàÿ.

Опу блі ко ва но: Опи са ние до ку мен тов и дел, хра ня щих ся в Ар хи ве 
Свя тей ше го Пра ви тель ствую ще го Си но да. – СПб., 1868. – Т. І. (1542–
1721). – При ло же ния. – № ХХХVІ ІІ. – Стб. ССССХХХVI0ССССХLII.

№ 2
1688, бе рез ня 5. – Гра мо та Мо сков сько го па тріар ха Іо а ки ма Ки є -

во"Ме жи гір сь ко му мо на сти рю про під твер джен ня став ро пі гії, під по ряд -
ку ван ня йо му цер кви За по розь ко го Війсь ка і забо ро ну Ки їв ським ми -
тро по ли там втру ча ти ся у спра ви за по розь кої цер кви.

ЦДІ АК України. – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 204.
Опу блі ко ва но: Скаль ков ський А.О. Іс то рія Но вої Сі чі, або 

остан ньо го Ко ша За по розь ко го. – Дні про пе тров ськ, 1994. –
До дат ки. – С. 6180621; Ар хів Ко ша Но вої За по розь кої Сі чі: 

Кор пус до ку мен тів. 1734–1775. – К., 1998. – Т. 1. – С. 1050107.

№ 3
1703, лю то го 12. – Цар сь ка гра мо та Ки їв сько му ми тро по ли ту Вар ла а -

му Яс инсь ко му про під по ряд ку ван ня йо го вла ді Ки є во"Ме жи гір сь ко го
мо на сти ря 

Áæèåþ ìëòèþ jò ïðå ñâåòëћéøàãj ³ äåð æàâíћéøàãj Âå ëè êî ãî Ãä~ðÿ Öðÿ
³ Âå ëè êî ãî Êíçÿ Ïå òðà Àëårћåâè ÷à Âñåà Âå ëè ê³ÿ ³ Ìà ëûÿ è Áћëûÿ Ðî ñ³è Ñà -
ìî äåðæ öà è ìíî ãèõ Ãäðñòâú è çå ìåëü âîñ òî÷ íûõ è çà ïàä íû õú è ñћâåð íûõ
î÷è ÷à è äћäè ÷à ³ íàñëћäíè êà è Ãäðÿ ³ îáëà àäà òå ëÿ Íøåãj Öðñêî ãî Âå ëè ÷å -
ñòâà áãî ìîë öó Ïðå îñâùåííjìó Âàð ëà àìó ßñ èíñêjìó ìè òðî ïî ë³ òó Ê³ åâ ñêî -
ìó Ãà ëèöêjìó ³ Ìà ëûÿ Ðî ñ³è Íøå Öðñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà ìëòèâj ñëjâj;

Íàìú Âå ëè êî ìó Ãäðþ Íøå ìó Öðñêî ìó Âå ëè ÷å ñòâó èçâћñòíî ó÷è íè ëîñ ïî
äî íî øå íèþ Áãî ìîë öà íøå ãî Ïðå îñâùåí íî ãî Ñòå a à íà ìè òðî ïî ëè òà ðå çàí -
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ñêî ãî è ìó ðîì ñêî ãî, ÷òî ê¿åâ ñêîãj Ìå æ³ãjðñêîãj ìíòðÿ ³ãó ìåí è áðà òèÿ
èìћþòú ê òåáћ áãjìîë öó íøå ìó ïðî ò³â íîñòü è íå ïî ñëó øà íèå ÿâ ëÿÿ ñå áÿ
ñòàâ ðî ï³ ã³è ïà òð³àð øåé, ïðå ñòîë æå Ê³ åâñêjé ìè òðî ïî ë³è óíè ÷è æàÿ. È Ìû
Âå ëè ê³é Ãä~ðü Íøå Öðñêîå Âå ëè ÷å ñòâî óêà çà ëè Ìå æè ãîð ñêî ãî ìíòðÿ èãó ìå -
íó è âñåé áðà ò³è â íàä ëå æà ùè õú ïî âåäћíèÿ õú è âî âñÿ êèõ äõîâ íûõ äћëåõ
áûòü â ïî ñëó øà í³è ³ âî âñÿêjì ïî âè íî âå í³è ó òå áÿ áãî ìîë öà íøå ãî Ïðå -
îñâùåí íîãj ìè òðî ïî ëè òà ³ ïî òåáћ ó èíûõ âïðåä áó äó ùèõ ìè òðî ïî ëè òîâú ê³ -
åâ ñêèõ, ïîíћæå ííћ â íøåìú Âå ëè êî ãî Ãä~ðÿ Öðñòâóþ ùåìú ãðàäћ Ìîñêâћ
ñâòћéøàãj ïà òðèàð õà íћòú, è òî ãî Ìå æè ãîð ñêî ãî ìíòðÿ èãó ìå íó è áðà ò³è
êðîìћ òå áÿ áãjìîë öà íøåãj ³ èíû õú âïðåä áó äó ùèõ ê³ åâ ñêè õú ìè òðî ïî ëè -
òîâ íè êî ìó èíûìú ïî ñëó øà í³ÿ îò äà âàòü íå íàëћæ¿òú. ² â íøåé Öðñêî ãî Âå ëè -
÷å ñòâà ãðà ìî òå, òî ãî Ìå æè ãîð ñêî ãî ìíòðÿ ê èãó ìå íó Aå î äîñ èþ Âà ñêîâ ñêî -
ìó ç áðà òèåþ î òjìú ïè ñà íî; ³ òåáћ íøå ãî Öðñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà Áãî ìîë öó
Ïðå îñâùå íî ìó Âàð ëà àìó ßñ èíñêjìó ìè òðî ïî ëè òó Ê¿åâ ñêî ìó ³ Ãà ëèö êî ìó ³
Ìà ëûÿ Ðî ñ³è î ñåì íøú Öðñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà Óêàçú âћäàòü. È ÷è íèòü ïî ñå -
ìó íøå ìó Âå ëè êî ãî Ãä~ðÿ, íøåãj Öðñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà Óêà çó, Ïè ñàíú
Ãäðñòâèÿ íøå ãî âî äâîðћ â öðñòâóþ ùåìú Âå ëè öåìú Ãðà äå Ìîñêâћ ëћòà îò
ðæñòâà Õðòî âà àgã ãî [1703] ìñöà Aå âðà ëÿ â³ ãî [12] äíÿ Ãäðòâî âà íèz íøå ãî
êà ãî [21] Ãî äó.

КПЛ0А0332, арк. 1.

№ 4
1703, лю то го 12. – Цар сь ка гра мо та ігу ме ну Фео дос ію Ва сков сько му

про під по ряд ку ван ня Ки є во"Ме жи гір сь ко го мо на сти ря вла ді ки їв сько го
ми тро по ли та Вар ла ама Яс инсь ко го

Áæèåþ ìëòèþ jò ïðå ñâåòëћéøàãj ³ äåð æàâíћéøàãj Âå ëè êî ãî Ãäðÿ Öðÿ
³ Âå ëè êî ãî Êíçÿ Ïå òðà Àëårћåâè ÷à Âñåà Âå ëè ê³ÿ ³ Ìà ëûÿ è Áћëûÿ Ðî ñ³è Ñà -
ìî äåðæ öà è ìíî ãèõ Ãäðñòâú è çå ìåëü âîñ òî÷ íûõ è çà ïàä íû õú è ñћâåð íûõ
î÷è ÷à è äћäè ÷à ³ íàñëћäíè êà è Ãäðÿ ³ îáëà àäà òå ëÿ Íøåãj Öðñêî ãî Âå ëè ÷å -
ñòâà Áãî ìîë öó Ñïñêî ãî Ìå æè ãîðñêjãî ìíòðÿ ³ãó ìå íó Aå î äîñ èþ Âà ñêîâ ñêî -
ìó ç áðà òèåþ, Íøå Öðñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà ìëòè âîå ñëjâî;

Íàìú Âå ëè êî ìó Ãäðþ Íøå ìó Öðñêî ìó Âå ëè ÷å ñòâó èçâћñòíî ó÷è íè ëîñ ïî
äî íî øå íèþ Áãî ìîë öà íøå ãî Ïðå îñâùåí íî ãî Ñòå a à íà ìè òðî ïî ëè òà ðå çàí -
ñêî ãî è ìó ðîì ñêî ãî, ÷òî òû áãî ìî ëåöú íøú ³ âñћ Ìћæè ãîð ñêî ãî ìí~òðÿ Áðà -
òèÿ, èìћþòú ê Áãî ìîë öó íøå ìó ê ïðå îñâùåí íî ìó Âàð ëà àìó ßñ èíñêjìó ìè -
òðî ïî ëè òó Ê³ åâ ñêî ìó ³ Ãà ëèöêjìó ³ Ìà ëûÿ Ðî ñ³è ïðî òèâ íîñòü ³ íå ïî ñëó øà -
íèå, ÿâ ëÿÿ ñå áÿ ñòàâðjïè ã³è ïà òðèàð øåé. Ïðå ñòîë æå Ê¿åâ ñêîé ìè òðî ïî ë³è
óíè ÷è æàz; è ìû Âå ëè ê³é Ãä~ðü í~øå Öðñêîå Âå ëè ÷åñòâj, óêà çà ëè òåáћ Áãî -
ìîë öó íøå ìó ³ âñåé áðà ò³è â íà ëå æà ùèõ ïî âåäћíèÿõ, è âî âñÿ êèõ äõjâíûõ
äћëåõ áûòü â ïî ñëó øà í³è ³ âî âñÿêjì ïî âè íî âå í³è. Ó íåãj Áãî ìîë öà íøå ãî
ïðå îñâùåí íî ãî ìè òðî ïî ë³ òà ³ ïî íåìú ó èíûõ âïðåä áó äó ùèõ ìè òðî ïî ëèòjâ
ê³ åâ ñêèõ, ïî íå æå ííћ â íøåìú Âå ëè êî ãî Ãä~ðÿ Öðñòâóþ ùåìú ãðàäћ Ìîñêâћ
ñâòћéøàãj ïà òðèàð õà íћòú; ³ âàìú ³ãó ìå íó ³ áðà ò³è êðîìћ ê¿åâ ñêèõ ìè òðî ïî -
ëèòjâú íè êî ìó ³íûìú ïî ñëó øåí ñòâà îò äà âàòü íå íà ëå æèòú, ³ â íøåé
Öðñêîãj Âå ëè ÷å ñòâà Ãðà ìî òå ê íå ìó ïðå îñ âÿ ùåí íî ìó ìè òðî ïî ë¿ òó î òjìú
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ïè ñàíj; è òåáћ íøåãj Öðñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà Áãî ìîë öó Atî äîñ èþ Âà ñêîâ ñêî -
ìó ç áðà òèåþ ñåé íøú Öðñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà óêàçú âћäàòü è áãî ìîë öó íøå ìó
ïðå îñâùåí íî ìó Âàð ëà àìó ßñ èíñêjìó ìè òðî ïî ë¿ òó Ê¿åâ ñêî ìó ³ Ãà ëèö êî ìó ³
Ìà ëûÿ Ðî ñ³è â íàä ëå æà ùèõ ïî âåäћíèÿõ ³ â äõîâ íû õú ³ â ðîñ ïðàâ íûõ äћëåõ
îò äà âàòü ïî ñëó øà íèå, êàêú ³ ïðî ÷èå êè åâ ñêèå ìíòðè. Åãî áãî ìîë öà íøå ãî
ïðå îñ âÿ ùåí íî ãî ìè òðî ïî ë¿ òè Åïàð õ¿è ïî ñëó øà íèå îò äà þòú; ïè ñàíú
Ãäðñòâèÿ íøå ãî âî äâîðћ â öðñòâóþ ùåìú Âå ëè öåìú Ãðà äå Ìîñêâћ ëћòà îò
ðæñòâà Õðòî âà àgã ãî [1703] ìñöà Aå âðà ëÿ â³ ãî [12] äíÿ Ãäðòâî âà íèz íøå ãî
êà ãî [21] Ãî äó;

КПЛ0А0117, арк. 1.

№ 5
1710, бе рез ня 11. – Жа лу ва на гра мо та ца ря Пе тра на утвер джен ня

ар хі ман дрії та під твер джен ня став ро пі гії у Ки є во"Ме жи гір сь ко му мо на -
сти рі

Áî æ³ åþ ïîñïћøå ñòâóþ ùåþ ìè ëî ñò³þ ìû ïðåñâћòëћéø³é è äåð æàâíћéø³é
Âå ëè ê³é Öàðü è Âå ëè ê³é Êíÿçü Ïåòðú Àëåêñћåâè÷ü, âñåà Âå ëè ê³ÿ è Ìà ëûÿ è
Áћëûÿ Ðî ñ³è Ñà ìî äåð æåöú (è ïðî÷. ñëå äó åòú ïîë íûé òè òóëú)

Íà øå Öàð ñêîå Âå ëè ÷å ñòâî ïî æà ëî âà ëè Ê³ åâ ñêà ãî Ìå æè ãîð ñêî ãî ìî íà -
ñòû ðÿ àð õè ìàí äðè òà Èðî ä³î íà Æó ðà õîâ ñêà ãî, âåëћëè åìó äàòü ñ³þ íà øó, Âå -
ëè êà ãî Ãî ñó äà ðÿ íà øå ãî Öàð ñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà, æà ëî âàí íóþ ãðà ìî òó äëÿ òî -
ãî: ñå ãî íà ñòîÿ ùå ãî 1710 ãî äó Ôå âðà ëÿ âú 4 äåíü íàìú, Âå ëè êî ìó Ãî ñó äà ðþ
íà øå ìó Öàð ñêî ìó Âå ëè ÷å ñòâó áèëú ÷å ëîìú îíú, àð õè ìàí äðèòú Èðî ä³îíú,
äà áû ìû, Âå ëè ê³é Ãî ñó äàðü Íà øå Öàð ñêîå Âå ëè ÷å ñòâî, ïî æà ëî âà ëè åâî,
âåëћëè åìó íà íî âîó ÷è íåí íóþ Ìå æè ãîð ñêà ãî ìî íà ñòû ðÿ àð õè ìàí äð³þ äàòü
íà øó, Âå ëè êî ãî Ãî ñó äà ðÿ íà øó Öàð ñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà, æà ëî âàí íóþ ãðà ìî òó;
à âú ïðî øëîìú 1708 ãî äó Äå êà áðÿ âú 23 äåíü, ïî íà øå ìó, Âå ëè êî ãî Ãî ñó äà -
ðÿ íà øå ãî Öàð ñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà, óêà çó èçú íà øåé Ãî ñó äàð ñòâåí íîé Ïî ñîë -
ñêîé ïî õîä íîé Êàí öå ëÿ ð³è ïè ñà íî êú áî ãî ìîë öó íà øå ìó ïðå îñ âÿ ùåí íî ìó
²î àñà ôó Êðî êîâ ñêî ìó, ìè òðî ïî ëè òó Ê³ åâ ñêî ìó, Ãà ëèö êî ìó è Ìà ëûÿ Ðî ñ³è,
÷òî îíú, Èðî ä³îíú Æó ðà êîâ ñê³é, áó äó ÷è òîã äà íàìћñòíè êîìú ìî íà ñòû ðÿ
Ìå æè ãîð ñêî ãî, ћçäÿ íà Çà ïî ðîæüå, ïî êà çàëú íàìú Âå ëè êî ìó Ãî ñó äà ðþ íà -
øå ìó Öàð ñêî ìó Âå ëè ÷å ñòâó, âћðíîñòü ñâîþ, ÿêî ðåâ íè òåëü î ïðà âî ñëà â³è è
âћðû íà øåé ñâÿ òîé; òî ãî ðà äè çà äî ñòîé íà ïðè÷ òåíú àð õè ìàí äðè òîìú âî îáè -
òå ëè Ìå æè ãîð ñêîé åìó áû òè, è ÷òî îíú îòú íå ãî, áî ãî ìîë öà íà øå ãî ïðå îñ -
âÿ ùåí íî ãî ìè òðî ïî ëè òà, íà òîòú àð õè ìàí äðè ÷å ñê³é ÷èíú ïî îáûê íî âå í³þ
ïî ñòà âëåíú áûëú; à âú ëè ñòó áî ãî ìîë öà íà øå ãî ïðå îñ âÿ ùåí íî ãî ²î àñà ôà
Êðî êîâ ñêî ãî, ìè òðî ïî ëè òà Ê³ åâ ñêî ãî, äàí íîìú åìó, àð õè ìàí äðè òó Èðî ä³î íó,
âú Ãëó õîâ  ћ âú ïðî øëîìú 1709 ãî äó ãåí âà ðÿ âú 6 äåíü, íà ïè ñà íî: èçâћñíî òâî -
ðèòü âñћìú ³å ðî ìî íà õîìú, ³å ðî ä³ àêî íîìú è âñå ìó îá ùå æè òåë íî Ñïà ñêî ãî
Ìå æè ãîð ñêî ãî ìî íà ñòû ðÿ ìî íà øå ñòâó, ÷òî îòåöú Èðî ä³îíú Æó ðà êîâ ñê³é
îòú óñû íî âëå í³ÿ ñâîå ãî âú òîé îáè òå ëè ñâÿ òîé Ìå æè ãîð ñêîé ðàç ëè÷ íûå ïðî -
õî äÿ ïî ñëó øà í³ÿ ìíî ãî ïî òðó äèë ñÿ; à íûíћ ïî óêà çó íà øå ãî Öàð ñêî ãî Âå ëè -
÷å ñòâà çà ñëóæ áó åãî, íà Çà ïî ðîæüћ ïî êà çàí íóþ, ïî æà ëî âàíú îíú, è óñòà íî â -
ëå íà âî îáè òå ëè Ìå æè ãîð ñêîé Ê³ åâ ñêîé âî áëà ãîëћï³å ìћñòà ñâÿ òî ãî âíîâü
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àð õè ìàí äð³ÿ; è ïî âè íó ÿ ñÿ òî ìó íà øå ìó Öàð ñêî ãî Âå ëè ÷å ñòâà óêà çó, îíú, áî -
ãî ìî ëåöú íàøú Ïðå îñ âÿ ùåí íûé ìè òðî ïî ëèòú, åâî, Èðî ä³î íà, âî àð õè ìàí ä -
ðè òû òîé ñâÿ òîé îáè òå ëè Ìå æè ãîð ñêîé áëà ãî ñëî âèëú; âñè óáî áðà ò³ÿ äà ïî -
âè íó þò ñÿ åìó, îò öó Èðî ä³î íó, è ïî êî ðÿ þò ñÿ, ÿêî åäè íî ìó îòú íà ñòàâ íè êú; à
îíú, íî âîèç áðàí íûé è îñ âÿ ùåí íûé àð õè ìàí äðèòú Ìå æè ãîð ñêèé, äà æè òåë -
ñòâó åòú âî îá ðàçú è ïî äî á³å âñåé î Õðèñòћ áðà ò³è ñâî åé, àêè ñâћòèëü íè êú, ãî ðÿ
áëà ãî íðà â³åìú è ñâћòÿé îá ðà çîìú äîá ðîäћòå ëåé. À âú ãðà ìî òàõú, äàí íû õú âú
òîòú Ìå æè ãîð ñêîé ìî íà ñòûðü, ñâÿòћéøè õú è áëà æåííћéøè õú Ïà òð³àð õîâú
íà ïè ñà íî – ²î àñà ôà, åê çàð õà ²å ðî ñà ëèì ñêà ãî Ïà òð³àð õà, 1617 ãî äó Ìàð òà 15
÷è ñëà: âíћ ãðà äà Ê³ å âà çà äâћ ìè ëè ìî íà ñòûðü Ïðå î áà æå í³ÿ Ãîñ ïîä íÿ Ìå æè -
ãîð ñêîé, âú íåìú îá ðå òà þò ñÿ ìî íà õè èñêî íè, îòú íûíћ è âú ïðî ÷³å âðå ìÿ íà
îòú âñћõú íàç âà òèñü è èìÿ íî âà òèñü ñòàâ ðî ïè ã³åþ ïà òð³àð øåþ äà áó äåòú âî
âñÿ âћêè, à îòú ïðî òèâ ëÿ åìà ãî è ïðå ðå êà å ìà ãî ñâÿ ùåí íî ãî è ì³ð ñêà ãî ÷è íà
âî èç âåð æå í³å íå ïðî ùåí íîå è ïðî êëÿ òîå íå ðàçðћøå í³å âћ÷íîå îòú Áî ãà äà
áó äåòú; íå âðå äè ìîå, íå ïî ðà áî òà íî è íå ïî ïè ðà íî îòú âñÿ êî ãî ëè öà èëè ïà -
òð³àð øå ñêà ãî åê çàð õà èëè èíî ãî îòú êî ãî ëþä ñêà ãî äà áó äåòú ïîäú óïðà âëå -
í³ åìú è ïðèçðћí³ åìú æè âó ùè õú âú íåìú èãó ìå íîâú è áðà ò³è; Aå î äî ñ³ÿ, Ïà -
òð³àð õà ²å ðó ñà ëèì ñêà ãî, 1620 ãî äó ²þ ëÿ 10 äíÿ, ÷òî çà ïðî øå í³ åìú Ïðå îá ðà -
æåí ñêà ãî Ìå æè ãîð ñêà ãî ìî íà ñòû ðÿ èãó ìå íà è áðà ò³è, âëà ñò³þ ñâî åþ ñåé
ñòàâ ðî ïè ãèîíú óñòðî è õîìú, è âñћìú çà ïîâћäà åìú, äà áû ñåé ìî íà ñòûðü îò íûíћ
è âú ïðî ÷àÿ îòú âñћõú íà ðè öàë ñÿ è èìÿ íî âàë ñÿ ñòàâ ðî ïè ã³îíú ïà òð³àð øå -
ñê³é, è áëà æåí íû õú òðå õú Ïà òð³àð õîâú è îòú íè õú âú âћêú âñÿ êú íè îòú åäè -
íî ãî ïðî òèâ ëÿ åìà èëè âîç ìó ùà å ìà, ñâÿ ùåí íî ãî èëè ì³ð ñêà ãî ÷è íà, ïîäú çà -
ïðå ùå í³ åìú íå ïðî ùå íûìú è îò ëó ÷å í³ åìú íå ðó øè ìûìú, âћ÷íûìú îòú Áî ãà,
íî äà áó äåòú íå ðó øèìú è íå ïî ðà áî ùåíú è íå ïî ïè ðàíú îòú âñÿ êà ãî ëè öà, è
ïîäú ñòðî å í³ åìú è ïîñћùå í³ åìú îá ùå æè òåë ñòâóþ ùè õú âú íåìú áëà ãî ñëî âå -
í³ åìú ñà ìî ãî ñâћòåé øà ãî ïðå ñòî ëà ïà òð³àð øà Êîí ñòàí òè íî ïîë ñêà ãî äî êîí -
÷è íû æè âî òà ñâîå ãî íå èç ìåí íî; ²î à êè ìà, Ïà òð³àð õà Ìî ñêîâ ñêà ãî è âñåà Ðîñ -
ñ³à, 7195 ãî äó Ôå âðà ëÿ 28 äíÿ, Ìå æè ãîð ñêîé ìî íà ñòûðü ðà äè îá ùà ãî æè òåë -
ñòâà óòâåð æäå í³ÿ óñòðî èëú îíú, ñâÿòћéø³é Ïà òð³àð õú, ñòàâ ðî ïè ã³îíú, ñ³é
åñòü êðå ñòî âî äðó æå í³å ïà òð³àð øå ñêîå: ïî íå æå íå òîê ìî âú Ìà ëîé è Áћëîé è
×åð ìíîé Ðîñ ñ³è Ñëà âåí ñêà ãî ÿçû êà, íî è âî èíû õú ãî ñó äàð ñòâàõú è èíû õú
ÿçû êîâú ïðà âî ñëà âíûå íà ðî äû ïà òð³àð øó ïðå ñòî ëó ïîä ñóä ñòâåí íû, è âëàñòü
èìћòü áëà ãî âî ëè òåë íî óñòðîÿ òè ñòàâ ðî ïè ã³îíú íå âîç áðàí íî; ïðè ñåìú è ïðî -
øå í³å òâî ðèòú ïî íåìú áó äó ÷èìú ñâÿòћéøèìú Ìî ñêîâ ñêèìú Ïà òð³àð õîìú,
äà áû òîòú Ìå æè ãîð ñêîé ìî íà ñòûðü èìћëè âî áëà ãî âëîâëћí³è è ìè ëî ñòè -
âîìú ïðèçðћí³è, à îò ñåëћ âú áó äó ù³å âðå ìå íà îíîé ìî íà ñòûðü äà èìÿ íó åò ñÿ
ñòàâ ðî ïè ã³îíú ïà òð³àð øå ñê³é Ìî ñêîâ ñê³é, è íè êòî êú òîé îáè òå ëè âëà ñòè,
êðîìћ ñâÿòћéøà ãî Ïà òð³àð õà Ìî ñêîâ ñêî ãî áëà ãî ñëî âå í³ÿ, àð õ³å ðåè, àð õè -
ìàí äðè òû è èãó ìå íû è âñÿ êî ãî ÷è íà íà ÷àë íûå ëþ äè äà íå èìћþòú è íå óïðà â -
ëÿ þòú, è Ê³ åâ ñêîé ìè òðî ïî ëèòú âú òîòú ìî íà ñòûðü èãó ìå íà äà ïî ñòà âèòú,
êî ãî áðà ò³ÿ èç áå ðóòú; à òî ãî Ìå æè ãîð ñêà ãî ìî íà ñòû ðÿ èãó ìå íó âú ïðè ëè÷ -
íûå òîð æå ñòâåí íûå ïðàç äíè êè âú Ê³ åâú êú ìè òðî ïî ëè òó ïð³ћçæàòü; à àùå
êòî îòú äó õîâ íà ãî ÷è íà èëè ì³ð ñêà ãî ñà íà ñå ìó ïî ñòà íî âëå í³þ è ïî âåëћí³þ
ñî ïðî òè âèò ñÿ è òó îáè òåëü ëè áî ÷ћìú áó äåòú îáè æà òè ëè áî ñàìú óïðà âëÿòü,
è òî ìó îòú ñå áÿ ñâÿ òûÿ Öåð êâè Ïðà âî ñëà âíûÿ íћñòü áëà ãî ñëî âå í³ÿ: èáî è
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ïðåæ äå ñå ãî èìú äà äå ñòàâ ðî ïè ã³îíú ñâÿòћéø³é Aå î ôàíú, Ïà òð³àð õú ²å ðî ñà -
ëèì ñê³é, ñî èç âî ëå í³ åìú ïðî ÷è õú âîñ òî÷ íû õú öåð êâåé Ïà òð³àð õîâú âñå ëåí -
ñêè õú: Êîí ñòàí òè íî ïîë ñêà ãî, Àëåê ñàí äð³é ñêà ãî è Àí ò³î õ³é ñêà ãî; òћì æå
îíú, ñâÿòћéø³é Ïà òð³àð õú, òîå îáè òåëü èìћåòú âú ñâîé ñòâåííћé ïàñòâћ ïà -
òð³àð øå ñêîé, äà íè êòî æå ñìћåòú ÷ћìú ëè áî ðà çî ðÿ òè íå ïî äîáíћ ïîäú êëÿò -
âîþ è íå áëà ãî ñëî âå í³ åìú Áî æ³èìú; è Àä ð³ àíú, Ïà òð³àð õú Ìî ñêîâ ñê³é è âñåà
Ðî ñ³è, òîå ãðà ìî òó âú ïîä òâåð æå í³å ñå ãî ðó êîþ ñâî åþ ïîä ïè ñàëú. È ìû
ïðåñâћòëћéø³é è äåð æàâíћéø³é Âå ëè ê³é Ãî ñó äàðü Öàðü è âå ëè êèé Êíÿçü
Ïåòðú Àëåê ñå åâè÷ú, âñåà Âå ëè ê³ÿ è Ìà ëûÿ è Áћëûÿ Ðî ñ³è Ñà ìî äåð æåöú, íà -
øå Öàð ñêîå Âå ëè ÷å ñòâî, ñëó øàâú ÷å ëî áèòüÿ Ìå æè ãîð ñêî ãî ìî íà ñòû ðÿ àð -
õè ìàí äðè òà Èðî ä³î íà Æó ðà êîâ ñêà ãî è ãðà ìîòú ñâÿòћéøè õú Âñå ëåí ñêè õú è
Âñå ðîñ ñèé ñêè õú Ïà òð³àð õîâú, ïî æà ëî âà ëè åâî, àð õè ìàí äðè òà, è âñþ òî ãî
Ìå æè ãîð ñêà ãî ìî íà ñòû ðÿ áðà ò³þ: ïî âåëћëè âú òîìú ìî íà ñòûðћ áûòü àð õè -
ìàí äð³è, è ñî èç âî ëÿåìú àð õè ìàí äðè òó Èðî ä³î íó Æó ðà êîâ ñêî ìó è áðà ò³è è
âïðåäü ïî íè õú èíûìú àð õè ìàí äðè òîìú è áðà ò³è áû òè ïîäú áëà ãî ñëî âå í³ åìú
ñâÿòћéøè õú Ìî ñêîâ ñêè õú Ïà òð³àð õîâú è òî ãî Âñå ðîñ ñ³é ñêà ãî ïðå ñòî ëà
íåîòìћííî, êàêú âú öåð êîâ íû õú ïðà âî ñëà âíû õú ãðå ÷å ñêà ãî áëà ãî ÷å ñò³ÿ äîã -
ìàòћõú è âú åâî àð õè ìàí äðè ÷åé ÷à ñòè, è âî èñ ïðà âëå í³è ÷è íà äó õîâ íà ãî è
öåð êîâ íà ãî íà ÷à ëà, òàêú è âú ñîõ ðà íå í³è ïðàâú è ïî âå äå í³é îáû êëû õú, è êàêú
î òîìú íà ïè ñà íî âú ãðà ìîòћ ²î à êè ìà, Ïà òð³àð õà Âñå ðîñ ñ³é ñêà ãî, 7195 ãî äó.
Äëÿ ÷å ãî è ñ³þ íà øó, Âå ëè êî ãî Ãî ñó äà ðÿ, ãðà ìî òó çà íà øåþ Öàð ñêî ãî Âå ëè -
÷å ñòâà ïå ÷à òüþ âú òîòú Ìå æè ãîð ñêîé ìî íà ñòûðü äàòü ïî âå ëå ëè. Ïè ñàíú âú
íà øåìú öàð ñòâóþ ùåìú âå ëèöћìú ãðàäћ Ìîñêâћ, ëћòà îòú Ðîæ äå ñòâà Õðè ñòà
Ñïà ñè òå ëÿ íà øå ãî 1710-ãî ìћñÿ öà Ìàð òà 11 äíÿ, ãî ñó äàð ñòâî âà í³ÿ íà øå ãî 28
ãî äó.

Íà ïîä ëèí íîé ãðà ìî òå ïðè ïè ñà íî òà êî: Ãî ñó äàð ñòâåí íîé Êàíö ëåðú ãðà ôú
Ãà âðè ëî Ãî ëîâ êèíú.

Ó òîé æå ãðà ìî òû Åãî Èì ïå ðà òîð ñêà ãî Âå ëè ÷å ñòâà ïå ÷àòü íà êðàñ íîìú
âî ñêó.

Опу блі ко ва но: Опи са ние до ку мен тов и дел, хра ня щих ся в Ар хи ве 
Свя тей ше го Пра ви тель ствую ще го Си но да. – СПб., 1868. – Т. І. (1542–

1721). – При ло же ния. – № ХХХІХ. – Стб. ССССХLII0ССССХLVI.
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