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УТОЧНЕННЯ ДАТИ НАРОДЖЕННЯ МИТРОПОЛИТА 
КИЇВСЬКОГО, ГАЛИЦЬКОГО ТА ВСІЄЇ РОСІЇ ВАРЛААМА 

ЯСИНСЬКОГО 
 
 
Життєвий шлях визначного громадського діяча, теолога, непересічного 

ієрарха української церкви, митрополита Київського, Галицького та всієї 
Росії Варлаама Ясинського припав на XVII — початок XVIII ст. Святий 
Димитрій Ростовський вважав владику «стовпом» Печерської обителі, 
для сучасників він був взірцем — «таков намъ подобаше архіерей» та 
«мужем воістину святим». Відрізок життя владики від народження до 
прийняття чернечого постригу та представлення київською консисторією 
кандидатом на ігумена Києво-Братського монастиря 1665 р. менш за все 
підкріплений історичними джерелами. Дата народження архієрея й доте-
пер залишається нез’ясованою. У науково-енциклопедичній літературі 
наявні два підходи у висвітленні цього питання. З одного боку, вказується 
на відсутність даних1, у більшості інших видань наводиться дата 1627 р.2 
та зауважується шляхетне походження владики3.  

Дата народження ієрарха — 1627 р. — 
обчислена дослідниками XIX ст. на ос-
нові епітафіону Іларіона Миґури4, вико-
наного «на погрєбєніє въ ст. Лаѵрѣ Пєчр. 
чстнаго тѣла сєго въ Дху Стомъ ѡтца 
своєго и архіпастира» В. Ясинського 
(рис. 1). У полі овального картуша вигра-
вірувано невеликий текст у два стовпці, 
що прославляє чесноти Варлаама Ясин-
ського5, останній рядок містить дату та 
відомості про автора6. У епіцедії, вико-
наній 14 жовтня 1707 р., зазначено, що 
В. Ясинський у «въ осмдєсятолѣтной ста-
рости скончіся». Вірогідно, що для даного 
поетичного твору І. Миґура міг заокруг-
лити кількість років, прожитих архієреєм. 

Нами досліджений ще один епітафіон 
митрополиту Варлааму Ясинському 
1707 р., який зберігається у фондах 
Національного музею у Львові імені 
Андрея Шептицького (рис. 2). Пам’ятка 

Рис. 1.  
Іларіон Миґура. Епітафіон. 
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потрапила до музею 1909 р. після екс-
педиції о. Сушка по Потелицькому 
деканату (нині у складі Рава-Руського 
району Львівської обл.)7. Епітафіон є 
яскравим зразком давньоукраїнської 
станкової гравюри, виконаної визнач-
ним майстром Інокентієм (Іваном) 
Щирським. Щодо авторства мідьо-
риту, то Д. Ровінський розшифрову-
вав ініціали «I.S» як «Іван Стрель-
бицький». Утім, П. Попов першим 
висловив думку, яка була визнана 
науковцями8, про те, що твір викона-
ний І. Щирським. На гравюрі обличчя 
владики зображене з характерними 
індивідуальними рисами. Припускає-
мо, що І. Щирський входив до кола 
осіб, які особисто знали митрополита 
В. Ясинського.  

Підпис Пилипа Орлика під епіта-
фіоном вказує на нього як автора 
поетичного твору — «написа и вос-
писа». Він навчався в Києво-Моги-
лянській колегії, закінчив її 1694 р. 
Там його наставником був професор 
філософії, майбутній місцеблюсти-
тель патріаршого престолу Стефан 
Яворський, протектором якого був 
В. Ясинський. За рекомендацією 
С. Яворського П. Орлик займає по-
саду консисторського писаря в кан-
целярії київського митрополита Вар-
лаама Ясинського. За кілька років до 
смерті архієрея він обіймає посаду 
генерального писаря в Батурині й стає 
довіреною особою гетьмана Івана 
Мазепи. Отже, оскільки П. Орлик 
близько знав владику, подана ним інформація заслуговує на довіру.  
У пам’ятці так окреслено рівень їхніх взаємовідносин: «Въ знамение 
синовския къ отцу и архипастыреви своему любве и неописаннаго за 
премногия благодеяния».  

Рис. 2.  
Інокентій Щирський. Епітафіон. 
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Досліджуваний епітафіон є змістовним прикладом етикетної поезії 
початку XVIII ст., коли відразу після смерті духовної особи з’являється 
друком перша, хоч і невелика за форматом, точна біографія архієрея з 
його портретом. Текст пам’ятки датований кириличною абеткою 22 серп-
ня 1707 р., у п’ятницю свята седмиці Успіння Пресвятої Богородиці. 
Найважливішим для нашого дослідження є наступне речення епітафіону: 
«Сімдесят сім літ пожив во временной жизни». Відтак, датою народження 
архіпастиря за біографією, написаною Пилипом Орликом, має бути 
1630 р. 
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