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Леонід ТИМОШЕНКО

ТРАДИЦІЯ І ПРАКТИКИ ПОМИНАННЯ                   
ПОМЕРЛИХ У КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ В ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.:                                    
ВНЕСОК ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ

Вивчення історії братського руху Київської митрополії триває понад півтора 
століття. З різних причин сталося так, що в історіографії на Сході Європи (пере-
важно в українській та російській) замість дослідження програмних засад діяльності 
мирянських організацій як релігійних інституцій вивчається, майже без винятку, їх 
“ідеологія”1. Саме в згаданому контексті потрактувала діяльність братств М. Кашуба, 
вважаючи їх “специфічним виразом Реформації”2. Назагал, переконаність деяких 
авторів в тому, що в братських школах формувався майже винятково раціоналістичний 
світогляд, є підтвердженням ідеологічних перекосів в історіографії попередньої доби 
і не потребує спеціального критичного аналізу3. Водночас, розгляд цих питань без 
урахування контексту діяльності братств як релігійних інституцій позбавлений сенсу, 
позаяк підмінює очевидну первородну спрямованість мирянського руху. 

 Так само, ризикованою є спроба ототожнення ідей діячів братського руху винят-
ково з поглядами православних ортодоксів М. Смотрицького і З. Копистенського4. 
Згадані погляди характерні також і для сучасних істориків церкви, книжності та куль-
тури, артикульовані Я. Ісаєвичем, М. Дмитрієвим, Ю. Шустовою та ін. Наприклад, 
в одній із останніх праць Я. Ісаєвич наголошував на тому, що католицькі братства, 
внаслідок їх повної підпорядкованості духовенству, варто вважати представниками 
Реформації; православні ж братства, які прагнули перебрати до своїх рук управління 
церковним майном та освітньою діяльністю, тяжіли до реформаційних тенденцій5. 
Фактично, його підтримує М. Дмитрієв6. Ю. Шустова, яка зауважує ті чи інші впливи 
західноєвропейських культурно-релігійних традицій, не акцентує спеціально релігійні 
функції братств (сюжети до історії братських обрядів та ритуалів губляться в наве-
деному масиві фактів про світські форми діяльності мирян)7. На мою думку, згадані 
погляди тяжіють до тих концепцій, які звичайно гіпертрофічно оцінюють поширення 
протестантських чи винятково православних ідей в тогочасному суспільстві.

 Окреслені тенденції слушно акцентувала С. Лукашова, яка звернула увагу на те, що 
якщо в історіографії ХІХ – початку ХХ ст. робилися спроби показу “православності” 
братств, то в радянський час ці оцінки були переглянуті: дослідники перейнялися 
простеженням тісних зв’язків братської ідеології з ідеями Відродження і Реформації8. 
Відтак, науковець зробила спробу аналізу засад діяльності братств як релігійної 
інституції, виокремивши в їх “ідеології” прагнення обґрунтування необхідності 
створення братств, оцінки ситуації в церкві, засади моралі та моральності, релігійну 
освіту і проповідь. 

 При всій повазі до напрацювань в минулому, а також до найновіших публікацій, 
варто визнати, що ряд питань братського руху залишаються або ж малодослідженими, 
або незрозумілими взагалі. Констатую також, що дослідники рідко коли виходять за 
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межі усталеного тематичного канону, повторюючи численні помилки і недотягнення 
минулого9. У діяльності братств практично не вивчаються ментальні, культурні та, 
й значною мірою, релігійні сюжети, зрештою, сьогодні вкрай потрібні пошук і залу-
чення до наукового дискурсу нових джерел. 

 Один з висновків попереднього характеру випливає зі спроби зіставлення парафій 
і церковних братств. Незважаючи на те, що історія братств Київської митрополії має 
велику історіографію, на жаль, не існують дослідження, в яких би порушувалось пи-
тання про співвідношення конкретного братства і конкретної парафії. Більше того, 
в літературі про найбільші братства, які відіграли видатну роль в історії руху, поняття 
парафії навіть не згадується, начебто поза уконституйованою братською організацією 
парафія не існувала взагалі.

 На мою думку, існують достатньо вагомі аргументи для того, щоб визнати, що 
кожне братство було нічим іншим, як організацією мирян даної парафії. По-перше, 
парафіяльно-братська організація була властивою тільки для Київської церкви в Речі 
Посполитій. Її специфіка полягала в тому, що в даній парафії/церкві могло існувати 
тільки одне братство, яке прибирало посвяту (титул) цієї церкви. Нагадаю, що церкви 
Київскої митрополії були однотитульними, відповідно, під цим же титулом створю-
валось братство. Тобто, правилом було співвідношення: одна церква/парафія – одне 
братство. Саме цим православна організація різко відрізнялася від сусідньої польської 
римо-католицької традиції, яка дозволяла одночасне існування декількох титулів 
костьолів і, відповідно, більшу кількість братств в одній парафії (тому там неможли-
во поставити знак рівності між одним братством і однією парафією мирян). С. Лу-
кашова досить слушно спостерегла, що в фундаційних та інших документах, в яких 
обґрунтовується необхідність створення братств, досить чітко проводиться аналогія 
“братство – Церква”, причому вона згадується і в архієрейських підтвердженнях ми-
рянських організацій. Згадана тотожність уміщена практично у всіх статутах у формі: 
“А кто бы гордел братским судом, як преслушник церкве судится”10.

 По-друге, чисельність мирян у православних парафіях була, як правило, невели-
кою. Таким же малочисельним був і склад братств. На жаль, неможливе порівняння 
списків братчиків і списків парафіян для XVI ст. (з одного боку, списки парафіян не 
збереглися, з іншого – в XVI ст. списки братчиків включали лише чоловіків, а так звані 
“сестринські”, тобто, жіночі братства, і “молодечі”, тобто, дитячі братства, з’явилися 
не раніше, ніж через 100 років). Тому припускаю, що, за невеликими винятками, мова 
йде про одних і тих же мирян.

 Застосований підхід дозволяє скорегувати дефініцію “церковне братство”. Це, 
передовсім, мирянська церковна організація даної парафії. Причому, поширена в XVI в. 
форма ставропігії братств говорить про те, що вона зумовлювалась специфікою 
життєдіяльності парафій (у більш широкому сенсі – православної церкви) в Речі 
Посполитій. Сказане підтверджують братські статути, насамперед – розвиненого 
зразка, найстарішим серед яких є статут патріарха Йоакима 1586 г. для Львівського 
Успенського братства. Якщо спробувати абстрагуватися від найбільш відомих положень 
про членство і правила вступу до членів братства, то варто передовсім звернути увагу 
на ієрархію християнських цінностей, які культивувались в братствах. На моє пере-
конання, функції братства як релігійно-мирянської інституції потрібно розміщувати 
в такій послідовності: суто релігійні (вільне задоволення релігійних потреб членів 
братства, зокрема, обов’язок кожного члена братства відвідувати богослужіння, 
організація і форма служб, дотримання християнських норм моралі, адміністративно-
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господарська діяльність щодо храму, норми взаємовідносин з кліром, культурно-освітні 
и виховні (организація шкіл, друкарень, бібліотек, книгарень), харитативні (організація 
шпиталів, притулків, кас взаємодопомоги, допомога бідним), громадсько-політичні 
(останні в статутах не визначались). 

 Немає сумніву, что ряд функцій українсько-білоруських братств сформувався не 
тільки під впливом греко-візантійської релігійної традиції. Річ у тім, що буквально 
поруч з православними братствами вже існували численні римо-католицькі братства 
польського костьола, які сформували досить чітко визначені релігійні функції. В одній 
із своїх останніх публікацій на тему братств Я. Ісаєвич не зміг заперечити того, що 
статутні організаційні форми львівського братства сформувалися на західних взірцях, 
за польським і грецьким посередництвом, натомість засадничий напрямок діяльності 
ставропігійського братства був принципово відмінний від католицьких братств11.

 Дослідники неодноразово робили спроби розгляду генези братств у контексті 
європейських культурно-історичних процесів, зокрема, й польських впливів. Проте, як 
слушно зауважила Н. Яковенко, Річ Посполита як посередник трансляції “латинської 
культури” в Україну конкретно не розглядається (очевидно, через антипольський 
синдром офіційної історіографії)12. 

 За винятком специфічних норм взаємовідносин з кліром (права ставропігії, 
а також суспільно-політичні функції), – всі інші функції православних братств були 
аналогічними до католицьких13. Акцентую декілька ключових моментів функцій 
православних братств: піклування про рівень богослужінь і участь у них усіх членів 
братства, прагнення до отримання гарантій християнського спасіння через фундації 
на храм чи на парафію (братство), опікування патроном даного братства/церкви, 
піклування про християнську мораль братчиків, навчання дітей християнським 
наукам, нарешті, опікування храмом і його оздобою, – все це безумовно вело до 
високої духовності і християнської моралі мирян. Прикладів реалізації цієї програми 
в діяльності парафіяльних братств дуже багато. 

 Водночас, бачимо переплетіння двох релігійно-культурних традицій: східної 
і західної, причому вплив останньої дуже чітко видно на тлі порівняння двох право-
славних митрополій: Київської і Московської. Перша розвивалась в зоні постійного 
і тісного контакту з римо-католицькою традицією, друга – в стані ізольованості від 
неї. У результаті, в другому випадку ми не бачимо таких форм організації мирян, як 
парафіяльні братства. 

 Джерела засвідчують також, що багато складових діяльності братств, закріплених 
в статутах, складали повсякчасну парафіяльну практику. Сказане стосується передовсім 
до традиції поминання померлих, яка була відомою на Русі ще за літописними дже-
релами14. Причому, існуюча православна традиція відрізнялася від католицької15 
тим, що, згідно з уявленнями православних, поминання померлих має вплив на 
їх потойбічне життя. За моїми спостереженнями, саме в період інтенсифікації 
братського руху в XVI ст. відбулася активізація поминальних практик, що знайшло 
відображення в появі великої кількості рукописних пом’яників (синодиків), які 
велись в парафіях братчиками.

 Українсько-білоруську традицію почитання померлих потрібно передовсім 
порівнювати з типологічно рівною їй культурою, яка склалася в Московській Русі. Як 
вважають сучасні дослідники, для ранньомодерного часу великоруська традиція по-
ходить від синодиків Йосифа Волоколамського і Ніла Сорського. Також її активізація 
часто пов’язується в російській історіографії з ідеологією єресі “ожидовілих”, які 
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заперечували воскресіння і посмертну відплату16. Як курйоз виглядає переконаність 
І. Дергачової в тому, що самостійної західноруської традиції синодиків, напевно, не 
існувало (дослідниця оперує лише двома українськими синодиками XV – XVI ст., 
а також кількома пізнішими з Лівобережжя, безпідставно вважаючи їх залежними 
від великоруської традиції)17.

 Найдавнішими добре збереженими поминальними пам’ятками братств є пом’яники 
Львівського Успенського братства. Їх коротко оглянула Ю. Шустова, яка підкреслила 
відмінність цього типу джерел від широко поширених в Україні пам’яток поминальної 
культури XVII – XVIII ст. Дослідниця вважає, що активізація поминальної практики 
у Львові в середині XVI ст. зумовлена тими обмеженнями, які чинили українцям по-
ляки (відома заборона Сигізмундом І 28.06.1521 р. поховальних процесій за межами 
свого кварталу). Традицію ведення пом’яників львівського братства вона виводить 
з 1604 р., за згадкою в публікації “Анамнисиса” – опублікованого братського пом’яника 
1695 р. Відтак, Ю. Шустова вважає, що найранішим був саме пом’яник 1604 р. Во-
дночас вона стверджує, що поминальні розписи родин братчиків (“род и дом”) були 
розпочаті ще наприкінці XVI ст. (в “Анамнисисі” вона нарахувала 54 роди львів’ян). 
Дотримуючись прийнятої концепції братської історії, Ю. Шустова говорить лише про 
важливість цього типу джерел для генеалогії, а також колективної психології братської 
корпорації, у ширшому контексті – для розуміння тогочасних уявлень про смерть та 
ін.18 Крім того, в заголовку до публікації “Анамнисиса” чітко вказано, що пом’яник 
розпочатий в 1586 р.19 Прикметно, що “Анамнисис” був опублікований друкарнею 
львівського братства 1695 р.20 

 Існує інформація про поширення різнотипних пом’яників на території українських 
єпархій Київської митрополії наприкінці XV – XVI ст. Передовсім, ідеться про 
монастирські пом’яники: Києво-Печерського, Михайлівського Золотоверхого, Межи-
гірського і Пустинно-Миколаївського київських монастирів, деяких монастирів Право-
бережжя (наприклад, Дерманського, Любарського та ін.)21. Відомі також найдавніші 
пом’яники з галицько-волинських земель22. Припускаю, що на початку ранньомодерного 
часу переважала традиція ведення монастирських пом’яників.

 На мою думку, яка має поки що попередній характер, поширення пом’яників 
на рівні парафіяльної мережі Київської митрополії, тобто, набуття ними статусу 
найбільш масових церковних джерел, пов’язане саме з традицією, яку запровадили 
церковні/парафіяльні братства. Таке припущення базується на переконанні, що саме 
братства через свої статути наполегливо впроваджували пом’яники до практики 
парафіяльного життя.

 Перші згадки пом’яників містяться вже в архаїчних статутах львівських братств. 
Так, згідно з грамотою єпископа Макарія братству Благовіщенської церкви 7.08.1542 р., 
кожний, хто вступає в братство, має записуватися до братського реєстру, після цього 
він має вписати до братської “книги” своїх батьків і дітей для “вечистого упоминанія”, 
а також з братських коштів “маетъ упоминати передкувъ своихъ на кождый рокъ 
чотыры разы”23. Ідентичний текст уміщений до грамоти єпископа Макарія на засну-
вання братства при церкві Св. Миколая24. Гадаю, що тут ще не йдеться про ведення 
окремого пом’яника, але збереглося чимало прикладів, коли в “братських” книгах 
відводилося місце для поминальних розписів. 

 У грамоті патріарха Йоакима 1586 р. для Львівського Успенського братства, яка 
уміщує статут, є три пункти щодо обов’язків членів братства з приводу смерті і по-
ховального обряду. Стаття 24 окреслює обов’язки з умовою церковної відправи над 
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померлим у парафіяльній церкві, при запаленій братській свічі. Стаття 25 уміщує 
покарання братчикам у випадку відмови від участі в похоронній процесії у вигляді 
фунта воску, за винятком поважної причини і попереднього повідомлення. Нарешті, 
припис ведення пом’яника обумовлений в статті 26: “…Каждый братъ долженъ вписати 
въ помянникъ имя свего отца, матери и всех родственниковъ умершихъ; а священникъ 
церкви Успенія Пречистой Божіей Матери долженъ читать братскій помянникъ на 
утрени и вечерни, во дни поминовенія и въ великій постъ, по уставу церковному”. 
Ще одна згадка обряду уміщена в статті 27, в якій обумовлено обов’язковість двох 
щорічних літургій за братство, здоров’я і упокій25. 

 Неважко помітити наступність відповідних норм архаїчних статутів зі ставропігійсь-
ким, як також значне розширення трактування поминальних норм, у тому числі і щодо 
ведення пом’яника, зокрема, в частині його використання для здійснення регулярних 
поминальних практик, з посиланням на авторитет церковного канону. 

 У грамоті патріарха Єремії 1590 р., якою підтверджувалися права братства, 
поминальні практики подані в скороченому вигляді (стаття 8), з окресленням обов’язку 
брати участь в поховальному обряді26.

 У відомому статуті Віленського братства чин поминання померлих окреслений 
в статті 14 “О поминаніи преставшихся отець и братій и всехъ сородниковъ”. Вписані 
до братства, від старшого до наймолодшого, повинні вписати своїх померлих батьків, 
братів, сестер и родичів до пом’яника, передати його (очевидно, пом’яник) священикові, 
щоб він був читаний при кожній божественній літургії, навіть при проскомидії, за 
що священик повинен отримати нагороду. На самому початку статті обумовлено, що 
пом’яник має бути оправленим27.

 Вивчення статутів братств підтверджує думку про те, що вони дублювали статут 
львівського братства. Якщо в так зв. єпископських братствах, зрозуміло, пункти про 
автономію братства опускалися, то в решті випадків дублювали загальноприйняті 
норми. Це видно, наприклад, з грамоти Гедеона Балабана для братства при церкві 
Св. Миколая у Замості від 30.03.1606 р., в якій відтворено норму львівського братства 
щодо поминального звичаю і ведення пом’яника28.

 Норма статуту Луцького Хрестовоздвиженського братства 1623 р., яка стосується 
поминальної практики, дублює, за невеликими винятками, відповідні положення ста-
туту Львівського Успенського братства. У 6-й статті в переліку благодійних обов’язків 
братства згадуються похорони “странныхъ и убогихъ”, у 13-й статті викладені обов’язки 
братії щодо поховання братчиків, 14-а стаття регламентує заупокійні поминальні літургії 
протягом року після смерті братчика та участь уних братчиків, 15-а стаття стосується 
обов’язку впису до пом’яника. У порівнянні з попередніми статутами, уточнено, що 
вписуватись мають всі братчики, незалежно від соціального стану (“такъ простый, 
яко и стану шляхецкого”); ті, що підлягали впису, загально означені “продками”. По-
минальна норма подальшого використання пом’яника досить конкретна і розширена: 
він мав зачитуватися “в весь” на визначених церковним уставом “задуштных” літургіях 
(причому, на проскомидії), а також під час великого посту наприкініці кожної утрені 
і вечірні. Виконавець обряду читання пом’яника у першому випадку (тобто, під час 
літургічного року) не вказаний, під час великого посту це мав робити братський 
священик29.

 Якщо “Анамнисис, албо припоминаня””, тобто, львівський братський пом’яник, 
опублікований в протоколах А. Криловським, таки має походження з початку XVII ст., 
то, можливо, тоді ж була складена розгорнута вступна частина, яка передує власне 
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поминальним розписам. Вона складається з кількох невеликих підрозділів, першим 
серед яких є витяги зі Старого Заповіту з аргументами на користь поминання по-
мерлих з метою очищення від гріхів “О молитве за успошых старозаконныя дово-
ды”. Друга частина “О поминаню умерлыхъ Святых Отецъ зданя” містить приклади 
з житій отців Східної церкви, а також послідовність молитов за померлих (“лутия за 
усопшихъ”) зі вказівкою Томиної неділі, на якій дозволено після Великоднього посту 
поминати померлих. Далі йдуть тексти стихарів, для зачитування на утрені і вечірні, 
ектенії диякона і священика, коротка братська молитва та ін.30 Вочевидь, йдеться 
про вже сформований чин поминання померлих, досвід якого був набутий протягом 
тривалого часу. Можливо, все-таки, що пом’яник Успенського братства у Львові був 
початий ще в 1586 р. 

 Активізацію поминальної традиції демонструють братські статути Перемишльської 
єпархії. Причому, тут бачимо важливе розпорядження єпископа, який зобов’язував 
кожного братчика вписати до церковного пом’яника імена свого батька та матері 
і всіх померлих родичів, а священик мав зачитувати пом’яник в пам’ятні і “великі” 
дні, визначені церковним статутом. За кожне поминання усопших на літургії братство 
мало сплачувати по 18 грошів. Наголошую, що дане розпорядження мало в єпархії, 
з точки зору внутрішнього устрою, велике значення. Припускаю, що приблизно відтоді 
в церквах стали заводитися загальні пом’яники, які виступають єдиним масовим 
церковним джерелом епохи31. 

 Гадаю, зовсім не випадково найбільша інформація про братські/парафіяльні 
пом’я ни ки збереглася з території західних єпархій Київської митрополії, адже 
саме тут братський рух зародився і набув інституційних рис. Так, за каталогом 
церковнослов’янських рукописів, які зберігаються в архівосховищах Польщі, 
фіксується 9 пом’яників, переважна більшість яких походить з бібліотеки греко-
католицької капітули в Перемишлі і є, властиво, парафіяльними поминальними 
джерелами Перемишльської єпархії32 . Лише одне джерело датується XVI ст.: 
нелокалізований пом’яник з Перемишля (зберігся один аркуш, серед імен по-
мерлих А. Петрушевич виокремив рід Якова Коренякового і дружини Настасії)33. 
Частина пом’яників складена в хронологічних рамках XVII ст. (пом’яник єпископа 
Іннокентія Винницького, нелокалізований пом’яник з Перемишля, пом’яник церкви 
Св. Микити у Вітошинцях біля Нижанкович, пом’яник церкви в Комарниках біля 
Нижанкович)34.

 Існує інформація про давній пом’яник з с. Топільниця на Старосамбірщині (нині 
втрачений), в якому частину посілостей мав відомий шляхетський рід Терлецьких. 
Властиво, ідеться про “топільницьку” гілку роду, пом’яник походив з XVI ст.35

 З території Перемишльської єпархії походять два парафіяльні/братські пом’яники 
з Дрогобича, найстаріші записи в яких, вірогідно, зроблені ще наприкінці XVI ст., хоча 
систематичні записи у більшості випадків датовані останньою третиною XVII ст.36 
Пом’яники складались у формі рукописного каталогу, записи до якого постійно попо-
внювались. У фондах Національного музею у Львові зберігаються кілька пом’яників 
з Перемишльщини: невизначений 1684 р., кілька пом’яників з Старосамбірщини 
(міської церкви, с. Викоти XVIII ст., недатований з с. Лужок Горішній), декілька 
окремих “поминальних грамот”37. Збереглося кілька пом’яників м. Комарна: невідомої 
церкви 1635 – 1739 рр., церкви Св. Архістратига Михаїла 1666-1820 рр., братства 
і церкви Св. Трійці 1738 – 1891 рр.38 Зі Львова зберігся пом’яник церкви Св. Теодора 
з Тирона 1724 – 1762 рр.39
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 З території Львівської та суміжних територій походять пом’яники з колекції 
А. Петрушевича – невтомного збирача церковної старовини, історика церкви. Як 
свідчать описи його колекції, ідеться про переважно монастирські пом’яники (числом 
8, у тому числі й виданий друком братський “Анамнисис”)40. До парафіяльних слід 
віднести пом’яники зі Станіславова і Олеська, проте всі вони (як і монастирські) 
пізнішого походження (не раніше останньої третини XVII ст.)41. Дуже важливим з точ-
ки зору джерелознавчого аналізу поминальних джерел є запис в синодику монастиря 
Св. Вмч. Димитрія, який засвідчує, що пом’яник був переписаний “истарого Поминника 
оусей новый” у 1708 р. ієромонахом Теофілом Дунаєвським при Успенській церкві 
у Львові42. Немає сумніву, що пом’яники XVII ст. переписувалися зі старих джерел, 
які внаслідок тривалого систематичного використання під час поминальних служб 
зазнавали фізичних пошкоджень.

 У колекції Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (фонд А. Петрушевича) 
зберігся лише один пом’яник XVI ст. Причому, ідеться лише про фрагмент середини 
століття, в якому містяться поминальні записи невстановленого роду. Так само, не-
можливо локалізувати точніше походження джерела43.

 Серед відомих ще з ХІХ ст. волинських поминальних джерел привертає увагу 
передовсім пом’яник Луцького Хрестовоздвиженського братства, оригінал якого ще 
донедавна вважався втраченим44. Як з’ясувала О. Бірюліна, він зберігається тепер 
в фондах Інституту рукопису НБУВ45. Аналіз складу пом’яника дозволяє говори-
ти про те, що він був розпочатий водночас із заснуванням братства (1618 р., на що 
вказує запис на першому аркуші). Цікавою особливістю ранньої поминальної традиції 
луцького братства є те, що спочатку був заведений пом’яник, а вже потім (у 1623 р.) 
з’явилася відповідна норма його ведення в статуті місцевого братства. Пом’яник був 
переписаний зі старішого оригіналу у 1677 р., після чого продовжувався. Важливо, що 
в так зв. “посполиту” частину пом’яника (близько 200 імен) середини XVII ст. вписано 
членів братства46. В іншій публікації О. Бірюліна уточнила, що таких нараховується 
180 осіб – міщан Луцька та інших міст47. 

 Відомий також пом’яник дубнівської замкової церкви Св. Миколая, переписаний 
1636 р. з давніших пом’яників48. Зі збережених волинських пом’яників переважають 
монастирські. Так, одним із найдавніших вважається городищенський пом’яник 
XV ст.49 Відомі також дерманський у двох редакціях50, кременецький, тригірський та 
ін. Деякі пом’яники, які кваліфіковані як “князівські”, зберігалися в парафіяльних 
церквах, наприклад, пом’яник “дворян Загоровських” зберігався в Успенській церкві 
Старо-Загорова51. Рідкісний примірник суботника с. Погорільці біля Дубна, запо-
чаткований 1693 р., зберігся в фондах Острозького державного заповідника. Цікаво, 
що, крім поминальних розписів місцевих священиків і волинської шляхти, джерело 
насичене вписами місцевих сільських родин52.

 Щодо литовсько-білоруських єпархій Київської митрополії, то тут інформація про 
пом’яники (водночас і про спеціальні дослідження про них) досить обмежена. Вона 
засвідчує, передовсім, монастирську традицію ведення поминальної літератури. Крім 
відомого Супрасльського пом’яника, який 1631 р. був переписаний з давнішого пер-
гаментного оригіналу (поминальні розписи, більшість яких точно датовано, доведені 
до 1630 р.) 53, у літературі описані три списки синодика Слуцького Свято-Троїцького 
монастиря (він розпочатий в 1517 р., а хронологія пам’ятки загально датується XVI – 
XVII ст.)54. Ряд монастирських поминальних джерел є пізнішого походження, напри-
клад, пом’яник Жировицького монастиря датується XVIII ст.55 Варта уваги застаріла 
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інформація з середини ХІХ ст. про існування “Грозовського синодика” – з Грозовського 
Іоанно-Богословського монастиря на Случчині56.

 Найповніший компендіум даних про білоруські пом’яники сформував дослідник 
історії книги М. Ніколаєв57. Так, він виокремлює різновид пом’яників “некнижкового” 
типу (ідеться про пергаментні сувої), серед яких зберігся родинний пом’яник Сангушків. 
Однак згадана форма поминальних джерел не набула поширення і, відповідно, не 
збереглася. 

 М. Ніколаєв наводить інформацію про віленський пом’яник за джерелом 1498 р., 
знаючи про те, що, на жаль, поминальні джерела навіть віленських соборних церков 
не збереглися. Існують також лише окремі згадки про полоцький пом’яник, а також 
суботник Смалявицької Свято-Миколаївської церкви, започаткований 1507 р. Ряд 
білоруських монастирських пом’яників датується XVIII ст.

 М. Ніколаєв згадує і окремі пом’яники парафіяльних церков, прикладом чого може 
слугувати не датований дослідником пом’яник з Великої Рити на Берестейщині58. 
Він також відносить до жанру синодальної літератури поминальні панегірики, які 
використовувалися для домашнього читання, а також поховальні промови (віршовані 
плачі). Останні, як відомо, широко друкувалися.

 Органазації мирян опікувалися не тільки традицією ведення пом’яника, чи, скажімо, 
організацією поховань померлих братчиків. У друкарні львівського братства 1608 р. 
була видана відпустова розгрішна грамота монемвасійского єпископа Йоасафа (під 
час православного поховального обряду померлому в руки вкладався примірник гра-
моти з відпущенням усіх прижиттєвих гріхів)59. Таким чином, братства долучилися 
до уніфікації згаданого обряду, унормовуючи його практики60. Надалі, бланки таких 
грамот друкували київські і московські друкарні. У 1664/1665 р. друкарня львівського 
братства надрукувала розгрішну грамоту патріарха Нектарія (щоправда, ідеться рад-
ше про друк у Яссах, куди львівське братство передало свої шрифти і ксилографічні 
дошки)61.

 Аналізована поминанальна традиція, яка породила унікальний тип писемних 
пам’яток релігійної культури, була властива лише для церков східно-слов’янського 
(православного) обряду. І все ж, між київською і московською традиціями існували 
суттєві відмінності. Так, остання, не маючи братської форми організації мирян, створила 
синодальну літературу дещо іншого зразка. Для неї, передовсім, є характерним поши-
рення синодиків не на рівні братств/парафій, тобто, знизу, а на рівні вищих церковних 
структур та ієрархії62. Прикметною рисою синодальної літератури Московської Русі 
є й більша поширеність в поминальних пам’ятках так званих літературних передмов 
(назагал, великоруський синодик має складнішу структурну побудову: поруч з по-
минальними розписами, тут уміщені розмірковування про стан людської душі після 
розлучення з тілом)63. З одного боку, поминальною традицією опікується державна 
влада і патріарх, з іншого – поминання померлих в синодиках московсько-руського 
зразка має вселенський характер (як правило, поминався весь людський рід, починаючи 
від Адама і Єви), поминання ж конкретних душ померлих в конкретних парафіях не 
спостерігається взагалі. 

 Дослідники великоруських синодиків ввели поняття “есхатологічного оптимізму”, 
на підставі уявлень про те, що образ невідворотної і страшної смерті в них начебто 
відсутній64. Фактично, після синодика патріарха Йова, московська синодальна традиція 
перервалася, відновившись лише в другій половині XVII ст. Відповідно, зазнає змін 
структура передмови: з’являється тема про потойбічне життя людини (так звана 
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“мала есхатологія”). Деколи навіть зникає власне пом’яник. Цікаво, що, як і раніше, 
в московській поминальній традиції домінує монастирський пом’яник65.

 Яка релігійна культура прищеплювалась релігійними спільнотами, що опікувались 
поминальною традицією ? Передовсім акцентувались загальнохристиянські уявлення 
про короткочасність земного буття, необхідність праведності для досягнення вічного 
життя. Пом’яник супроводжував людину протягом усього життя, навчав досягти 
вічного спокою. Не входячи в дискусію про те, чи для києворуської традиції був 
характерний “есхатологічний оптимізм” (для цього, передовсім, слід проаналізувати 
так зв. літературні частини пом’яників, які для періоду XVI – початку XVII ст. є дуже 
рідкісними66), пропоную взяти до уваги дві складові пом’яників, які впливали на 
формування стійких релігійних традицій: поминальні розписи духовенства (монахів) 
і родинні поминальні розписи. Вважаю, що заслуги братств тут очевидні, адже саме 
вони поширили пом’яники до рівня парафіяльної мережі Київської митрополії.

 Вочевидь, все-таки йдеться про досить консервативну традицію православної 
церкви, відмінну від традиції католиків. Сприймаючи прогресивні віяння Заходу, 
православні навіть не прагнули прислухатися до закликів раціоналізації свого обряду. 
Водночас, обстоюючи національну традицію поминання померлих, православні брат-
ства мали багато спільного з католиками. Поминальна практика у свій специфічний 
спосіб прив’язувала братчиків до свого храму, парафії, братської спільноти: саме тут 
регулярно зачитувався поминальний (генеалогічний) розпис кожного братчика/
парафіянина, причому розписи з року в рік поповнювались, поминання здійснювалось 
протягом десятиліть, з року в рік, з дня на день. До певної міри, прищеплювалось по-
чуття належності до своєї прадідівської віри, поваги до канону національних святих, 
ієрархії, кліру та ченців, а також до свого роду. У стосунку до роду, в пом’янику фор-
мувався своєрідний родовід, що в підсумку не могло не впливати на етноконфесійні 
уявлення, виховувати почуття спорідненості зі своєю парафією, своїм храмом, своїм 
містом чи селом. Разом з іншими чинниками та релігійними мотивами, формувалось 
і почуття сопричастя з даною релігійною спільнотою. 

 Узагальнюючи значення інформативного потенціалу пом’яників, можна припустити, 
що саме в них формувались своєрідні бази даних історичної пам’яті, які транслюва-
ли з покоління в покоління родову традицію різноманітних соціальних прошарків 
суспільства, – від князів-шляхти до простолюду. Ще один вид трансляції – поминальні 
розписи духовенства – від патріархів і митрополитів, єпископів і вищого чернецтва до 
рядового священства і чернецтва, що не могло не виховувати почуття приналежності 
і пошани до “віри батьків”, у ширшому вимірі – до Києво-християнської традиції, 
починаючи від хрещення Русі.

 Поминальні практики, запроваджені братствами, слід розглядати в контексті 
канонічної традиції церкви, приписи якої викладені в загалньоцерковних требниках. 
Відомо, що требники в XVI ст. перебували на стадії рукописної традиції. Так, в збереже-
ному рукописному требнику (загально датований XVI ст.) з колекції А. Петрушевича, 
уміщені фрагменти заупокійних молитов67. Крім того, в рукописних Служебниках 
XVI ст., переписаних на західноукраїнських землях, є чини і молитви на різні потре-
би, характерні для Требників. В пам’ятках, проаналізованих М. Кольбух, виявлено 
богослужбові тексти на здійснення чину похорону (середина XVI – перша чверть 
XVII ст.). До складу чину входили: ектенія, алилуарії, тропарі, вказівки на читання 
Псалтиря, канон, стихири самогласни Йоана Дамаскина та інші богослужбові тексти. 
Збереглося кілька редакцій похорону, до складу однієї входять два канони, авторства 
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Феофана. Викремлено текст похорону для дітей до семи років, котрі вважаються 
безгрішними. Служебник третьої чверті XVI ст., містить молитви над померлими. 
У служебниках XVI ст. М. Кольбух зауважила поминальне богослужіння, яке по-
ширилося на наші землі завдяки митрополиту Киприяну, автором якого вважається 
Никифор, названий Ксанфуполом. До складу чину входить канон померлим, авторство 
якого приписано Йосифу, а також єктенії, тропарі, стихири, богородичні, алилуарії, 
возгласи, молитви тощо. В кінці чину подані вказівки щодо змінних частин для Великої 
суботи, Пасхи та Світлого тижня, коли деякі поховальні піснеспіви слід замінювати 
пасхальними текстами68.

 Першим друкованим требником є стрятинський Требник Гедеона Балабана69, 
який був покладений в основу пізніших публікацій. Так, саме в згаданому Требнику 
поховальний і поминальний чини зазнають розвитку і докладного витлумачення: по-
ховальний чин диференційований для мирян, дітей, іноків, а також тих, хто заслужив 
поховання в церкві; канонізовано прощальну молитву по смерті, молитву проти клятви 
і відлучення над померлим, кілька різновидів розгрішних молитов, молитву у випадку 
“напрасной и страшной” смерті, поминальні молитви в період великого посту, у т. ч. 
й “над коливом” та ін. Поминання мало здійснюватися в м’ясопусну і сирну, а також 
сьому суботи. Поминальні практики зведені в підрозділ “О памяти оумершимъ”, в якому 
унормовано вимогу “творити памяти и жертвы” на третій, дев’ятий, двадцятий, соро-
ковий, шестидесятий дні по смерті християнина, а також через рік. Єпископ Г. Балабан 
засуджував тих, хто уникав від поминальних практик, заборонялося “робити пам'ять” 
грішникам, прелюбодійцям, блудникам, злодіям, розбійникам, убивцям, самовбивцям 
та ін. Акцентовано мету поминальних практик і молитов: “Сихъ бо ради веруемъ об-
рести имъ грехомъ ихъ раздрешеніе”70.

 Проте найбільшого розвитку чин поминання померлих набув у Требнику Пе-
тра Могили, в якому поховальній обрядовості, а також культові позагробного життя, 
молитвам за померлих присвячено двадцять статей і навіть трактатів, чотири статті 
присвячено молебням і чинам на розлуку й відхід душі від тіла71. Окрема стаття при-
свячена пам’яті про померлих, в якій запроваджено нове для православної церкви 
положення про те, що затримання на муках душ після смерті, які відійшли з покаян-
ням, але не довели його ділом (тут ідеться про православне розуміння чистилища), 
не позбавляє від покарання як плати за гріхи72. Ще одне нововведення Требника – 
розробка чину ведення метричних книг, серед яких останньою була книга “Усопших 
парохіан”73. Однак навіть канонізація метрики померлих не замінила в церковній 
практиці братського/парафіяльного пом’яника, який продовжував побутувати на всіх 
просторах Київської митрополії. 

 Прикметно, що в патріарших і митрополичих грамотах XVII ст. на заснування 
братств, в тій чи іншій формі норма ведення пом’яника продовжувала артикулюватися. 
Так, у щойно віднайденій грамоті патріарха Теофана для церкви Св. Юрія у м. Яворові 
(Перемишльська єпархія) від 27.05.1620 р., наприкінці підрозділу про обов’язок 
братчиків щодо організації похоронів, наведена вимога вписання імені померлого до 
братського пом’яника, відразу після погребення74. Так само, Петро Могила благослов-
ляв створення церковних братств: грамоті-статуті для братства передміської церкви 
Св. Трійці м. Радимно на Перемишльщині, виданій з його благословення у 1646 р., 
уміщена така норма75. 

 Немає сумніву, що саме церковні братства зробили значний внесок у розробку 
засад та практик синодальної (поминальної) еклезіальної культури, взорованої на 
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теологію східної духовності. Водночас, це позитивно впливало на загальну релігійність 
(побожність) вірних. 
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11 Isajewicz J. Bractwa cerkiewne w diecezjach przemyskich obrządku wschodniеgо w XVI – 
XVIII wieku // Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. – T. 3: Studia z dziejów grekokatolickiej 
diecezji przemyskiej / Pod red. St. Stępnia. – Przemyśl, 1996. – S. 67.

12 Яковенко Н. “Україна між Сходом і Заходом”: проекція однієї ідеї // Яковенко Н. Пара-
лельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. – Київ, 2002. – 
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С. 358. Тут варто пригадати маловідому працю К. Харламповича, в якій автор відверто і сміливо 
поставив питання про вплив польського шкільництва на українське. – Charłampowicz K. Polski 
wpływ na szlolnictwo ruskie w XVI i XVII st. / Z niedrukowanego oryginału rosyjskiego przełożył 
A. Wanczura. – Lwów, 1924. 

13 Є. Фляга простежує аналогію в статутних нормах між католицькими і уніатськими брат-
ствами. – Flaga J. Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. – Lublin, 2004. – 
S. 81-83. На жаль, порівняння з православними братствами дослідник не зробив.

14 Поминальні джерела використовуються переважно в дослідженнях з генеалогії княжої 
доби. Див. аналіз монастирських пом’яників: Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – 
Біла Церква, 2006. – С. 82-85; Мицько І. Монастирські пом’яники про походження ктитора 
Унівського монастиря князя Федора Любартовича // Мицько І. Статті, написані після вигнання 
з Інституту українознавства НАН України. – Львів, 2000. – С. 3-5; Його ж. Синодики монастирів 
як унікальне джерело української генеалогії: князі Острозькі // Там само. – С. 9-17.

15 Щоправда, в обох релігійних культурах було й багато спільного: наприклад, померлим 
мала віддаватися шана у вигляді посмертної молитви, як покути за їх гріхи. Проблема смерті 
і потойбічного життя в уявленнях та свідомості католицького суспільства має в польській 
історіографії декілька аспектів: підготовки вірних до “доброї” смерті, поховальних обрядів (у тому 
числі, й поминальних служб та молитов), уявлень про відплату за земні гріхи та ін. Зокрема, 
в літературі відзначається існування досить драматичних уявлень страху смерті в католиць-
кому суспільстві Польщі та Речі Посполитої. – Див.: Kowalska-Lewicka A. Ludowe wуobrażenia 
śmierci // Polska Sztuka Ludowa. – R. 1986. – №. 1-2; Tomiccy J.R. Drzewo śycia – ludowa wizja 
świeta i czlowieka. – Warszawa, 1975; Huszal G. Przygotowanie do śmierci w XVII w. // Roczniki 
Humanistyczne. Historia – Lublin, 1983. – T. XXXI. – Z. 2. – S. 105-151; Durkacz-Foremska A. �b-. Historia – Lublin, 1983. – T. XXXI. – Z. 2. – S. 105-151; Durkacz-Foremska A. �b-Historia – Lublin, 1983. – T. XXXI. – Z. 2. – S. 105-151; Durkacz-Foremska A. �b-– Lublin, 1983. – T. XXXI. – Z. 2. – S. 105-151; Durkacz-Foremska A. �b-Lublin, 1983. – T. XXXI. – Z. 2. – S. 105-151; Durkacz-Foremska A. �b-. – Z. 2. – S. 105-151; Durkacz-Foremska A. �b-Z. 2. – S. 105-151; Durkacz-Foremska A. �b-
rzędy pogrebowe mieszkańców Przemyśla w XVII wieku // Rocznik Przemyski. Historia. – Przemyśl, 
2007. – T. XLIII. – Z. 4. – S. 13-32; Bylina St. Religijność póżnego średniowiecza. Chrześcijaństwo 
a kultura tradycyjna w Ewropie środkowo-wschodniej w XIV – XV w. – Warszawa, 2009. – S. 127-
145; �siński Z. Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI – XVII wieku. – Warszawa, 2009. – 
S. 67-99 та ін. Порівняльну характеристику сприйняття смерті католиками і православними 
на прикладі проповідницької літератури подає М. Корзо, яка відзначає існування суттєвих 
різниць: на її переконання, в православній повчальній літературі не проводиться велика межа 
між життям і смертю, тоді як в католиків домінують уявлення, що явно драматизують смерть 
людини. – Корзо М. Образ человека в проповеди XVII века. – М., 1999. – С. 83-113. До цього 
варто додати, що в католицькому іконописі ще з часів середньовіччя набув популярності сюжет 
“танцю смерті”, тоді як в православному він практично відсутній. Уявлення католиків Заходу 
про апокаліпсис та смерть і побутування в їх середовищі відповідних звичаїв див. праці Ж. Де-
люмо: Делюмо Ж. Ужасы на Западе / Пер. Н. Епифанцевой. – М. 1994 (розділ “Другий натиск: 
епоха Реформації”); Його ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада 
(XIII – XVIII вв.). – Екатеринбург, 2003. – С. 176-183 (розділ “Епідемія страхітливого”), 92-147 
(розділ “Танці мертвяків і танок смерті”).

16 Згадана єресь поширилась на зламі XV – XVI ст. Див. огляд руху та ідей: Дмитриев М. 
Православие и Реформация: реформационные движения в всточнославянских землях Речи По-
сполитой во второй половине XVI в. – М., 1990. – С. 48-52. Єретики були засуджені на кількох 
московських соборах того часу.

17 Дергачева И. Посмертная судьба в “иной мир” в древнерусской книжности / Отв. ред. 
А. А. Дубровин. – М., 2004. – С. 179-186.; Її ж. Эсхатологическая тематика в западнорусских 
синодиках // Человек в культуре русского барокко. Сб. статей по материалам международной 
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конференции / ИФ РАН Москва, Историко-архитектурный музей “Новый Иерусалим”. 28-
30 сентября 2006 г. – М., 2007. – С. 374.

18 Шустова Ю. Документы Львовского Успенского ставропигигийского братства... – 
С. 274-280.

19 Архив Юго-Заподной Россіи, издаваемый временною коммиссіею для раз бора древних 
актов, височайше учрежденною при Кіевском, Подольском и Волынском генерал-
губернатор (далі – АЮЗР). – Ч. І. – Т. 12. – К., 1904: Протоколы Львовского Ставропигиаль-
ного Братства. – С. 470.

20 Анамнисіс албо припоминаніє... Преведенное с помничка, писанного около року 1605... – 
Львів, друкарня братства, 28.V 1695. – 2°. – 12 арк. Див. також: Петрушевич А. Зоря Галицькая. – 
1851. – № 67. – С. 551-552; № 68. – С. 559-560 ; № 69. – С. 567-568; № 70. – С. 573-574; № 71. 
– С. 581-583; № 72. – С. 594-596. Каталогізація: Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового 
мистецтва. Каталог стародруків. – Кн. 1: (1574 – 1700). – Львів, 1981. – № 695. Більш ранньою 
публікацією пом’яника є лише збережаний фрагмент синодика Києво-Печерської Лаври 1630 – 
1633 рр. з поминальним розписом роду Стефана Беринди. – Див.: [Синодик Києво-Печерської 
лаври, а також складальника Стефана Беринди і його родичів. Київ, друкарня лаври, не раніше 
1630 — не пізніше 1633] // Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва... – Кн. 1: 
(1574 –1700). – № 237 (зберігається в Національному музеї ім. Андрея Шептицького, далі – 
НМЛ). 

21 Див. огляд публікацій, зроблений О. Прокоп’юк: Поменник Софії Київської. Публікація 
рукописної пам’ятки другої половини XVIII – першої чверті ХІХ ст. / Упор. та вступні статті О. 
Прокоп’юк. – С. 6-8. Звідси видно, що сучасні українські історики дослідники воліють вивчати 
монастирські та церковні пом’яники як історичні джерела. 

22 Один із таких пом’яників походить з Холма. – Див. розвідки з публікаціями варіантів 
тексту: Баран О. Холмський пом’яник (за текстом збірника Лева Кишки) // Вісник Львівського 
університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 2. – 
Львів, 2007. – С. 192-208; Gil A. Pomianyk chełmski jako żródło do dziejów ziemi chełmskiej // Gil A. 
W kręgu dziejów i kultury Kościołów wschodnich w Rzeczypospolitej. – Siedlce, 2009. – S. 13-26.

23 [Головацький Я.] Документы, служащие матеріалом для истории церковных братств юго-
западной Руси // Вестник юго-западной и западной России / Историко-литературный журнал, 
издаваемый К. Говорским. – Т. 1. – К., 1862. – С. 99.

24 Milkowicz W. Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis. – T. 1. – Leopolis, 
1895. – № 8. – P. 13-14.

25 АЮЗР. – Ч. І. – Т. 12... – С. 15-16; MCSL. – T. I. – № 80. – S. 117.
26 Там само. – С. 42.
27 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. (Опыт исторического 

исследования). – Т. 1: Материалы для истории Западно-русской церкви (Приложение к 1-му 
тому сочинения). – К., 1883. – С. 248.

28 Документы братства при церкви св. Николая въ г. Замостье // Киевская Старина. – 1882. – 
Т. 3 (июль). – С. 155. Норма ведення пом’яника присутня і в інших грамотах Г. Балабана для 
братств: 1589 р. для церкви Св. Теодора з Тирона на Краківському передмісті Львова (НМЛ. – 
Ф. Ркк. – Спр. 2774. – 1 арк.); для церкви в Гологорах 1602 р. (Відділ рукописів Львівської 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (далі – ЛБАН). – Ф. ІІІ. АСП. – Спр. 
15. – 1 арк.); 1602 р. для Богоявленської церкви на Галицькому передмісті Львова (Інститут 
рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі – ІР НБУ). – Ф. XVIII. – 
№ 39. – 1 арк.); 1603 р. для церкви Св. Миколая Чудотворця на передмісті Адамівка в Бережанах 
(НМЛ. – Ф. Ркк. – Спр. 2634. – 1 арк.).
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29 Памятники, издаваемые Временной комиссией для разбора древних актов. – Т. 1. – 
К., 1845. – Отд. 1. – С. 44, 49-50.

30 АЮЗР. – Ч. І. – Т. 12... – С. 470-478. А. Криловський опублікува також пом’яник Богояв-
ленського братства, розпочатий 1717 р. – Там само. – С. 512 і далі. 

31 До метричної реформи Йосифа Шумлянського було ще більше 150 років.
32 Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog / Wyd. 2 zmien. / �prac. A. Naumow, A. Kaszlej 

przy współpr. E. Naumow i J. Stradomskiego. – Kraków, 2004. – № 728-736. – S. 347-350.
33 Ibid. – № 729. – S. 347-348.
34 Ibid. – № 728, 730, 733, 734. – S. 347-349.
35 Strzetelska-Grynbergowa Z. Staromiejskie. Ziemia i ludność. – Lwów, 1899. – S. 241. На думку 

науковця, джерело писалося спочатку кирилицею, затим по-руському латинськими літерами, 
нарешті – цілком польською. До 1817 р. у записах наведено близько 100 імен, першим серед них 
був ієромонах Казимир. Наприкінці XIX ст. пом’яник вже не зберігався у місцевій церкві, де 
традиційно правилися служби за Терлецьких. Подальша доля пом’яника невідома. Див. також: 
Тимошенко Л. Єпископ Кирило Терлецький: родовід і початок духовної кар’єри // Дрогобицький 
краєзнавчий збірник (далі – ДКЗ). – Вип. ІХ. – Дрогобич, 2005. – С. 205.

36 Одним із найдавніших є пом’яник церкви Св. Трійці, який був започаткований в XVII ст. 
У джерелі виділяються аркуші, записані, можливо, наприкінці XVI ст. На початку пом’яника 
уміщено розпорядження священикові Св. Трійці щодо порядку та регламенту поминаль-
них служб. Тут же наведена поминальна молитва з ектенією “За упокій”. – Тимошенко Л. 
Пом’яник дрогобицької церкви Св. Трійці // ДКЗ. – Вип. V. – Дрогобич, 2001 – С. 276-309. 
Його ж. Пом’яник дрогобицької церкви Воздвиження Чесного Хреста // ДКЗ. – Вип. VI. – 
Дрогобич, 2002. – С. 521-533.

37 НМЛ. – Ф. Рк. – Спр. 741, 923, 1021, 1052, 1323 та ін.
38 Там само. – Спр. 1053, 1052, 1054, 
39 Там само. – Спр. 570.
40 У першому томі “Сводной летописи” А. Петрушевич використав такі монастирські 

поминальні джерела: Крехівського, Добромильського, Гошівського, Угорницького, Красно-
пустинського, Підгорецько-Пліснеського і Зимнівського монастирів. – Див.: Петрушевич А. 
Сводная Галицко-Русская летопись с 1600 по 1700 год. – Львов, 1874. – Т. І. – С. 48-49, 50, 
134-135, 180, 209, 233, 395.

41 Свенціцький І. Опис рукописів Народного Дому з колекції Ант. Петрушевича. – Ч. 3 
(Українсько-руський архів. – Т. VII / Рукописи львівських збірок. – Вип. ІІІ). – Львів, 1911. – 
С. 101-111. Дослідник подав зміст кожного джерела, подекуди відтворив поминальні розписи. 
Найдокладніший опис присвячений пом’янику Унівського монастиря (Там само. – С. 24-27).

42 Там само. – С. 109. У колекції А. Петрушевича зі збірки рукописів наукової бібліотеки ім. 
В. Стефаника зберігається кілька нелокалізованих помяників – 1653 р, 1691 і 1738 – 1748 р. 
(ЛБАН. – Ф. Асп. – Спр. 103, 129, 416). 

43 Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника 
НАН України: Каталог. – Т. 1: ХІ – XVI ст. / Уклад.: М. М. Кольбух (голов. ред.), Т. М. Гуца-XVI ст. / Уклад.: М. М. Кольбух (голов. ред.), Т. М. Гуца- ст. / Уклад.: М. М. Кольбух (голов. ред.), Т. М. Гуца-
ленко, О. О. Дзьобан, І. Я. Патер, І. Р. Сус, Г. В. Чуба. Передм. М. М. Кольбух. – Львів, 2007. – 
№ 266. – С. 341-342.

44 Одна з перших спроб аналізу луцького пом’яника належить А. Петрушевичу. – Петруше-
вич А. Сводная Галицко-Русская летопись... – Т. І. – С. 186-190, 249-252 (автор подав відомості 
про попередні списки джерела, його структуру та переписувачів. Також, він вміщує перелік 
шляхетських родів Волині та членів братства). Продовжили тему автори колективної праці 
1892 р., виданої у Житомирі (М. Трипольський, М. Щеглов, К. Дунаєвський та ін.). Див. про це 
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у: Девятисотлетие православия на Волыни. 992 – 1892 г. – Ч. I. – Житомир, 1892. – С. 598-606). 
Дослідники оглянули також інші волинські (монастирські і церковні поминальні пам’ятки.

45 Ще в 1997 р. дослідниця вважала, що джерело втрачене. – Бірюліна О. Джерела до історії 
Луцького братства // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень VII Міжнародного круглого 
столу (Львів, 12 – 14 травня 1997 року). – Львів, 1997. – С. 18. Пам’ятка тепер зберігається: 
ІР НБУ. – Ф. 30. – Спр. 50. – Арк. 1-111; Бірюліна О. Реєстр духовних осіб луцького братського 
пом’яника // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Наук. зб. – Вип. 7: 
Матеріали VII Міжнародної наукової конференції з волинського іконопису, м. Луцьк, 27-
28 листопада 2000 року. – Луцьк, 2000. – С. 34. Пом’яник опублікований окремим виданням. – 
Пом’яник. Волинське крайове Братство святого Апостола Андрія Первозваного (Луцьке Хре-
стовоздвиженське). Від року Божого 1618-го і далі / Ред. колегія О. Бірюліна, А. Бондарчук, 
М. Хілько. – Луцьк, 2000. 

46 Там само. – С. 35-38.
47 Бірюліна О. Міщани з Луцька та “иных мест” на сторінках луцького братського пом’яника // 

Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Наук. зб. – Вип. 8: Матеріали 
VIIІ Міжнародної наукової конференції з волинського іконопису, м. Луцьк, 13-14 січня 2001 
року. – Луцьк, 2001. – С. 166-167.

48 Памятники... – Т. 4. – Киев, 1859. – С. 109-117. Був публікований лише поминальний 
розпис князів Острозьких.

49 Джерело опубліковане: Pomianyk of Horodyshche. – Part 1: A. D. 1484 / Ed. By Rudnyckyj / 
The Univerity of Manitoba. – Winnipeg, 1962. 

50 Див. найновішу публікацію про джерело: Мирончук Л. Дерманський пом’яник як історичне 
джерело // Наукові записки. Історичні науки / Національний університет “Острозька Академія” / 
Матеріали міжнародної конференції “Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України 
та Європи” 15 – 17 жовтня 2008 року. – Вип. 13. – Острог, 2008. – С. 358-362.

51 Девятисотлетие православия на Волыни. 992 – 1892 г. – Ч. I. – С. 577-606.
52 Позіховський О., Позіховська С. Суботник 1693 р. із села Погорільці на Рівненщині як 

одне з джерел до вивчення історії та генеалогії родини князів Острозьких // Волинська ікона: 
дослідження та реставрація. Наук. Зб. – Вип. 15: Матеріали XV міжнародної наукової конференції 
м. Луцьк, 25 – 26 вересня 2008 року. – Луцьк, 2008. – С. 181-183. 

53 Пом’яник опублікований: АСД. – Т. 9. – С. 454-459. Див. також: Добрянский Ф. Описание 
рукописей Виленской публичной библиотеки, славянских и русских. – Вильно, 1882. – № 89; 
Лавровский Л. Историко-критическая проверка каталога смоленских епископов, помещенного 
в синодике Супрасльского монастыря и в требнике XVI века Московской синодальной библио-
теки // Смоленские епархиальные ведомости. – 1898. – № 14. – С. 780-781.

54 Джерело зберігається в Бібліотеці Академіїї наук Литви у Вільнюсі. – Див.: Николай, 
арх-т. Историко-статистическое описание Минской епархии. – Спб., 1864. – С. 113; Галенчан-
ка Г. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоÿвнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі 
XV – сярэдзніы XVII ст. – Мінск, 2008. – С. 120-121.

55 Добрянский Ф. Описание рукописей... – № 91.
56 Николай, арх-т. Историко-статистическое описание... – С. 119. 
57 Гісторыя беларускай кнігі. – Т. 1: Нікалаев. Кніжная культура Вялікага Княства Літоускага. – 

Мінск, 2009. – С. 138-141.
58 Там само. – С. 143. 
59 Цей рідкісний стародрук зберігся лише в колекції стародруків Російської національної 

бібліотеки. Каталоги української стародрукованої книги це раритетне видання не фіксують. 

Леонід ТИМОШЕНКО



131

60 Див. про це докл.: Шустова Ю. География изданий разрешительных грамот восточных патри-
архов в XVII в. // Историческая география: Пространство человека vs человек в пространтстве. 
Материалы XXIII международной научной конференции К 70-летию со дня рождения Виктора 
Александровича Муравьёва. Москва, 27 – 29 января 2011 г. – Москва, 2011. – С. 463-467.

61 Починаючи від І. Свєнціцького, в літературі побутувала думка про датування видання 
1670 р. Як з’ясувала Ю. Шустова, датування і локалізація стародруку були помилковими. – 
Там само. 

62 У монографії І. Дергачової проаналізовано ряд синодиків XVI ст., на підставі чого дослідниця 
робить висновок про розквіт цього жанру писемності. Прикметно, що після синодиків Йосифа 
Волоського і Ніла Сорського, фіксується 16 сиинодальних джерел XVI ст.,, які є виключно або 
ж синодиками кафедральних соборів Москви та Новгорода, або ж монастирськими синоди-
ками. Серед них виокремлюються “Синодик опальных Грозного”, а також синодик патріарха 
Йова (кінець XVI ст.). – Дергачева И. Посмертная судьба... – С. 161-168. Щодо “любові” Івана 
Грозного до поминальної традиції, то вона без винятку стосується поминання жертв опрични-
ни. – Див. про це докл.: Булычев А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе 
опальных царя Ивана Грозного. – М., 2005. Видається, що наше припущення про ієрархічний (та 
ще й освячений царською владою) характер московського синодика не потребує спеціального 
доведення. 

63 Властиво, вивченням згаданих передмов і займаються російські філологи. Так, І. Дерга-
чова досліджує основні теми і літературні джерела синодичних передмов, а також їх художні 
і композиційні особливості. – Дергачева И. Посмертная судьба... – С. 168-202.

64 Там само. – С. 146-202; Її ж. Эсхатологическая тематика... – С. 374.
65 Там само. – С. 168-172. В який спосіб до авторського переліку синодиків потрапив пом’яник 

Михайлівського Золотоверхого монастиря з Києва, який І. Дергачова розглядає лише як архівне 
джерело, доводиться лише дивуватися. 

66 Згаданою передмовою есхатологічного характеру супроводжується Супрасльський пом’яник. 
Вона належить переписувачу джерела Пафнутію, який повідомив про себе, обгрунтував мотиви 
поминальної практики в своєму монастирі, а також коротко виклав процедуру поминальних 
молитов та їх зміст. – АСД. – Т. 9. – С. 454-456.

67 Свєнціцький І. Опис рукописів Народного Дому... – С. 159-160.
68 Кольбух М. Кириличні рукописні служебники XVI ст. у збірках Львова // Рукописна та 

книжкова спадщина України. – К., 2007. – Вип. 12. – C. 241–264.
69 Млтвеник или Требник Из греческого язика на словенскій преведеный и изследованый. 

Изъ друкрані пна Феодωра Юрьевича Балабана Стрятинского выданный. Рокоу ΆΧS. 
70 Там само. – Арк. 656 зв. – 657.
71 Требник Петра Могили: Перевидання з оригіналу, що появився у друкарні Києво-Печерської 

Лаври 16 грудня 1646 року / Упор. А. Жуковський. – Канберра-Мюнхен-Париж, 1988. – С. І, 
540-890. 

72 Там само. – С. І, 835-843. Див. також коментарі цих сюжетів у передмові А. Жуковсько-
го. – Жуковський А. Аналіз Требника Петра Могили // Там само. – С. 26-27. Аналіз порушеного 
в Требнику питання про чистилище здійснив І. Паславський, який, проте, не вдався до аналізу 
Требника Петра Могили. – Паславський І. Уявлення про потойбічний світ і формування поняття 
чистилища в українській середньовічній народній культурі // Записки НШ. Праці Історично-
філософської секції. – Т. 228. – Львів, 1994. – С. 343-356.

73 Требник Петра Могили: Перевидання... – С. ІІІ, 430.
74 Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. – Ф. Рк. – Спр. 1582. – Арк. 14 зв. 

Відомо, що 1620 р. патріарх Теофан надав ставропігію трьом братствам: луцькому, київському 

ТРАДИЦІЯ І ПРАКТИКИ ПОМИНАННЯ ПОМЕРЛИХ У КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ....



132

і слуцькому (Флеров И. О православных церковних братствах, противобортсвоваших унии 
в Юго-Западной России, в XVI, XVII и XVIII столетиях. – Спб., 1857. – С. 58-59). Згадана 
грамота в літературі не зафіксована.

75 НМЛ. – Ф. Ркк. – Спр. 1222. – Арк. 24.

Леонід Тимошенко. 
Традиція і практики поминання померлих у Київській митрополії в другій 
половині XVI – першій половині XVII ст.: внесок церковних братств.
На підставі великого кола джерел, у тому числі й аналізу історіографічної традиції, 

розглянуто релігійні функції церковних братств, у числі яких виділяється норма ве-
дення парафіяльного/братського пом’яника. На думку, автора, саме братства спричи-
нилися до розвитку традиції поминання померлих, що безумовно впливало на рівень 
побожності вірних.

Leonid Tymoshenko.
Tradition and practice of the commemoration of dead people in Kyiv Metropolis 
in the second half of the XVI – first half of the XVII centuries: contribution of the 
church fraternities.
Under the large range of sources, including analysis of the historical traditions, the 

religious functions of the church fraternities are analyzed, among them stands out the keeping 
norm of the parish / fraternity obituary. According to the author, exactly the fraternities 
contributed to the development of the tradition of the commemoration of dead people that 
undoubtedly influenced the level of devotion of the faithful.

Леонід ТИМОШЕНКО


