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ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ БРАТІЇ КИЄВО-СОФІЙСЬКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО МОНАСТИРЯ (1721-1786 РР.)

Дослідження формування особового складу будь-якої
спільноти дозволяє більш комплексно підійти до розуміння її місця
і знамення в системі духовних, соціальних, економічних чи
політичних взаємозв'язків. Проте, подібні студії оминули своєю
увагою чернечі згромадження, що є принципово невірним з огляду
на ту роль, яку відіграли останні, особливо, у духовній сфері.
Розробка проблематики, якщо не враховувати роботи початку
XX ст., де вона згадується побіжно1, практично розпочинається і
закінчується публікаціями М. В. Яременка, в яких автор робить
вдалу спробу аналізу комплексу шляхів поповнення і вибуття братії
київських чоловічих неставропігійних монастирів2. Обидві статті
вирізняються постановкою проблеми, зібраним та проаналізованим
матеріалом, визначеними загальними тенденціями. Однак, для
кожної обителі існували одночасно як типові, так і специфічні
характеристики, тому саме грунтовні мікродослідження дають змогу
зрозуміти історію окремого монастиря, а також підтвердити чи
заперечити вектори розвитку чернецтва загалом. Вони необхідні,
зважаючи на нерозробленість теми.

Об'єктом наших зацікавлень виступає братія Києво-
Софійського кафедрального монастиря, а саме - шляхи її
формування. Монастир Св. Софії виразно виділяється на фоні
інших київських чоловічих монастирів завдяки статусу кафедральної
обителі. У XVIII ст. за Софійським монастирем остаточно
закріпилося звання кафедрального, що означало ще більше його
втягнення до участі вжитті Київської митрополії. Апарат управління
кафедральним монастирем створював кістяк для формування
центральних органів управління митрополією. Ченці обителі стали
своєрідним джерелом благочестивих кадрів для інших монастирів,
поповнювали викладацький склад Києво-Могилянської академії, ін.3
Приклад Св. Софії цінний ілюстрацією не лише типової, а й
специфічної індивідуальної, властивої лише їй системи
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"відтворення" братії, підпорядкованої політиці та інтересам
митрополичої кафедри. Постановкою питання зумовлений
детальний розгляд інституту послушників: кількість, термін
перебування в "іскусі", вік та процедура постригу. Паралельно
аналізуватимуться освітній рівень, станове походження
пострижених у кафедральному монастирі. В контексті дослідження
схеми залучення ченців з інших монастирів, увага приділятиметься
хвилі переселень монахів з Правобережної України.

Хронологічно розвідка охоплює 1721-1786 рр. З прийняттям у
1721 р. Духовного регламенту для Церкви в Російській імперії
розпочинається період підпорядкування державній владі. Відносини
з монашеством окремо деталізував додаток до Регламенту (1722 р.).
Вихід у світ цих двох законів принципово змінив становище
чернецтва. Характер взаємовідносин держави і Церкви, що склався
в результаті реформ Петра і, утримався впродовж усього XVIII ст.4
Верхня межа обумовлена логічним завершенням секуляризаційних
перетворень та ліквідацією Києво-Софійського монастиря у 1786 р.5

Найприроднішим шляхом поповнення чернечої спільноти був
постриг. У XVIII ст. спостерігається подвійна координація
"відтворення" монашества. "Прибавление к Духовному регламенту
о монахах" (1722 р.) чітко визначало основні правила прийому у
монастир. По-перше, заборонялося постригати чоловіків, що не
досягли ЗО років (виключення допускалися лише з дозволу Св.
Синоду). Для військовослужбовців і чиновників постриг взагалі
заборонено. Вступ до монастиря не дозволявся особам,
обтяженими боргами, а також тим, що перебували у шлюбі чи мали
неповнолітніх дітей; кріпосні селяни могли постригатися після згоди
поміщика; неграмотних дозволялося постригати в монастир лише
з дозволу царя чи Св. Синоду6. Перераховані умови постригу були
викликані політикою та інтересами держави щодо чернецтва. Другий
блок вимог стосувався моральних якостей кандидата, терміном для
їх випробування вважався, так званий, трирічний "іскус"7.

Саме через необхідність трирічного "іскусу", як і в кожній обителі,
у кафедральному монастирі існував інститут послушників. Питання
про зарахування особи до числа послушників піднімалося на
засіданні духовного собору монастиря8.3 його подання розглядалося
у духовній консисторії і лише після резолюції архієрея, бажаючий
отримати постриг, міг розпочати випробування9. Вже на етапі
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прийняття послушника до складу братії монастиря, визначальним у
її формуванні було слово митрополита та інтереси митрополії.

Кількість послушників у Софійській обителі не була сталою
впродовж XVIII ст. Найгірше ситуація виглядає з 1721 по 1740 рр.,
коли фіксуються лише поодинокі випадки пострижень. Слід
відмітити, що в подібному стані знаходилися всі без виключення
чоловічі монастирі Києва10. Така картина стає цілком зрозумілою,
якщо розглянути політику держави щодо Церкви, спрямовану на
скорочення чисельності чернецтва. У цей період положення
Духовного регламенту стали ще більш жррсткими. 28 січня 1723 р.
указом Св. Синоду постриг у монастирях взагалі заборонявся11.
Через рік - 31 січня 1724 р. дозволено постригати семінаристів після
трирічного "іскусу"12. І тільки у 1727 р. Петром II відмінено повну
заборону постригу. Проте період пом'якшення закінчився досить
швидко. Десятилітнє правління Анни Іоанівни (1730-1740) минуло
для Церкви під знаком постійного тиску13. Така політика не
примусила довго чекати результатів і вже з кінця 30-х рр. влада
змушена приймати законодавчі акти, спрямомані на "регенерацію"
монашества. Так, указом від 19 серпня 1738 р. через недостатність
братії, дозволявся постриг у "малоросійських" монастирях14.
Чергова постанова виходить 22 грудня 1740 р., у ній знову
наголошувалося на недостачі монахів і складався список
"достойних" пострижения15. Зазначені тенденції повністю себе
проявили під час правління Єлизавети Петрівни (1741 -1761). Хоча
постриг і надалі контролювався, але в "малоросійських" монастирях
здійснювався досить вільно, необхідно було лише доповідати Св.
Синоду.

Саме з 40-х рр. маємо вагомі підстави для розмови про
послушників кафедрального монастиря, зафіксовані як окремими
справами, так і збірними відомостями за окремі роки. Вважаємо,
що найбільша кількість послушників у Софійському монастирі
спостерігається у 40-50-ті рр. Так, у 1757 р. у монастирі при кафедрі
пострижено 10 послушників, що, одночасно, складає найбільше
число серед чоловічих монастирів Києва16. Починаючи з 60-х рр.
кількість послушників коливається в межах трьох - шести. У 1760
р. у монастирі перебувало 4 послушники17. На обов'язкову сповідь
і причастя у 1777 р. з'явилося три особи, заслуговуючі монашества18.
Чотирьох послушників пострижено у 1781 р.19 У збірній відомості
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монахів за 1782 р. у Києво-Софійському монастирі нараховувалось
6 послушників, для порівняння, цього ж року їх число у Золотоверхо-
Михайлівському - 7, Пустинно-Миколаївському - 6, Кирилівському -
6, Братському - 520. Як бачимо, кількість послушників у кафедральній
обителі коливалася впродовж XVIII ст. До кінця 30-х рр. постриг
практично не здійснювався. В 40-х і, особливо, 50-х рр. фіксується
найбільша кількість пострижених, далі спостерігається повільний
спад. Характерно, що кількість послушників у монастирі
зменшувалася паралельно із зменшенням кількості братії.
Однакове спрямування двох показників відображає загальний стан
монашества у XVIII ст.

Цікавим буде звернутися до питання терміну "іскусу" і його
прямопропорційної залежності від цінності кандидата у чернецтво
для монастиря. Загалом Духовний регламент вимагав, як уже
зазначалося вище, трирічного перебування у послушанні. Про послушників
1786 р. крім їх віку - 36,55,36 років, зазначається ще й час прийняття
до монастиря, відповідно у 1779, 1753, 1776 рр.21 Термін "іскусу"
кожного з них складав 7, 33 і 10 років, що аж занадто перевищує
визначений законом. При цьому послушники не значились в жодному
з можливих попередніх списках. Слід припустити їх відлучення з
монастиря, що переривало "іскус" і зумовлювало його новий відлік з
початкової точки. Випадки подовження терміну заслуговування були
характерні переважно для послушників з низьким освітнім рівнем,
для них будь-які поступки не віталися. Хоча, 26 травня 1741 р. Св.
Синод обмежив загальний термін "іскусу" 6-ма місяцями, при
наявності гарних характеристик22, проте, в практиці кафедральної
обителі ми не бачимо дії цієї постанови.

Зовсім по-іншому виглядає справа з вихованцями Києво-
Могилянської академії. Інколи термін їх послушания скорочувався
до одного року23. У відомості за 1757 р. найдовший термін
перебування в статусі очікуючого постригу для вченних послушників
- 2 роки24. Часто "іскус" для них був досить формальним: студент
подавав прохання про пострижения, продовжував навчання і,
отримавши дозвіл, його постригали25.

Практику таких поступок пропагандувала, перш за все,
держава, зацікавлена у вченних монахах, актуальними вони були і
для кафедрального монастиря. Ще у 1724 р. Св. Синодом
дозволено постригати студентів богослов'я і філософії, не піддаючи
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трирічному "іскусу , а зараховуючи за такий 12 років їхнього
навчання26. І хоча у відповідь на зловживання і практику постригу
студентів у монашество без трирічного випробування Св. Синод
29 жовтня 1733 р. наклав заборону, проте, час її дії слід вважати
мінімальним, вона не прижилася в реальних умовах27. Натомість,
закон від 1724 р. сприймався як аксіома. Так, у 1755 р. було
дозволено постриг трьох послушників Федора Леонтовича, Стефана
Гамалії, Василя Ладижинського. Вони недобули визначений
Духовним регламентом термін "іскусу", але отримали дозвіл на
пострижения, підтверджений такими аргументами: "хотяй им, яко
людем учительним самое их учение за силу указов же вменять
должно за искус"28.

Крім того, що існувала практика постійного скорочення терміну
"іскусу" для освічених претендентів, маємо приклади і чіткого
дотримання ними трирічного випробування29. Траплялися випадки
подовження перебування в "іскусі", пов'язані з особистими
ваганнями. Термін послушництва, незважаючи на значну
регламентацію, розглядався індивідуально для кожного окремого
випадку і був досить ситуативним: від повної відсутності до
розтягування в часі. Існував і класичний трирічний "іскус".

З питанням терміну "іскусу" пов'язана проблема врахування
вікового цензу, що уможливлював постриг. Загалом, нижня межа,
дозволеного для постригу віку, не раніше 30-ти років, дотримувався,
хоча були і виключення. Зокрема, у відомості за 1786 р., яка тішить
нас віковими характеристиками ченців, зустрічаємо ієродиякона
якому всього 29 років30. Лише трьом з десяти пострижених у 1757
р. ченцям не виповнилося ЗО років31. Як правило, випадки
пострижения у чернецтво осіб молодших за дозволений вік,
стосуються студентів Києво-Могилянської академії, але і до їх
вирішення підходили досить обережно, навіть у період 40-х рр.
Досить показовим тут виглядає прохання Федора Зеленецького,
студента академії, який у 23 роки закінчив два роки богослов'я і
бажав отримати чернечий постриг у Софійському монастирі. Йому
було відмовлено, зважаючи на молоді літа. Лише наполегливість
прохача змусила духовну консисторію у 1741 р. удостоїти Федора
Зеленецького чернецтва у монастирі при кафедрі32. Як бачимо,
постриг раніше 30-ти не особливо вітався Церквою, навіть у
"вигідних" їй випадках. Указ Св. Синоду від 14 березня 1749 р., що
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визначив нижню можливу межу постригу малоросіян 17 роками33,
не надихнув консисторію та прохачів. Нам не відомі ні прохання, ні
дозволи пострижения осіб молодших 20-ти років.

Перебування в статусі послушника наближалося до завершення
після клопотання духовного собору монастиря про готовність кандидатів
у чернецтво прийняти обіти. Набір позитивних характеристик
послушників, що дозволяв просити для них пострижения, є переліком
ствердних відповідей на вимоги, які висував Духовний регламент "з
житіи и состоянии оказуются честни, доброжитепни, кротки, смирении,
послушливи и трезви, в определенних им послушаниях трудятся
ревностію и прилежанием добропорядочно, в указных присягах были,
о чем аттестат™ их при деле имеются, делами и долгами необовязанни
и сут свободни"34. Ще більш частими, у випадку кафедральної обителі,
були особисті прохання про пострижения, зважаючи на значний відсоток
студентів Києво-Могилянської академії. В обох випадках, подані заяви,
розглядала духовна консисторія і лише після резолюції архієрея
послушник міг бути удостоєний монашества.

Зазвичай пострижения відбувалося у Великій кафедральній
церкві монастиря (соборі. - О. Я) та здійснювалося намісником35.
Вимога чинити постриг настоятелем при всій братії і в жодному разі
не ієромонахом стала обов'язковою від 31 січня 1735 р.36 Інколи обряд
пострижения виконував митрополит37. Викликає запитання лише
випадок, коли за резолюцією архієрея 11 січня 1761 р. пострижения
чотирьох послушників у кафедральній церкві здійснив архімандрит
Києвобратський Давид Нащинський38. Проте, місце і особа, що чинила
обряд, не були визначальними для зарахування новопостриженого
до складу братії монастиря. У виключних умовах, наприклад, при
несенні викладацького послушания, на прохання кандидата його могли
постригти в обителі, при якій виконував послушания, але "на
катедральный Кіево-Софійский монастыр", до братії якого
вписувався39.

Як окремі справи, так і їх підтвердження, і сукупні відомості,
дозволяють твердити, що поповнення братії відбувалося переважно
вихованцями Києво-Могилянської академії. Постригали найкращих
студентів академії, які закінчили філософію чи богослов'я. У відомості
за 1757 р. про 4-х новопострижених ченців зазначено, що вони "з
богословов" і про одного - "з философов"40. Крім того, що у цей рік у
Софійському монастирі пострижено найбільше монахів у порівнянні
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з іншими обителями Києва, половина їх із вченних. Звичайно, у Св.
Софії постригали не лише вихованців Києво-Могилянської академії,
але вони переважали, особливо, в період 40-50-х рр., коли значно
пом'якшало законодавство і коли ще існували значні можливості для
"малоросійського" чернецтва зробити духовну кар'єру на теренах
Російської імперії. Проте, вже у 60-х рр. XVIII ст. зменшуються реальні
можливості кар'єрного росту, що було пов'язано з секуляризаційними
реформами та зростанням освітнього цензу "великоросів"41. Зокрема,
згідно з указом від 17 лютого 1765 р. обмежувалося переведення
ченців з "малоросійських" монастирів у "великоросійські"42. З іншого
боку, викладачі семінарій не зобов'язувалися тепер приймати
монаший чин, як практикувалося в першій половині XVIII ст.43 Хоча, і
в 60-70-ті рр. у кафедрі продовжує постригатися значна кількість
вченних послушників. З обмеженням потреби, для бажаючих зробити
духовну кар'єру, кафедральний монастир залишався найбільш
обіцяючим місцем. Проте активні секуляризаційні заходи і приклад
їх дії на "великоросійських" монастирях остаточно розвіює подібні
устремління. У відомості за 1781 р. серед послушників
кафедрального монастиря не зустрічаємо жодного вихованця Києво-
Могилянської академії44.

Про випадки пострижения неграмотних послушників документи
не свідчать. Це лише підтверджує тезу про те, що у монастир при
кафедрі у XVIII ст. приймали не всіх бажаючих - існував жорсткий
відбір. Послушник, звичайно, мав вирізнятися інтелектуальним
рівнем або ремісничою майстерністю. Стан знань був досить різним:
від атестатів про закінчення Києво-Могилянської академії до
зазначень "граматы руской несколько умеет", або "граматьі руской
читать и петь умеет"45, але принаймні ази знань були у всіх.

Тенденція до пострижения у Києво-Софійському монастирі
вченних монахів прослідковується впродовж усього XVIII ст., що
зумовлювалося подвійним бажанням. По-перше, кафедральний
монастир створював найкращі умови для кар'єрного росту особи,
що закінчила Києво-Могилянську академію. По-друге, обитель, в
силу покладених на неї обов'язків, потребувала високоосвіченої
еліти. Існувало взаємовигідне замкнуте коло.

Ченці, пострижені у кафедральному монастирі, досить швидко
просувалися ієрархічними сходинками. Це, зокрема,
зумовлювалося зовнішніми функціями, пов'язаними з статусом
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кафедрального монастиря. Крім того, за мурами Св. Софії
розміщувались три церкви. Лише у Великій кафедральній церкві
було 18 престолів, на престолі Різдва Пресвятої Богородиці Літургія
відбувалася кожного дня (на інших 17 - не в усі дні). Також в усі дні
тижня Служба Божа відбувалася в архієрейській церкві Воскресіння
Христового і не завжди-у Трапезній46 Священнослужіння вимагало
значної кількості ієромонахів та ієродияконів. Так, у 1784 р. при
наявності в обителі 9 ієродияконів духовний собор монастиря
звертався до митрополита з проханням рукопокласти обраного ним
кандидата, тому що: "іеродіаконов для седмичного
священнослуженія недостаточно"47. До того ж, як ми з'ясували, у
кафедральній обителі зосереджувалися найкращі з достойних бути
висвяченими.

Очевидно, що розуміння необхідності заслуговуватися певний
час у монахах для отримання сану ієродиякона і далі ієромонаха
не було. Пострижені у кафедральній обителі ченці досить швидко
висвячувалися. Послушник Іоан Максимович 7 квітня 1756 р.
прийняв постриг і в цьому ж році був висвячений в ієродиякона48.
Ще швидше по ієрархічних сходинках просувався послушник Лука
Коржевич: 21 листопада 1764 р. він був пострижений намісником
іосифом, а вже 24 листопада митрополитом Арсенієм в церкві
Воскресіння Христового в ієродиякона, а 25 грудня 1764 р. в
ієромонаха рукопокладений49. Давида Нащинського від ієрейського
сану відділяло кілька днів50.

Висвячення здійснювалося за схожою схемою, що і
пострижения. Духовний собор монастиря звертався з проханням,
пропонованою кандидатурою та аргументацією потреби. Справа
розглядалася у духовній консисторії, де претендент давав свідчення
і куди надходила довідка, підготовлена в монастирі. Кандидата
обов'язково приводили до сповіді і до указної присяги. Лише після
дотримання усіх процедур митрополлит видавав розпорядження
представити інока до рукопокладення. Висвячення, на відміну від
пострижения, здійснювалося власноручно митрополитом у церкві
Воскресіння Христового. Після чого, про рукопокладення, братію і
намісника повідомляли консисторським указом51.

Отже, до 60-х рр. кафедральний монастир був ідеальним
початком для стрімкої духовної кар'єри, в останній третині XVIII ст.
він став ще більш привабливим для "малоросійських" ченців. Перед
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пострижениям переважна більшість монахів Св. Софії навчалася
у Києво-Могилянській академії. Для високоосвічених осіб з
селянських, міщанських та священницьких родин духовна кар'єра
була непоганою перспективою і єдиноможливою, враховуючи їх
соціальний статус. Проте, невірним буде зводити бажання отримати
чернецтво лише до прагматичних міркувань. Звичайно, існувало
місце і для чернечого подвигу, але наявна джерельна база не
дозволяє говорити про цю грань постригу.

Софійська обитель мала найбільше число іноків, її склад
змінювався найдинамічніше. Формувати братію лише через
пострижения було б невиправданим для кафедрального монастиря.
Надзвичайно високий ступінь плинності і непостійності чернечої
братії, на який вказує реєстр 1767 р. (реєстр охоплює 60-ті рр.)
вимагав значно швидшої "регенерації" складу насельників, ніж його
міг забезпечити постриг. Аналіз зазначеного реєстру показав, що
більшість його ченців були "вихідцями" з інших монастирів. На
загальному фоні кількість пострижених у Софії Київській виглядає
незначною. За списком реєстру 1767 р. з 71 ієромонаха лише 6
були пострижені у кафедральному монастирі, а 24 переведені з
інших обителей (про 41 ієромонаха не зазначено). Приблизно такою
ж є інформація стосовно ієродияконів, загальне число яких 35. Про
жодного з них прямо не вказано, що даний ієродиякон прийняв
постригу Софійському монастирі. На жаль, минуле 17 ієродияконів
з'ясувати не вдалося, але 18 були "сысканы" і "определены" до
кафедрального монастиря52.

Справи з вимогами того чи іншого монаха до кафедральної
обителі мають форму указів, підписаних архієреєм. Отримавши
подібний документ, вибраний монастир мав негайно і позитивно
відповісти53. Указу митрополита передував запит намісника
кафедрального монастиря, в якому зазначалося кого, звідки і для
чого він бажає мати в обителі54. Варто зазначити, що можливість
пошуку монахів не була привілеєм лише кафедрального монастиря.
Кожен монастир, аргументуючи свою потребу, міг отримати
необхідного ченця для виконання певного послушания55. Право
митрополита задовольняти подібні прохання було легалізоване
указом Св. Синоду від 9 вересня 1732 р. Архієрею дозволялося
переселяти монахів з одного монастиря до іншого в межах своєї
єпархії, якщо у цьому була необхідність56. Штучне регулювання
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кількості та якості братії стало загальнодозволеним, а для

кафедральної обителі ще й постійновживаним.
На перший погляд, може здатися, що кафедральний монастир

залучав ченців лише з київських монастирів: Золотоверхо-
Михайлівського, Пустинно-Миколаївського, Видубицького та ін.57
Насправді, пошук потрібних кандидатів проводився по всій Київській
єпархії, особливо, її Лівобережних монастирях. Найбільш активно
використовувався досить потужний у XVIII ст. Полтавський
Хрестовоздвиженський монастир58. Переводилися до кафедральної
обителі ченці з Гамалієвського Пустинно-Харлампіївського59,
Гадяцького Красногарського Миколаївського60, Глухівського
Петропавлівського61, Густинського Троїцького62, Батуринського
Миколаївського63, Максакського Спаського64, ін. Мали місце виклики
монахів з православних закордонних монастирів65.

Митрополити, діючи через консисторію, залучали найкращих
монахів до кафедрального монастиря, попередньо визначивши для
них місце в сфері управління чи інше послушания. У документах це
зазначалося такою формулою: "сыскан он указом из духовной
мітрополіи Кіевская консисторіи в катедралный Кіевософійскій мнтр
на послушанью и за сыском определен66". Ченці, переведені з інших
монастирів, як правило, виконували почесні послушания у власній
обителі. Так, внаслідок консисторських указів у кафедральному
монастирі в 60-х рр. з'явились колишні намісники: Недалин (Київський
Золотоверхо-Михайлівський), Климент (Глухівський Петро-
Павлівський), Євфимій Вішнецький (Київський Пустинно-
Миколаївський). Причому, звільнення від намісництва і переведення
до кафедрального монастиря були одночасною дією67. Також перевага
надавалася висвяченим ченцям, про залучення монахів без
ієродияконського, ієромонашого сану вказують лише окремі випадки68.

Пошук ченців до монастиря при кафедрі здійснювалося не
лише з ініціативи монастирської та кафедральної влади, часто ченці
особисто зверталися з проханням про переведення. Типовим було
прохання ієромонаха Іосифа Храневського, адресоване
митрополиту у 1750 р. Він просив про переведення із Золотоверхо-
Михайлівського до Києво-Софійського монастиря: "намереніе
слезне вашего ясне в Бгу высокопреосщенства пршу об
определеніи мене ныжайшого в оній катедралній вашего
высокопреощенства монастыр"69. Подібні прохання виходили не
лише від київського чернецтва, а були притаманні для всієї єпархії70.
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Існувала категорія ченців, які самовільно залишали обителі і
приходили до кафедрального монастиря. В переважній більшості
це були іноки з некиївських монастирів Київської єпархії: Гадяцького
Красногарського Миколаївського71, Густинського Троїцького72,
Мгарського Лубенського73, Сорочинського Михайлівського74, ін.
Проте, географія переходів не обмежувалася лише Київською
єпархією. Були випадки переходу ченців з монастирів
Переяславсько-Бориспільської єпархії. Офіційно нова єпархія, як
одиниця церковної структури в Україні, почала існувати з 1 жовтня
1700 р., як невід'ємна частина Київської митрополії в статусі
вікаріатства75. Зважаючи на постійне бажання Переяславсько-
Бориспільськрї єпархії повністю відокремитися від Київської
митрополії, духовна консисторія мала обережно поводити себе у
справі прийняття підлеглих дочірньої єпархії. Тому після
висловленого бажання ченця Троїцького Мотронинського
монастиря (з 1717 по 1793 рр. у складі єпархії76) Серапіона бути
прийнятим до Києво-Софійського монастиря, консисторією, перш,
ніж приймати рішення, зроблено запит до єпископа
Переяславського і Бориспільського у відповідь на який останній
передав право вирішувати Київському митрополиту з проханням
лише повідомити про прийняте рішення77.

Звернення з проханнями про переведення та самовільні
переходи ієродияконів та ієромонахів до кафедрального монастиря
з метою залишитися свідчать на користь висловленої раніше думки
про прагматизм і кар'єризм значної кількості чернецтва.

У XVIII ст. до традиційних джерел поповнення братії додалося
ще одне. Монахи з Правобережної України переходили кордон
"Вічного миру" і активно намагалися залишитися в обителях
Російської імперії. Особливим піком переходів відзначилися 40-і,
менше 50-і рр., але загалом зазначена тенденція утримується
впродовж усього XVIII ст.78

Правобережжя було неспокійним, сповненим соціальних і
політичних потрясінь, епідемій, стихійних лих. Саме XVIII ст. для
Правобережжя пройшло під знаком конфесійних протиріч. Після
того як у 1712 р. вакантну Луцьку єпархію обійняв Холмський
уніатський єпископ і до кінця XVIII ст. на Правобережжі не існувало
православних єпископств79. У 1720 р. в Замості на Холмщині
представницький церковний собор закликав шляхту навертати
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поспільство України та Білорусії в унію. Ще більш дискримінаційні
заходи проти православних і протестантів розробила "Генеральна
конфедерація" (1732 р.)80. Натомість, для "малоросійського"
монашества вже кінець 30-х рр. обіцяв зміни на краще. Тому хвилю
переходів чернецтва з Правобережжя в 40-х рр. XVIII ст. можна
вважати закономірністю. В центрі цих подій опинився Києво-
Софійський кафедральний монастир. По-перше, більша частина
прибулих бажала отримати "вічне" життя у кафедральному
монастирі. По-друге, усі справи вирішувалися у духовній консисторії
з великим ступенем втягнення Софійської обителі.

Монахи, які приходили "з Польщі", належали або до закордонних
православних монастирів, локалізованих переважно на території
Київщини (Жаботинського Онуфрієвського, Медведівського
Миколаївського), або до монастирів, які перейшли на унію:
Немирівського (Поділля), Лисянського Свято-Троїцького (Київщина),
Почаївського Успенського, Білостоцького Воздвиженського (Волинь),
ін. Представники обох груп аргументували свої переходи однотипно -
небажанням жити далі в унії. З щирістю такої відповіді можна
погодитися без заперечень щодо монахів, які залишили свій монастир
відразу після утвердження там ігумена греко-католика81 чи певний час
проживших за уніатськими канонами82. Складніше виглядає справа з
вихідцями з закордонних православних монастирів. Останні
знаходилися під владою Київського митрополита і користувалися
своєрідною екстериторіальністю на Правобережжі. Крім специфічного
статусу зазначені монастирі вирізнялися бідністю, яка в окремих
обителях досягла стану, коли насельникам не вистачало необхідних
продуктів харчування83. Тому поряд з незадоволенням унією в
свідченнях іноків читається незадоволення убогим становищем
православних обителей на Правобережжі. Зустрічаються випадки,
коли ігумени свідомо відправляли ченців, про це, зокрема, свідчить
монах Іессей пострижений в православному Медведівському
Миколаївському монастирі: "за благословеніем предписанного ігумена
з данним мне от него пашепортом отпущен в бгоспасаемый град Кіев
ради происканія себе в каком монастыре к прожитыю места"84.

Крім того, до Киева намагалися повернутися ченці київських
монастирів, яких раніше відправили для несення послушания в
закордонні монастирі. У 1742 р. з Віленського монастиря у
кафедральну обитель повернувся колишній її ієромонах Арсеній "з
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тем по желанію своєму для спокойнейшего в благочиніи пребьіванія
в Россію пошол"85. Це притому, що Віленський монастир був чи не
найкращим варіантом серед закордонних обителей. Трагізм ситуації
в закордонних монастирях Київської митрополії підкреслює і той
факт, що навіть честь служіння на посаді ігумена київські ченці
намагалися всіляко обійти86.

Існувала ще досить цікава група іноків, представники якої ішли
на Правобережжя для легшого отримання постригу, а потім
поверталися до Києва і намагалися залишитися в кафедральній
обителі. Таким прикладом може слугувати ієродиякон Паїсій.
Уродженець Полтавщини, син священника, він здобував освіту в
Києво-Могилянській академії, а в 1744 р. у віці 24 років пішов у
Медведівський Миколаївський монастир "с намереніем получить
монашество". У 1751 р. повернувся до Києва в сані ієродиякона з
твердим наміром "вічного" життя в Софійському монастирі87.

Переважна більшість прийшлих монахів прагнула потрапити
до кафедрального монастиря. Св. Синод щодо вихідців з
Правобережних монастирів зайняв позицію ще у, 1738 р. - приймати
тих, які знають латину та доброчесного життя88. Перша інституція,
з якою стикалися ченці, перейшовши кордон - канцелярія київського
генерал-губернатора. Самовільне прийняття вихідця "з Польщі" у
монастир, в обхід губернської канцелярії та духовної влади тягнуло
за собою покарання89. Канцелярію генерал-губернатора, де чинився
допит, цікавили такі питання: походження, соціальний статус, вік,
освіта, час пострижения та етапи просування по ієрархічних
сходинках, в яких монастирях перебував і чому залишив чи
переходив на унію90. Справа магістрату закінчувалась на приведенні
монаха до присяги на вірність імператорові. Слід зазначити, що
прийняття присяги було обов'язковим не лише для чернецтва.
Указом від 21 травня 1739 р. наказано приводити до присяги
світських і духовного чину людей, які перейшли кордон91.

Після підписання присяжних листів, ченця разом з листом на
ім'я митрополита відправляли у консисторію, де розгорталися
основні події. Монаха змушували знову свідчити за аналогічними
пунктами, що і в канцелярії генерал-губернатора. Для ченців, які
перебували в унії, обов'язковою була сповідь, яку чинив
кафедральний духівник. Потрібно наголосити, що прийняття у
минулому унії жодною мірою не ставало перешкодою для гарного
майбутнього ченця. Нерідко їх залишали у Софійській обителі92.
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Обов'язковим елементом процедури була клятва, яка давалася

кожним у кафедральній Києво-Софійській церкві. З початком практики
переселень і далі, її текст дещо моделювався, поступово закріпилася
стала формула. Початково на першому місці стояла відмова від
уніатської віри93. Але дуже швидко цей пункт було зміщено далі.
Схематично клятва зводилася до таких обіцянок: бути добрим і
слухняним рабом, вірним підданим і богомільцем імператора,
залишити "богомерзеную унею" заради "єдиного благочестя",
підтверджувалася дійсність ієродияконського чи ієромонашого сану94.
Монахи із православних закордонних обителей також приносили
клятву, але з неї був виключений пункт про відмову від унії®5. В тексті
клятви цілком відбилася концепція та погляд держави на проблему.

Якщо окреслити портрет вихідців з Польщі, які просили притулку
у Св. Софії, складається досить чітка картина. Переважна їх більшість
- висвячені монахи в сані ієромонаха, рідше - ієродиякона.
Поодинокими виглядають нерукопокладені ченці. Практично усі
свідчать про певний рівень знань: "грамматы руской", "грамматы
руской и малополской", "грамматы руской и латинской"96. Рідко
зустрічаються неграмотні і лише серед невисвячених монахів97.

Після виконання усіх формальностей монаха відправляли у
визначений монастир. Недивлячись на тотальне бажання
залишитись у Софії Київській, тут залишали лише окремих.
Надавалась перевага вченим, висвяченим монахам, особливо із знанням
латини, не дивлячись на те, що більшість з них побувала в унії. Якщо
намісник вирішував когось залишити в Софійському монастирі і
висловлював своє побажання на засіданні духовної консисторії, то
цей обранець обов'язково потрапляв до складу братії98. Загалом,
відсоток монахів з Правобережжя, залишених у монастирі при
кафедрі, незначний, бо надавали перевагу "власним" кадрам.

Роблячи підсумок всьому вище сказаному можемо
стверджувати, що формування братії Києво-Софійського
кафедрального монастиря підпорядковувалося, насамперед,
інтересам Київської митрополії та здійснювалося двома основними
шляхами: через постриг і залучення ченців з інших обителей. Пік
"популярності" кафедральної обителі (враховуючи кількість
пострижених) припадає на 40-50-і рр. XVIII ст. Але відновлення складу
лише через постриг було б невиправданим для монастиря при
кафедрі, зважаючи на високий ступінь плинності кадрів. Впродовж
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усього періоду 1721 - 1786 рр., вирішальним для "відтворення"
братії був централізований пошук необхідних іноків в межах
Київської митрополії. Як результат, у Софійському монастирі
зосереджувалась частина монахів з найвищими інтелектуальними
та моральними якостями, проте їх потенціал спрямовувався не на
духовне зростання. Статус монастиря як кафедрального,
регламентація внутрішнього життя монастирів, прагматичне
ставлення держави до Церкви загалом негативно позначилися на
духовному вдосконаленні чернецтва, перетворили монастир Св.
Софії на досить штучне згромадження, покликане втілювати в життя
політику Київської митрополії.

Додаток 1.

Кількісний та ієрархічний склад братії Києво-Софійського
кафедрального монастиря"

і

1756 1757 £ 1776 1777 1778 ! 1781 І

1782 1786
Намісник 1 1 1 1 1 1 1 1

Економ 1 2 2 2 1

Казначей 1 г 1 1 1

Архімандрит
вакансовий

2

Архідиякон
вакансовий

1

Ігумен
вакансовий

2 2 2 4 2

Ієромонахи 49 35 22 І 22 24 І9 17 її
Ієродиякони 27 ' 9 13 13 14 11 10"  8 
Монахи _ 42 _ 24 20 20 18 23 22 13

Послушники 3 3 6 3 '

Всього 123 115 71 62 64 62 56 55 38
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Додаток 2.

Список ченців, пострижених у Києво-Софійському
кафедральному монастирі*100

Світське
ім я

Чернече
ім я Прізвище Число, місяць рік постригу Вік на час постригу Термін іскусу"

Освіта Станове походження
Парфеній 1727

Максим Мельхі-
седек

Богданович 20. 08.

1739

33 КМА

(богослов я)
син

священ¬

ника

Іосиф Іоіль Врублевсь-
кий

1740 31 КМА
(богослов я)

з міщан

Афана¬
сій

Антоній Почека 13. 08.
1748

КМА син

священника

Гавриїл 1748 36 КМА

(богослов я)
з міщан

Іосиф 06.
1749

Львів

(богосл.,

філ.,

матем.)

3

шляхти

Григорій Георгій Щербаць-
кий

1749 КМА з козаків

Михайло Манасія Максимо¬

вич

1749 КМА

(богослов я)

Данило Давид Нащинсь-
кий

ЗО. 08.

1750

КМА,
Галльський і

Саксонськи

й універ.

з козаків

Вакіінф 5.08.

1750

45 КМА

(богослов я)

з

посполитих

Арсеній 1750

Прокіп Павло Волчансь-
кий

29. 08.

1752

22 КМА

(богослов я)

з міщан

Іоан ІЛЛЯ Павлоць-
кий

1752 КМА

Семен Самуїл Миславсь-
кий

12. 06.

1754

КМА

(богослов я)

син

священника

Михайло Орловсь¬
кий

1754 КМА

(богослов я)
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Іаков Іоаким 10.12.

1754

23 КМА

Рувим 1754 33 філософія (з міщан
Стефан Сіф Гамалія 1755
Василь Віктор Лад

латинський
1755 КМА

(богослов я)

Федір Феофан Леонтович 1755 КМА

Амінадав Кравець 1755 з

посполитих

Тимофій Тарасій Вербиць-
кий

7.04.

1756

КМА

(богослов я)
з міщан

Іоан Максимо¬

вич

7.04.

1756

КМА

Ігнатій 7.04.

1756

28 КМА

(богослов я)
з міщан

Аарон 1756 КМА син

священника

Василій Веніамін Ясноводсь-
кий-

24. 06.

1757

27 КМА

(богослов я)

син

священника

Роман Рувим Петуленсь-
кий

1757 32 2 КМА

(богослов я)

з

посполитих

Іван іоіль Биковський 1757 ЗО 2 КМА

(богослов я)

з

посполитих

Афана¬
сій

Авксентій Сокологор-
ський

1757 31 2 КМА

(богослов я)

син

священника

Даміан Доріме-
Донт

Парпура 1757 ЗО 2 син

священника

Олек¬

сандр

Азарія Ясновод-
ський-
Рубанов

1757 29 1 КМА

(богослов я)

син

священника

Єфрем Євтихій Григор єв 1757 43 3 3

посполитих

Михайло Мардарій Стихієв 1757 46 8 з міщан

Григорій Гордій Тренба 1757 27 3 з міщан

Василь Варух Білий 1757 50 3 з козаків

Самфон 26.06.

1758

КМА

(богослов я)

син

священника

Микола Никон Каменсь-
кий

21.08.
1758

38 іконопис з

посполитих

Савва 5.12.

1758

Григорій Геласій Горлянсь-
кий

1758 КМА

Никодим 12. 08.
1759

КМА

(богослов я)

Гасіон Ревуцький 5. 01.
1760

32 КМА

(богослов я)

син

священника
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Григорій Яновський 11.01.
1761

КМА
(богослов я)

син

священника

Василь Павловсь-

кий

11.01.

1761
Священ¬
ник

Тимофій 1.07.

1761
Священ¬
ник

Касіян 25. 02.

1762

29 КМА

(богослов'я)
з міщан

Іоан І рад іон Шкробот 6.04.
1762

Священ¬
ник

Кондрат Лехницький 12. 04.
1762

КМА

(богослов я)

син

диякона

Лука Коржевич 21.11.
1764

КМА

(богослов я)

з

посполитих

Іван Іерофей Пмиковсь-
кий

2.06.
1765

медицина

Павло Пафнугій Кузмін 26.06.

1765

Іаков Іоаким 22. 04.

1766
Священ¬
ник

Михайло Мельхісе

Дек

Шаховсь-

кий

22.04.

1766

3

посполитих

Іоан Матушевич 31.05.

1767

КМА

(богослов я)

Федір Стефано¬
вич

31.05.

1767

КМА

(богослов'я)

Іван Іринарх Базилевич 31.07.

1767

КМА

(богослов я)

Володи¬

мир

1770 КМА з

посполитих

Стефан Никон Семіді-
новський

24. 03.
1773

з

шляхти

Трофим Лаврен-
тій

Волошенко 1774 3 з

посполитих

Андрій Амвросій Келембет 9.04.
1777

32 КМА

(богослов я)

син

діакона

Андрій Афакасій Корчанов 1. 06.
1778

32 КМА

(богослов я)

Іван Інокентій Ставицький 4.
04.178
0

КМА

(богослов я)

3

шляхти

Герасим Гедеон Плеч ко 1781 15 з міщан

Іван іов Злотнець 1781 35 1 з козаків

Іван І таті й Туча 1781 34 з

посполитих

Мартин Мелетій Благодар-
ний

1781 44 12 з

посполитих
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Андрій Анатолій Ставицький 27. 06.
1782

34
Чернігівський

колегіум, КМА
(богослов я)

Annotation

The article is devoted to the research of the main meanses and
particularitis the brathernity formation of the Kyiv Sophia cathedral
monastery. The author tries to find out the place and role cathedral
monastery at the Kyiv metropolitanate's system of interests. At the same
time the article investigates the main characteristics of Sophia's monks.
The are the educational level, social origin the age of becoming monk,
the geography of invitation from another monasteries.

Анотація
Стаття присвячена дослідженню основних шляхів та

особливостей формування братії Києво-Софійського
кафедрального монастиря. Автор намагається з'ясувати місце та
роль кафедрального монастиря в системі інтересів Київськиї
митрополії. Одночасно розглядаються основні характеристики
братії монастиря: освітній рівень, станове походження, вік постригу,
географія залучення з інших монастирів.
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