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ВСТУП 

 

Актуальність теми зумовлена потребами сучасної історичної науки, 

зокрема необхідністю комплексного та ґрунтовного аналізу паломництва до 

київських православних святинь у XVIII ст. Без докладного вивчення цієї 

теми неможливо повноцінно реконструювати картину життя українського 

суспільства у XVIII ст. 

Християнство уже понад 1000 років є основною релігією українського 

народу, яка значною мірою визначала його спосіб життя: починаючи з ідей 

державного устрою й завершуючи конкретними проявами у побуті та 

індивідуальними призвичаєннями. Уявлення про навколишній світ, його 

виникнення та сенс існування; про людину, її роль і завдання в житті; 

конкретний погляд на історію всього людства і власного народу – все це з 

часів хрещення Русі і до сьогодні, різною мірою в окремі періоди, мало 

християнське забарвлення. Поширеним проявом релігійності для християн 

стало паломництво. 

Паломництво було і залишається одним із явищ, які активно 

розвиваються. Щороку до рядів паломників приєднуються сотні тисяч людей, 

які спрямовуються як до традиційних, так і до нових святинь. Київ 

продовжує залишатися чільним духовним центром України, де 

зосереджуються православні святині, які вшановувались паломниками 

упродовж століть. Відтак, питання про те, які фактори спонукали людей до 

прощі, яким був соціопрофесійний портрет паломників, їхній шлях до 

святині є однією з ключових проблем у дослідженні релігійності 

українського суспільства. 

Увага до даної традиції зумовлена також тим, що ходіння на богомілля 

по святих місцях може бути одним із показників релігійності українського 

народу. Паломництво показувало справжню силу віри людини, оскільки воно 

здійснювалося без жодного примусу чи матеріальної вигоди. Вшановуючи 

святині, паломник керувався покликом душі, прагненням до спасіння, якщо 
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не в цьому світі, то після смерті, у царстві Божому. Саме тому дослідження 

паломництв актуальне, воно дозволяє реконструювати невловиму за 

писемними джерелами «живу віру» народу, є значущим елементом у 

релігійності соціуму. Підготовка та процес прощі акумулювали навколо себе 

низку суспільно-політичних, економічних, культурних факторів, які прямо чи 

опосередковано визначали перебіг цього процесу.  

Актуальність цієї теми також посилюється через відсутність 

комплексних праць з історії паломництва до місцевих українських святинь у 

XVIII ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт 

«Історія формування і розвитку Української держави», затвердженої вченою 

радою історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер № 01БФ046-01). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше у вітчизняній 

історичній науці паломництво до київських православних святинь у XVIII ст. 

стало об’єктом комплексного історико-антропологічного дослідження. 

Зокрема, реконструйовано структурні компоненти процесу прощі, здійснена 

змістовна інтерпретація дієвого (акційного) етапу паломництва. Визначено 

кількісну динаміку київського паломництва упродовж століття. Розкрито 

соціопрофесійні характеристики богомольців; досліджено проблему 

паломництва чорного та білого духівництва. Детальніше розпрацьовано 

теми «внутрішньоміського» київського паломництва та благодійництва на 

користь Церкви. До наукового обігу введено низку нових історичних джерел, 

уточнено та конкретизовано ідеї щодо спонукальних мотивів паломництва, 

формування сакральної топографії Києва. 

Об’єктом дисертації є паломництво до київських православних 

святинь у XVIII столітті.  

Предметом роботи є соціоантропологічний аспект київського 

паломництва.  
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Предмет цієї дисертації сфокусований на позитивістсько-

фактологічному вивченні паломництва у XVIII ст. й не передбачає 

дослідження глибинного філософсько-метафізичного осмислення процесу 

паломництва. Відтак, духовність, внутрішній світогляд прочан, 

історіософські та богословські засади їхнього життя залишаються поза 

увагою цієї роботи й потребують спеціальних галузевих студій. 

Хронологічні рамки дисертаційної роботи досить умовні: охоплюють 

період XVIII століття. Нижня межа зумовлена активізацією процесів 

паломництва до Києва з кінця XVII – початку XVIII ст. Верхня межа – 

кінець XVIII ст., проведена з огляду на  зміни у суспільно-політичному та 

церковному житті України, які вплинули на становище православної Церкви 

та її вірян. Іншим фактором, що визначив хронологічні межі, є джерельний: 

проблему неможливо повноцінно розв’язати в рамках короткого періоду. 

Залучення до розв’язання проблеми широкого кола архівних матеріалів 

уможливлює дослідження соціоантропологічного виміру паломництва у 

межах всього XVIII ст. 

Територіальні межі дослідження охоплюють місто Київ XVIII ст., а 

також регіони та географічні пункти, з яких прибували прочани. Такий підхід 

обумовлений зокрема тим, що наявний чималий комплекс фактичних 

матеріалів, пов’язаний із популярним звичаєм ходити на богомілля до 

київських святинь. 

Мета роботи – дослідити традицію паломництва до київських 

православних святинь у XVIII ст., визначити вплив суспільно-політичних 

факторів  цього часу на процес паломництва, розкрити явище київського 

паломництва з огляду на соціоантропологічний ракурс, показати компоненти 

соціопрофесійного портрету світських прочан та духівництва. Це важливо 

для створення цілісної конкретної картини побутування цього явища у 

межах православної ойкумени східноєвропейського регіону. Паломництво 

як одна із ознак релігійності народу тісно пов’язане із багатьма сторонами 

духовної культури, суспільного побуту і ментальності. Цей взаємозв’язок 
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проявлявся у внутрішніх імпульсах, які штовхали людину до здійснення 

прощі. 

Для розкриття заявленої тематики ми виокремлюємо наступні 

завдання: 

– проаналізувати історіографію теми, систематизувати наукову 

літературу, з’ясувати ступінь наукової розробленості теми;  

– охарактеризувати джерельну базу дисертаційної роботи; 

– дослідити основні риси акційного етапу паломництва до Києва в 

означений період; 

– простежити особливості паломництва світських прочан з огляду 

на їхні соціопрофесійні, вікові, статеві, територіальні параметри;  

– розкрити ознаки паломництва духівництва: чернецтва та білого 

священства; 

– визначити основні групи матеріальних пожертв, які 

практикувалися серед прочан;  

– показати місце паломництва в моделі народної релігійності 

українців XVIII ст. 

Теоретико-методологічною основою роботи є основні наукові 

принципи. Принцип історизму вимагає досліджувати історичне явище 

конкретно у процесі його становлення та розвитку, розглядаючи не лише 

історичний факт, а його взаємозв’язок у часі з іншими фактами як певну 

систему і цілісність, у нашому випадку такими взаємозв’язками є 

ієрархічність та структурованість. Історизм у вивченні соціантропологічного 

аспекту внутрішнього паломництва потребує врахування історичних, 

суспільно-політичних умов, за яких відбувалось здійснення процесу 

богомілля; визначення тих чинників, що впливали на трансформування 

явища упродовж XVIII ст. 

Принцип об’єктивності вимагає врахування всіх джерел, зіставлення 

будь-яких згадок і фактів, і лише на цій основі отримується виважений 

результат. Це неможливо без всебічності і наступності аналізу як 
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джерельної бази, так і попередньої історіографії. Такий підхід дав змогу 

відібрати із широкого кола інформації лише ту, яка несе сутнісне 

навантаження стосовно об’єкта дослідження, згрупувати всю відібрану 

інформацію за ознаками, що дозволило використати нові неопубліковані 

документи з опублікованими джерелами та історіографічною спадщиною. 

Принцип системності закликає, з одного боку, підійти до явища 

внутрішнього паломництва як до усталеної традиції, що склалася упродовж 

століть на теренах України, а з іншого – як до системи, яка включає в себе 

чіткі елементи та соціальні групи. 

Розкриваючи соціоантропологічний вимір паломництва, ми будемо 

послуговуватися методологічними здобутками французької «школи 

Анналів». На сторінках журналу «Аннали» вчені звернули увагу на 

необхідність антропологізації історичної науки, обрання предметом її 

дослідження людини як історичного суб’єкту. Для відтворення цілісної 

історії варто розширити масові та просторові межі історичних досліджень, 

які містили б усі можливі форми існування людини у часі. Представник 

другого покоління «школи Анналів» Фернан Бродель запропонував уявлення 

про тернарну систему «культура (складовою частиною якої була релігія) – 

соціум - економіка»
1
, у межах якої проходили всі історичні процеси. В 

контексті цієї дисертації поняття «культура» набуває широкого значення, яке 

включає такі терміни, як «духовність», «релігійність», «культ». Особливості 

паломництва у цій роботі досліджено у світлі тернарної методологічної 

системи, адже всі три фактори мали безпосереднє відношення до процесу 

київського паломництва у XVIII ст.  

                                                           
1
 Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая деятельность 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Brod/01.php 
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 Щоб забезпечити реалізацію цих принципів, науковість розв’язання 

завдань та достовірність висновків, було використано низку 

загальнонаукових методів. 

Застосування логічного методу уможливлює формулювати тези щодо 

закономірностей процесу паломництва в багатовекторній системі 

Гетьманщини та її релігійної структури. Релігійні процеси у Гетьманщині 

проходили не відокремлено, а були складовою частиною загальноімперських 

ініціатив. Це стосується, зокрема, заснування Петром І у 1721 р. Св. Синоду, 

до обов’язків якого входило регулювання духовно-релігійного життя 

підданих імперії. З одного боку, Гетьманщина втрачала можливість 

втілювати власні ініціативи в життя без узгодження з представниками Св. 

Синоду, однак, з іншого боку, настановчі приписи з Петербургу далеко не 

завжди сприймалися в українських землях як першочергові для виконання. 

Залишалося місце для власних традицій, укорінених у свідомості населення 

ранньомодерної доби, витіснити які царським адміністраторам так і не 

вдалося. А надто це стосується питань народної релігійності, одним із 

основних зовнішніх проявів якої був процес паломництва. 

Враховуючи, що природа і структура об’єкта і предмета дослідження 

впливають на вибір методів, задля розв’язання завдань дослідження 

використовується структурно-персональний метод як різновид системно-

структурного, суть якого полягає в наступному: визначаються всі структурні 

елементи системи (для нас це соціальні групи населення), і кожен з елементів 

заповнюється конкретними даними (тобто персоніфіковано 

характеризуються представники кожної соціальної групи, відомості про яких 

містяться в синодиках київських монастирів XVIII ст.). 

З-поміж загальнонаукових методів чільне місце також належить 

аналізу при дослідженні причинно-наслідкових зв’язків процесу 

внутрішнього паломництва та узагальнення, за допомогою якого можна 

інтерпретувати такі аспекти київського паломництва, як соціальний, 

географічний, матеріальний. 
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Не менш важливе місце належить використанню групи спеціальних 

історичних методів. 

Деталізація структурних аспектів паломництва до київських 

православних святинь можлива за використання проблемно-історичного 

методу. Дослідження проблеми на рівні різних аспектів дає можливість 

побудови на їх основі певної теоретичної системи, яка відтворювала б 

історичний процес, причому використовується історико-хронологічний 

метод. Не менш важливе місце належить й історико-порівняльному методу, 

який слід застосувати при визначенні спільних та відмінних рис у процесі 

паломництва представниками різних суспільно-професійних груп, а також 

різних територій. Застосування історико-порівняльного та системного 

методів дозволяє не тільки реконструювати вплив православ’я на спосіб 

життя віруючої українського людини XVIII ст., але й розглянути комплекс 

зовнішніх проявів релігійності у зв’язку із всією системою життєдіяльності 

етносу – календарним і трудовим циклом, соціальними відносинами, 

морально-етичними та антропологічними уявленнями. Традиція 

паломництва демонструє сталість релігійних уявлень в українському 

православному соціумі, сформована під впливом шанобливого ставлення до 

місцевих святинь ще з перших століть після християнізації Русі. Історико-

генетичний метод варто застосувати при інтерпретації київського 

паломництва як давнього звичаю, що піддався незначній трансформації під 

впливом змінних історичних умов. Відтворюючи комплекс чинників, які 

супроводжували прочанина з моменту прийняття рішення вирушити на 

прощу до реалізації головної мети – богомілля та перебування у Києві, 

використовуємо ретроспективний метод. 

У процесі опрацювання фондів архівів та бібліотек Києва 

використовувалися джерелознавчі методи класифікації та систематизації, 

бібліографічної та евристики. Ці методи дали можливість виявити та 

облікувати комплекс різнохарактерних джерел, виділити основні групи 
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матеріалів, розкрити їхній інформаційний потенціал та визначити пріоритет 

для кожного із розділів дисертації. 

Системоутворюючим елементом термінології дисертації є поняття 

«паломництво», «богомілля» або ж «проща», яким ми надаємо наступного 

змісту: похід віруючих («паломники», «прочани», «богомольці») до тих 

місць, де зосереджувалися шановані святині. Ми також використовуємо 

дефініцію «київське паломництво», що відображає доцентрову тенденцію та 

означає паломництво до київських православних святинь у XVIII ст. 

Відповідно, суб’єктами такого паломництва є не кияни, а, насамперед, 

прочани, які прийшли з-поза меж Києва, для позначення яких 

використовується конструкт «київські паломники». У випадках, коли 

вшановували святині безпосередньо жителі Києва, застосовуємо поняття 

«внтурішньокиївське», або ж «місцеве» паломництво. Чільне місце також 

належить поняттю «київські святині», тобто ті сакральні об’єкти, які 

зберігалися у київських церквах і монастирях, вшанування яких було метою 

для православних прочан. 

Дефініцію «соціоантропологічний вимір» ми використовуємо для 

дослідження низки факторів та особливостей, які визначали поведінку 

київських паломників. Це уможливлює формування узагальненого портрету 

різних соціальних груп, представлених прочанами до місцевих святинь, які 

були органічними компонентами соціокультурного середовища в Україні у 

XVIII ст. Поняття «вимір» слід ототожнювати з терміном «аспект», а також 

розглядати у прямому значенні, оскільки у дисертації нерідко наводяться 

дані кількісного, відсоткового та статистичного характеру. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її зміст, висновки та 

узагальнення покликані розширити наукові знання з історії українського 

соціуму XVIII ст. Результати дослідження можуть бути корисними під час 

підготовки нормативних і спеціальних курсів у навчальних закладах. 

Уведений до наукового обігу матеріал може бути використаний у 

подальшому вивченні релігійності православного соціуму України та Східної 
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Європи, для написання праць з сакральної соціотопографії, розробки курсів з 

історії Церкви, Києва, України, культури та відповідних навчальних 

посібників. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою роботою здобувача, в якій викладено авторський 

підхід до проблеми київського паломництва у XVIII ст. Усі подані в тексті 

дисертації наукові результати отримані автором особисто і викладені в 

опублікованих працях 

Апробація дослідження. Основні матеріали й положення дисертації 

було представлено у формі доповідей і тез на міжнародних наукових 

конференціях: «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014), «Каразінські читання» (Харків, 2009, 2010), «Історія 

релігій в Україні» (Львів, 2012), «Одеські читання: актуальні проблеми 

історії, археології та етнології» (Одеса, 2012, 2013), «Заснування Київської 

Митрополії та християнізаційні впливи на Русі-Україні за часів Великого 

князя Київського Оскольда: 1150 років» (Київ, 2012), «Церква – наука – 

суспільство: питання взаємодії» (Київ, 2013, 2014), «Генеза та історичні 

етапи українського державного і церковного будівництва» (Київ, 2013), 

«Шевченківська весна - 2014» (Київ, 2014), «Києвознавчі читання: історичні 

та етнокультурні аспекти» (Київ, 2014) та на засіданнях Просемінарію на 

кафедрі давньої та нової історії України Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (Київ, 2008 - 2014). 

Публікації. Основні матеріали та положення дисертації викладено в 20 

публікаціях, 7 з яких – у наукових фахових виданнях, у тому числі одна 

стаття – у зарубіжному науковому виданні. Окремі положення та результати 

дослідження додатково відображені у 13 публікаціях тез та виступів на 

наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

 СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ ТА  

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Аналіз історіографії 

При вивченні здобутків історіографії заявленої теми варто виходити з 

того, що роль святинь у житті суспільства – це одна з найскладніших тем на 

перетині історії, культурології, філософії, психології, богослов’я. В останні 

десятиліття у світській історичній науці стали можливими актуалізація та 

відкрите вивчення ряду питань, пов’язаних із християнством. Предметом 

вивчення стала широка сфера життя, безпосередньо пов’язана із Церквою: 

ставлення до Церкви та до священика, хресні ходи і молебені за межами 

храму, похоронно-поминальна обрядовість та уявлення про смерть, 

шанування святих і святинь, особливості благочестя у різному становому 

середовищі та інші питання масової православної релігійності
1
. 

Хоч традиція паломництва була широко розповсюджена серед 

православного віруючого населення України та Росії упродовж XVIIІ 

століття, однак предметно тема в історичній науці досліджена вкрай мало. 

Небагато, на нашу думку, написано з приводу духовного сенсу паломництва і 

в спеціальній релігійно-богословській літературі. Дещо ширше висвітлена 

історія розвитку традиції ходінь до святих місць, особливо по відношенню до 

паломництва у Святу Землю. І зовсім мало історико-етнографічних праць, де 

б це явище розглядалося у плані його побутування, зачіпаючи як суто 

фактичну, статистичну, описову сторони, так і питання усвідомлення сенсу 

ходіння на богомілля самими носіями традиції, а також які містили б 

осмислення її ролі у загальній системі української православної культури. 

                                                           
1
 Шульга Я. Паломництво до Києва у XVIII ст.: історіографія проблеми / 

Я. Шульга // Етнічна історія народів Європи. – К., 2014. – Вип. 44. – С. 51. 
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Мета цього підрозділу полягає у необхідності охарактеризувати групи 

наукових праць, які стосуються проблеми православного паломництва на 

українських теренах. Важливо наголосити, що здобутки історіографії, 

представлені нижче, стосуються об’єкту, предмету хронології та географії 

нашого дослідження. Автор ставить перед собою наступні завдання: 

систематизувати історіографію за ієрархічними рівнями в залежності від їх 

дотичності до проблеми київського паломництва у XVIII ст., визначити 

основні напрямки досліджень в межах цих ієрархічних рівнів, з’ясувати 

прогалини та перспективи у вивченні теми паломництва до київських 

православних святинь у XVIII ст. Ця тематика репрезентована лише 

суміжними студіями істориків, етнографів, культурологів, філософів, 

мистецтвознавців, які слід аналізувати не за школами чи ділянками знань, а 

за проблемно-тематичним принципом, який є функціональним для цієї 

роботи. 

Історіографічний доробок досліджуваної проблеми умовно 

розподіляємо на три ієрархічні рівні: а) підсумково-узагальнюючі 

концептуальні праці; б) роботи, присвячені вузловим аспектам досліджуваної 

нами проблеми; в) розвідки про конкретні сюжети в рамках тієї ж проблеми. 

В якості критерію класифікації наукової літератури ми використовуємо 

проблемно-тематичний підхід, що дозволяє поділити її на ряд великих груп.  

Першу групу робіт складають концептуальні праці, які конкретно 

розробляють тематику паломництва. Серед цих робіт ми виокремили такі 

напрямки: 1) узагальнюючі роботи про християнське паломництво в 

соціокультурному та історико-цивілізаційному контекстах; 2) публікації з 

історії православного паломництва до зарубіжних святинь; 3) дослідження, у 

яких характеризується явище шанування місцевих святинь (внутрішнє 

паломництво). 

Узагальнюючі роботи про християнське паломництво в 

соціокультурному та історико-цивілізаційному контекстах. 
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Традиція паломництва виникла у християн одночасно з поширенням 

християнства і була пов’язана із прагненням віруючих вшанувати святині, які 

мали відношення до життя Ісуса Христа та його сподвижників. Цей напрямок 

став предметом дослідження ряду українських та зарубіжних науковців, 

зокрема – М. Рождєствєнской, Г. В. Попова, І. В. Басіна, С. Ю. Житєньова, 

К. А. Калужникової, С. А. Панченка, П. Білоуса. 

Науковий збірник «Иерусалим в русской культуре» (Москва, 1994) 

містить низку досліджень на тему паломництв у Святу Землю. У статтях 

М. В. Рождєствєнской, Г. В. Попова, І. В. Басіна розкриваються основні риси 

світогляду паломників на основі аналізу текстів давньоруських та більш 

пізніх паломницьких творів. М. В. Рождєственская звертає увагу на кілька 

особливостей у сприйнятті паломниками міста Єрусалима: як міста-книги, 

оскільки ходіння по Святій Землі і Єрусалиму – це ніби нове читання текстів 

Священного Писання; як образу Єрусалиму – Града Небесного; як особливо 

благодатної землі, яка охороняє благочестивого мандрівника. Паломництво у 

Святу Землю було не тільки мандрівкою у просторі, але і у часі, причому 

одночасно – і у минуле, і в майбутнє
1
. 

Феномен паломництва як форми міжкультурної комунікації та 

релігійної діяльності у її соціокультурному, історико-культурологічному та 

цивілізаційному контекстах розкрив С. Ю. Житєньов
2
. Науковець стверджує, 

що паломництво сприймалось вірянами як високий духовний подвиг, про що 

свідчить поширена традиція приймати паломників на ночівлю. На думку 

С. Житєньова, для руських людей паломництво було святим, сакральним 

дійством. Адже вони розуміли православне благочестя як істинну і святу віру 

                                                           
1
 Рождественская М. В. Образ Святой Земли в древнерусской литературе / 

М. В. Рождественская // Иерусалим в русской культуре. – М., 1994. – С. 8–14. 

2
 Житенёв С. Ю. Религиозное паломничество: межкультурные коммуникации 

и цивилизационный контекст: дисс. … канд. культурологии: 24.00.01 / 

Житенёв Сергей Юрьевич. – М., 2011. – 186 с. 
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й ставили за мету виконання правил християнського життя, адже «віра без 

справ мертва» (Іак. 2:20)
1
. Вчений приходить до висновку, що паломництво 

до місцевих та зарубіжних святих місць було сокровенним бажанням усіх 

поколінь народу. Глибока віра предків у чудодійність святих ікон, мощей 

Божих праведників, шанованих хрестів та реліквій давала людям сили й 

наснаги для здійснення тривалих паломництв у шановані храми й 

монастирі
2
.  

Єкатеринбурзька дослідниця К. А. Калужникова виокремила 

структурні компоненти християнського паломництва як соціокультурного 

явища, які вона умовно назвала кодами (вимірами): об’єктно-суб’єктний, 

предметний,  акційний, просторовий, часовий тощо
3
. С. А. Панченко 

наголошує, що зміст паломництва полягає у духовному очищенні та зціленні, 

спокутуванні гріхів, осмисленні свого призначення
4
. Значення святинь для 

прочан показав С. Бондар, наголошуючи на тому, що паломництво – це акт 

безпосереднього проникнення до певної священної події чи особи
5
. 

Інтерпретуючи давньоруські «Ходіння» як паломництва у священну історію,  

                                                           
1
 Житенёв С. Ю. История русского православного паломничества в Х – XVII 

веках / Житенёв С. Ю. – М.: Индрик, 2007. – С. 43. 

2
 Там само. – С. 433. 

3
 Калужникова Е. А. Паломничество как ритуал: сущность и культурно-

исторические типы: автореф. дисс. … канд. культурологи: 24.00.01 / 

Калужникова Екатерина Аркадьевна. – Екатеринбург, 2007. – 21 с. 

4
 Панченко С. А. «Ходіння на прощу» як домінуюча цінність спокутування у 

православних паломників / С. А. Панченко // Наукові записки Київського 

університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. – 2011. – 

Вип. 11. – С. 309–318. 

5
 Бондар С. Давньоруські ходіння як паломництва у священну історію / 

С. Бондар // Духовні традиції в українській культурі. Несторівські студії. – 

К.: Фенікс, 2007. – С. 60–72. 
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С. Бондар стверджує, що можливість особистісного спілкування з 

історичними особами і реаліями є відповіддю на причини прагнення руських 

паломників побачити Святу Землю. Лише істинно пережитий  особистий 

ієратичний досвід давав можливість «спізнати Священну Історію, духовно 

причаститися нею, освятитися нею і освячувати нею Русь»
1
. 

Важливим аспектом у контексті осмислення процесу паломництва є 

питання топосу паломницької дороги. Дослідженням цього напрямку 

займається П. Білоус. Він, на основі текстів українських паломницьких 

творів, розглянув особливості трансформації середньовічного образу дороги 

у бароковий топос мандрівки до святих місць
2
. Паломницький шлях автор 

визначає як доцентровий рух, який відбувається у двох площинах одночасно: 

фізичний рух до місцезнаходження святині та духовний «рух у собі»; відтак 

ця дорога є умовним переміщенням зі світу профанного у світ сакральний. 

Апелюючи до опису мандрівки В. Григоровича-Барського, П. Білоус 

підкреслює, що ходіння барокової доби дещо видозмінюють мотив подорожі, 

зміщують акцент із спокути на самопізнання та самовдосконалення; барокова 

людина зосереджується на моральних пошуках
3
. 

Таким чином, вищезазначені автори висвітлюють паломництво як 

масовий спосіб релігійного самовираження. Дослідники зосереджують увагу 

на мотивах християнського паломництва, об’єктно-суб’єктних, просторових, 

часових ракурсах тощо. Ці праці є важливими для нашого дослідження, 

                                                           
1
 Бондар С. Давньоруські ходіння як паломництва у священну історію... – 

С. 70–71. 

2
 Білоус П. Трансформація середньовічного топосу дороги в паломницькій 

прозі доби бароко / П. Білоус // Біля джерел українського бароко. – Львів: 

Свічадо, 2010. – С. 205–212. 

3
 Білоус П. Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза: монографія 

/ Білоус П. – К.: Академвидав, 2013. – С. 142. 
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оскільки розкривають аксіологічні аспекти, притаманні паломництву як 

багатовіковій традиції. 

Публікації з історії православного паломництва до зарубіжних 

святинь.  

Науковці приділили незначну увагу вивченню православного 

паломництва до зарубіжних святинь у XVIII ст. Очевидно, це пов’язано із 

тим, що зовнішнє паломництво в означений період не було масовим явищем. 

Означена проблема знайшла відображення у публікаціях таких сучасних 

дослідників, як С. Житєньов, П. Білоус, Є. Носова та ін. У праці 

С. Ю. Житєньова висвітлена історія руського православного паломництва 

упродовж Х – XVII ст. Він зазначає, що уже з перших століть руської історії 

паломники здійснювали далеку подорож до Святої Землі, Константинополя і 

Афона. З виникненням на Русі храмів і монастирів з’являються свої традиції 

вшанування мощей Божих праведників, чудотворних і прославлених ікон, 

спочатку в Києві і Новгороді, а потім у Володимирі і Москві
1
. 

Характеризуючи паломництво періоду Київської Русі, автор приділяє увагу 

відвіданню великою княгинею Ольгою Константинополя та паломництво в 

Святу Землю ігумена Даниїла. Після монгольського нашестя ХІІІ – XV ст. 

поступово відновлювались ходіння до традиційних святинь; водночас 

розширилася географія паломництва – до святинь Єгипту і Малої Азії. 

Паломництво XVІ – XVІІ ст. автором розглядається, з одного боку, як 

продовження благочестивої традиції, а з іншого – як відповідальна місія в 

нових умовах мусульманської гегемонії і османського панування на 

обширній території Малої Азії, Балкан і Близького Сходу. 

П. Білоус вперше в українській історіографії систематизував 

літературні пам’ятки, які відображають паломництво до святинь Сходу у 

XVIIІ ст. Вчений фахово прокоментував сюжети мандрівок Мелетія 

                                                           
1
 Житенёв С. Ю. История русского православного паломничества в Х – XVII 

веках... – С. 45. 
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Смотрицького, Іпполита Вишенського, Варлаама Ліницького, Василя 

Григоровича-Барського, подорожі Серапіона та Луки Яценка (Зеленського), 

ходіння до Святої Землі Сильвестра і Никодима
1
. Цих паломників слід вкрай 

обережно ототожнювати з прочанами до київських православних святинь у 

XVIIІ ст., більшість з яких були неосвіченими та сприймали прощу радше на 

рівні чуттєвому та емоційному, аніж раціональному. Говорячи про Василя 

Григоровича-Барського, П. Білоус наголошує, що він був паломником нового 

типу – розумним, освіченим; його цікавили не тільки святі місця, а й 

найрізноманітніші галузі науки, культури, суспільно-політичного життя, він 

не брав на віру все підряд, про що раніше читав чи потім чув, а намагався 

дослідити на місці
2
. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ століть різко збільшилось 

паломництво російських людей до святинь Православного Сходу, що 

привернуло увагу таких мислителів, як К. М. Лєонтьєв, М. О. Лосський, 

М. С. Трубецький та ін. Важливо зауважити, що науковці розглядали 

паломництво як феномен національної релігійної культури. Професору 

Київської Духовної Академії О. О. Дмитрієвському належать кілька праць 

про закордонні паломництва. Зокрема, цікавою з огляду на представлену у 

ній живу картину паломництва є робота «Православное русское 

паломничество на Запад (в Бар-град и Рим) и его насущные нужды»
3
. Хоч 

праця не містить точних даних статистичного характеру (чисельність, 

соціальний склад і т.д.), однак автор вказує точні сезонні терміни виходу 

паломників з Російської імперії в Італію, детально описує умови побуту 

богомольців, частково – їхню поведінку.  

                                                           
1
 Білоус П. Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза... 

2
 Там само. – С. 107. 

3
 Дмитриевский А. А. Православное русское паломничество на Запад (в Бар-

град и Рим) и его насущные нужды / Дмитриевский А. А. – К., 1897. 
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Є. В. Носова звертає увагу на кілька тенденцій, пов’язаних із 

паломництвом у другій половині XVII – XVIII ст.
1
 У зв’язку з гоніннями на 

паломників у Єрусалимі, патріарх Никон засновує під Москвою 

Воскресенський Новоєрусалимський чоловічий монастир з точною копією 

храму Гробу Господнього. Всім околицям патріарх дав назви, які 

повторювали назви давнього Єрусалиму. Пізніше ситуація із зовнішнім 

паломництвом покращується: за Кючук-Кайнаджирським мирним договором 

1774 р., Османська імперія обіцяла захист християнам і церквам, а підданим 

Російської імперії дозволялося вільно відвідувати місто Єрусалим та інші 

міста. 

Отже, для історіографії паломництва до зарубіжних святинь у 

ранньомодерну добу характерне фокусування уваги, з одного боку, на 

причинах, у зв’язку з якими сповільнювалось паломництво до традиційних 

православних святинь Сходу у вказаний період, а з іншого – на створенні 

підґрунтя для паломництва до власних, місцевих святинь. 

 Дослідження шанування місцевих святинь (внутрішнє паломництво). 

Проща до місцевих православних святинь у різні періоди неоднаково 

висвітлювалася дослідниками. Ці студії наразі важливо врахувати, оскільки 

вони мають безпосереднє відношення до об’єкту нашої дисертації. 

Опосередкований вклад у вивчення місцевого паломництва був зроблений 

митрополитом Макарієм (Булгаковим), автором однієї з найповніших праць з 

історії Руської Церкви
2
. У цьому багатотомному виданні, поряд із 

численними історичними фактами, пов’язаними із розвитком православ’я і 

церковного життя на території Російської імперії з перших століть 

                                                           
1
 Носова Е. В. К истории православного паломничества / Е. В. Носова // 

Вестник Кыргызско-Российского Славянского универститета. – 2014. – Том 

14. – Вып. 6: История. Культурология. – С. 40–44. 

2
 Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Ч. І – VIII. – М., 

1994 – 1997. 
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християнства до кінця XVII ст., наводяться відомості та матеріали, пов’язані 

із паломництвом: зовнішнім та внутрішнім. У праці вказуються найбільш 

шановані руські святині: історія їхнього виникнення, легенди, пов’язані з 

ними, паломники, які приходили до них та ін. Факти руху богомольців до 

особливо шанованих старців при житті та до їхніх мощей у XVIIІ – ХІХ ст. 

наводяться у роботі І. К. Смолича «Русское монашество. 988 – 1917. Жизнь и 

учение старцев»
1
. Однак, у книзі про українські монастирі як об’єкти 

внутрішнього паломництва окремо не йдеться. 

Регіональна специфіка шанування святинь виокремлюється у роботах 

російських вчених Л. Тульцевої та Х. Поплавської про релігійність населення 

Рязанщини
2
. Хоч у праці Л. Тульцевої поставлені примусово звичні для 

радянської науки завдання «виокремлення шляхів та засобів подолання 

релігійних пережитків», однак факти та висновки пов’язані із вивченням 

реального стану релігійності населення, православного за своєю 

віросповідною ознакою. У публікації Л. Тульцевої розглядаються питання 

шанування святих, поклоніння святим іконам, джерелам, колодязям, а також 

ходіння на богомілля у монастирі як компоненти релігійного життя селян. 

Вивченню традиції паломництва за матеріалами Рязанського краю 

присвятила свою роботу ще одна російська вчена – Х. Поплавська
3
. 

Дослідниця розкрила корінні структурні аспекти даного явища православної 

релігійності і створила цілісну картину існування цього звичаю у рамках 

                                                           
1
 Смолич И. К. Приложение к «Истори Русской Церкви» / Смолич И. К. – М., 

1999. – 608 с. 

2
 Тульцева Л. А. Религиозно-бытовые пережитки у русского сельского 

населения (на материалах Рязанской области): дисс. … канд. ист. наук: 

07.00.07: Л. А. Тульцева. – М., 1970. – 254 с. 

3
 Поплавская Х. В. Народная традиция православного паломничества в 

России в ХІХ – ХХ веках: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.07 / 

Поплавская Христина Владимировна. – М., 2000. – 254 с. 
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конкретного регіону. Праці Х. Поплавської важливо врахувати при написанні 

нашої роботи, оскільки спільний предмет дослідження дозволяє провести  

наукові паралелі. 

У трьох дисертаціях російських вчених Г. Мелехової, Н. Алєксєєвої та 

О. Кириченка, захищених у 1990-х роках, зачіпається тема паломництва, 

причому у двох із них – у якості поширеної традиції релігійного життя 

конкретного регіону Росії, а в третьому – як одна із благочестивих сторін 

станової (у даному випадку дворянської) релігійності
1
. О.Кириченко звертає 

увагу на випадки шанування дворянами українських святинь, причому, окрім 

Києво-Печерської лаври, автор вказує на Чернігів, де упокоїлись мощі 

святителя Феодосія Углицького
2
.  

Монастирі як центри народно-релігійного життя висвітлюються у книзі 

історика П. Н. Зирянова «Русские монастыри и монашество в ХІХ и начале 

                                                           
1
 Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 

Мелехова Г. Н. Православные традиции в Каргополье в ХІХ – первой трети 

ХХ в.: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.07 /  Мелехова Галина 

Николаевна. – М., 1997. – С. 57-60; Алексеева Н. В. Покаяние в православной 

традиции русских крестьян XVIII-XIX вв. (по материалам Европейского 

Севера России): автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Алексеева 

Надежда Викторовна. – Вологда, 1998. – С. 171 – 177, 188, 192, 193, 199, 200 

– 201; Кириченко О. В. Традиции православной религиозности у русских 

дворян XVIII столетия: дисс. канд. ист. наук: 07.00.07 / Кириченко Олег 

Викторович. – М., 1997. – С. 185, 247 – 250. 

2
 Кириченко О. В. Почитание святынь русскими дворянами (XVIII век) / 

О. В. Кириченко // Православная вера и традиции благочестия у русских в 

XVIII – ХІХ веках. Этнографические исследования и материалы. – М.: Наука, 

2002. – С. 8–65. 
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ХХ века»
1
. Один із розділів книги присвячений монастирям як центрам 

народно-релігійного життя. Тут автор розкриває питання взаємовідносин 

монастирських обителей з народом. Важливе місце при розгляді цього 

питання відведено паломництву як засобу взаємодії центрів духовності – 

монастирів із віруючими православними людьми. Автор підкреслює поділ 

паломників на «ближніх» (із околиць) і «дальніх»; вказує на сезонність 

селянських паломницьких ходінь (навесні – між яровим посівом та 

обробітком озимини, а восени – по закінченню усіх польових робіт); звертає 

увагу на проблеми прийому богомольців у самих монастирях. П. Н. Зирянов 

виявляє динаміку зміщення основних паломницьких центрів із півночі до 

півдня від Москви, утворення тут нових загальноросійських релігійних 

центрів
2
. У розділі про монастирські доходи автор зачіпає проблеми 

відвідання монастирів знатними і простими паломниками. 

Українські історики почали досліджувати явище місцевого 

паломництва в останнє десятиліття ХХ ст. Так, Н. Верещагіна в одній із своїх 

публікацій пояснює дефініцію «внутрішнє паломництво», протиставляючи 

його зарубіжному. Показовим для внутрішнього прочанства авторка вважає 

Київ, у якому зосереджується велика кількість святинь: голова Св. Климента, 

мощі священномученика Макарія, Київський образ Богоматері, мощі 

великомучениці Варвари тощо
3
. П. Білоус також розмежовує велике і мале 

паломництво. До першого він відносить подорож до Єрусалима, а також до 

святих місць Риму, пов’язаних із діяннями учнів Христа – апостолів Петра і 

Павла; у православних в Середні віки сформувалися свої центри 

паломництва – Константинополь та Афон. Відвідання місцевих святинь 

                                                           
1
 Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в ХІХ и начале ХХ века / 

Зырянов П. Н. – М., 1999. – С. 72–77. 

2
 Там само. – С. 77–78. 

3
 Верещагіна Н. Куди бреде пілігрим: нотатки з історії паломництва / Н. 

Верещагіна // Людина і світ. – 1990. – № 4. – С. 40–44. 
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П. Білоус називає «малим паломництвом»: у кожній місцевості були храми, 

церкви, де знаходилися святині. До них приходили на поклоніння і на прощу 

з навколишніх сіл та містечок, задовольняючи цим свої релігійні почуття
1
.  

Історик Церкви Іван Власовський згадує про популярність деяких 

вітчизняних святинь у православному середовищі. Так, історик описує 

паломництва до Чернігова, до гробу святителя Феодосія (Углицького), 

паломники до якого приходили з усіх кінців Російської держави
2
. Наприкінці 

XVIII  ст. 15 (2) червня тисячі вірних із усієї Буковини прибували на прощу 

помолитися і поклонитися св. мощам Івана Нового Сучавського, глибоко 

шанованого всією Буковиною
3
.  

Загалом, незважаючи на наявність робіт, так чи інакше пов’язаних із 

проблематикою паломництва, у них вкрай фрагментарно відображена тема 

паломництва до місцевих православних святинь на українській території, що 

контрастує на фоні низки російських досліджень, у яких ця тема є значно 

ширше розробленою. 

Другу групу складають наукові праці, які присвячені вузловим 

аспектам досліджуваної нами проблеми. До цих аспектів відносимо: 1) 

проблему ментальності населення періоду українського бароко та 2) питання 

народної релігійності. Для нашої дисертації цей пласт досліджень є цінним, 

оскільки дозволяє відтворити духовне та ідеологічне тло, на якому 

формувалися мотиви та очікування прочан до київських православних 

святинь.  

Публікації з проблеми ментальності доби українського бароко.  

                                                           
1
 Білоус П. Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза... – С. 19–

22. 

2
 Власовський І. Нарис історії української православної Церкви: у 4 т., 5 кн. – 

Т. 3: (XVIII – ХІХ ст.) / Власовський І. – К.: Либідь, 1998. – С. 75. 

3
 Там само. – С. 311 
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Один з вузлових аспектів розкривають праці, присвячені ментальним 

установкам доби бароко, які формували та визначали поведінку людини 

цього часу. В українській історіографії є чимало праць з цього напрямку, 

зокрема, таких авторів, як А. Макаров, Л. Довга, Л. Ушкалов, Б. Криса, 

О. Марченко, П. Білоус. Так, Анатолій Макаров констатує, що 

середньовічний містичний аскетизм у період бароко поступається 

поміркованості та аскетичній духовності
1
. На думку дослідника, культура 

бароко вчила людей бути совісними, мудрими, свідомими своєї 

приналежності до вічності. А. Макаров стверджує, що ментальність 

українського бароко виражалась через традиційну християнську мораль, 

згідно якою праведна людина і вся громада в цілому мають жити в смиренні, 

простоті і в усьому покладатися на милість Божу
2
. Щоправда, духовність 

людей нерідко конфліктувала із навколишнім життям. Лариса Довга 

відводить провідне місце православній церкві при формуванні барокової 

ментальності українців
3
, адже охорона православ’я була одним із 

консолідуючих гасел Хмельниччини; віра визначала духовність людей і у 

XVIII ст. 

Л. Ушкалов зазначив, що для богомислення XVIII ст. був притаманний 

чин пізнання самого себе та контроверсія (Л. Ушкалов застосував термін 

«психомахія») між «внутрішньою» та «зовнішньою» сутністю людини, і 

відповідно, між гріховним та праведним
4
. На свідомість людини впливав 

страх Божий, індивідуальна візія якого робила людину богобоязливою, що 

                                                           
1
 Макаров А. Світло українського бароко / Макаров А. – К.: Мистецтво, 1994. 

– 288 с. 

2
 Там само. – С. 146. 

3
 Довга Л. До питання про барокову ментальність українців / Л. Довга // 

Генеза. – 1997. – № 1 (5). – С. 127–138. 

4
 Ушкалов Л. В. Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія 

Сковороду / Ушкалов Л. В. — Х.: Акта, 2001. – С. 64. 
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було однією з чеснот українського соціуму. Аналізуючи праці Григорія 

Сковороди, дослідник встановив, що українське богомислення XVII – 

XVIII ст. характеризує аскетична ідея «смерті щодо світу», тобто ідея 

відречення від матеріальних та тлінних речей у процесі постійних змагань із 

«трьома неприятелями»: світом, плоттю й дияволом
1
. Виразний заклик 

протидіяти цій богопротивній «трійці», яка породжувала гріх, формував 

поведінку вірян, мотивуючи їх до заходів, які б сприяли спасінню душі: 

молитва, піст, сповідь, милостиня, проща.  

На контроверсійності побутово-ідеологічного тла барокової доби 

наголосила й Богдана Криса. Дослідниця стверджує, що поезія бароко – це 

творіння амбівалентної художньої картини світу, де триває гул 

божественного творіння, відбувається освоєння простору, впізнаються риси 

часу, найбільшим джерелом для якого залишалося Святе Письмо
2
. Однак, на 

думку Б. Криси, поруч із процесами самовизначення особистості, виникають 

і закріплюються нові етно-психологічні стереотипи, які втілюються в певній 

соборності почувань, зумовлені спільністю долі, життєвої мети, заняття, що в 

кінцевому наслідку підноситься до інтересів нації як об’єднуючого начала
3
. 

Тотожні ознаки соборності проявлялися для вірян у необхідності 

колективного паломництва у XVIII  ст., коли богомолець у складі групи 

відчував себе захищеним та органічним елементом мікрокосму, що виник на 

основі спільної мети та ідеї.  

Розглядаючи українські релігійно-філософські традиції періоду бароко, 

О. Марченко вказує на ряд факторів, які впливали на людину цієї епохи: 

                                                           
1
Ушкалов Л. В. Українське барокове богомислення... – С. 66. 

2
 Криса Б. Світоглядні основи українського поетичного бароко / Б. Криса // 
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1993. – С. 47. 

3
 Криса Б. Світоглядні основи українського поетичного бароко... – С. 50. 
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тяжіння над нею зовнішніх авторитетів, приписів, вимог, що ізолювали її від 

вищих духовних цінностей християнства
1
. Одним із шляхів подолання цих 

факторів було задоволення духовних інтенцій, які могли проявлятися у формі 

здійснення паломництва як закономірного богошукання людини цієї доби. 

Бачення духовності особи доби бароко на основі аналізу філософського 

курсу та проповідей Георгія Кониського висвітлив Я. І. Фощан. Автор 

констатує, що стрижнем духовності є уявлення про моральний ідеал і шляхи 

його досягнення. Духовним зразком на шляху до моральної досконалості для 

християн є Христос, унаслідування якого у земному житті є недосяжним, 

проте істинним. У культурі бароко раціональне пізнання Бога входило до 

рангу найвищих доброчинностей
2
. Лише в поєднанні з творінням добрих 

справ віра стає дорогою до моральної досконалості і спасіння, що Я. Фощан 

неодноразово простежував у проповідях Кониського. 

Загалом, для нашої дисертації цей пласт досліджень є цінним, оскільки 

дозволяє відтворити духовне та ідеологічне тло, на якому формувалися 

мотиви та очікування прочан до київських православних святинь. У 

більшості з цих публікацій акцентується увага на релігії як домінуючому 

факторі у XVII – XVIII ст. для православного населення українських та 

російських територій. Відтак, масовість паломництва, яке здійснювалось 

представниками різних суспільних груп, можна трактувати як закономірне 

явище для XVIII ст. 

Дослідження народної релігійності у XVIII ст. 
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Тематика народної релігійності є досить популярною в середовищі 

українських та зарубіжних вчених. Серед них варто назвати таких науковців, 

як Дж. Сампшон, Дж. Шмітт, В. Фрайджхофф, А. Рідер
1
, І. Ігнатенко, 

М. Гримич, О. Мурзін, М. Громико, І. Кремльова, О. Романова тощо. 

Ключовим компонентом народної релігійності з початків християнства 

був потяг до вшанування реліквій та місць, пов’язаних із християнськими 

святими. Вислів «народна релігійність» вперше було вжито на початку 

ХХ ст. у Німеччині лютеранським пастором П. Древісом на позначення 

уявлень сільських мешканців про християнську релігію, що досить істотно 

відрізнялися від канонічних
2
. І. Ігнатенко ототожнює «народну релігійність» 

з більш нейтральним терміном «антропологія релігії» та інтерпретує їх як 

поняття, яке притаманне не вузькому соціальному прошарку, а загалом – 

«народу-соціуму»
3
. Вивчаючи народну релігійність, слід враховувати ряд 
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Macmillan, 1993. – 250 p.; Frijhoff W. Т. Official and Popular Religion in 
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соціальних чинників, таких як рівень освіти, місце проживання, включеність 

у церковну культуру, потрібно максимально відтворювати мікро- і 

макрокосм людини
1
. Однак, незаперечним є те, що народна культура 

ґрунтується в основному на християнському ідеологічному пласті. 

О. Мурзін визначив основні компоненти народної релігійності, серед 

яких він називає обітницю і шанування ікон та святих у народній традиції
2
. 

Категорію «релігійність» дослідник інтерпретує як світоглядну орієнтацію 

індивіда і групи, яка проявляється в сукупності властивостей свідомості, 

поведінки та відносин, які ґрунтуються на вірі; релігійність проявляється 

через символізацію життєвого світу, переконання та емоції віруючого. На 

думку О. Мурзіна, доцільним є застосування культурологічного підходу при 

дослідженні народної релігійності, який орієнтований на виявлення 

сукупності її внутрішніх і зовнішніх зв’язків, детермінованих природно-

географічними, соціально-культурними, господарсько-економічними 

умовами. Складовою частиною народної релігійності виступає її предметна 

сторона: шановані (сакральні) місця і шановані предмети, які 

використовуються під час різних обрядових практик, у повсякденні та на 

свята
3
. Дослідник констатує, що важливе місце в народній релігійності 

посідали паломництва і богомілля. Із мандрівок по святих місцях паломники 

приносили численні ікони, хрестики, предмети, які володіли чудодійною 

силою
4
. О. Мурзін звернув увагу на те, що організація релігійного життя була 

зорієнтована на колективність релігійної дії. Селяни надавали особливого 

значення соборній молитві. Відчуття церковної соборності досягалось, з 
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одного боку, через участь у недільній літургії та причастя, з іншого – єдністю 

виробничої діяльності. Прагнення до соборності відображалося і на 

популярності колективних паломництв. 

У працях про суспільний побут та духовну культуру селян, сучасна 

російська дослідниця-етнограф М. М. Громико зазначає, що богомілля було 

стійкою і широко розповсюдженою причиною для відходу селян із громади 

упродовж всього ХІХ ст. і по всій території розселення росіян
1
. Науковець 

розкриває уявлення про паломництво у межах сільської громади. Зокрема, 

звертає увагу на ставлення до паломницької праці як до справи виключно 

богоугодної, але для цього, на думку селян, сама подорож повинна бути 

тяжкою. Автор наводить конкретні приклади того, як збирались на 

богомілля, куди ходили із різних місць. Після повернення розповіді 

богомольців, у свою чергу, ставали здобутком всієї громади, будучи одним із 

каналів інформації про зовнішній світ
2
. 

Інший сучасний дослідник-етнограф І. А. Кремльова розглядає 

паломництво у зв’язку із доволі популярною у Росії практикою релігійної 

обітниці
3
. Оскільки обітниці були тісно пов’язані із шануванням святинь, то 

однією із їхніх форм були ходіння по святих місцях. Такі обітниці давали 
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 Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских 

крестьян ХІХ в. / М. М. Громыко. – М., 1986. – С. 100; Она же: 

Традиционный нравственный идеал и вера / М. М. Громыко // Русские. – М., 

1999. – С. 660; Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа / 

М. М. Громыко, А. В. Буганов. М., 2000. – С. 137. 

2
 Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских 

крестьян … С. 100–103; Традиционный нравственный идеал и вера … – С. 

660 – 663. 

3
 Кремлева И. А. Обет в религиозной жизни русского народа / И. А. Кремлева 

// Православие и русская народная культура. Кн. 2. – М., 1993. – С. 147–151. 
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тільки у важливих життєвих випадках: при виздоровленні від тяжкої 

хвороби, після нещастя, пожежі і т.п. 

Дослідник богословської літератури Давньої Русі Г. Подскальський 

стверджує, що релігійна мотивація має абсолютний пріоритет в 

паломництвах. Означену мотивацію він вбачає в тому, що «Предметом 

інтересу були  не лише святі місця, де розгорталась діяльність Христа або 

святих, але й святині. Паломницька практика (і в цьому причина її 

поширення) віддавна мала на меті не тільки душекорисне повчання, але 

також і безпосереднє здобування благодаті для тіла і душі, задля спасіння в 

цьому і потойбічному світі»
1
. 

На думку О. Романової, народна побожність українського соціуму 

XVIII ст. трималася не стільки на класичних догматах християнства 

(православ’я), яке наврядче прості люди могли чітко відокремити від інших 

конфесій, скільки на пошуку «чуда» та, подеколи, підміні 

загальнохристиянських культів святих місцевими культами «чудодійних» 

ікон, ототожнюваних із божеством
2
. 

Паломництва як яскраві прояви народної релігійності стали об’єктом 

уваги англійського дослідника Дж. Сампшона
3
. Для розуміння мотивів 

паломництва, на його думку, необхідно знати як специфіку відносин 

прихожан і священика, так і характерні риси духовного клімату, для якого 

                                                           
1
 Подскальский Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси 

(988 – 1237 гг.) / Г. Подскальски. – 2-е изд. – СПб.: Византинороссика, 1996. 

– С. 318. 

2
 Романова О. О. Очікування «чуда» як основа народної побожності 

(Київська митрополія, XVIII ст.) / О. О. Романова // УІЖ. – 2010. – № 1. – С. 

84–107.  

3
 Sumption J. Pilgrimage: An Image of Medieval Religion / Sumption J. – New 

Jersey, 1976. – 134 p.; Sumption J. The Age of Pilgrimage: The Medieval Journey 

to God / Sumption J. – New Jersey, 2003. – 567 p. 
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було притаманним панування страху перед смертю і силами зла, 

усвідомленням гріховності та очікуванням вічних мук. Песимізму певною 

мірою протистояв культ святих, мощей і реліквій, які давали надію на 

чудесне позбавлення за допомогою угодників Божих від всіляких негативних 

явищ у житті людини. Дослідник припускає, що шанування святих було 

нав’язано Церкві простими вірянами, які не відчували глибокого впливу 

офіційної доктрини. На його думку, народна релігійна практика постійно 

впливала на церковні інститути, а духовенство не чинило спротиву цьому 

явищу, оскільки приходські священники мало чим відрізнялися від своєї 

пастви та поділяли її погляди на життя. Зокрема, це стосувалося віри в 

чудеса, яка була рушійною для паломників, котрі прагнули чудесних зцілень 

та прощення гріхів. Дж. Сампшон виявив конкретні прояви народної 

релігійності, які супроводжували паломництва: пожертвування майна і 

мотивних зображень, а також сплески масового фанатизму. 

Таким чином, дослідники народної релігійності підкреслюють, що її  

зовнішні прояви іноді не співпадали із офіційними церковними доктринами, 

які часто були недоступні та незрозумілі широким масам. Вчені констатують, 

що паломництва і богомілля посідали важливе місце в народній релігійності, 

вони носили не формальний характер народного благочестя, а служили 

благодатним джерелом, яке зміцнювало віру. Означена група публікацій є 

функціональною для нашої дисертації, оскільки уможливлює формування 

моделі народної релігійності українців у відповідний період. 

Третю групу наукових праць складають розвідки, присвячені окремим 

сюжетам в контексті теми цієї дисертації. Сюди ми відносимо публікації, 

1) присвячені паломництву до київських святинь у різні періоди, а також 

2) соціальним і 3) матеріальним аспектам (пожертви від прочан). Для цих 

праць характерна фрагментарність та фокусування уваги на вузьких 

аспектах, які, до того ж, практично не зачіпають XVIII ст. Однак, ми не 

можемо залишити ці студії поза увагою, адже традиція паломництва 

формувалася упродовж багатьох століть, кожна епоха успадковувала риси 
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попередньої та визначала компоненти наступної доби. Відтак, паломництво 

до київських святинь слід розглядати як цілісне явище, безпосередньо 

пов’язане з суміжними  XVII та ХІХ століттями, а не як «чисту» сторінку, яка 

відтворює лише XVIII ст. 

Роботи з вивчення паломництва до київських святинь. 

Спеціальних праць, присвячених київському паломництву у XVIII ст., 

насьогодні немає. Відносно краще досліджена тема Києва як місця 

зосередження шанованих православних святинь у регіоні. У цьому контексті 

слід назвати публікації В. Рички, А. Макарова, С. Житєньова, М. Яременка, 

О. Васильєва, М. Нікітенко.  

В. Ричка дослідив еволюцію концепту «Київ – другий Єрусалим», 

стверджуючи, що її витоки беруть початок ще з домонгольських часів. Як 

зазначає дослідник, у творах староруських книжників і мислителів Єрусалим 

постає головним чином як субститут Константинополя – тодішньої столиці 

православного світу
1
. 

Тематиці паломництва, насамперед до Києво-Печерської лаври, 

присвячені публікації авторів збірника «Духовні традиції в українській 

культурі. Несторівські студії»
2
. Так, О. Васильєв з’ясував витоки 

паломництва у християнському світі загалом і на руських землях зокрема. 

Науковець зазначає, що із середини XV ст. більша увага приділяється 

власним православним святиням. Серед факторів, які спонукали до цього, 

О. Васильєв називає «утиски «срацин» та «злих арапів», з’являється уявлення 

                                                           
1
 Ричка В. М. «Київ – другий Єрусалим» (з історії політичної думки та 

ідеології середньовічної Русі) / В. М. Ричка. – К.: Інститут історії НАН 
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2
 Духовні традиції в українській культурі. Несторівські студії. – К.: Фенікс, 

2007. 
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про те, що греки заслабли на віру»
1
. Дослідник наголошує, що в межах 

колишньої Російської імперії відбувалося і внутрішнє паломництво: 

богомольці ходили до Троїце-Сергієвої лаври, Ростова, Углича, Кирило-

Білозерського монастиря, досягали Соловецького і Валамського монастирів. 

Окреме місце О. Васильєв відводить місцевим святиням: прочани 

вшановували чудотворні ікони та мощі у Задонську, Мгарі, Бєлгороді, 

Почаєві, Каплунівці під Охтиркою
2
. М. Нікітенко зосередила увагу на 

феномені Києво-Печерської обителі у створенні на київському ґрунті образу 

Святої Землі. Дослідниця зауважує, що печери київської Лаври є одним з 

найважливіших доказів того, що саме палестинські святині були прототипом 

для тих, хто розбудовував Печерську обитель – для її Святих Отців
3
. 

С. Ю. Житєньов зауважує, що в другій половині XVІІ ст. 

відновлюється масове паломництво до православних святинь Києва. Київ і 

його святині були зруйновані з часів монгольського нашестя понад двісті 

років, і лише в другій половині XV – на початку XVІ ст. місто почало 

відновлюватися і поступово ставало духовним та економічним центром 

Південно-Західної Русі. Відтак, у другій половині  XVІІ ст. у вірян 

з’являється можливість відвідувати святині Києва, серед яких С. Житєньов 

називає Києво-Печерську лавру, собор Святої Софії, Михайлівський 

Золотоверхий монастир та Межигірську обитель
4
. 
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Православним святиням Києва у духовному та суспільному житті киян 

наприкінці XVІІІ – у перших десятиліттях ХІХ ст. присвятила свою 

дисертацію А. Кізлова
1
. Автор встановила коло шанованих святинь Києва та 

охарактеризувала фактори, які визначали розміщення реліквій у храмі, 

утворюючи своєрідне сакральне середовище. Цінними є міркування 

дослідниці про способи шанування святинь, очікування богомольців, 

пов’язані із звертанням до святині, про відмінності у сприйнятті святинь 

киянами та іногородніми богомольцями. 

М. Яременко стверджує, що київські православні святині у XVІІІ ст., як 

і раніше, користувалися славою і були місцями паломництва для 

православних і християн інших конфесій з українських територій Речі 

Посполитої
2
. Дослідник ототожнює київське паломництво з паломництвом до 

святинь Сходу, наголошуючи, що в обох випадках прочан надихало бажання 

відвідати як святі місця, так і святині. Автор встановив, що хоч паломники 

зазвичай йшли у Київ за духовною порадою, яку могли дати старці, однак 

упродовж XVIII ст. монастирі назагал не відзначалися суворим аскетизмом. 

Серед іноків-подвижників для XVIII ст. вчений згадує лише старця-

затворника Досифея (помер у 1788 р.) та його учнів, наголошуючи, що цей 

фактор був популярним для прочан попереднього XVII та наступного XІХ 

століть. У своїй роботі М. Яременко стверджує, що хоч випуск 

спеціалізованої довідкової літератури для пілігримів із переліками всього 

того, що необхідно побачити й чому поклонитися у Києві почався у ХІХ ст., 

однак «індустрія» прощі у XVIII ст. вже була сформована
3
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Чималий внесок в українську історіографію питання був зроблений 

А. Макаровим, який опублікував розвідку, присвячену київському 

паломництву у ХІХ ст. Дослідник охарактеризував структурні аспекти 

паломництва до Києва, називаючи місто передвісником Святих місць 

Палестини. Вчений перераховує паломницькі місця у Києві, до яких 

прямували прочани, детально зупиняється на побутових аспектах здійснення 

прощі: шлях до міста, перебування паломників у Києві, відносини з 

монастирями тощо
1
. Автор наводить більш-менш точні цифри щодо кількості 

прочан, зазначаючи, що у 1859 р. лише в лаврських готелях перебувало 

упродовж року близько 80500 чоловік. Долею паломників у Києві 

переймалися й інші київські обителі, пригощаючи їх безкоштовними обідами 

та надаючи притулок для ночівлі чи тимчасового проживання
2
. 

Отже, тематика київського паломництва представлена нечисленними 

працями, у яких підкреслюється роль Києво-Печерської лаври для 

богомольців, висвітлюється Київ як «другий Єрусалим», а також формується 

умовна сакральна мапа міста, якою прямували паломники під час свого 

перебування у Києві. У цих публікаціях розкривається об’єктна сторона 

паломництва, яка спонукала богомольців до здійснення прощі. Вказані 

роботи будуть корисними при формуванні сакральної топографії Києва у 

XVIII ст., а також для дослідження мотивів та очікувань від паломництва. 

Соціальний аспект. 

Соціальному аспекту шанування київських православних святинь 

найбільше уваги насьогодні приділили А. Кізлова та О. Кузьмук. Однак, 

А. Кізлова розкриває соціальний аспект в контексті вивчення 

внутрішньокиївського паломництва, а О. Кузьмук зосереджує свій науковий 

інтерес лише на одній соціальній групі. А. Кізлова зазначає, що уявлення про 
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участь у колективному та індивідуальному шануванні об’єднували 

представників різних прошарків суспільства. Характеризуючи шанування 

мощей Св. вмц. Варвари, А. Кізлова виділяє «подателей», що занесені у 

«тетради запису» на групи: біле і чорне духовенство, дворяни та чиновники, 

військові, різночинці, селяни, посадські (міщани, купці, цехові)
1
. До того ж, 

дослідниця звертає увагу на «чоловіче» та «жіноче» ставлення до святині. 

Авторка вивчає також побутування шанованих святинь у монастирях Києва, 

зосереджуючи увагу на значенні для прочан чудотворних ікон та реліквій
2
. 

Як бачимо, науковий інтерес А. Кізлової становить шанування святинь 

місцевим населенням – киянами. Паломництво до Києва богомольців, які 

проживали в інших населених пунктах, дослідницею не розглядалося.  

Паломництво окремої соціальної категорії – козацтва, висвітлив у своїй 

монографії О. Кузьмук
3
. Визнаючи факт популярності паломництва козаків 

до Києва наприкінці XVII – у XVIII ст., дослідник піддає критиці 

ідеалізований та схематичний погляд на прочан-запорожців. Автор говорить 

про численні перешкоди, які стояли на заваді можливості козаків піти на 

прощу: перманентні війни, необхідність займатися промислами, заборонні 

накази проти присутності запорожців у Гетьманщині (після зруйнування Січі 

у 1708 р.), будівництво численних застав тощо. Цінним є доробок 

О. Кузьмука з огляду на залучення ним монастирських пом’яників для 

                                                           
1
 Кізлова А. Шанування мощей  Святої Великомучениці Варвари у середині 

XVII – XIX ст.: соціальний аспект / А. Кізлова // Просемінарій. Історія 

Церкви, науки і культури. – К., 2007., Вип. 6. – С. 310. 

2
 Кізлова А. Побутування шанованих святинь у монастирях старого Києва і 

Києво-Подолу (середина XVIII – середина ХІХ століть) / А. Кізлова // 

Лаврський альманах. – К., 2007. – Вип.19. – С. 64–69. 

3
 Кузьмук О. «Козацьке благочестя»: Військо Запорізьке низове і Київські 

чоловічі монастирі в XVII – XVIII ст. / Кузьмук О. – К.: Видавничий дім 

«Стилос», 2006. – 228 с. 



38 
 

 
 

висвітлення проблеми. Проаналізувавши кількісні показники записів 

синодиків, дослідник встановив, що найбільшою шаною запорозьких 

(низових) козаків у другій половині XVII – XVIII ст. користувалися 

Миколаївські Межигірський (у ньому був храм св. Миколая) та Слупський 

(Пустинний) монастирі, що інтерпретується як пряме свідчення поширеності 

серед запорожців культу св. Миколая. 

Історик І. Нетудихаткін вивчає соціальний та географічний аспекти 

паломництва до Андріївської церкви у першій третині ХІХ ст.
1
 Дослідник, на 

основі Реєстру з детальним описом речей, подарованих богомольцями 

Андріївській церкві упродовж 1808-1827 рр., зробив спробу поглянути на 

історію Церкви крізь призму тогочасної практики паломництв до київських 

святинь. Він конкретизував територіальне походження богомольців, 

визначивши ієрархію «географії» прочан: з українських губерній, з 

російських губерній та паломники із-за кордону (Молдова, Сербія, Греція). 

Науковець звернув увагу на значний відсоток паломників з Росії, що автор 

пояснює як традиційне явище для кінця XVIII – перших десятиліть ХІХ ст. 

Як бачимо, вчені фокусували увагу лише на окремих фрагментах, що 

стосуються соціального аспекту паломництва. Комплексного ж дослідження 

проблеми в контексті суспільно-політичних обставин у XVIII ст. досі не 

проводилось. 

Матеріальні пожертви від прочан. 

Матеріальні дари від богомольців київським монастирям та церквам 

українськими науковцями також вивчалися фрагментарно, хоча економічна 

проблематика історії Церкви в Україні XVIII ст. є чи не найбільш 

розробленою. Для цих праць характерне зосередження уваги на одному 

                                                           
1
 Нетудихаткін І. А. Андріївська церква в контексті практики паломництва до 

київських святинь у першій третині ХІХ ст. / І. А. Нетудихаткін // Церква – 

наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної 

наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.). – К., 2013. – С. 169–171. 



39 
 

 
 

монастирі чи церкві, а контекст паломництва висвітлювався вкрай рідко. 

Наразі назвемо кілька робіт, пов’язаних з предметом нашої дисертації. 

О. Прокоп’юк називає матеріальні пожертви індикатором шанованості ікон у 

Софійському монастирі у XVIII ст.
1
 В залежності від кількості дарів до 

конкретних ікон, дослідниця серед найбільш шанованих виділяє ікону 

Миколая Мокрого, Куп’ятицьку ікону Божої Матері та Охтирську ікону. На 

основі даних прибутково-витратних книг О. Прокоп’юк з’ясувала зміну 

кількості паломників до Софії Київської відповідно від пори року
2
, причому 

висновки співпадають з міркуваннями І. Нетудихаткіна про відвідування 

прочанами київських святинь упродовж календарного року
3
.  

Пожертвування на користь Києво-Печерської лаври на основі 

інформації з її фонду № 128 у Центральному державному історичному архіві 

м. Києва коротко охарактеризували упорядники Предметно-тематичного 

покажчика у вступній частині
4
. Автори встановили, що соціальний стан 

ктиторів і жертводавців Лаври, як і розмір їхніх доброчинних внесків, був 

надзвичайно різноманітним: жертвували на лавру представники царського та 

інших знатних родів, козацтва, люди різних військових чинів, купці, а також 

представники чорного та білого духівництва. Констатується, що численні 

                                                           
1
 Прокоп’юк О. Б. Шанування святинь Софії Київської крізь призму 

прибутково-витратних книг монастиря або про «можливості» ще одного 
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 Нетудихаткін І. А. Андріївська церква в контексті практики паломництва до 

київських святинь у першій третині ХІХ ст…– С. 169–171. 

4
 ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний 
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прочани, бажаючи виявити свою любов і відданість  Лаврі, часто жертвували 

всім, що мали найціннішого
1
.  

Коло вкладних коштовних тканин та пам’ятки ювелірного мистецтва, 

подаровані Лаврі, окреслено в Каталозі, опублікованому співробітниками 

Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
2
. У 

вступних статтях В. Щербакової та Г. Листопад акцентується увага на 

меценатському походженні лаврських старожитностей
3
. Дослідниці 

описують дари від представників царського роду, козацької старшини, 

відомих церковних діячів XVIIІ ст., не залишаючи поза увагою й вклади від 

простих різночинців, міщан, купців, чернецтва тощо. Матеріальні дари 

охарактеризовані з точки зору мистецтвознавства й висвітлені у контексті 

історичних подій. Однак, паломницький аспект залишився поза увагою і 

потребує додаткового вивчення. 

А. Кізлова проаналізувала віддзеркалення очікувань богомольців у 

їхніх дарах до святинь Києва (кінець XVIIІ ст. – кінець ХІХ ст.)
4
. На основі 

аналізу записів про принесення вотивів до київських монастирів і церков, 

автор прийшла до висновку, що у принесеннях молитовних дарів 

віддзеркалено значно ширше коло очікувань богомольців, аніж сподівання на 
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зцілення, яке вважалося основним чудом. Дослідниця встановила, що значна 

частина богомольців усвідомлювала надання до святині як матеріальне 

підкріплення молитви, завдяки якому можна було запобігти кризовій 

ситуації. 

Як бачимо, питання пожертв на монастирі і храми ситуативно 

розкривалося у працях деяких науковців: істориків та мистецтвознавців. 

Проте, проблема жертводавчої діяльності богомольцями-представниками 

широких мас суспільства  потребує ґрунтовніших студій. 

Підсумовуючи інформацію підрозділу, зазначимо, що історіографія 

теоретичного та прикладного характеру, дотична до теми дисертації, має ряд 

здобутків та прогалин. Розпрацьованими є такі напрямки, як християнське 

паломництво в соціокультурному та історико-цивілізаційному контекстах, 

історія православного паломництва до традиційних святинь Близького 

Сходу, народна релігійність як складова християнського соціуму. Серед 

сюжетів із використанням українських матеріалів добре дослідженими є 

проблеми ментальності доби українського бароко та народної релігійності; 

окреслені такі напрямки, як побутування шанованих святинь у 

православному соціумі, жертводавча діяльність по відношенню до храмів і 

обителей Києва. 

 Однак, внутрішнє паломництво XVIII ст. на українських теренах, 

незважаючи на свою популярність, досі не ставало об’єктом ґрунтовних 

студій для українських істориків. Вкрай мало сказано про паломництво до 

Києва як одного із провідних центрів цього явища. Немає спеціальних праць, 

де б осмислювалось паломництво до київських православних святинь, 

розглядалися б його особливості (регіональні, станові і т.п.). Не вивчався 

також і побут київських паломників XVIIІ ст., не зверталась увага і на ряд 

питань, пов’язаних із суспільними сторонами, духовною оцінкою цього 

досить поширеного в українському православному середовищі звичаю. В 

сучасній історичній науці відсутні спеціальні чи узагальнюючі праці щодо 

соціоантропологічного виміру паломництва до київських православних 
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святинь у XVIII ст. Сформульована нами тема дисертації є цілком 

оригінальною й досі на українських матеріалах не досліджувалася. Відтак, 

дисертація стане впровадженням нових висновків та узагальнень до 

тематики, яка досі залишалася осторонь від наукових інтересів істориків. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

Для дослідження традиції паломництва і шанування святинь, навіть у 

межах одного регіону, неможливо вказати лише на одне чи кілька джерел, де 

б містилася вся повнота відомостей про паломників і про саму традицію. 

Лише інтеграція широкого кола різних за походженням і видами джерел, які 

є взаємодоповнюючими, дозволяє оптимально розкрити тему. 

Джерела, що дають нам інформацію стосовно проблеми паломництва 

до Києва у XVIIІ ст., поділяються на документальні та наративні пам’ятки. В 

основі поділу джерельної бази цієї дисертації лежить принцип походження 

матеріалів. Зокрема, виділяємо дві групи джерел – церковного та світського 

характеру. Такий поділ зумовлений, з одного боку, особливостями історичної 

епохи, в якій ці матеріали були закономірними елементами, а з іншого – 

предметом нашого дослідження, висвітлення якого є неможливим без 

рівнозначного залучення як світських, так і церковних пам’яток. Метою 

такого поділу є здобуття достовірної інформації, що дасть змогу ґрунтовно 

розкрити тему.  

Відповідно до типології джерел за хронологічно-географічною ознакою 

використовуємо пам’ятки, які охоплюють XVIII століття та були створені на 

території України у світських установах та церковно-монастирських 

інституціях. 

За ступенем актуалізації виокремлюємо опубліковані та неопубліковані 

джерела. Характерно, що остання група є значно інформативнішою для 

висвітлення мети та розв’язання завдань дисертації. 

Для обраної теми відсутні релевантні пам’ятки, які б відтворювали 

інформацію зображального, словесного, поведінкового ракурсів. Залучення 
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речових матеріалів (йдеться, насамперед, про вотивні приношення, які 

зберігаються в Києво-Печерському історико-культурному заповіднику) в 

контексті проблеми паломництва може дати змогу відтворити особливості 

релігійності жертводавців на прикладі конкретної обителі. Однак, 

екстраполювати ці дані на інші обителі Києва слід вкрай обережно й досить 

умовно, а відтак  речові пам’ятки потребують окремого вивчення й 

залишаються поза увагою цієї дисертації.   

Більшість джерельних матеріалів дослідження становлять актові, що є 

позитивною ознакою, з огляду на високий ступінь інформативності та 

достовірності цього виду документів. Джерельну базу роботи становлять 

архівні матеріали фондів Інституту Рукопису Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського (ІР НБУВ), Центрального державного 

історичного архіву України у місті Києві (ЦДІАК України), Національного 

Києво-Печерського історико-культурного заповідника (НКПІКЗ – КПЛ).  

Ці архіви містять матеріали «первісного» індивідуального рівня. 

Численний документальний масив з історії паломництва до Києва у XVIIІ ст. 

сконцентровано в ЦДІАК України. Документи, що зберігаються у фондах 

архіву, практично повністю складаються з оригінальних матеріалів різних 

відомств, що функціонували на території України у XVIIІ ст. Зокрема, 

опрацьовано документи з фондів Генеральної військової канцелярії (Ф. 51), 

Київської губернської канцелярії (Ф. 59), Київської духовної консисторії 

(Ф. 127), Києво-Печерської лаври (Ф. 128), Києво-Видубицького 

Михайлівського монастиря (Ф. 130), Києво-Слупського Миколаївського 

чоловічого монастиря (Ф. 131), Переяславсько-Бориспільської духовної 

консисторії (Ф. 990), Слобідсько-Української губернської канцелярії 

(Ф. 1710), Царичанської воєводської канцелярії (Ф. 2164). У видовому 

відношенні ці документи досить різноманітні. Серед них збереглися акти 

(накази, розпорядження, паспорти, рапорти, ордери, протоколи та ін.), які 

містять різнопланову інформацію про паломників та обставини їхньої 

подорожі. 
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Документальну базу для дослідження обраної теми складають 

комплекси джерел, що виникли та відкладалися у канцеляріях церковно-

адміністративних установ Київської митрополії, Переяславсько-

Бориспільської єпархії, Київської губернської канцелярії. Джерельної бази із 

фондів цих установ відтворює чимало бюрократичних моментів, 

притаманних суспільно-політичній ситуації XVIII ст. Йдеться про прагнення 

з боку російської влади підпорядкувати та уніфікувати Гетьманщину, в якій 

також функціонували власні адміністративні установи. Створення мережі 

застав і рештаментів передбачало наявність у паломників паспортів чи інших 

документів, які б посвідчували їхню особу та законний дозвіл на вирушення 

у подорож. Відтак, перш ніж піти на богомілля, віряни мусили пройти етап 

бюрократичного оформлення подорожі. У фондах Генеральної військової 

канцелярії, Київської губернської канцелярії, Київського намісницького 

правління, місцевих полкових канцелярій серед розпорошених справ про 

отримання паспортів з дозволом на подорож задля вирішення справ 

особистого характеру зберігаються і справи про отримання документів 

паломниками. Зазвичай, до таких справ входить письмове звернення 

паломника з проханням відпустити на богомілля та надати паспорт; 

позитивне рішення з боку адміністративної установи та пропускний 

документ, який видавався на руки паломникові і який він змушений був 

повернути відповідно до вказаного у паспорті терміну. Працівники форпостів 

регулярно звітували про людей, яких вони пропустили, перед Київською 

губернською канцелярією, у фонді якої і зберігаються ці матеріали. Ці актові 

джерела містять цінну інформацію про такі складові акційного етапу 

паломництва, як особливості подорожі паломників, транспорт, товариство, 

подеколи – місця для ночівлі, строки, відведені для прощі і т.д. Крім того, у 

таких справах знаходимо статево-вікову характеристику богомольців, 

відомості про місце їхнього проживання, соціальне походження, сімейний 

стан, матеріальне становище тощо. Іноді у письмових проханнях, написаних 
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здебільшого канцеляристами, детально пояснюється причина необхідності 

вирушити на прощу. 

У фондах Київської Духовної консисторії та Києво-Печерської лаври 

зберігається комплекс документів, які стосуються перебування паломників у 

Києві. Цікаво, що цим питанням ревно переймалася Київська губернська 

канцелярія, яка допомагала паломникам відновити втрачені паспорти, 

видавала посвідки для безперешкодного проходження зворотнього шляху 

(зокрема, для прочан із теренів Польщі). До того ж, потрапляли у поле зору 

Канцелярії ті паломники, у яких завершувався термін дії документів, які з 

певних причин затрималися у Києві. Окремий комплекс справ у фонді 

канцелярії стосується конфліктної поведінки людей, які прийшли на 

богомілля. Більшість із цих справ містить матеріали допитів прочан, у яких 

вони детально описують свою подорож, починаючи від мотивів, які впливали 

на рішення вирушити на богомілля й завершуючи індивідуальними 

обставинами, які спіткали їх під час подорожі й уже в самому Києві. Ці 

справи є особливо цінними актовими джерелами для нашого дослідження, 

адже вони становлять альтернативу письмовим спогадам про паломництво, 

яких для даного періоду не збереглося і які дають змогу відтворити феномен 

паломництва у світлі соціокультурних умов XVIII ст. 

Варто зазначити, що знайти інформацію про уявлення, пов’язані із 

ходіннями по святих місцях, про те, що думали самі паломники щодо 

значення своєї мандрівки, складніше за все. Міркування на цю тему належать 

перу тільки освічених мандрівників, як-от Григорію Сковороді, Василю 

Григоровичу-Барському тощо. У той час, як більшу частину паломників до 

київських православних святинь у XVIII ст. становили представники 

простолюду, які практично не залишали записок на цю тему. Розкриття цього 

питання потребує подальших пошуків та досліджень. 

Другу групу джерел становлять матеріали церковного походження. 

Зокрема, у цій роботі ми використовуємо поменники (синодики), які 

зберігаються в Інституті Рукопису Національної бібліотеки ім. 
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В.І. Вернадського та у Києво-Печерському історико-культурному 

заповіднику. У зв’язку з тим, що цей вид пам’яток малодосліджений та рідко 

залучався до українських наукових студій, варто подати інформацію про ці 

джерела в розгорнутому ракурсі. Увага до цієї групи джерел обумовлюється 

також тим, що інформаційний потенціал синодиків дозволяє 

використовувати статистичні методи для досягнення репрезентативності як 

властивості деяких часткових даних правильно відображати об’єкт вцілому. 

Функціонування поменників стимулювалося бажанням християн дбати 

про спасіння померлих родичів і близьких та своє власне, їх вірою у силу 

молитви за померлих та живих у монастирях. Важливою умовою здійснення 

процесу поминання було записування свого роду (імена померлих та живих 

родичів) в синодик та надання милостині. Цінність синодиків для нашої 

проблеми проявляється у тому, що вони відображають масовість паломництв, 

а не опис одиничних фактів. 

Записи у синодиках нерідко позбавлені будь-якої додаткової 

інформації. Адже сенс поминання для вкладника полягав не в інформаційній 

повноті, а в емоційному акценті поминальної молитви. Відповідно, 

біографічні та генеалогічні деталі в поменнику засадничо не вважалися 

важливими, і в більшості випадків опускалися. Для непідготовленого читача 

поминальний текст може здатися хаотичним потоком імен без видимого 

зв’язку між собою
1
. Дослідник вибирає потрібну йому інформацію, виходячи 

з умовного поділу синодиків на частини (поминання князівських родів, 

монастирської братії, світських людей тощо), де, крім генеалогії, може 

міститися додаткова інформація про записаних людей: заняття, географічні 

дані, запис дару. 

                                                           
1
 Прокоп’юк О. Поменник як історичне джерело: с особливості складання 

пам’ятки та поминальна практика / О. Прокоп’юк // Поменник Софії 

Київської. – К., 2004. – С. 19. 
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Для прочитання синодиків нами запропонована спеціальна методика. 

Для нас важливо враховувати часові нашарування у поменниках, тобто 

необхідно розмежовувати переписану з попередніх поменників частину і ту, 

яка є сучасною й послідовно створюваною в обителі різними чинами братії. 

Останню, зокрема, відрізняє почерк, наявність датування і вона становить 

основну цінність оскільки відтворює «живу» традицію паломництва. Кожен 

монастирський чи церковний синодик має свою специфіку черговості запису 

імен богомольців відповідно до головних критеріїв: здебільшого це 

соціальний стан, географічна та хронологічна інформація. Ідентифікація 

прочан відповідно до цих критеріїв для нас є першочерговим завданням.  

Відштовхуючись від цього, виокремлюємо інші параметри, які для 

упорядників синодиків були другорядними, проте важливі для дослідження 

соціоантропологічного аспекту паломництва: професійні, вікові, статеві 

характеристики, інформацію про родинні зв’язки, матеріальні дари тощо. 

Використання таких матеріалів цінне з огляду на можливість дослідження 

«живого» процесу внутрішнього паломництва. 

Для цієї дисертаційної роботи тією чи іншою мірою ми залучатимемо 

інформацію всіх синодиків XVIII ст., які нам вдалося відшукати у київських 

архівосховищах. Це, зокрема: синодики Межигірського, Михайлівського 

Золотоверхого, Пустинно-Миколаївського (Слупського) монастирів, 

поменник Софії Київської, два синодики Києво-Печерського монастиря: 

церкви Різдва Богородиці на Дальніх печерах (1761-1865 рр.)
1
 та 

Воздвиженської церкви на Ближніх печерах (1757 – 1839 рр.)
2
. Також 

використаємо два поменники, які велися у приходських церквах: 

києвоподільської церкви Преображення Господнього (1740-ві рр. – кінець 

                                                           
1
 Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник – Києво-

Печерська лавра (НКПІКЗ. – КПЛ.), кн. 858. 

2
 НКПІКЗ. – КПЛ, кн. 2080. 
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XVIII ст.)
1
 та києвоподільської Свято-Введенської церкви (1741 – 1810 рр.)

2
. 

Завдяки цим синодикам можна методом порівняння показати, як до однієї й 

тієї ж традиції поминання ставилось чорне та біле духовенство.  

Інформація цих синодиків є цілком репрезентативною для дослідження 

паломництва до київських православних святинь з огляду на 

соціоантропологічний ракурс. Зокрема, упорядники поменників чітко 

структурували ці книги, виходячи з інформації соціального чи географічного 

характеру. Так, у синодиках розмежовувались світські прочани та паломники 

із духівництва; почасти рубрики поменників відтворювали територіальні 

відомості про паломників (приміром, синодики Києво-Печерської лаври чи 

Межигірського монастиря). Використання цих матеріалів дозволяє 

сформувати соціопрофесійний портрет київських паломників в означений 

період. Датувальну інформацію ми піддаватимемо статистичному 

опрацюванню та використати для умовного відтворення кількісної динаміки 

паломництва до київських святинь у XVIII ст. Крім того, деталізовані записи 

відвідання обителей паломниками (дні і місяці) становлять цінність для 

висвітлення чисельності прочан у межах календарного року. Принагідно 

будемо враховувати специфіку джерельної бази при висвітленні конкретних 

аспектів цієї дисертації. 

Завершуючи загальний огляд джерельної бази, зауважимо, що ми 

поділяємо джерела за змістовим принципом на релігійні та правові. У цих 

документальних пам’ятках відображаються історичні процеси, притаманні 

для XVIII ст. Опрацьовані законодавчі та актові документи свого часу 

відігравали функціональну правову роль. Пам’ятки церковного характеру, 

натомість, відображають духовні інтенції, особливості світосприйняття, 

народну релігійність людини доби українського бароко. Актові джерела 

                                                           
1
 Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(ІР НБУВ), ф. І, спр. 5515. 

2
 Там само, ф.160, спр. 114.  
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дають змогу проаналізувати такі аспекти, як мотиви вірян до здійснення 

прощі, особливості приготувань та офіційного оформлення подорожі, процес 

фізичного пересування до Києва, перебування богомольців у Києві та їхнє 

повернення додому. Інформація синодиків відображає сакральні пріоритети 

прочан у Києві в межах окремих соціопрофесійних груп, дозволяє відтворити 

географічні аспекти та простежити кількісну динаміку паломництва. 

Інтеграційний підхід та комплексне використання синодиків та актових 

матеріалів уможливлює дослідження соціопрофесійних, вікових, гендерних 

параметрів прочан тощо. Ступінь документального забезпечення різних 

аспектів обраної теми неоднорідний як у вузько часовому, так і в 

географічному відношеннях. Проте окреслена джерельна база дослідження є 

достатньо репрезентативною для створення комплексної праці про 

соціоантропологічний вимір паломництва до київських православних 

святинь у XVIII ст. 
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РОЗДІЛ 2 

КИЇВСЬКЕ ПАЛОМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ  

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ УМОВ XVIII СТ. 

 

2.1. Мандрівка прочан: мотиви та очікування 

Досліджуючи проблематику історії паломництва, важливо пам’ятати 

про соціокультурні обставини, які так чи інакше впливали на процес 

підготовки та здійснення прощі. З-поміж завдань даного розділу 

виокремлюємо наступні: визначити загальні мотиви паломницької подорожі; 

простежити, чи регулювалися питання внутрішнього паломництва на 

законодавчому рівні; розкрити особливості отримання дозвільних документів 

на здійснення прощі як світськими особами, так і представниками 

духовенства; показати роль пропускних установ на шляху прочанина до 

київських святинь; сформулювати уявлення про вплив цих факторів на явище 

паломництва у XVIII ст.; визначити кількісну динаміку київського 

паломництва в означений період; охарактеризувати побутові особливості 

паломництва та період перебування прочан у Києві тощо. 

Процес паломництва включає у себе ряд умовних кодів (вимірів), серед 

яких виокремлюємо предметний, що означає вибір об’єктів вшановування як 

символів сакральної подорожі. Це – мощі святих, чудотворні ікони, священні 

реліквії. Об’єктами іншого - персонажного виміру паломництва були Ісус 

Христос, Богородиця, святі сподвижники. У ролі суб’єктів виступали 

паломники – представники різних соціальних і статевовікових груп вірян. 

Сюди належать також опосередковані паломники: люди, які вшановували 

святині замість когось. Іншим кодом був часовий: паломницькі подорожі 

приурочувались до найважливіших дат церковного календаря. У ці дні у 

святих місцях проводились молебні і хресні ходи. Важливим кодом був 

також вербальний, що передбачав висловлення молитов, співання акафістів 
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та псалмів відповідно до християнських установок
1
. У даному розділі ми 

маємо на меті охарактеризувати акційний вимір внутрішнього паломництва у 

XVIII ст., зокрема такі його складові, як офіційне оформлення подорожі та 

процес пересування до місця вшановування. Складовою частиною акційного 

коду паломництва був просторовий вимір, що передбачав подорож 

паломника у двох територіальних площинах одночасно: горизонтальній 

(фізичне пересування) та вертикальній (як духовне сходження паломника до 

сакрального простору, який знаходиться у святих місцях). 

Мотиви паломництва зумовлювалися, насамперед, духовними 

очікуваннями богомольців від шанування святинь. Адже паломникам 

важливо було підтвердити очікування від святинь, які були важливими 

факторами при вирушенні людини на прощу: висловлення подяки, фізичне 

зцілення, духовний захист, інша допомога чи благословення. Російські 

дослідники, опрацьовуючи етнографічні матеріали, дотримуються 

суперечливих думок щодо мотивів паломництва. На думку К. Цеханської, 

шанування святині було наслідком чудесних зцілень або ж проханням про 

зцілення
2
. Т. Щепанська розглядає святині в межах «кризової мережі», а отже 

й звернення до святинь вважає віддзеркаленням певного нещастя і вказівкою 

на роль святого місця як місця зосередження кризової інформації
3
. 

І.А. Кремльова розглядає паломництво у зв’язку із широко розповсюдженою 

у Росії практикою релігійної обітниці. Такі обітниці давалися лише у 

                                                           
1
 Калужникова Е. А. Паломничество как ритуал: сущность и культурно-

исторические типы... – С. 15–16. 

2
  Цеханская К. В. Иконопочитание в русской традиционной культуре / 

Цеханская К. В. – М.: ИЭА РАН, 2004. – С. 96. 

3
 Щепанская Т. Б. Кризисная сеть  (традиции духовного освоения 

пространства) / Т. Б. Щепанская // Русский Север: к проблеме локал. групп. – 

СПб., МАЭ, 1995. – С. 118, 121. 
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важливих життєвих обставинах: при зціленні від тяжкої хвороби, після 

нещастя, пожежі тощо
1
. 

Однак, такі висновки потребують верифікації при дослідженні 

проблеми шанування прочанами до київських святинь. Ірина Снєжкова, 

характеризуючи українські традиції паломництва, зазначає, що ще на Русі 

паломництво сприймалося у якості святої справи, корисної кожному 

віруючому
2
. Спільним для всіх християн-паломників було прагнення до 

духовного спілкування з людьми праведного життя (насельниками 

монастирів, відомими старцями тощо) та отримання від них поради. Однак, 

головним поштовхом до паломницької подорожі була індивідуальна потреба 

в активному духовному очищенні, внутрішньому самовизначенні, 

утвердженні у вірі.  

Причини здійснення прощі можна поділити на два види. До першого 

ми відносимо паломництво «за обітом»: у молитві про зцілення дається 

обітниця вирушити на паломництво після одужання; другий – «для 

направлення»: процес паломництва триває одночасно з молитвою про 

зцілення, духовне очищення тощо. Богомілля «для направлення» – це 

узагальнене означення мотивів, які спрямовували православних вірян до 

вирушення у паломницьку дорогу. Поширеним було паломництво задля 

зцілення. Приміром, ніжинський полковник Петро Розумовський писав: 

«Имел я обещание видеть действие быть в. городе Ахтырка и селе 

Каплуновка иконы чудотворящие. Темо прошем Енеральную войсковую 

                                                           
1
 Кремлева И. А. Обет в религиозной жизни русского народа / И. А. Кремлева 

// Православие и русская народная культура. Кн. 2. – М., 1993. – С. 147–151. 

2
 Снежкова И. Традиции паломничества в Украине [Электронный ресурс] / 

И. Снежкова. – Режим доступа к статье: 

http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=118 
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канцелярию того ради поклонения меня отпустити»
1
. Як бачимо, для 

полковника був важливим особистий досвід, що підтверджував дію 

чудотворних ікон. Щоправда, про його захворювання не йдеться у листі, 

однак очікування від шанування ікон були зумовлені особистими потребами. 

У письмовому проханні до Київської губернської канцелярії щодо надання 

паспорта жителю містечка Меджибожа Якову Івановичу писалося: «Будучи 

поселень я чорною болезнію, по обещанию к Святому Николаю, сь дочерью 

своею пришель я вь Киевь для поклоненія и для исцеленія от помянутой 

болезни»
2
. Як бачимо, цей випадок характеризує пряму залежність між 

мотивами паломництва та очікуваними результатами від шанування святинь. 

Більш того, у документі, написаному рукою ієромонаха Києво-Печерської 

лаври, засвідчувався позитивний результат богомілля цього паломника у 

Київській святині: «…Теперь онь получиль исцеленіє и желаеть сь дочерією 

своєю опять к дому своя возвращаться…»
3
. Відтак, лавра популяризувала 

концепт чудотворності своїх святинь навіть на офіційному рівні.  

Хвороби були важливою причиною до здійснення паломництва у 

масовому вираженні, що іноді навіть потребувало зовнішнього регулювання. 

Наприкінці 1730-х – на початку 40-х років по всій Росії були поширені 

інфекційні захворювання, особливо віспа. Це питання актуалізувалося 

напередодні поїздки до Києва імператриці Єлизавети Петрівни. Адже для 

поклоніння святим місцям Києва сходилися тисячі хворих богомольців, а 

імператриця переймалася, щоб не заразитися якоюсь хворобою. У зв’язку з 

цим було вжито заходів із примусового обмеження кількості паломників у 

Києві. Так, 19 серпня 1743 року «кабинетный статский советник» Василь 

Демидов у листі до генерал-губернатора Лєонтьєва писав наступне: «Понеже 

                                                           
1
 Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК 

України), ф. 51, оп. 3, спр. 13134, арк. 2. 

2
 Там само, ф. 59, оп. 1, спр. 3762, арк. 3. 

3
 Там само. 
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ея императорскому величеству известно учинилось, что вь Кіевь много 

приходять изь разныхь странь болящія, между которыми находяться 

тяжкими недугами одержимые люди, и особливо апелексіей (сифились), того 

ради е.и.в. указала вашому превосходительству надлежащее при томь 

смотреніе употребить сь наикрепчайшимь подтвержденіемь, дабы, во время 

е.и.в. вь Киеве пребыванія, такіе недужные, какь вь монастырь (Печерскій), 

такь и вь прочія св. церкви, где иногда е.и.в. присутстсвовать изволить, 

допущены не были, и для того приставить нарочныхь офицеровь сь 

командами, и при впуске народа велеть таких спрашивать, и ежели какія 

найдутся, то высылать вонь и отсылать за городь…»
1
. Слова з листа 

описують явище частих захворювань паломників, які, власне, прямували до 

Києва, щоб зцілитися від хвороб. Такі приклади можна віднести до 

паломництва «за направленням». 

Важливим мотивом для паломницької мандрівки було бажання 

побувати у святому місці, більше дізнатися про нього, що надавало 

душевного спокою та благодаті. У листі до київського митрополита Арсенія 

Могилянського прочанки-монахині вказували саме таку причину 

паломництва: «По много постешествующей помощи Божией для поклонения 

святым мощам прибыли в Киевь и по желанию нашему святыхь отець мощам 

и должные поклоны отдать удостоились»
2
. Тобто, причиною їхнього 

богомілля було прагнення вшанувати мощі святих угодників печерських, про 

що говориться з помітним емоційним піднесенням. 

Проща як виконання обітниці була досить поширеною для 

досліджуваного періоду. Приклади обітнього паломництва знаходимо у 

листах-проханнях про отримання дозволу відлучитися для шанування 

святинь. Наприклад, у червні 1750 року генеральний військовий бунчужний 

                                                           
1
  Цитата за: Лебединцев А. Г. Русские государи в Киеве / А. Г Лебединцев. – 

К.: Тип. лит. Выс. утв. Т-ва «Кушнерев и К», 1896. – С. 24. 

2
 ІР НБУВ, ф. 160, спр. 596, арк. 71 зв. 
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Дем’ян Оболенський писав: «Милость я имею по обещанию поехать к 

чудотворным образам…»
1
. В іншому документі знаходимо ще одну пряму 

вказівку на обітнє паломництво як подяку за зцілення: «…по обещанию его в 

болезни ежели освободится идти в Киев для богомолия. Болезни освободясь, 

взял с собою того местечка церкви Покрова Пресв. Богородицы хлопца и 

пошли обще вь Киевь»
2
. 16-річний селянин Іван Баранов з Московської 

губернії «по обещанию отпущень в Киевь для богомолия»
3
. Федір Супрун із 

польського містечка Бишів захворів і «в болезнии тамо обещал идти в Киев 

для богомолия и поклонения святым мощам, и по тому своему обещанию 

сего 1766 году в Великого поста Вербную неделю с показаного местечка 

Бышева вышель»
4
. Ці записи показують, наскільки сильною була віра людей 

у дієвість молитви, особливо якщо молитовне звернення супроводжувалось 

складенням обітниці. Причому, обітниця вирушити на богомілля могла 

стосуватися як конкретного святого, так і вшанування святинь загалом: 

«пошель по обещанию в Киевь Богу молиться…»
5
, «обретался онь в городе 

Киеве для поклонения святымь мощамь по обещанию»
6
. Якщо молитви під 

час хвороби висловлювалися до конкретного святого, то ця обставина 

визначала й напрямок паломництва, що був пов’язаний із місцезнаходженням 

мощей чи чудотворних ікон конкретних святих. У випадках, коли обітниця 

давалася в узагальненому вигляді, як-от вирушити в Київ для богомілля, 

простежується уявлення про Київ як святе місто.  

Подеколи люди поєднували богомілля з можливістю послуху при 

київських монастирях. Так, 50-річний Онисим Верпека із Миргородського 
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3
 Там само, спр. 6456, арк. 2. 

4
 Там само, спр. 4907, арк. 3. 

5
 Там само, спр. 3664, арк. 1 зв. 

6
 Там само, спр.1268, арк. 12. 



56 
 

 
 

полку прийшов у Київ на прощу, після чого «остался на послушании вь 

Киево-Софийском кафедральномь монастыре, где быль того году августа по 

16 число. Того жь числа пошель вь Голосеевскую пустынь и тамо прожиль кь 

октябрю до 5 числа»
1
. Заздалегідь планував залишитися на послушанні у 

київських обителях і прочанин із Чернігівського полку 50-річний Олексій 

Денченко. Чоловік розповідав: «А какь онь по обещанию ево пожелаль идти 

вь Киевь для богомолья и чтоб вь здешних монастыряхь прожить чрезь годь 

на послушании…»
2
. Очевидно, ці чоловіки, будучи вже в немолодому віці, 

прагнули подбати про душевне спасіння. Відтак, богомілля створювало 

можливість постраждати за свої гріхи як у духовному вимірі, так і у 

фізичному розумінні. 

Безумовно, Київ сприймався як святиня, відвідання якої 

ототожнювалося із паломництвом до традиційних християнських святинь 

Близького Сходу
3
. Ідея «Київ – Другий Єрусалим» була чітко висловлена в 

«окружному послании» митрополита Йова Борецького 1622 року, в 

«Печерському Атенеї» Петра Могили 1633 року
4
. Широкої популярності ідея 

набула за часів Хмельниччини, але найбільшого розвитку – за Мазепи. Багато 

українських релігійних, політичних, суспільних діячів у XVIII ст. називали 

Київ Другим Єрусалимом, зокрема Феофан Прокопович. Кошовий отаман 
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 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 9798, арк. 4. 
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 Там само, спр. 8130, арк. 3. 

3
 Шульга Я. М. Пустинно-Миколаївський монастир в сакральній топографії 
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4
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Василь Кузьменко 1693 року в листі до Мазепи згадував «второй Іерусалім, 

богоспасаемий град Киев»
1
.  

У середині XVIII ст. Кєво-Печерська лавра видавала паломникам 

«засвідчувальні листи» при їх поверненні з Києва. Це було своєрідне 

посвідчення відвідання «Єрусалиму російського», що мало на меті ще й 

полегшення прочанину його зворотнього шляху. У письмових проханнях 

паломників про отримання документів для подорожі часто висловлюється 

означення Києва як «богоспасаємого граду»
2
, Як бачимо, в означений період 

широко практикувалося ототожнення Києва з Єрусалимом, що, безумовно, 

впливало на рішення людини вирушити на прощу. 

Таким чином, паломництво до київських святинь у XVIII ст. 

зумовлювалося, насамперед, турботою про спасіння власної душі та 

прагненням очиститись від гріхів через покаяння і молитву у святих 

прославлених місцях. Широко побутувало обітнє паломництво як спосіб 

висловлення молитовної подяки за милосердя Боже на індивідуальному рівні. 

Підштовхувало до вирушення на богомілля й прагнення побувати у святому 

місті, підкріплюване розповідями та переказами очевидців, віра у чудеса, які 

відбувались у Києві - другому Єрусалимі. Для прочан було характерним 

переконання у тому, що завдяки богоміллю вони можуть зцілитися як 

фізично, так і духовно. 
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 Лисиця Б. Православно-християнська руська цивілізація. Київ – другий 
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2.2. Формальні перепони у контексті київського паломництва 

XVIII ст. Суміжне та колективне паломництво 

У XVIII ст. продовжувалося втручання у життя українських земель з 

боку імперських установ. Цікавим є питання, чи регламентувалося 

паломництво на державному рівні? У зв’язку з цим варто звернутися до 

законодавчих матеріалів, які могли б регулювати питання внутрішнього 

паломництва. Перше зібрання «Полного собрания законов Российской 

империи» (1649 – 1825 рр.) містить п’ять законів, які стосувалися процесу 

паломництва. Однак, всі вони пов’язані із зовнішнім паломництвом: 

1) Дозвіл російським богомольцям, мирянам та інокам, ходити через 

Турецькі області в Єрусалим, для відвідання святих місць, не сплачуючи 

данину. (Том 4, № 1804) 

2) Правила для відпуску духовних осіб за кордон для поклоніння 

святим місцям. (Том 6, № 4108) 

3) Підтвердження свободи росіянам подорожувати через Турецькі 

землі в Єрусалим для богомілля, без сплати данини і податків турецькій 

владі. (Том 9, № 7900) 

4) Підтвердження того ж права і свободи данини «хораг» та від інших 

податків. (Том 14, № 14164) 

5) Правила для відпуску з Росії в Туреччину богомольців, які 

здійснюють подорож у Єрусалим для поклоніння Гробу Господньому. (Т. 35, 

№ 27387)
1
. 

У вищезазначених «Правилах для відпуску духовних осіб за кордон для 

поклоніння святим місцям» йдеться, що з України приходить багато старців, 

які поводяться підозріло. У зв’язку з цим  Синод видав указ: «велено отныне 

впредь, какь сь Украйны, такь и изь другихь месть … никого изь духовныхь 

никому изь России вь Константинополь и во Иерусалимь и никуды за 

                                                           
1
 ПСЗРИ. – Собрание первое (1649 - 1825). – Том 42: Указатель алфавитный: 

Часть 1: Реестр Алфавитный. – С. 116. 
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Российския границы не отпущать, и пашпортовь имь не давать…»
1
. Такі 

норми законодавчого характеру досить ускладнювали процедуру 

оформлення подорожі до святих місць у Єрусалимі. Водночас, ця обставина 

була одним із факторів, який сприяв популярності внутрішнього 

паломництва, провідним об’єктом якого був Київ. 

Київ, проте, не заміняє паломництва до Святої Землі, однак кількісна 

динаміка паломництв до закордонних християнських святинь значно 

поступалася внутрішньому прочанству. Так, якщо у XVIII ст. кількість 

паломників до Святої Землі з Російської імперії була у межах кількох 

десятків, то у 1820 р. досягла 200 чоловік. Щодо Києва, то у 1805 р. «Другий 

православний Єрусалим» відвідало майже 100 тис. паломників
2
. В основі 

цього полягали об’єктивні причини, тобто подорож до Києва була 

доступнішою, аніж закордон  з огляду на матеріальні, соціальні, політичні 

чинники тощо. 

У Києві перебувало значне коло сакральних об’єктів, які приваблювали 

до себе прочан з різних місцевостей. Київські храми і монастирі із 

шанованими іконами і мощами становили єдину систему просторових 

координат, які сприймалися як «ментальна карта» православ’я у регіоні. 

Шлях паломників до Києва залежав від ряду суспільно-політичних обставин, 

які у XVIII ст. диктувалися, головним чином, з боку імперської Росії. Відтак, 

досліджуючи проблематику історії паломництва, важливо пам’ятати про 

соціокультурні обставини, які так чи інакше впливали на процес підготовки 

та здійснення прощі. 

Автор «Топографічного опису Харківського намісництва» 1788 р. 

вдало охарактеризував значення паломництва до Києва: «Жителі Південної 

Росії, відокремлені один від одного відстанню, різним чиноуправлінням, 

громадянськими звичаями, мовою, а дехто релігією (унією), звертають на 

                                                           
1
 ПСЗРИ. – Собрание первое (1649 - 1825). – Том 6. – № 4108. 

2
 Васильєв О. Аскетизм як результат паломницької діяльності… – С. 85. 
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себе увагу спостерігача, який зауважує. Коли вони збираються для 

поклоніння у Київ зі сходу, від Волги та Дону, із заходу – від Галіції та 

Лодомирії та міст, які знаходяться поблизу Києва, вони сприймають один 

одного не так, як різномовні, але як єдинорожденні, але багато відчуженого у 

словах та вчинках, що для обох сторін видається дивним явищем; але взагалі 

всі ці розсіяні одноземці і донині зберігають синівське пошанування до 

матері древніх своїх жител, града Києва»
1
. Як бачимо, перед нами 

розкриваються національні обриси, які акумулюються навколо релігії та 

навколо Києва, де зосереджувались головні святині, що приваблювали 

православне населення. Крім того, автор згадує проблему політичного 

розділення України. Слушно згадати і релігійне розмежування, яке 

посилилось з початку XVIII ст. Мова йде про заходи з окатоличення жителів 

Правобережжя, яке перебувало під владою Польщі. Для прикладу, відома 

місцева святиня Почаївська лавра з 1721 по 1831 рр. є уніатською. 

Окатоличення українців слугувало додатковим поштовхом до релігійного 

самовираження через поклоніння православним київським святиням. 

Характеризуючи світоглядні основи українського бароко, Михайло Скринник 

підкреслює, що в цей період зростає увага до внутрішньої єдності людини, до 

її життєстверджуючого центру. Такий стан актуалізувала соціальна, 

релігійна, політична нестабільність в Україні XVIІ – XVIIІ ст. Способом 

концентрації особи на своїй тотожності, або, іншими словами – поєднання 

тілесного, видимого існування з невидимою, трансцендентною Божою 

основою, була для кожного віра
2
. Відтак, зростаюча увага прочан до 

                                                           
1
 Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. / [упор. В. О. Пірко, 

О. І. Гуржій]. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 18. 

2
 Скринник М. Аксіологічний погляд на світоглядні основи українського 

бароко / М. Скринник // Діалог культур Святе письмо в українських 

пам’ятках. – К., 1999. Вип. 2. – С. 154. 
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київських святинь була закономірним явищем у системі аксіологічних основ 

XVIIІ ст. 

Однак, таке боговшанування не завжди відповідало тогочасним 

світським правилам. Наштовхуючись на політичні перешкоди, люди часто 

вдавались до порушень формальних, часто нових і чужих для населення 

правил. Адже всі міждержавні договори, як за часів Хмельниччини, так і в 

пізнішому XVIIІ ст. укладались окремими політичними гравцями, ігноруючи 

можливі уподобання чи інтереси більшості населення. 

Серед архівних матеріалів XVIII ст. зберігається значний масив 

документів про пропуск на форпостах прочан до Києва, зокрема із 

західноукраїнських земель, які після «Вічного миру» 1686 р. були в 

основному віднесені до польських територій і, відповідно, піддавалась 

ризику бути окатоличеними. Причому, це стосується як світського населення, 

так і духовенства
1
. 

Процес підготовки до паломництва передбачав отримання 

благословення від священика чи духівника. Перш ніж вирушити на прощу, 

прочанину важливо було отримати документи, які посвідчували його особу. 

Це стосувалося як світських прочан, так і духовенства. Паспорти видавали 

коменданти міст, Генеральна Військова Канцелярія та полкові канцелярії, 

міські магістрати, війти чи старости у селах тощо. Козацтву, для прикладу, 

дозвільні документи видавала полкова або Генеральна військова канцелярія, 

яка, до того ж, інколи приймала рішення про фінансування поїздки. Для 

цього козак подавав письмове прохання, приміром: «…Темо прошемь 

Енеральную войсковую канцелярию того ради поклонения меня отпустити. И 

                                                           
1
 Шульга Я. М. Киевские паломники XVIII века: социоантропологическая 

характеристика / Я. М. Шульга // Исторические, философские и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 

Тамбов, 2013. – № 5 (31): в 2-х ч. – Ч. 1. – С. 201. 
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выдать дозволение прошу полковнику нежинскому Петру Разумовскому»
1
. У 

відповідь на заявлене прохання Генеральна Військова Канцелярія видала 

рішення: «...На доношение ваше, котрым вы просили Генеральной Войсковой 

канцелярией дозволить ехать […] по обещанию для поклонения. Генеральной 

Войсковой Канцелярией дается ехать разрешение»
2
. Таке оформлення 

документів потребувало кілька тижнів, адже письмове звернення 

вищезазначеним ніжинським полковником було подане 9 жовтня 1755 р., а 

відповідь він отримав 30 жовтня. Відтак, прочанин мусив заздалегідь 

враховувати, що формальні обставини могли відтермінувати подорож. 

Канцелярія видавала паломнику посвідчувальний документ, на зразок: «10 

июня 1751. Подорожная. Войсковому Енеральному бунчужному 

Оболенскому о дозволении ехать ему на прощу кь чудотворнымь 

изображениямь. Пообещать его не останавливать нигде»
3
. Паломнику із 

Стародуба з трьома товаришами документ був виданий міським магістратом: 

«по прошению ихь изданное имь из Стародубского магистрата письменное 

свидетельство»
4
. Житель села Беляки Миргородського полку, 50-річний 

Онисим Верпека паспорт для паломництва отримав від сільського старости: 

«А вь 1775 году исправиль себе оть сельського старосты по прозванию 

Каменецкого письменное свидетельство»
5
. У серпні 1773 р. Полтавська 

полкова канцелярія оформила паспорт чотирьом жінкам-прочанкам, 

жителькам Полтави. Так, одна із цих жінок, 30-річна Тетяна Іванівна, 

свідчила: «… пришла она сь тамошними жителями, женками Ульяною 

Моргуненковою, Аграфеною Чупруновкою да Мариею Севериновою зь 

даннымь изь Полтавской полковой канцелярии пашьпортомь вь Киевь для 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 13134, арк. 2. 

2
 Там само, арк. 3. 

3
 Там само, оп. 3, спр. 10935, арк. 1. 

4
 Там само, ф. 59, оп. 1, спр. 2910, арк. 3. 

5
 Там само, спр. 9798, арк. 4. 
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богомолья»
1
. Ніжинський прочанин 47-річний Михайло Буславський, який 

вирушив на богомілля разом із трьома чоловіками-псаломщиками, отримав 

паспорт із Ніжинського Духовного правління: «… з даннымь имь оть 

Духовнаго Нежинского правления билетомь»
2
. Ці приклади демонструють, 

що у XVIII ст. не було єдиної установи, яка б займалася оформленням 

паспортів чи особистих документів. Це залежало від місця проживання 

прочанина, від соціального стану, професійної діяльності тощо. 

Характерно, що почасти знайомим прочанам, які вирушали на 

богомілля групою яз одного населеного пункту, видавали спільний паспорт. 

Очевидно, така практика гарантувала повернення додому усіх прочан та 

застерігала когось із групи від можливості відлучитися чи залишитися у 

Києві. Очевидно, до паломницьких колективів вартові ставились значно 

поблажливіше, ніж до одиноких богомольців. Перевірка документів та 

ідентифікація осіб проводилась лише представниками військово-

адміністративних установ. Особливо посилено контролювався рух людей 

через форпости. Наприклад, працівники Княжицького форпосту, оглянувши 

групу прочан, які у квітні 1744 р. поверталися із Києва додому, у рапорті 

звітували: «… И тех жителей по осмотру писемь и вещей, излишних людей 

не было»
3
. 

У деяких паспортах зазначався термін дії документу, що вимагало від 

власника паспорта вчасно повернутися додому. Зважаючи на несприятливі 

індивідуальні обставини, не всі паломники могли встигнути завершити 

подорож відповідно до записаних дат. Так, 31-річна Катерина Григор’єва 

отримала паспорт на термін дії з 19 квітня по 20 липня 1759 р., тобто на три 

місяці
4
. Однак, будучи в дорозі, жінка захворіла і змушена була деякий час 
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 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 7152, арк. 1. 

2
 Там само, спр. 8127, арк. 2. 

3
 Там само, спр. 1197, арк. 1. 

4
 Там само, спр. 4174, арк. 2–5 зв. 
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жити при київських монастирях: Кирилівському, Пустинно-Миколаївському, 

дівочому Богословському. У 1763 р. разом з монахинею Єлизаветою жінка 

поїхала у Золотоношський Благовіщенський монастир, де перебувала з 

березня по вересень. При поверненні до Києва, Катерину Григор’єву 

затримали: «пашпорть просрочен, взята она Катерина в Переяславскую 

полковую канцелярию, а оттуда прислана в Киевскую губернскую 

канцелярию»
1
. Тож, прочанам було важливо дотримуватися часових термінів, 

відведених для поїздки у їхніх посвідчувальних документах. 

Складну процедуру оформлення виходу за межі монастирів проходило 

чернецтво. Зокрема, митрополит київський Рафаїл Заборовський акцентував 

увагу на указі імператриці від 9 вересня 1732 р.: «…не можеть монастырский 

настоятель послать монаха свого вь другую епархию безь позволения и 

паспорта местнаго своего архиерея ни за какими нуждами. Разве будеть 

монастырь ставропигиальный»
2
. Монастирі несли безпосередню фінансову 

відповідальність за відлучення своїх насельників без документів, адже 

процес їхнього повернення оплачувався за монастирський кошт. До того ж, 

безпаспортні ченці і черниці одразу ж прирівнювалися до втікачів. У 

оформлених посвідчувальних документах обов’язково зазначалася така 

інформація: хто, куди, навіщо відпущений і термін повернення. Остання 

умова була досить важливою, оскільки дозволяла контролювати період 

відлучення ченця від обителі. Якщо монахи не поверталися з прощі до дати, 

зазначеної у паспорті, то  їхні імена вносились у спеціальні списки і вони 

також могли бути прирівняні до втікачів. Повний шлях паломників до Києва 

й додому займав у середньому кілька місяців. Так, монах із Білих берегів 

Троїцького монастиря вказував, що його відпустили на богомілля «сроком на 
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 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 4174, арк. 5 зв. 
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2 месяца»
1
. Хоча, це залежало значною мірою від територіальної віддаленості 

населеного пункту, з якого ішов прочанин, а також від пори року. 

Наведемо приклад пропускного документа, виданого ченцю: «Монахь 

Паисий отпущень вь богоспасаемый градь Киевь для поклонения святымь 

мощамь. Того ради просимь высокопочтеннейшихь одперать командь и 

городовыхь заставь и в прочихь местахь светского чина людемь кому где. О 

пропуске выдать повелено по данному прошению того монаха Паисия, коий 

вь городь Киевь, такь и паки обратно надо иметь такь тоть свободно 

пропускь и нигде не останавливался. А явиться ему монаху Паисию вь оную 

Ятинскую пустыню сего 1755 года октября 16 числа неотменно. Августа 10 

дня 1755 года»
2
. З означених дат видно, що шлях до Києва, поклоніння 

святиням та повернення додому для цього паломника тривав близько двох 

місяців.  

Варто зауважити, що ми практично не знаходимо письмових матеріалів 

із відмовами надати дозвіл на здійснення прощі як у випадку із світськими 

богомольцями, так і з духовенством. Очевидно, це пояснюється тим, що 

існувало два етапи у цьому процесі. Насамперед, відбувалась усна 

домовленість, під час якої обговорювалась можливість здійснення прощі та її 

ключові компоненти. У разі позитивного рішення починалося офіційне 

оформлення документів і надання паспорта прочанину. На доказ цього 

приводимо приклад із 49-річним монахом Олександром із Голутвинського 

монастиря Коломенської єпархії, який просив архімандрита Арсенія 

відпустити його на прощу до Києва, однак отримав відмову: «у тамошнего 

монастыря архимандрита Арсения просиль отпустить его вь Киевь для 

поклонения святымь мощамь, коимь не отпущень»
3
. У зв’язку з цим монах 

Олександр «… желая исполнить тое намерение, в прошломь 1775 году из 
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2
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3
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того Голутвина монастыря … отлучился самовольно»
1
. Уже в Києві чернець 

був затриманий вартовими Київського гарнізону через відсутність паспорту. 

Цей приклад демонструє, що прагнення здійснити прощу до київських 

святинь іноді переважало над дотриманням приписів адміністративного 

характеру.  

Важливість письмового оформлення подорожі проявлялася тоді, коли 

паломник вирушав у дорогу. Адже на шляху до Києва чи інших святинь 

Гетьманщини діяли форпости, митниці та карантинні застави. Остерігаючись 

загрозливих явищ з боку західного пограниччя, Російська імперія подбала 

про створення системи форпостів і митниць. До головних функцій цих 

пропускних установ належали: контроль за перевезенням дозволених товарів 

та сплата мита за них; запобігання поширенню хвороб, які могли бути 

занесені із-за кордону; затримання підозрілих людей, зокрема - гайдамаків
2
. 

На форпости також покладалася функція контролю над селянами-втікачами, 

які хотіли жити на польській чи російській території. На доказ цього 

наведемо витяг з указу Сенату 1738 р.: «Для осмотра по Польской границе 

форпостовь, оть Лифляндской сь Польщею границы до Малой России… дабы 

оть побеговь за Польскую границу крестьянь и провозе заповедныхь 

товаровь без сомнения удержать возможно…»
3
. Чиновник А.І. Чепа зазначає, 

що застави перебували у відомстві митниць, тобто підпорядковувалися їм. 

Для прикладу: у 1754 р. була заснована Васильківська митниця («таможня»), 

«под ведомством таможеннымь заставы: Межигорская, Стайковская, 
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 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 8118, арк. 4 зв. 

2
 Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західному пограниччі, у 
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Пшонківський О. В., 2010. – С. 9–35. 

3
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Переяславская и Секеринская»
1
. Пропускні служби становили собою 

розгалужену систему, що мала власну адміністративну ієрархію. 

Працівники форпостів кожні 7 днів відправляли рапорти київському 

генерал-губернаторові. Крім того, імперська адміністрація ініціювала 

створення місцевих застав, які мали перешкоджати лівобережним українцям 

підтримувати зв’язки із запорожцями та «мазепинцями»
2
. Такі функції, 

наприклад, покладались на місто Кременчук, де також діяли військові загони, 

які ще й мали запобігати втечам людей до Запорізької Січі. Головним чином, 

переїжджих направляли через Васильківську заставу, а також через 

Межигірську, Добрянську, Рудківську, Мало-Салтанівську, Трипільську та 

ін
3
. Застави функціонували не лише на західному узграниччі, але й вниз по 

Дніпру, наприклад, у Сокиринцях, Кременчуці, Переволочній. За доглядачів 

на всі ці застави призначали російських офіцерів, а щоб відбувати сторожову 

службу, розташовували по цих форпостах військові частини. 

Окремо варто зупинитися на питанні карантинів. Протягом мало не 

усього XVIII ст. пошесті чуми, а так само інших інфекційних хвороб на 

півдні та південному заході, - то припинялися, то знову виникали. Потрібно 

було вживати заходів, щоб ці пошесті не поширилися на Україну. Як зазначає 

М.Тищенко, єдиним засобом проти цього тоді були карантинні застави
4
. Так, 

у 1710 р. на Україні з’являється чума. Щоб її не було занесено до Москви, 

відкривають на узграниччі України застави, призначають на них начальників, 

яким наказують пильно стежити, щоб ніхто не проїжджав з України до 
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 Заметка А. И. Чепы о таможнях. (Из яготинского архива) / [публ. 
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2
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3
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Москви, при чому їм же надають право карати тих, хто їде потайки, 

обминаючи ці застави
1
. У Київській губернії у 1711 р. поставлено додаткові 

застави, щоб сюди не було занесено чуму з Чернігова та Ніжина, де вона 

проявлялася. Пізніше, у 1739 р. чума перекинулася з Туреччини до Польщі і 

з’явилася в Кременчуці. Знову видаються суворі накази, що забороняють 

людям приїжджати в Україну. Навіть селян, що приїжджали до Києва з 

прикордонних польських сіл з хлібом та іншими продуктами, примушували 

вичікувати 6-ти тижневий карантин. Хоча, чи не найбільш суворі карантинні 

заходи застосовувалися до купців, які, завдяки своїй фізичній мобільності, 

могли переносити інфекцію з віддалених територій
2
. У 1770-71 рр. Київ 

знову був ізольований внаслідок спалахів епідемії
3
. 

У джерелах знаходимо приклади тривалих карантинів по відношенню 

до богомольців. Так, у 1753 р. до Васильківського форпосту прибули 

церковнослужителі з Волощини – монахи Ісайя і Феоктист та ієродиякони 

Варлаам і Сильвестр, які їхали до Києва на богомілля і для вирішення 

монастирських справ. Вони проходили 14-денний карантин, після чого їх 

оглянув лікар. Працівники форпосту записали висновок у своєрідну 

резолюцію: «…по осмотру нашему и докторскому являются они здоровы и 

никакова в них сомнительства находиться не будеть. Давь им порознь билеты 

в Киев пропустить»
4
. У цій же справі висловлювалося застереження щодо 

заходів по відношенню до хворих мандрівників: «а больных не пропускать и 

вовсе в карантине быть им велеть. И вещи проветривать и просушивать 
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непременно…»
1
. Священику з польського містечка Семигородки не довелося 

проходити кількаденний карантин. Його лише оглянули й опитали, чи не 

проїжджав він повз населені пункти, де хворіли люди: «… который по 

осмотру моему явился здоров и в здравии никакого сумнительства не имель, 

который едучи по тракту оном а по кои болезни не наездываль»
2
.  

Прочани не могли уникнути контролюючих інституцій, які 

здійснювали пропуск людей до Києва. Це було пов’язано із 

адміністративними заходами щодо уніфікації об’єктів комунікації, 

складовою частиною якої було знищення «непідконтрольних» шляхів: «… 

чего ради какь купцамь, такь и другимь всякого звания людямь вь обе 

стороны велено иметь однеми теми большими дорогами, при которыхь те 

пограничныя таможни учреждены, а другими никакими дорогами, ни сь чем 

и ни для чего ездить и пешихь ходить допускать не велено…, а определено 

совсем оныя действительно уничтожить». Відтак, у паспортах практично 

ніколи не уточнювались конкретні назви форпостів, через які мали пройти 

прочани. Здебільшого уклінно просили всі застави бути лояльними при 

огляді богомольців. Для прикладу: «… прошу господь команду на форпостах 

и на всяких заставах давати свободный пропускь вь пути»
3
, «…Того ради 

обретаемся к высокопочтеннейшихь…. Одперать команд и городовыхь 

заставь и в прочихь местахь светского чина людемь кому где…»
4
. 

Прикордонні форпости давали окремі посвідки для тих, кого вони 

пропускали, або ж робили відповідні відмітки у їхніх документах. Для 

прикладу: «Билеть. 1761 году июня 11 дня сь польського местечка Умани 

лекарь быль Василий сь женою однимь возомь. По этаму досмотру доктора 
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чрезь Васильковский форпость вь Киевь для богомолия пропущены…»
1
.   

Прочан, у яких не було паспортів, відправляли до місця їхнього проживання, 

хоча інколи їх змушували сплатити штраф. Документи паломників з-за 

кордону перевірялися також у Київській губернській канцелярії, яка ставила 

відмітки в особистих документах богомольців. Паспорти з відмітками 

Київської губернської канцелярії були потрібні для повернення додому, 

зокрема для богомольців із-за кордону: «И дабы онымь везде с Киева до 

означенного монастыря пропускь чинень быль обыкновенный, пашпорть з 

Киево губернской канцелярии повелети имь выдати»
2
. Для цього потрібно 

було писати листа у канцелярію із деталізованим описом пройденого шляху. 

Важливо було зазначити, звідки паломники прийшли, через який форпост 

були пропущені до Києва, а також через який пункт вони хочуть іти у 

зворотному напрямку
3
. 

Київська губернська канцелярія займалась розслідуванням справ 

богомольців, які втратили особисті документи вже у Києві з різних причин. 

Часто залишалися без документів ті паломники, які прийшли на богомілля 

разом з товаришами і відповідно оформляли спільний паспорт. Однак, 

занедужавши, вони не могли піти додому разом із своїм колективом, 

внаслідок чого у них виникали проблеми після виздоровлення. Здебільшого 

таких людей затримували вартові Київського гарнізону. Цікавим є випадок, 

коли прочанка із Полтави, 30-річна Тетяна Іванівна сама прийшла у 

поліцмейстерську контору щоб владнати питання із паспортом: «намерена 

была остаться вь Киеве прожить у кого-небудь во услужении, но по 

неимении у нее письменного вида, явилась она вь Киевскую 

полицмейстерскую контору»
4
. Як бачимо, частина прочан були свідомі того, 
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що у Києві потрібно перебувати на законних підставах. Поширеною 

причиною втрати документів була також особиста недбалість. Розглянемо 

кілька прикладів. Так, священик з Білоцерківщини Іван Кривецький, який 

прибув на богомілля з одним церковнослужителем та п’ятьма жінками, 

писав, що після прикладання до святинь жінки повернулися додому, «…а я сь 

одним служителем будучи вь состоящей на Подоле бане потеряль билеть там 

и печатную акафистовь книгу»
1
. Селянин Досифей Мітєгін із Углицького 

повіту у травні 1769 р. свідчив, що паспорт зник із сумки невідомо куди: 

«…по приходе сюда того паспорта в сумке в коей онь быль не явилось, и где 

онь его утратиль не знаеть»
2
. Агафія Торцова, прочанка із Смоленська, 

зупинившись на постій у знайомого порутчика Саричова, віддала йому 

паспорт «на сохранение». Однак, згодом з’ясувалося, що паспорт кудись 

зник. Жінка писала: «Без него мне обратно идти туда никакь не можно»
3
. 

Через пограбування залишився без паспорта селянин з села Афанасьєве 

Курського повіту Максим Кочетков. Прийшовши до Києва, він захворів і 

перебував під час хвороби поблизу Києвао-Печерської лаври, «где будучи 

данное ему Кочеткову изь оного села Афанасьева от сотского Алимпия Зуева 

пашпорть с протчими его вещми неведомо кемь у него украдень»
4
. Такі 

звернення направлялися у Київську губернську канцелярію з проханням 

видати новий паспорт чи білет, щоб людей безперешкодно пропускали на 

зворотньому шляху. Однак, процедура отримання нових документів вимагала 

детального вивчення кожної справи. На підтвердження своїх свідчень 

прочани подавали супровідні листи, у яких йшлося, що вони дійсно є цими 

особами та нічого поганого не зробили у Києві. Так, священик Іван 

Кривецький надав у канцелярію разом із власним письмовим зверненням 
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лист, написаний іконописцем у Києво-Печерській лаврі Яковом 

Похилевичем.: «1769 году июня 12 дня. Я нижеподписавшийся дал сие 

обязательство в Киев. Губерн. Канцелярии о томь, что прибывший вь Киевь 

для богомолия Польского Белоцерковского округа села Чупыры священник 

Иоаннь Кривецкий сь однимь служителемь мне совершенно знакомь, потому 

что по прежнему моему жительству близ оного села Чупыры вь селе 

Збаражавке, случалось часто бывать оному священнику вь доме моихь 

родителей, и сколько известно, онь священикь, состояния добропорядочного. 

О сем подписался находящийся вь Киево-Печерской Лавре иконописец 

Яковь Похилевичь»
1
. 

В окремих випадках Канцелярія самостійно подавала письмові запити 

у місця, де перебував паломник, виходячи з його розповіді. Так було у 

випадку із Григорієм Богдановим: секретар Іван Протопопов надіслав листа 

до Києво-Печерської лаври із проханням деталізувати, чи був такий 

паломник на богоміллі, чи показував він паспорта, а якщо паспорта знайшли, 

то щоб його надіслали у Київську губернську канцелярію
2
. У довідці, яку 

секретар отримав у відповідь, підтверджувався факт перебування у лаврі 

означеного паломника Григорія, однак щодо паспорта ніяких відомостей не 

було. 

Після проведення допиту затриманих паломників і розслідування їхніх 

справ, Київська губернська канцелярія відправляла цих людей додому, 

оформивши новий документ, що був аналогом паспорту. У таких документах 

зазначався маршрут людини, прохання вільно її пропускати і ніде не 

затримувати, а також зобов’язання прийти з цим паспортом до установи чи 

особи, яка оформляла офіційний паспорт прочанину, коли він вирушав у 

подорож.  

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп.1, спр. 5972, арк. 2. 

2
 Там само, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 264, арк. 2 зв. 
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Щоб запобігти нечесному проходженню людей через форпости, 

київський губернатор дає суворі розпорядження на форпости. Оголошується, 

що тих, хто буде вимагати хабарів від проїжджих, покарано буде на горло, бо 

неприпустимо, щоб скарги на це доходили до цариці
1
. Однак, на практиці ці 

приписи виконувались не завжди. Зокрема, у 1745 р. солдати Васильківської 

команди Красноносов, Остренко, Сороченко взяли хабар із жителів міста 

Паволоч Тарасова і Давиденка, які йшли у Київ на богомілля під час 

пропуску через Городищенський форпост
2
. За результатами розгляду цієї 

справи солдатам було винесено вирок: покарання батогом. Як бачимо, 

покарання було не таким суворим, як передбачалося розпорядженням 

київського генерал-губернатора. Очевидно, це було пов’язано із тим, що 

проїжджі йшли на богомілля і не мали відношення до комерційної діяльності. 

Адже головною категорією людей, які підлягали посиленому контролю, були 

купці, які в обов’язковому порядку мали сплачувати податки (індукта й 

евекта) за ввезені товари. Прочани не належали до настільки важливої 

економічної категорії, як купці. Тому і покарання солдат було м’якшим. 

Хоча, через цей випадок було тимчасово припинено роботу форпосту. У 

рапорті йшлося: «А понеже по нынешнем случаю яко богомольцов в 

пропуске быть имеем многое число. И в таком случае належить иметь 

предосторожность и того ради определяется намь на форпостах где они 

унтер-офицеры и капралы и салдаты также они никаких пропусковь на обе 

стороны не проводили и рогачами запечатать»
3
. Тобто, для детального 

вивчення ситуації та для з’ясування, чи не траплялося подібних випадків 

раніше, роботу форпосту було призупинено. Як бачимо, у рапорті вкотре 

наголошується, що через форпост проходить велика кількість богомольців. 

                                                           
1
 Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західному пограниччі.... – 

С. 65. 

2
  ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 1315, арк. 2 – 10. 

3
 Там само, арк. 5. 
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Актуальною, хоча й не надто поширеною, була проблема фальсифікації 

пропускних документів. Якщо у працівників форпостів виникали сумніви 

щодо автентичності паспортів, вони затримували таких прочан й займалися 

перевіркою особистої інформації. Для цього подавалися запити до 

канцелярій тих установ, які, за словами затриманих осіб, надали офіційний 

дозвіл на здійснення подорожі та видали документи
1
. 

Цікавим є питання про явище «псевдобогомілля». Тобто, чи могли 

люди зловживати означенням прочанина для того, щоб безперешкодно 

отримати дозвіл та документи і полегшити прохід через форпости і застави? 

Адже, як ми уже з’ясували, до людей, які йшли на богомілля, ставилися 

більш поблажливо. Джерельна база не дає можливості говорити про 

поширеність явища «псевдопаломництва» у масовому вираженні. Хоча, ми 

не можемо стверджувати, що цього не було взагалі. У травні 1762 р. 

наміснику Києво-Печерської лаври була подана доповідна записка про 

велику кількість волоцюг, які вештаються біля лаврських стін, і, нерідко, 

перебувають всередині монастирської території. Ці волоцюги одержимі 

дивними хворобами. До лаври вони приходять «… под видом богомольцев и 

здесь шатаясь оть своихь товарищей,  кои ихь у ворота проводять. Вовсе 

остаються и многие изь оних выше упомянуто пребывание имеють во 

Печерской Лавре»
2
. Богомілля як привід прибуття до Києва часто вказували 

люди, затримані у місті без паспортів, або ж із фальшивими документами. 

Так, у грудні 1758 р. вартовими київської поліцмейстерської контори був 

затриманий кріпосний селянин Іван Гусов «с фальшивым дозволением в 

Киев для богомолия идти»
3
. Житель міста Калуги Олексій Ващенко 

стверджував, що у 1780 році він отримав паспорт на три роки і пішов для 

богомілля у Київ. Однак, солдати Київського гарнізону ставили під сумнів 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 193, оп. 1, спр. 1921, арк. 1–3 зв. 

2
 Там само, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 242, арк. 1. 

3
 Там само, ф. 59, оп. 1, спр. 3283, арк. 3. 
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правдивість його розповіді: «… а означенный пашпорть якобы имь утерянь»
1
. 

Очевидно, люди користувалися лояльним ставленням до богомольців та 

подеколи зловживали цим статусом. 

Почасти богомілля сприймалося людьми як гарна нагода змінити своє 

життя, облаштувавшись у Києві. Так, 23-річний послушник Онуфрієвського 

монастиря Василь Лозинський у 1776 р. був відпущений у Київ для 

богомілля. Однак, назад додому він не захотів повертатися, а вирішив 

прийняти російське підданство: «обратно в Польшу идти не желаеть, а 

имееть намерение остаться во всеславной Ея Императорского величества 

империи жить и быть вь вечном подданстве»
2
. Це також підтверджується 

численними прикладами, коли світські прочани після шанування київських 

святинь одразу ж не поверталися додому, а залишалися у місті й 

наймитували у господарствах киян. Приміром, 25-річний Наум Гребениченко 

із Ромнів «жиль из найму у живущого в нижнем городе на Подоле отставного 

войскового канцеляриста Степана Киселевского, от котрого получал по 

уговору деньги»
3
.  Михайло Буславський, 47-річний паломник з Ніжина, 

прийшов на прощу разом з трьома товаришами. Вони повернулися додому, а 

Михайло залишився у Києві заробляти на життя: «… А онь Буславский 

остался вь Киеве для заработку себе»
4
. Жителька Фастова Агафія Іванова, 

прийшовши у Київ для богомілля, «жила из найму в служении в Киеве в 

Нижнем городе на Подоле у тамошнего жителя слесаря Кондрата, да у 

подольского жителя Ивана Страшевского, а потом у церкви Воведения 

Господня у священика Иоана Калинского»
5
. 20-річні жителі Чернігова Карпо 

Барабаш, Іван Турниченко та Терешко Губаренко у серпні 1765 р. пішли у 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 9797, арк. 1. 

2
Там само, спр. 8137, арк. 3. 

3
 Там само, спр. 4773, арк. 5. 

4
 Там само, спр. 8127, арк. 3 зв. 

5
 Там само, спр. 3667, арк. 2. 
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Київ для богомілля.  Однак додому вони не повернулися, а вирішили 

залишитися на службу у сина колежського асесора Костянтина Корби
1
. 

Польські піддані Федір Супрун і Назар Берелусенко свідчили, що вони «с 

простими польськими уроженцами пришли в Киев для богомолия… и 

остались было здесь на время для обучения кузнечного ремесла»
2
. Житель 

Лохвиці Денис Злотницький прийшов у Київ з паспортом, у якому 

зазначалася причина – паломництво: «на поклонение святымь местамь»
3
. 

Щоправда, подальші дії цього чоловіка показують, що у нього були й інші 

мотиви прибуття до Києва. Так, він купив у киянки вдови Авдотьї Іванової 

помешкання: «сторговаль дворь за тридцять рублевь»
4
 й залишився 

проживати у Києві. Очевидно, для цих людей важливішим було 

облаштування особистого життя на побутовому рівні, аніж виконання 

духовних приписів. Хоча, не варто залишати поза увагою й фактор 

індивідуальних обставин, які формували поведінку кожного паломника. 

На території Гетьманщини у XVIII ст. діяли пошукові команди, які 

були уповноважені перевіряти документи і мали на меті контролювати 

переміщення усіх категорій населення. Дослідник Юрій Волошин, 

характеризуючи злочинність Гетьманщини у другій половині XVIII ст., 

зазначає, що на другому місці за кількістю поширення (після крадіжок) був 

такий злочин, як «безпашпорство»
5
.  Безпаспортних богомольців на 

форпостах затримували для з’ясування обставин і законності їхньої 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 5377, арк. 3–3 зв. 

2
 Там само, спр. 4907, арк. 9. 

3
 Там само, спр. 9952, арк. 2. 

4
 Там само, спр. 9952, арк. 5. 

5
 Волошин Ю. Кримінальна злочинність у Гетьманщині другої половини 

XVIII ст. / Ю. Волошин // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні 

студії в 2-х томах. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення. – К., 2012. 

– С. 300. 
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мандрівки. Для прикладу, 16 травня 1749 р. обер-комендант Костюрин 

написав рапорт про затримання на Снятинському форпості жителя міста 

Кам’янець-Подільський Смотрича, який ішов у Київ на богомілля. У рапорті 

зазначалася причина: «такь же у оного билета не было никакого письменного 

виду»
1
. Іноді паломники йшли на богомілля, усвідомлюючи, що у них немає 

письмових документів. Так, син померлого священика з Коропа Андрій 

Котляренко працював у наймах у кількох козацьких маєтках. Він 

неодноразово звертався до господарів з проханням видати йому «Письменное 

свидетельство», однак щоразу отримував відмову. 15 квітня 1761 р. пішов у 

Київ молитися Богу, «не взяв ни от кого письменного вида свидетельства»
2
. 

У зв’язку з цим чоловіка затримали вартові Чернігівського гарнізонного 

полку, який розташовувався у Києві на Подолі. Після допиту Андрія 

Котляренка відправили у Ніжинську полкову канцелярію. Аналогічною була 

справа 50-річного Олексія Денченка, який прийшов із Ніжина на прощу без 

документів: «…из того города Нежина без всякого письменного 

свидетельства пошель вь Киевь»
3
. 

У Києві також діяли міські вартові загони, які додатково перевіряли 

наявність документів: «при учрежденныхь сыскныхь командь караула чтобы 

безпашпортные и сомнительные люде проходу свободного не имели, 

уповательно есть наблюдение»
4
. У цьому ж документі йдеться про небезпеку 

з боку «поляків», які також могли називатися богомольцями, однак насправді 

ними не були: «Под видом богомольцев входять и здесь шатаясь от своих 

товарищей кои ихь у ворота проводят… иногда и подозрительные нищие 

пришедшие из Польши люди»
5
. Для того, щоб підозрілі люди не проживали 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 1722, арк. 1. 

2
 Там само, спр. 3664, арк. 1 зв. 

3
 Там само, спр. 8130, арк. 3. 

4
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5
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на території лаври та не заважали іншим богомольцям, «таковых нищих 

увеченных и одержимых странными болезнями под монастырем около оного 

в монастырских садах и в других ведомства монастырского местахь держати 

запретить. Велеть высылать оных из тех мест и из монастыря вонь чтоб ни 

один укрываться нигде не могь…»
1
.  Неприйнятним було і вештання 

паломників по місту, що теж контролювалося вартовими. Так, богомольців із 

польського містечка Бишів Супруна і Берелусенка «дабы оные более здесь 

праздно не проживали», вислали закордон до місця проживання
2
. 

Не лише безпритульні потрапляли під підозру «псевдобогомольців», 

сумніви виникали й по відношенню до різночинців. Зокрема, канцелярія 

Єлецького полку надіслала до Києво-Печерської лаври запит про те, чи 

перебував там на богоміллі капітан Мартьянов. Якщо так, то скільки часу він 

там перебував і чи попросив видати довідку, щоб їхати назад до свого 

піхотного Єлецького полку. Тобто, капітан Мартьянов отримав відпускні 

документи на прощу, однак канцелярія поставила під сумнів, що основною 

метою подорожі було паломництво. Тому і був відправлений уточнюючий 

запит, щоб отримати достовірну інформацію. З цього можемо зробити 

висновок, що зрідка все ж траплялися випадки, коли люди могли 

використовувати пом’якшуючий образ паломника для власних потреб. 

Очевидно, через складну систему підготовки правових документів 

набуло поширення явище, яке ми назвали «суміжне паломництво». Тобто, 

люди їхали до Києва задля вирішення справ особистого чи економічного 

характеру. Принагідно вони прямували до храмів і вшановували київські 

святині. Така тенденція спостерігається по відношенню до різних 

соціопрофесійних груп. Так, чималий відсоток серед богомольців, записаних 

до київських синодиків, належить купцям. Приймаючи участь у торгах, 

ярмарках, вони часто подорожували. У будь-якому разі їм необхідно було 
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оформляти паспорти та проходити через форпости. Відтак, перебуваючи в 

Києві, купці знаходили час і для турбот про спасіння душі й прикладалися до 

київських святинь, залишаючи у синодиках записи імен своїх родів на вічне 

поминання. Для поменника Софії Київської характерне значне статистичне 

наповнення записами родів козацької старшини, що було пов’язано із 

справами записувачів до митрополита. Наведемо ще кілька 

індивідуалізованих прикладів. Так, на засіданні Царичанської воєводської 

канцелярії 1780 р. ротний бургомістр отаман Іван Бєлокур просить «о 

уволнении его вь городь Киевь на богомолье а оттуда в полское местечко 

Чернобыль для покупки дерева»
1
. Цей випадок заслуговує на увагу ще й 

тому, що подорож планувалася річковим транспортом – по Дніпру. Такий 

шлях також потребував наявності паспорту та дозволу. У цій справі було 

прийняте рішення: «ПРИКАЗАЛИ: оного о снаряжении этой каяницы 

отпустить и выдать свободный туда и обратно пропуска паспорть»
2
. 

Послушник Пустинно-Миколаївського Медведівського монастиря Мирон 

Ковтуненко був «уволен в Киев для богомолья» та для купівлі церковного 

начиння для потреб храму
3
. Чітке означення суміжного паломництва 

знаходимо у рапорті з Васильківського форпосту. Так, монахи волоського 

монастиря Феоктист, Ісайя та ієродиякони Варлаам і Сильвестр зазначили 

таку причину подорожі: «желають ехать в Киев для монастырских нужд и 

для богомолия»
4
. 

Суміжне паломництво практикувалося й при вирішенні справ 

особистого характеру. Так, уманський лікар Яків Орловський, якого 

пропустили у Київ для богомілля, зазначав, що з Києва він із дружиною поїде 
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 ЦДІАК України, ф. 2164, оп. 1, спр. 234, арк. 1. 

2
 Там само. 

3
 Там само, ф. 193, оп.1, спр. 1921, арк. 1. 

4
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до Ніжина для зустрічі із своїми родичами
1
. У 1744 р. житель польського 

села Семигородки священик Семенов «ехаль вь Киевь для богомолия и для 

свидания своихь детей»
2
. Дружина барабанщика 2-го Смоленського 

батальйону Агафія Торцова у серпні 1765 р. вирушила із Смоленська на 

богомілля до Києва. Принагідно вона заїхала у Москву відвідати сина, у 

якого жінка прожила близько року, а звідти прийшла до Києва у серпні 

1766 р., тобто майже через рік
3
. Явище суміжного паломництва ми 

інтерпретуємо як прояв народної релігійності, яка зумовлена 

соціокультурними умовами XVIII ст. Суміжне паломництво 

характеризується поєднанням релігійних інтенцій з побутовими обставинами. 

Примітно, що у XVIII ст. досить поширеним було колективне 

паломництво. Причому, це було характерно як для жіночих, так і для 

чоловічих паломництв. Зазвичай випадки колективних богоміль упорядники 

київських синодиків записували відповідним чином: «Роды Агафии Ющихи, 

Илларии Игнатихи из Козельця»
4
, «Родь Маріи Жаховой и Наталіи 

Митрофановой города Бєлгорода»
5
. Як бачимо, для обох жінок упорядник 

записував спільне поминання. Не відокремлюються й імена родичів, 

записаних жінками.  

Наповнення паломницьких товариств за гендерною ознакою було 

строкатим. Групи богомольців могли бути чоловічими, жіночими, або ж 

змішаними. Колективний спосіб мандрівки був необхідним, насамперед, 

задля безпеки. Прочани, які йшли на богомілля самостійно, ризикували своїм 

майном та здоров’ям.  Для прикладу, 16-річний Іван Баранов, підданий 

Іванівського монастиря з Московської губернії, отримавши паспорт, пішов у 
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 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 3755, арк. 1. 

2
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 1198, арк. 1. 

3
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4
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Київ на прощу. По дорозі його наздогнали невідомі люди й пограбували: 

«неведомо какие великороссийские люди оной пашепорт, находящиеся при 

мне деньги пять рублевь, две рубашки и двое портокь отобрали»
1
. Крім того, 

один з грабіжників ударив паломника по голові, від чого хлопець втратив 

свідомість. Як бачимо, хлопець постраждав від грабіжників фізично та 

матеріально, що було наслідком його рішення до вирушення на прощу 

самостійно. Опритомнівши, він пішов далі і згодом його наздогнала група 

жінок-паломниць: «… нашли на меня идущие вь Киевь из Москвы для 

богомолия женщины»
2
, з якими він і попрямував до Києва. Цей випадок 

демонструє й відкритість паломницьких колективів для нових, почасти 

незнайомих осіб, які мають спільну мету. Схожою була ситуація із 

жителькою міста Ірклієва Переяславського полку Меланією Пильщиковою. 

Дівчина приєдналася до чималого гурту прочан і з ними прийшла до Києва: 

«оттуда сь следовавшими для богомолия незнаемыми ей малороссийскими 

людьми коихь было человекь сь десять вь Киевь пришла, не имея ниоткуда о 

себе никакого письменного виду»
3
. 15-річний кріпосний селянин Яків 

Майський із Смоленського повіту утік від свого державця, наймитував у 

малоросійських обивателів, а потім приєднався до групи паломників, з якими 

прийшов до Києва:  «сь идущими вь Киевь для богомолия людьми пришель 

вь Киевь»
4
. Колектив прочан прийняв і 15-річного Івана Карповського, який 

мав на меті вирішити особисті справи у Києві: «…быль вь городе Орле, а 

оттоле сь идущими на богомолье людьми пришоль вь Киевь…»
5
. Так само 

легко приєднався Семен Водолага до двох козаків, які проїжджали через 

місто Лубни на шляху до Києва: «сь едущими чрезь Лубны изь Сечи 
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 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 6456, арк. 2. 
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 Там само, спр. 6456, арк. 2 зв. 
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Запорожской двумя козаками  Иваномь Касьяненкомь и Иваномь 

Шилицкимь для богомолия до Киева онь сь ними поехаль»
1
. Очевидно, 

лояльність паломницьких колективів до приєднання нових осіб відображала 

ще й своєрідну місійну роль, коли богомольці своїм прикладом спонукали 

інших людей до здійснення богоугодної подорожі до київських святинь. 

Склад колективів був строкатим і за соціопрофесійними та віковими 

параметрами. Так, насельники притулків Києво-Печерської лаври свідчили, 

що вони були привезені у Київ богомольцями
2
, або ж потрапили до Києва «с 

богомольцами шатаясь»
3
. Відтак, паломницькі групи сприймалися як 

особливі колективи, приєднавшись до яких у людей з’являлася надія на 

безпечну мандрівку. Хоча, на практиці групи прочан далеко не завжди були 

запорукою безпеки та надійності. Зокрема, уже згадані люди з притулків 

стверджували, що вони заслабли або захворіли і не мали фізичної можливості 

продовжувати шлях із «своїми» богомольцями. Аналогічні свідчення давали 

хворі безпритульні жінки, коли київський чиновник Василь Флеєров 

поцікавився їхньою долею. Вони говорили, що заслабли і «від товариства 

свого відстали»
4
. У хворобі залишила у Києві рідна тітка 23-річну Параскеву 

Яковлеву із Єлецького повіту. Дівчина розповідала, що вони з тіткою 

прийшли у Київ на богомілля з п’ятьома жінками із  Єльця. Після богомілля 

жінки разом пішли додому: «та оная тетка её, побывь вь Киеве сь теми 

женками пошли ис Киева обратно, а ее Прасковью за тую болезнию 

оставили»
5
.  

Очевидно, внутрішні компоненти колективу паломників були 

нестійкими та інтереси групи превалювали над індивідуальними. З іншого 
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 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 5837, арк. 2. 

2
 Там само, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 614, арк. 12, арк. 13, арк. 14. 
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4
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боку, відокремлюючись від групи, паломники, окрім фізичної втоми, 

занепадали духом та ставали неспроможними до продовження 

паломницького шляху самостійно. Тобто, такі приклади демонструють 

психологічне значення груп для індивідів, що входили до їхнього складу. 

Колективізм був притаманний народній культурі барокової доби, в межах 

якої малі колективи відігравали провідну роль у моральному вдосконаленні 

особистості
1
. 

 Щоправда, траплялися випадки, коли паломництво в колективі 

створювало чималі проблеми, особливо якщо богомольці були незнайомі до 

цього. Приміром, 2 жовтня 1761 р. монах Мельхіседек, який щойно прийняв 

постриг у Білих берегів Троїцькому монастирі, вирушив разом із монахом 

Галактіоном з цієї ж обителі до Києва на богомілля. Коли вони дійшли до 

містечка Козелець, монах Галактіон, у якого зберігався письмовий лист про 

дозвіл на богомілля, «с тем письменным свидетельством от него 

Мельхиседека незнаемо куды отлучился»
2
. Монах Мельхіседек продовжив 

шлях до Києва самостійно, де намагався знайти свого супутника: «И в Киеве 

оного монаха искаль, токмо сыскать не мог и за неимением письменного 

свидетельства, взят был под караул»
3
. Аналогічна проблема виникла і у 

паломниці Ірини Алексєєвої, жительки села Філіпова Білогородської 

губернії. У 1761 р. жінка вирушила на богомілля до Києва й біля міста Ромни 

пристала до паломників із Дону, які також їхали у Київ. Однак, прибувши до 

міста, Ірина Алексєєва з’ясувала, що у неї зник паспорт
4
. Тож, супутники 

могли були ненадійними, маючи шахрайські наміри, використовуючи 

богомілля як зручну можливість й діючи всупереч християнським приписам. 
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 Макаров А.М. Світло українського барокко... – С. 201. 

2
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Найчастіше колективні паломництва характеризувалися спільною 

географічною ознакою, тобто прочани створювали групу, виходячи із одного 

населеного пункту. Причому, ця тенденція простежується однаковою мірою 

як у рапортах із форпостів, матеріалах допитів прочан, так і у київських 

синодиках.  

Нерідко спільні групи збиралися з огляду на соціопрофесійні 

обставини, що особливо часто простежується на прикладах козацтва. На 

доказ цього наводимо приклади із синодиків: «Родь Михаила Лаолова и 

прочихь Донской Старшини Козаковь сь товарищи»
1
, «1768 года. Родь 

козаковь Петра, Іларіона куреня Пластуновскаго»
2
. Записані випадки 

колективних професійних паломництв і у синодику Межигірського 

монастиря: «Р. пана Радка, рудника Любецкого; Р. пана Іоанна Зубрицкого – 

рудника Любецкого»
3
. 

Значний відсоток з-поміж записаних у джерелах випадків паломництв 

чорного духівництва також був здійснений групами, особливо це стосувалося 

монахинь. Приміром: «родь игуменіи Батуринская и Глуховская Анны и 

Євфиміи, схимницы»
4
, «родь Агафіи и Панкратіи, інокинь Печ:П»

5
, «родь 

інокини Євдокіи з Москвы з столици. Родь інокини Софіи з Москвы. Родь 

інокини Афанасіи з Москвы»
6
. Цінність колективу демонструється 

прикладами, коли прочани відмовлялися йти у подорож поодинці. Так було, 

наприклад, у випадку із вищезгаданою Агафією Івановою, яка прийшла на 
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богомілля разом з матір’ю. Однак, мати захворіла й померла у Києві, де її 

поховали при Церкві Воздвиження Господнього. На деякий час дівчина 

залишилась у Києві наймитувати, однак згодом вирішила йти додому у 

Фастів для зустрічі із своїми родичами. Для цього Агафія почала 

розпитувати, чи є богомольці із її міста й, знайшовши таких, «пристала к 

оным»
1
. 

Як бачимо, товариства прочан здебільшого характеризувалися стійкою 

взаємодією, яка сприяла міцності та стабільності існування цих колективів. 

Крім того, для цих груп була властива відносно висока згуртованість на 

підставі єдності поглядів та цілей. До того ж, паломницьким групам була 

притаманна відкритість, тобто готовність до прийняття нових членів. 

Популярність колективного паломництва в означений період співзвучна із 

світовідчуттям доби українського бароко, яке втілювалося у певній 

соборності почувань, зумовленої спільністю долі, життєвої мети, заняття 

тощо
2
. 

Таким чином, віряни, які прагнули здійснити прощу до київських 

святинь  у XVIII ст., долали ряд  формальних перепон, які починалися при 

підготовці до паломництва та продовжувались безпосередньо під час 

фізичної мандрівки. Передбачувані та раптові перешкоди, які проходили 

паломники по дорозі до Києва, ототожнювали прощу із повторенням мук 

Ісуса Христа, завдяки добровільним стражданням. Долання цих перешкод 

ставало безпечнішим завдяки колективному способу паломництва, 

поширеному в добу бароко. Суспільно-правові випробування додавалися до 

перепон побутового характеру (матеріальні чинники, кліматичні, економічні 

тощо). Зрештою, усвідомлення сакральності і значення паломницької дороги 

набувало особливого емоційного відтінку в момент поклоніння київським 

святиням. 
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2.3. Кількісна динаміка київського паломництва у XVIII ст. 

Фактори формування сакральних пріоритетів прочан у Києві 

Питання кількісної динаміки паломництва до київських православних 

святинь є важливим при розкритті тенденцій внутрішнього паломництва у 

XVIII ст. Однак про таку статистику можна говорити лише умовно, оскільки 

джерельна база не дозволяє повністю репрезентувати цей аспект. Нижче буде 

подана спроба предметно дослідити питання чисельності паломників до 

Києва у XVIII ст. Зазначимо, що використовується авторська методика 

підрахунку даних, виходячи з інформації датованих та недатованих 

(вторинний рівень) записів у чотирьох київських синодиках XVIII ст. 

Детальніше про методику й особливості підрахунку йтиметься нижче. 

Завданння цього підрозділу розкриваємо у такій послідовності: висвітлити 

інформацію науковців з приводу проблеми чисельності прочан у Києві як для 

ХVІІI ст., так і для більш дослідженого (у зв’язку з кращою збереженістю 

джерельної бази) ХІХ ст; на основі інформації синодиків простежити 

чисельність паломників (окремо світські прочани та духівництво) упродовж 

календарного року, а також кількісну динаміку протягом ХVІІI ст.; 

проаналізувати чинники, які впливали на такі показники; визначити вірогідні 

фактори формування сакральних пріоритетів прочан у Києві. 

Говорити про щорічну кількість прочан до Києва у ХVІІI ст. можна 

лише умовно. Історик Церкви Іван Власовський писав про тисячні прощі 

українці-богомольців до Київських святинь щороку
1
. За словами Олексія 

Толочка, православні святині Києва щороку приводили до руху десятки 

тисяч паломників із всіх кінців держави
2
. За підрахунками Анатолія 

Макарова, у 1859 р. лише в лаврських готелях та притулках перебувало того 

                                                           
1
 Власовський І. Нарис історії української православної Церкви... – С. 262. 

2
 Толочко А. Киевская Русь и Малороссия в ХІХ веке / Толочко А. – К.: 

Laurus, 2012. – С. 154. 
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року близько 80500 чоловік
1
. Однак, ці дані не можна безпосередньо 

переносити на XVIII ст., якому були притаманні власні суспільні обставини, 

що були радше несприятливими для прощі у порівнянні з ХІХ ст. Тим 

більше, київські синодики, які почалися вестися у XVIII ст., чітко показують 

позитивну тенденцію у зростанні чисельності прочан, починаючи з ХІХ ст. 

(для прикладу: поменник Софії Київської чи синодики Києво-Печерської 

лаври). 8 травня 1725 р. через Васильківську прикордонну заставу було 

пропущено одразу п’ять колективів, які поверталися з Києва, де перебували 

на богоміллі, приміром: «Федор Онуприенко с товарищи четыре человекь, 

которые быль вь Киеве для богомолия»
2
, «… Заграницу пропустили Леонтия 

Зозуленка с товарищи два человека, да женского роду шесть человекь, 

которые были вь Киеве для богомолия»
3
. У звітному рапорті з Добрянського 

форпосту за тиждень з 6 по 12 березня 1765 р. з десяти пропущених осіб троє 

йшли до Києва на прощу, решта перехожих їхали вирішувати питання 

економічного характеру
4
. Безумовно, ці дані показують паломництво як 

поширене явище вже на середину XVIII ст. Франціско де Міранда, 

називаючи лаврські печери місцевими Лоретто чи Меккою
5
, записав у своєму 

щоденнику в 1787 р., що маршал Румянцев повідомляв цому про понад 60 

000 прочан з українських та російських територій, які щорічно приходили во 

монастир. 

Оскільки шлях у Києві практично у всіх паломників починався із 

шанування святинь Києво-Печерської лаври, то виникає запитання, чи 

фіксувалася кількість богомольців, які відвідували обитель. В одному із 

документів 1765 р. канцелярія Києво-Печерської лаври прямо заперечує цей 

                                                           
1
 Макаров А. Київське паломництво... – С. 53. 

2
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 111, арк. 1. 

3
 Там само, арк. 1 зв. 

4
 Там само, ф. 59, оп. 1, спр. 4720, арк. 4 – 5. 

5
 Міранда Ф. де. Щоденник // Пам’ять століть. – 1996. – № 1. – С. 37. 
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факт: «кто откуда куда приходить, и какого времени отходить, о томь 

записок при лавре иметь не можно, и быть имь не предвидится»
1
. В іншому 

джерелі, датованому 1771 роком, канцелярист Києво-Печерської лаври, 

описуючи ситуацію з прочанином Григорієм Богдановим, стверджує, що він 

показав у лаврі паспорта, «а по обьявлению того паспорта отлучился и вь 

реєстрь не записань и без всякой помехи ему отдань»
2
. Як бачимо, побіжно 

згадується реєстр, куди мали б записувати імена прочан, хоча і не у всіх 

випадках. У документі пізнішого періоду, який датується 1792-м роком, 

йдеться про окремого послушника, який записував «приходящих 

богомольцев» у лавру
3
. Однак, інших згадок про письмові реєстри 

богомольців, як, власне, і самі реєстри, ми не знаходимо. 

З іншого боку, паломників запам’ятовували й при потребі надавали 

інформацію про них. На підтвердження цього наводимо приклад, коли 

канцелярія Єлецького піхотного полку надіслала запит 24 травня 1762 р. до 

Києво-Печерської лаври про обставини перебування там службовця цього 

полку капітана Мартьянова. У джерелі йдеться: «быль ли онь капитань 

Мартьяновь вь ономь Киево-Печерскомь монастыре для богомолия и 

поклонения святым мощам сего года, котрого месяца и числа и кому явился, 

и сколько времени в ономь находился, и была ли по велению оного 

монастиря архімандрита келия отведена. А ис того Киево-Печерского 

монастиря куда онь пошель котрого года месяца и числа и какь онь себя 

будучи тамо назваль – капитаном или инымь какимь человекомь, имель ли у 

себя пашпорть»
4
. У листі-відповіді канцелярист лаври зазначивши, що 

письмового обліку богомольців при монастирі не проводиться, все ж надав 

розгорнуту довідку про капітана Мартьянова, спираючись на свідчення 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 153, арк. 2 зв. 

2
 Там само, спр. 264, арк. 2 зв. 

3
 Там само, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 925.  

4
 Там само, оп. 1 малов., спр. 153, арк. 2. 
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опитаних насельників монастиря, зокрема – ієросхимонаха Григорія. Так, 

«примечено жительствующим при странноприемнномь оть лавры 

состоящомь доме, иеросхимонахомь Григорием, что сего года в тую 

четыредесятницу на первой неделе якийсь офицерь быль в лавре на 

богомольи и на прошение его вь означенной странноприемнице несколько 

дней прожить ему дозволено, и обьявиль онь себя капитаномь, и пашепорть 

показываль»
1
.  

Доступні для нас джерела, які піддаються статистичному опрацюванню 

(насамперед, монастирські синодики), дають змогу говорити про щорічне 

відвідання київських святинь кількома тисячами богомольців: до десяти 

тисяч прочан в межах року. Ця цифра зумовлена ще й такими чинниками, як 

заселена територія Києва у XVIII ст.; нерозвинута інфраструктура 

монастирів, яка обслуговувала богомольців; обмежені економічні потуги 

міста, які наврядче могли витримати більшу кількість прочан.  Однак, зі 

статистичними даними слід поводитись вкрай обережно з огляду на постійну 

зміну суспільно-політичної ситуації на українських теренах упродовж усього 

XVIII ст. Адже, поряд із духовними традиціями, що лежали в основі народної 

релігійності, існував ряд факторів, які впливали на фізичну можливість 

здійснення паломництва (приміром, війна, епідемія, чинники економічного 

характеру, соціального, політичного тощо). Відтак, питання про кількість 

прочан, які щороку приходили до Києва в означений період, залишається 

відкритим. Сезонні погодні умови, а також календарно-обрядовий цикл 

визначали наповненість шляхів до Києва прочанами.  

Для того, щоб простежити зміну чисельності прочан до Києва у XVIII 

ст., ми проаналізували близько 400 датованих записів у синодиках київських 

монастирів XVIII ст. й схематично згрупували їх нижче. Одразу зауважимо, 

що у таблицю занесені лише ті дані, коли записувалися місяці та дні приходу 

паломників до святинь. Для богомольців із духовенства практика 
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 ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 153, арк. 2 зв. 
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записування місяців не була настільки усталеною, як у випадках із 

світськими прочанами. Для прикладу, у синодику Межигірського монастиря 

таких конкретизованих записів немає взагалі. До того ж, не враховані записи, 

коли упорядники фіксували тільки рік, без уточнення дат. Однак, доступні 

кількісні дані дозволяють інтерпретувати календарні тенденції паломництва, 

які ми систематизували у вигляді таблиці та графіка. 

Таблиця 2.1 

Чисельність паломників упродовж календарного року, чол.* 

 

Місяць 

Кількіс

ть світських 

прочан 

Кількість прочан-

духовенства 

Січень 1 1 

Лютий 0 2 

Березень 8 5 

Квітень 14 8 

Травень 65 15 

Червень 65 22 

Липень 32 17 

Серпень 45 18 

Вересень 34 4 

Жовтень 16 3 

Листопад 5 11 

Грудень 3 2 

Всього 288 108 

 

* У таблиці та графіку представлені дані на основі інформації таких 

синодиків: Пустинно-Миколаївський, Софійський, Михайлівський, Києво-

Печерської лаври. 
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Рис. 2.1 

З таблиці 2.1 та графіка (рис. 2.1) видно, що найбільше паломників до 

київських святинь приходило у травні та червні. Майже вдвічі менше – у 

липні- вересні. Ці дані співпадають із висновками дослідників О.Прокоп’юк 

та І.Нетудихаткіна, які вивчали аналогічні аспекти паломництва до 

Софійського
1
 та Андріївського

2
 монастирів. Така активність прочан 

пояснюється сприятливими погодними умовами, особливостями 

сільськогосподарських робіт. На думку Оксани Прокоп’юк, сплески 

активності богомольців могли бути пов’язані ще й з датами шанування 

конкретних святих, приміром, день пам’яті священномученика Макарія 

припадає на 1 травня
3
. Інший приклад розповідає, що паломник із 

Меджибожа, будучи хворим, дав обітницю вшанувати святого Миколая у 

                                                           
1
 Прокоп’юк О. Б. Шанування святинь Софії Київської крізь призму 

прибутково-витратних книг монастиря… – С. 326–330. 

2
 Нетудихаткін І. А. Андріївська церква в контексті практики паломництва до 

київських святинь... – С. 169–171. 

3
 Прокоп’юк О. Б. Шанування святинь Софії Київської … – С. 327. 
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Києві
1
. Виконуючи обітницю, він прийшов у місто до дати вшановувала 

пам’яті святого Миколая Мірлікійського - «Миколи Травневого», яка 

припадала на 9 травня
2
. 

Залежність від сільськогосподарського циклу зумовлювала 

популярність паломництва за посередництвом, коли люди просили тих, хто 

зібрався у паломницьку дорогу, щоб вони помолилися за них київським 

святиням. Такий приклад знаходимо у синодику Михайлівського 

Золотоверхого монастиря: «Року 1706 мца сєптеврія дня 24. Сіє Помінаніє 

Благодєтєля Нашего: Которий прислал з Москви жемчуги, золотниковь 26: на 

мощи Святой Великомученици Варвари»
3
. Причому, імені благочинника не 

вказано у заголовку. Подається лише перелік імен роду: починається іменем 

схимника Іони, закінчується – ім’ям Леонтія. Можливо, ім’я подателя 

записано серед цих імен, або ж він побажав залишитися невідомим. Про 

побутування практики паломництва через «третіх осіб» говорить Ігор 

Нетудихаткін, характеризуючи традиції богомілля до Андріївської церкви
4
.  

Цікавим є питання щодо співвідношення кількості прочан до київських 

православних святинь відповідно до характеру правління конкретних 

російських монархів. Адже їхня політика в суспільно-релігійній сфері 

відрізнялася і могла впливати як позитивним, так і стримуючим чином на 

можливість здійснення подорожі до Києва. Неоднаковою була і особиста 

набожність правителів, яка визначала рішення у церковних питаннях. 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 3762, арк. 3. 

2
 Верещагіна Н. В. Перші загальнодержавні культи Святих Климента і 

Миколая та їх відтворення у пам’ятках історії і культури Київської Русі: 

автореф. дис. … канд. іст. наук: 09.00.11 / Верещагіна Надія Вячеславівна. – 

К., 1999. – С. 11. 

3
 ІР НБУВ, ф. 307, спр. 538/1744, арк. 130. 

4
 Нетудихаткін І. А. Андріївська церква в контексті практики паломництва до 

київських святинь.... – С. 170. 
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Додатковим фактором популярності святинь слугувало відвідання Києва 

самими російськими правителями, адже інформація про це 

розповсюджувалася по всій імперії. Такі офіційні візити супроводжувалися 

вшануванням святинь міста. У ці періоди на Київ зверталася увага практично 

всієї Росії
1
.  

Для того, щоб з’ясувати кількісну динаміку паломництва до київських 

святинь у ХVІІI ст., ми опрацювали інформацію хронологічного характеру 

чотирьох київських синодиків означеного періоду наступних монастирів: 

Києво-Печерської лаври, Софійського монастиря, Пустинно-Миколаївської 

обителі та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Зокрема, бралися до 

уваги ті записи, де упорядниками зазначалися роки записування богомольців 

до синодиків. Загалом, датовані дані становлять 30% - 40% від усіх родових 

поминань ХVІІI ст., що пояснюється, з одного боку, локальними 

особливостями ведення поменників, а з іншого – індивідуальними рішеннями 

упорядників.  Якщо точніше, таких записів виявилося 441 для чотирьох 

поменників. Цю цифру ми вважаємо достатньо репрезентативною й вона 

дозволяє нам умовно відтворити чисельну динаміку процесу паломництва з 

огляду на хронологічний ракурс, що ми схематично зобразили у вигляді 

графіка. Зауважимо, інформація синодиків збігається із кількісним 

наповненням справами щодо богомольців фонду Київської губернської 

канцелярії (фонд № 59, ЦДІАК України): для першої половини ХVІІI ст. 

мало справ, що стосуються паломників та їхнього перебування у Києві. Вже 

із середини ХVІІI ст. й до кінця століття кількість документів помітно 

збільшується. Примітно, що чисельність паломників змінювалася відповідно 

до каденції російських правителів. Коротко охарактеризуємо таку залежність, 

розмежовуючи світських прочан та богомольців із духовенства. 

Останнє десятиліття XVII ст. відзначалося певним зростанням 

кількісного показника світських паломників. Однак, починаючи з 1700-го й 
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 Лебединцев А. Г. Русские государи в Киеве... – С. 15. 



94 
 

 
 

аж до 1720-х років, спостерігається помітний спад. Цей період співпадає з 

часом царювання Петра І, а також характеризується складними суспільно-

політичними процесами на теренах України. Йдеться про Північну війну, для 

участі в якій цар Петро І вимагав від України величезних матеріальних та 

людських ресурсів. Укладення Іваном Мазепою союзу із Швецією, 

Полтавська битва та помста Петра І, спрямована на українське населення, не 

на один десяток років ускладнили життя українському суспільству й 

висунули на передній план проблеми побутового характеру, поступившись 

духовним інтенціям. Несприятливим з огляду на можливість паломництва 

було також територіальне розділення України, що додатково закріпилося у 

1699 р. з укладенням Карловецького мирного договору між Польщею і 

Туреччиною. Відповідно до його умов, Поділля з Кам’янцем-Подільським 

відійшло від Туреччини до Польщі, Закарпатська Україна залишалася під 

гнітом Угорщини, а Північна Буковина – Туреччини. 

Починаючи з середини 20-х років XVIIІ ст., спостерігається поступове 

зростання числа київських богомольців, що збігається із смертю Петра І та 

певним послабленням урядового тиску на жителів Гетьманщини. Не 

зважаючи на суворі заходи з боку Правління гетьманського уряду та 

обмеження українського самоврядування за ініціативи Анни Іоанівни, 

кількісна динаміка богомольців поступово зростає. Графік показує, що, 

починаючи з 1741 року, чисельність паломників помітно збільшується й 

стрімко розвивається до початку 1760-х років, коли досягає свого апогею. 

Цей період чітко збігається із часом імператорської каденції Єлизавети 

Петрівни, особиста набожність та ліберальна політика якої помітно 

позначилися на пожвавленні паломницьких процесів у Гетьманщині. 

Імператриця переймалась внутрішнім устроєм монастирів, втручалась у 

призначення настоятелів, особливо для добре відомих обителей, ходила на 
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богомілля до Троїце-Сергієвої лаври із Москви пішки
1
. Опісля, упродовж 

майже двох десятиліть простежується негативна динаміка щодо чисельності 

київських прочан, що збігається із воцарінням Катерини ІІ та її посиленими 

заходами із уніфікації системи управління по всій країні: скасування 

козацького адміністративного устрою, офіційне визнання кріпосницького 

ладу. Не слід залишати поза увагою й епідемію чуми, яка поширилась у 

Києві та околицях у 1770 – 1771 рр. й забрала життя понад 6 тисяч киян (із 20 

тисяч населення Києва)
2
. У цей період київські священнослужителі як із 

білого, так і з чорного духовенства боялися заразитися й не бажали 

виконувати треби чи виходити до вірян
3
. Карантинні заходи у місті 

передбачали зниження притоку богомольців, які були потенційними 

розносчиками інфекції. До того ж, спротив духівництва та спроби ізолювати 

монастирі від зовнішніх контактів позбавляв прочан можливості вшанувати 

київські святині. Тенденція змінюється у бік зростання кількості паломників 

з початку 1780-х років й продовжує збільшуватись упродовж наступного ХІХ 

століття. 

Характерно, що записи духівництва у синодиках датувалися значно 

рідше, порівняно із світськими прочанами. Втім, графік «Кількісна динаміка 

паломництва у XVIII ст.» (див. рис. 2.2) все ж дозволяє простежити умовні 

закономірності щодо динаміки паломництва духовенства, зокрема – 

чернецтва (випадки паломництва білого духівництва були одиничними, 

виходячи із опрацьованих матеріалів) у XVIIІ ст. Період царіння Петра І 

визначався як підйомами, так і спадами чисельності богомольців-

церковнослужителів. Найбільший спад збігається із початком другого 

                                                           
1
 Поселянин Е. Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в 

XVIII веке / Поселянин Е. – СПб.: Издатель П. П. Сойкин. – 1902. – С. 88–91. 

2
 Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила / 

І. Марголіна, В. Ульяновський. – К.: Либідь, 2005. – С. 193. 

3
 Там само. – С. 193. 
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десятиліття XVIIІ ст., тобто після прийняття Духовного Регламенту та 

початку діяльності Святійшого Синоду, створеного водночас із скасуванням 

патріаршества у Москві. Не зважаючи на те, що Духовний Регламент суворо 

обмежував вихід чернецтва із монастирів, кількість прочан поступово зростає 

упродовж десятиліття. Це доводить, що реалізація головної мети Петра І – 

регламентації усіх сфер життя, в тому числі і церковної, на практиці 

виявилась надзвичайно ускладненою, оскільки зіткнулась із сильною 

народною традицією, у нашому випадку - з практиками паломництв. Як 

зазначає О. Лотоцький, час Анни Іванівни та Бірона був найтяжчим для 

духовенства, багато духовних осіб постраждали цілком неповинно, як жертви 

безпідставних підозр з боку полохливої влади
1
. 

Упродовж майже чверті століття кількість прочан-церковнослужителів 

залишається практично на однаковому рівні, що співпало із царінням 

побожної імператриці Єлизавети Петрівни. Завдяки її проукраїнським 

симпатіям та толерантному ставленні до церковних питань у Києві навіть 

було відновлено митрополію у 1743 р.
2
 Як підкреслює Є. Поселянин, у цей 

період православна церква пізнала спокійні дні, не обтяжені ніякими 

інославними впливами та прогресами
3
. Помітний спад щодо кількості прочан 

із духівництва простежується із початком імператорської каденції 

Катерини ІІ. Історик Церкви І. Власовський підкреслює, що разом із 

остаточним скасуванням гетьманства, імператриця провела й останні 

                                                           
1
 Лотоцький О. Суспільне становище білого (світського) духовенства на 

Україні і Росії в XVIII ст. / О. Лотоцький // ЗНТШ. – 1898. – Т. ХХІ. – С. 1–

40. 

2
 Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: 

Навч. посібник: у 3-х книгах. – Кн. 3. Кінець XVI – середина ХІХ століття / 

О. Крижанівський, С. Плохій. – К.: Либідь, 1994. – С. 105. 

3
 Поселянин Е. Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в 

XVIII веке… – С. 88. 
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нівеляційні акти у житті української церкви і духовенства, такі як 

секуляризація церковних і монастирських маєтностей, запровадження штатів 

і «розбор» духовенства
1
. Через зміну становища більшості монастирів на всіх 

підросійських землях, перед їхніми насельниками постали важливі проблеми 

побутового характеру, пов’язані із переведенням частини монастирів на 

самозабезпечення. Крім того, Катерина ІІ заборонила приймати монаший 

постриг без дозволу Св. Синоду
2
. Це відповідним чином позначилося на 

скороченні кількісного складу насельників монастирів. 

Як бачимо, кількісна динаміка паломництва у XVIIІ ст. практично 

пропорційно залежала від суспільно-політичних процесів у Гетьманщині, 

віддзеркалюючи як політику утисків, обмежень, тотального контролю, так і 

періоди лібералізації політики російського уряду по відношенню до 

Гетьманщини, які, зокрема, пов’язані із постатями гетьманів Данила 

Апостола та Кирила Розумовського. 

  

Рис. 2.2 

                                                           
1
 Власовський І. Нарис історії української православної Церкви: у 4 т., 5 кн. – 

Т. 3: (XVIII – ХІХ ст.) / І. Власовський. – К.: Либідь, 1998. – С. 134. 

2
 Ивановский В. Русское законодательство XVIII и ХІХ вв. в своих 

постановлениях относительно монашествующих лиц и монастырей (Опыт 

историко-канонического иссследования) / Ивановский В. – Х., 1905. – С. 28. 
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У таблиці 2.2 представлені статистичні дані відповідно до періодів 

правління російських монархів ХVІІI ст. Адже протягом століття історія 

України характеризувалася прямим чи опосередкованим втручанням 

імперської влади у суспільне життя Гетьманщини, що проявлялося як в 

обмеженості самоврядування, так і в заснуванні контролюючих інституції, на 

зразок Малоросійської колегії чи Гетьманського уряду. Хоча, не варто 

недооцінювати роль традицій для православних вірян та прагнення 

дотримуватися їх попри побутові чинники. Слушною є думка проф. 

О. Лотоцького з приводу народної релігійності: «Консервативні в своїх 

духовних настроях, особливо в ділянці релігійній, маси народні додержували 

старих традицій релігійних, незалежно й поза новим духом офіційної 

церкви»
1
.                           

Таблиця 2.2* 

*у таблицю занесено дані про паломників, починаючи з 1689 р. до 1799 р. 

**у зв’язку з коротким періодом правління ми не вносили до таблиці даних про 

наступних монархів: Катерина І (1725 - 1727), Петро ІІ (1727 – 1730), Іван VI (1740 – 

1741), Петро ІІІ (1761 - 1762). 

                                                           
1
 Цитата за: Власовський І. Нарис історії української православної Церкви: у 

4 т., 5 кн. – Т. 3: (XVIII – ХІХ ст.) / Власовський І. – К.: Либідь, 1998. – 

С. 262. 

Монарх, 

роки правління 

Кількість 

світських паломників, 

% 

Кількість 

паломників з 

духовенства, % 

Петро І 

(1682 - 1725)* 10.8% 42.22% 

Анна Іоанівна** 

(1730 - 1740) 8.7% 18.9% 

Єлизавета 

Петрівна 

(1741 - 1761) 35.8% 27.78% 

Катерина ІІ 

(1762 - 1796) 40.64% 10% 

Павло І 

(1796 - 1801) 4.09% 1.11% 
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Поведінку богомольців у Києві та визначення ними маршруту можна 

інтерпретувати лише умовно. Путівники для прочан по святинях Києва 

з’явилися лише у ХІХ ст., відтак у XVIII ст. відомості про святині 

поширювалися за допомогою вербальної комунікації. Як показують джерела, 

у XVIII ст. прочани керувалися як індивідуальними прагненнями та 

обставинами, так і відтворювали «традиційні» шляхи сакральною мапою 

міста. 

Сакральна мапа Києва XVIII ст. характеризувалася багатоманітністю й 

умовно формувала маршрут для прочан. Після вшановування святинь Києво-

Печерської лаври подальший шлях паломників визначався індивідуалізовано 

й міг продовжитися прикладанням до реліквій Пустинно-Миколаївського, 

Михайлівського Золотоверхого, Софійського, Флорівського, Братського 

Богоявленського монастирів тощо (див. Додаток А.1). Не зважаючи на вплив 

історичних закономірностей та реалій, розуміння святості і чудотворності 

залишалося глибоко індивідуальним, залежним від особистого  переживання 

спілкування з Богом та Його святими. 

Оскільки у Києві зосереджувалося значне коло сакральних об’єктів, то 

виникає запитання про популяризацію святинь у середовищі як потенційних 

паломників, так і прочан, що вже прийшли до Києва. Віра прочан у 

благодатність молитви при чудотворних святинях, зокрема й підкріплена 

матеріальним поданням, а також записом у синодики, мала ґрунтуватися на 

відомостях про позитивний досвід попередників. Цим пояснюється наявність 

у синодиках записів, згрупованих за територіальною ознакою. Однак, про 

способи зумисної популяризації київських святинь на віддалених територіях 

судити складно. Це могло бути пов’язано із храмовими посвятами місцевих 

монастирів. Наприклад, О. Прокоп’юк, порівнявши статистику посвят храмів 

окремо по кожній посвяті, з’ясувала, що саме Миколаївських церков у 
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Київській митрополії було найбільше на кінець XVIII ст.
1
 Як слушно 

зауважує Т.С. Єрьоміна, руські люди вшановували Миколая Чудотворця 

особливо посилено і частіше, ніж до інших святих зверталися до нього з 

молитвою. Святий вважався надійним заступником і вірним покровителем 

всіх «страждущих»
2
. До нього зверталися у найрізноманітніших випадках: з 

проханнями про захист на воді, про врятування від грози та розбиття човнів, 

про позбавлення від хвороб та про допомогу в життєвих справах
3
. Не дивно, 

що на Русі склалася традиція святкування дня Миколая кілька разів на рік. 

Цим пояснюється популярність святинь Пустинно-Миколаївського 

монастиря, який був осередком культу Святого Миколая Мирлікійського, а 

також відомої ікони Миколи Мокрого у Софійському монастирі серед 

паломників. Образи святого Миколая формували сакральний простір й інших 

київських церков: Трьохсвятительської, Добромикільської та 

Притискомикільської, а також Братського Богоявленського монастиря. Не 

менш важливе місце належало й популярності того чи іншого культу у 

середовищі конкретних соціопрофесійних груп.  

Припускаємо, що чимала роль належала місцевій київській братії та 

священству у популяризації власних святинь серед паломників. На відміну 

від богомольців-киян, які знали інформацію про чудотворні ікони та реліквії, 

прочани із віддалених територій довірялися словам київського духовенства. 

Відтак, прославлення київських святинь відбувалося для прочан у кожному 

випадку індивідуалізовано. В такому разі, про наявність усталеного 

сакрального маршруту у XVIII ст. говорити недоцільно. Незаперечним є 

                                                           
1
 Прокоп’юк О. Адміністративно-територіальний устрій та сакральна 

топографія Київської митрополії у XVIII столітті / О. Прокоп’юк // Київська 

митрополія: топографія посвят. – К.: ДП «НВЦ «Пріорітети», 2012. – С. 62. 

2
 Ерёмина Т. С. Мир русских икон и монастырей: история, предания 

/ Еремина Т. С. – М., 1998. – С. 367. 

3
 Та само. – С. 368. 
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звичай вшановування першопочатково святинь Києво-Печерської лаври як 

прообразу Єрусалимських гір. Потім шлях прочан був індивідуалізованим і 

залежав від окремих факторів, як-от: прагнення вшанувати ікони святих, які 

співпадали з храмовими посвятами у місцях, звідки прийшли прочани; 

бажання помолитися прославленим київським іконам під час конкретної 

життєвої ситуації (хвороба, негаразди), популярність культу чи монастиря у 

межах соціопрофесійних груп тощо. Наприклад, у середовищі козацтва 

особливою пошаною користувався Межигірський монастир. Приміром, троє 

козаків із Запорізької Січі Іван Касьяненко, Семен Водолага та Іван 

Шилицький, які у 1764 р. приїхали у Київ на прощу, згадують лише 

перебування у Межигірському монастирі: «И по прибытии вь Киевь были вь 

Киево-Межигорскомь монастыре для богомолия»
1
. 

На відміну від іногородніх паломників, для соціотопографії киян була 

характерна значно більша усталеність та визначеність. Як встановила 

А. Кізлова, кожна святиня Києва, незалежно від її «рангу» для паломників з-

за меж міста, в очах місцевих мешканців несла в собі риси місцевошанованої 

святині, до якої можна було звернутися у будь-який день і  з будь-якою 

молитвою
2
. Серед головних святинь Києва, навколо яких кияни гуртувалися  

для спільної молитви, дослідниця виокремлює мощі св. вмц. Варвари, ікону 

Успіння Богородиці у Києво-Печерській лаврі та Братську ікону Богородиці. 

Не викликає сумнівів, що чималий вплив на формування сакрального 

маршруту богомольців у Києві мало вшанування святинь представниками 

царського роду, шлях яких намагалися відтворити паломники. У XVIII ст. 

Київ відвідували такі російські монархи: Петро І (1706 р.), Єлизавета 

Петрівна (1744 р.), цесаревич великий князь Павло Петрович (1781 р.), 

Катерина ІІ (1787 р.), які приймали участь у літургіях та вшановували мощі і 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 5837, арк. 2. 

2
 Кізлова А. А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті 

киян... – С. 141. 
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святині в різних храмах і монастирях Києва
1
. Безумовно, факт вшанування 

київських святинь монархами слугував одним із факторів «привабливості» 

тієї чи іншої обителі. Адже насельники монастирів, розповідаючи про те, як 

до конкретної реліквії прикладались перші особи імперії, впливали на 

рішення прочан також вшанувати ці святині.  

О. Васильєв зазначає, що існували усталені традиції шанування 

київських реліквій, в залежності від днів тижня. Так, особливо багато 

паломників збиралося кожного вівторка біля раки з мощами св. Варвари 

Великомучениці у соборі Михайлівського монастиря. У середу – в 

Успенському соборі Лаври, де під час читання акафіста Богородиці, для 

благоговійного прикладання перед іконостасом опускався образ чудотворної 

ікони Успіння Божої Матері. У четвер читався урочистий акафіст на хорах 

Софійського собору переду чудотворним образом Миколая Мокрого. У 

п’ятницю – акафіст перед образом Богородиці у Хрестовоздвиженській 

церкві на Ближніх печерах; а в суботу – у Стрітенській церкві перед 

чудотворною іконою Богоматері «Всіх скорботних радості». На Юр’їв день 

багато прочан і киян відвідували богослужіння у Видубицькому монастирі. 

Влітку богомольці діставалися пароплавами до Китаївської пустині, а також 

до Микільської пустині на Десні
2
. 

Стосовно духовного змісту традиції київського православного 

паломництва, ми не виокремлюємо регіональних особливостей. З означеного 

аспекту побутування паломництво є складовою частиною загальної картини 

масової народної віросповідної практики православних християн. Віра у 

Бога, Богородицю, святих, вшанування чудотворних мощей, ікон та інших 

реліквій були основними складовими православної релігії та релігійної 

поведінки. Молитовне звернення до святих, Богородиці чи до Всевишнього у 

                                                           
1
 Лебединцев А. Г. Русские государи в Киеве… 

2
 Васильєв О. Аскетизм як результат паломницької діяльності в Києво-

Печерській лаврі… - С. 86. 
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місцях їх найбільшого вшанування, наприклад, у монастирях з їх посвятою 

чи чудотворними прославленими образами чи іншими реліквіями, вважалося 

невід’ємною частиною набожної поведінки у межах православної 

релігійності. До того ж, у народних традиціях християнського благочестя 

побутувало уявлення про те, що для посилення власної молитви потрібно 

очистити душу покаянням, постом, працею для Церкви та Бога. Виходячи із 

означених уявлень, виникало прагнення до здійснення паломництва. У 

паломництві є ще й духовно-емоційна сторона, а саме – повага до святості та 

святинь, які нагадують про Бога, про Рай, про Загробне життя, де 

перебувають Господь, ангели, святі, а також благочестиві предки віруючого 

християнина. Ця духовно-емоційна сторона також впливала на світогляд 

релігійної людини, мотивуючи її до здійснення паломницького подвигу. 

Система ритуальних дій при здійснені паломництва та шанування 

святинь передавалася в усній формі. Член Петербурзької Академії наук 

німець Йоганн Гюльденштедт, якиї проїжджав через Київ у середині 1770-

х рр., залишив опис процедури поклоніння печерським угодникам. Найперше 

паломники після ранкового богослужіння йшли до ченця перед церквою, 

отримували за пожертву просфору і прямували до входу в печери. Там інший 

чернець виписував імена тих святих, які планував відвідати паломник, та 

збирав за це плату. Опісля, коли формувалася група із 10 чоловік, третій інок 

приносив воскову свічку і вів прочан по печерах. Упродовж огляду, який 

тривав близько години, він коротко розповідав про святих, мощі яких минали 

богомольці. За окрему пожертву всередині можна було також попити 

свяченої води
1
. Якщо поведінка у храмі (прикладання до святих мощей та 

ікон) була регламентована, то всі дії під час подорожі чи поза храмом 

знаходились у віданні самих паломників. Тут на допомогу приходили більш 

                                                           
1
 Вінтоняк О. Україна в описах західноєвропейських подорожників другої 

половини XVIII ст. / Вінтоняк О. – Львів-Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1995. – 

С. 94. 
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досвідчені паломники чи прихожани, які давали поради, керуючись своїм 

релігійним досвідом чи звичаєм, який побутував у даній місцевості. 

Дослідниця С. Трегубова підкреслює, що паломник ніде не молиться так 

зосереджено і так палко, як у древніх обителях, багатих храмами, 

чудотворними іконами, мощами, де все спрямовує його до молитви і де 

кожен предмет нагадує про благочестя і набожність його предків
1
. 

Підсумовуючи підрозділ, зазначимо, що дослідники називають цифру в 

межах кількох десятків тисяч паломників щороку, які приходили до Києва. 

Наголошуємо, що це умовні дані, оскільки джерельна база не дозволяє 

об’єктивно визначити конкретні цифри. Упродовж століття чисельність 

паломників до Києва не була рівномірною і співпадала із характером 

правління російських монархів та їх політикою щодо України та церковних 

питань. Зважаючи на ряд факторів, такі як епідемії, війни, політичні події, 

кількість прочан змінювалася щороку. В залежності від календарно-

обрядового циклу чисельність прочан відрізнялася у різні пори року й була 

найвищою у весняні та літні місяці. Сакральні пріоритети прочан у Києві, з 

одного боку, відображали усталену століттями традицію починати 

вшановування святинь Києво-Печерської лаври, а з іншого – формувалися в 

межах індивідуальних обставин та під впливом зовнішніх факторів, які 

визначали подальший маршрут святинями Києва. 
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 Религиозный быт русских и состояние духовенства в XVIII в.: 

по мемуарам иностранцев… – С. 76. 
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2.4. Побутові характеристики паломництва  

до київських святинь у XVIII ст. 

У цьому підрозділі важливо розкрити побутові аспекти паломництва, 

які були притаманні як для подорожі богомольців до Києва, так і для періоду 

їхнього перебування у місті. Зокрема, варто звернутися до таких питань, як 

одяг та особисті речі прочан, спосіб та засоби пересування до Києва, 

ночівлю, взаємини з киянами тощо. 

Як зауважує К. Калужникова, неодмінними атрибутами православних 

паломників-мандрівників були вузлик з їжею та палиця. Одяг був простим, 

що символізувало духовну чистоту
1
. Опис зовнішнього вигляду паломників 

знаходимо у «Странствованиях» Василя Григоровича-Барського: «Есть же 

одеяние пелгримское сицево: одежда черна или от плата или от сукна, не 

имуща воскрылий разделных, но совокупно сошвенна на подобие стихара 

диаконского, точию с узкими рукавами, которую пелгрими носять вне верху 

своих обычних одежд, под сею сокровенных, и на персех носят повешен 

крест извязанний вне одежды; пояс ремян и при боку тиквица ради ношения 

воды в местах безводных; мешец на плещах с нужными вещами; плащик 

краток сверху; и мешец от платка увощенного сошвен, подобного кожи 

черной; сандалия на ногах крепко обвязана; шлем черн, кругло верху главы 

распростерт, а руце жезл толст, высотою досязающ даже до главы, нарочно 

лепо выточен и очернен»
2
. Петро Білоус підкреслює, що такий зовнішній 

вигляд був характерний для всіх європейських паломників. Коли вони 

сходилися на пункти збору, а потім вирушали великими і меншими ватагами 

до святих місць, то їхню національну приналежність можна було визначити 

                                                           
1
 Калужникова Е. А. Паломничество как ритуал: сущность и культурно-

исторические типы... – С. 15. 

2
 Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока 

с 1723 по 1747 гг.: в 4 ч. – СПб, 1885 – 1887. – Ч. 1. – С. 12. 
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хіба що за мовою
1
. Підкреслимо, що опис, поданий Василем Григоровичем-

Барським, стосується європейських паломників, що були переважно 

адептами католицької віри, у яких сформувалися власні, традиції 

паломництва до Святої Землі. Відтак, екстраполювати цей опис на одяг 

паломників до київських православних святинь треба вкрай обережно. 

Прочанин Іван Баранов, який постраждав від нападу грабіжників, 

перераховує майно, яке у нього викрали: «неведомо какие великороссийские 

люди оной пашепорт, находящиеся при мне деньги пять рублевь, две 

рубашки и двое портокь отобрали»
2
. Серед викрадених речей прочан часто 

згадується хустина-вузлик з грошима: «вытащиль сь платкомь денегь 

осьмнадцать копеекь»
3
. Прочанин монах Олександр із Коломенської єпархії 

серед свого майна згадує кишеньковий годинник та чотири рушники: «кроме 

вышепоказанных ево карманных часовь, собственныхь ево двухь рубахь да 

четырехь утиральниковь никакова другова имущества ни у себя, так и нигде 

в сохранении не имееть»
4
. Очевидно, аналогічні речі брали з собою й інші 

паломники в залежності від матеріального достатку: документи, рушники чи 

хустки, змінний одяг, трохи грошей. 

Паломницька подорож здійснювалась у більшості випадків пішки, з 

подоланням перешкод. Подеколи форма пересування зазначалася у паспорті, 

з яким паломника відпускали у мандрівку, наприклад: «Обьявитель сего сь 

Онуфриевского монастыря отпущень послушникь Петрь пеша вь 

богоспасаемый градь Киевь поклонения ради святыхь отець…»
5
. Загалом, 

джерела часто згадують паломницькі колективи, які прямували у Київ пішки. 

                                                           
1
 Білоус П. Тяжіння Святої Землі... – С. 18. 

2
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 6456, арк. 2. 

3
 Там само, спр. 9952, арк. 2. 

4
 Там само, спр. 8118, арк. 5. 

5
 Там само, спр. 8137, арк. 2. 
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Побутування пішого паломництва відображало простонародний склад 

прочан, а також показувало внутрішнє ставлення самих носіїв традиції до 

паломництва як до подвижництва, як дії виключно богоугодної. У мандрівці 

пішки прочани цінували можливість постраждати за свої гріхи, перетерпіти 

усілякі біди, гоніння й наругу, щоб постати перед київською святинею з 

душею, перетвореною стражданнями та покаянними молитвами. Щоправда, 

як показав вищенаведений приклад, такі випробування іноді становили 

загрозу для життя людини.  

Такі уявлення про паломницький шлях були притаманні навіть 

представникам монаршого дому. Так, імператриця Єлизавета Петрівна під 

час своєї подорожі до Києва влітку 1744 р., часто виходила із екіпажу і, 

виконуючи дану обітницю, йшла іноді по кілька годин пішки
1
. У зв’язку з 

цим її мандрівка відбувалась досить повільно. 

Рух великими, добре наїждженими дорогами, «битими» ґрунтовими 

шляхами, зменшувався на час осінньої та весняної негоди. Щоб дістатися до 

святинь Києва, які зосереджувалися на правому березі Дніпра, прочани з 

Лівобережжя користувалися річковими переправами через Дніпро. Про такі 

переправи згадує Яків Маркович: «и приехал до перевозу к Днепру, где 

перевезшись через Днепр, поехал по-уз крепость Печерскую и, приехавши на 

Подол…»
2
, «поехали на ту Днепра сторону и переехалисмо при помощи 

Бжой блгполучно и, отехавши от перевозу, … доехали до своих возковь…»
3
. 

Вищезгаданий послушник із Голутвинського монастиря монах Олександр 

також діставався на правий берег Києва через річкову переправу: «И какь к 

пристани реки Днепра пришель, то с протчими бывшими у той пристани 

идущими вь Киевь для богомолия людьми перевезень лоткою на сю сторону 

                                                           
1
 Лебединцев А.Г. Русские государи в Киеве... – С. 28. 

2
 Дневник Якова Марковича. – Том 4: 1735 – 1740 роки. – Київ-Львів, 1913. – 

С. 145. 

3
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реки Днепра…»
1
. Селянин із Московської губернії Андрій Семенович згадує 

міст через Дніпро, поблизу якого він загубив свої документи: «и здесь по 

тракту не доходя до стоящего подь Киевомь по ту сторону реки Днепра 

названого мосту, оное свидетельство неведома какимь случаемь утратиль и 

прибыль в Киев»
2
. Ніжинський паломник Олександр також говорив про міст 

через Дніпро, біля якого стояли вартові, що перевіряли наявність документів. 

Чоловік свідчив: «… по приходе к Днепровскому мосту по неимению у него 

письменного виду караульнымь обер-офицеромь задержань и при репорте вь 

канцелярию прислань»
3
. 

Тенденція до пішого паломництва проявлялась далеко не у всіх 

випадках. Почасти знаходимо відомості у джерелах про пересування до 

Києва з використанням кінного транспорту. Зокрема, це простежується на 

прикладах паломництва знатних чи заможних людей. Яків Маркович у 

«Щоденнику» зазначає, що по дорозі з Ніжина до Оленівки у липні 1737 р. 

він зустрів дружину глухівського сотника Марію Олександрівну, яка їхала у 

Київ на богомілля: «Споткался з сотниковою Глуховскою, едучою з Глухова 

вь Кієвь на поклоненіе»
4
. У квітні 1738 р. Яків Маркович залишив такий 

запис: «Жена обедала у Шереметовой, снохи умершего Шереметева Василія 

Петровича, кторая едет на поклоненіе з С.П. Бурху в Кіевь»
5
. Як бачимо, у 

обох випадках вказівки на подорож пішки немає. Тобто, у середовищі 

заможних людей паломницька дорога набувала власного значення, при якому 

применшувалася роль фізичних випробувань у процесі очищення перед тим, 

як постати перед святинями. Так само, возом, їхав уманський лікар Яків 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 8118, арк. 4 зв. 

2
 Там само, спр. 3269, арк. 3. 

3
 Там само, оп.1, спр. 9403, арк. 2. 

4
 Дневник Якова Марковича. – Том 4: 1735 – 1740 роки. – Київ-Львів, 1913. – 

С. 153. 

5
 Там само. – С. 182. 
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Орловський з дружиною, що було зафіксовано на Васильківському форпості: 

«1761 году июня 11 дня сь польського местечка Умани лекарь быль Василий 

сь женою однимь возомь»
1
.  

Возом їхали на поклоніння київським святиням насельниці 

Лебединського Свято-Георгієвського монастиря – схимонахиня Анна та 

монахиня Надія, які вирушили у паломницький шлях у травні 1761 року
2
. 

Аналогічним транспортом діставалися до Києва на богомілля 

священнослужителі із Волощини
3
. Монахині Пустинського монастиря з 

Могилівщини 5 серпня 1759 р. у листі до митрополита Арсенія 

Могилянського просять, щоб за його вказівки Київська консисторія надала 

грошей та їжу для коней, оскільки у них уже закінчилися всі гроші та корм 

для худоби. Через це вони не можуть повернутися до свого монастиря
4
. 

Київський митрополит не залишив поза увагою це прохання, а допоміг 

жінкам.  

Загалом, свою дорогу паломники сприймали як щось належне та 

необхідне, що має відбутися за будь-яких обставин
5
. Звичайно, не кожен 

наважувався на далекий і важкий шлях до святих місць пішки. Однак, тут 

варто звернутися радше до концепту народної релігійності, у межах якої 

люди часто формували самостійно уявлення про дорогу прочанина. Тому, 

прагнучи пришвидшити свій шлях до святинь та зробити його безпечнішим, 

богомольці в окремих випадках обирали прощу у формі поїздки. 

Топос паломницької дороги передбачав подолання фізичного простору 

та зумовлював внутрішньо-світоглядну трансформацію прочан. Паломники 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 3755, арк. 2. 

2
 Там само, спр. 3762, арк. 2. 

3
 Там само, спр. 2508, арк. 1. 

4
 ІР НБУВ, ф. 160, спр 596, арк. 70 зв. – 71. 

5
 Білоус П. Трансформація середньовічного топосу дороги в паломницькій 

прозі доби бароко... – С. 211. 
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вбачали сенс свого подвижницького шляху не стільки в подоланні 

географічного простору, скільки у відвазі реалізувати ідею дороги, що 

означало для прочанина XVIII ст. на тривалий період відлучитися від дому 

(монастиря), розлучитися з колом близьких людей, свідомо приректи себе на 

випробування фізичного характеру. Пересування паломника в просторі 

матеріалізоване і раціоналізоване, підвладне логічному осмисленню й 

означенню, а «рух у собі» - екзистенційний, орієнтований лише на 

трансцендентну мету – загробне спасіння. На думку Петра Білоуса, топос 

дороги богомольців можна ототожнювати з алегорією духовної дороги, що 

розгортається у кількох планах: 

а) проща, яка згідно з біблійним «комплексом гріховности» людини, 

завжди мотивована (крім того, до «первородного гріха» можуть долучитись 

інші земні гріхи); 

б) зміцнення віри, що відбувається через її випробування 

стражданнями та поневіряннями в дорозі, через зіткнення із чужим 

середовищем, через боротьбу з різноманітними спокусами цього світу; 

в) топос дороги, яка пролягає водночас по горизонталі (до святих 

місць) та дорога по вертикалі (до Бога); 

г) пізнання шляхів Сина Божого, яке з часом еволюціонує у свідомості 

прочанина до пізнання світу (взаємозв’язок священної історії та географії зі 

світськими історією та географією)
1
. 

Початок внутрішнього руху – намір вирушити до богохранимого града 

Києва. Виникав він внаслідок драматичної роздвоєності між усвідомленю 

гріховністю та пристрасним бажанням очиститись від скверни, і в цій 

душевній напрузі у вірян визрівало альтернативне рішення вирушити на 

прощу. Кульмінацією духовного руху, своєрідним катарсисом ставало 

споглядання Києва та вшанування прославлених святинь київських обителей, 

                                                           
1
 Білоус П. Трансформація середньовічного топосу дороги в паломницькій 

прозі доби… – С. 205. 
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що викликало емоційне потрясіння у богомольців. Як рух географічний, так і 

рух духовний, -  мають своє логічне завершення біля київських святинь. 

Темпоральне мислення богомольців засноване на напрузі переживання 

свого часу, який протягом мандрівки до святих місць набуває сенсу спасіння. 

Час прочанина підпорядкований трансцендентній ідеї, а його спрямованість 

двопланова: а) до святих місць; б) до спокути, очищення паломника. Ним 

вимірюється довжина (тривалість) шляху паломника. Цей вимір шляху 

досить приблизний, він – власний вимір паломника, його час руху. Відтак, 

хронотоп паломницької дороги компілює у собі географічні та просторові 

параметри. 

Наталія Яковенко підкреслює, що визначальною рисою руської 

побожності, вихованої на пієтеті перед «простотою» було радісне 

страдництво, здатність із веселим серцем переносити злигодні та 

страждання
1
. Тобто, прочани усвідомлювали, що перед ними лежить 

непростий шлях, який вони неодмінно мають пройти задля спокутування 

гріхів та очищення під час подорожі до Богоспасаємого града Києва. 

Світ для паломника доби бароко детермінований концептом: від дороги 

не можна ухилитися. Тому свою дорогу прочанин сприймає як щось належне 

танеобхідне, що має відбутися за будь-яких обставин. Образ дороги у 

барокову добу виразно реалізується через мотив подорожі й асоціюється зі 

шляхом самопізнання та самовдосконалення. 

Ночували паломники здебільшого у незнайомих людей, які приймали 

мандрівників, обійстя яких розташовувались у населених пунктах, що 

співпадали з маршрутом прочан. Як зазначає І.Снєжкова, прийняти 

паломника, який ішов на поклоніння святиням, вважалось у середовищі 

простих людей добрим вчинком
2
. Тотожну думку висловлює М.Громико: 

богоугодною справою повсюди вважалося прийняття на нічліг богомольців. 

                                                           
1
 Яковенко Н. Паралельний світ / Яковенко Н. – К.: Критика, 2002. – С. 103. 

2
 Снежкова И. Традиции паломничества в Украине… 
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Кожна людина розуміла, що, відмовивши у прийомі мандрівнику-

богомольцю, вона може накликати на себе гнів Божий.
1
 Тому прочан 

приймали повсюди, підтримували їх грошима та харчами, просили 

помолитися за близьких, уважно слухали їхні розмови про ходіння до святих 

місць. Очевидно, надання такого прихистку богомольцям сприймалося як акт 

власного духовного очищення. З іншого боку, прочанські розповіді про 

святині, свідчення про дію чудотворних ікон були чи не основним джерелом 

розповсюдження «живої» інформації й виконували мотивуючу роль для 

звершення паломництва. 

У XVIII ст. по всій території України сформувалася мережа шинків, 

при яких також функціонували постоялі двори
2
. Чимало з них належало до 

володінь православних монастирів. Очевидно, паломники могли зупинятися і 

у таких закладах, адже, окрім сну, вони могли тут поїсти та розпитати 

дорогу. Щоправда, брак джерел залишає такі думки на рівні припущень. 

Більш впевнено можна стверджувати про поширене використання приміщень 

шкіл для ночівлі паломників. У 1745 р. паломник з містечка Паволоч Микола 

Тарасенко розповідав, що він разом із супутником зупинявся у селі Снятин, 

де провів три дні у місцевій школі перед тим, як вирушити до форпосту
3
. 

Надавали прихисток на ніч богомольцям і монастирі, якщо вони траплялися 

на шляху подорожуючих
4
. 

У самому Києві прочани ночували здебільшого при монастирських 

притулках. Приміром, в архівних джерелах є згадки про функціонування у 

XVIII ст. при Києво-Печерській лаврі притулку – «странноприемнномь оть 

                                                           
1
 Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа... – С. 155–156. 

2
 Прыжов И. Г. История кабаков в России в связи с историей русского народа  

/ И. Г. Прыжов. – М.: Наследие, 2009. – 228 с.  

3
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 1315, арк. 3. 

4
 Дневник Якова Марковича. – Том 4: 1735 – 1740 роки. – Київ-Львів, 1913. – 

С. 12. 
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лавры состоящомь доме»
1
, де могли зупинятися богомольці. Йдеться про 

лаврський готель, який був одним із найдавніших громадських закладів 

Києва. Анатолій Макаров підкреслює, що у 1858 р. йому виповнилося 800 

років. Готель складався із чотирьох корпусів і тут могли одержати притулок і 

безкоштовну їжу бідні поклонники
2
. За словами дослідника, богомольці 

також влаштовувались на нічліг на території самої лаври, під відкритим 

небом
3
.  

Практикувалися постої богомольців у міщанських будинках чи 

квартирах. Так, паломники із Стародуба, прийшовши до Києва, жили на 

Подолі у іконописця Максима Федорова
4
. Підданий Троїце-Сергієвої лаври 

Михайло Іванов, прийшовши на богомілля у Київ, проживав у київського 

міщанина Стефана Пожеруна
5
. За це люди подеколи  відпрацьовували у 

господарствах киян: носили їм воду з Дніпра, працювали на городах чи 

просто прислужували господарям.  

Кияни, які поселяли у себе прочан, відрізнялися за соціопрофесійними 

параметрами. Так, 23-річна Меланія Пильщикова, яка прийшла із 

богомольцями у Київ, жила у відставного солдата Семена Запрудника, потім 

у київського канцеляриста Луки Храсимова, потім у «немца» і знову у 

солдата
6
. Селянин Василь Єрофеєв свідчив, що прийшов у Київ на богомілля 

і «проживають в местечку Печерскому вь отставного драгуна»
7
. 35-річна 

Параскева Капустіна, дружина солдата, залишилась у Києві і жила майже три 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 153, арк. 2 зв. 

2
 Макаров А. Київське паломництво... – С. 53. 

3
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5
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роки у подільського міщанина Іллі Пакинського
1
. Монах Олександр із 

Голутвинського монастиря, дійшовши до Києва, стверджував, що першу ніч 

він ночував на Подолі: «имея ночлегь вь Киеве вь нижнем городе на 

Подоле»
2
. Загалом, виходячи із свідчень паломників, вони найчастіше 

залишалися на ночівлю у жителів Подолу. Це логічно виходило із специфіки 

сакрального маршруту прочан у Києві, який починався із вшанування 

святинь Києво-Печерської лаври й завершувався у відвіданням реліквій Софії 

Київської, Михайлівського Золотоверхого монастирів та святинь Києво-

Подолу. Щоправда, біля Печерської лаври розквартировувалися солдати 

київського гарнізону, у помешканнях яких також почасти зупинялись 

паломники. Приміром, у капітана Київського гарнізону Максима Алексєєва у 

вересні 1779 р. упродовж трьох тижнів  проживала прочанка із Сєвська 

Акилина Гаврилівна
3
. Калузький міщанин Олексій Ващенко зупинявся у 

батальйонного солдата Івана поблизу Пустинно-Миколаївського монастиря: 

«… и проживаль близь Николаевского монастыря у салдата баталионного по 

имени Ивана»
4
. 

Заможніші прочани могли собі дозволити ночівлю у орендованих 

квартирах. Так було із секретарем Малоросійської колегії Михайлом Лустою, 

який приїжджав у серпні 1777 р. до Києва на богомілля
5
. За сприятливих 

обставин богомольці проживали у знайомих киян, якщо такі були
6
.  

Зазначимо, що відносини із киянами таких постояльців не завжди були 

хорошими. Іноді виникали конфліктні ситуації, які ми відносимо до 

девіантних. Так, у фонді Київської Губернської канцелярії зберігається ряд 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 6458, арк. 1. 

2
 Там само, спр. 8118, арк. 4. 
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5
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справ кримінального характеру, відкритих по відношенню до людей, які 

прийшли у Київ на богомілля та потрапили у сутички з міщанами, 

здебільшого – через крадіжки їхнього майна чи непристойну поведінку. 

Оскільки такі особи порушили встановлені норми, починалося слідство по 

відношенню до них. Саме ці документи збереглися, їх частка становить 

близько 5% по відношенню до загальної кількості матеріалів про паломників.   

Наведемо кілька прикладів. Жителька Глухова Марія Дмитрівна 

Свистуненко у 1766 р. разом із десятьма жінками прийшла у Київ для 

богомілля
1
. Однак, додому з товариством вона не повернулася, а знайшла у 

Києві підробіток: працювала на будівництві, а взимку – прала. Потім 

прийшла найматися на земельні роботи на Печерську, ночувала у каноніра, у 

якого зі скрині викрала жіночу спідницю, дві сорочки і 1.5 рубля грошей. 

Після цього жінка пішла у Нижнє місто, де напилася горілки і «занималась 

блудодеяниями» із солдатом Стародубського піхотного полку Захаром 

Поповим на квартирі, що стояла в рейтарській слободі. Також Марія 

ночувала в конюшні, де «чинила з Поповим блудодеяние»
2
. 

Інший документ розповідає про покарання батогами прапорщика у 

відставці Спиридона Колєнова та про відправку у Казанську духовну 

консисторію священика Василя Нікіфорова. Вони прийшли у Київ на 

богомілля, зупинилися на квартирі у тещі померлого сержанта Київського 

гарнізону Ширяєва та вкрали гроші у третього постояльця на цій квартирі – 

ніжинського купця. На викрадені гроші чоловіки пішли пити вино у шинок, 

де і були затримані вартовими
3
. 

Траплялися приклади викрадення паломниками церковного майна. Так, 

у червні 1756 р. у Київ на богомілля прийшов 18-річний Іван Сілін із 

Стародуба разом із трьома товаришами. 27 червня чоловік пішов у 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 5372, арк. 2. 

2
 Там само, арк. 2 зв. 

3
 Там само, ф. 59, оп. 1, спр. 5376, арк. 3–8. 
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Михайлівський Золотоверхий монастир і «тамо учинить воровство»: вкрав 

гроші та срібні перстні під час літургії
1
. Для розгляду крадіжки Івана Сіліна 

було затримано і відправлено у Київську полкову канцелярію. Житель міста 

Ромни Наум Гребениченко у 1763 р. прийшов у Київ для богомілля й деякий 

час наймитував у відставного військового канцеляриста Степана 

Киселевського. Також чоловік наймався на роботу при церквах, допомагаючи 

у ремонтних роботах. Під час таких підробітків він придивлявся до 

церковного майна й одного разу викрав у церкві Покрови Пресвятої 

Богородиці гроші з-під вівтаря, шовкову хустку, ірмологіон та Євангеліє
2
.  

Як бачимо поведінка прочан після вшанування святинь подеколи була 

зовсім не благочестивою. Побутові фактори домінували у формуванні 

поведінки людей, яким було складно позбутися гріховних звичок чи 

утриматися від спокуси. Припускаємо, що однією з причин такої дуальної 

поведінки людей була відірваність від звичного колективу, або ж його 

відсутність. Моральні пріоритети у межах групи превалювали над 

побутовими обставинами. Поєднання раціональних та ірраціональних начал 

у мисленні та світобаченні людини бароко, імовірно, виявилося основою 

створення нового, трагічного забарвлення світогляду. Крім того, на думку 

М. Скринника, у персонажа бароко глибоко відчутна суперечність між 

зовнішнім і глибинно внутрішнім. Почасти проявлялась конечна потреба 

жити за подвійними стандартами
3
. Підкреслимо, що у процентному 

співвідношенні такі девіантні випадки значно поступаються тим, коли 

прочани демонстрували гідну поведінку та не потрапляли у схожі казусні 

ситуації з аморальними вчинками. 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 2910, арк. 3. 

2
 Там само, спр. 4773, арк. 5 зв. 

3
 Скринник М. Аксіологічний погляд на світоглядні основи українського 

бароко / М. Скринник // Діалог культур. Святе письмо в українських 

пам’ятках. – К., 1999. Вип. 2. – С. 155–156. 



117 
 

 
 

З іншого боку, прочани самі нерідко ставали жертвами грабіжників у 

Києві. Оскільки найбільше богомольців гуртувалося біля Києво-Печерської 

лаври, то й грабіжники також перебували тут. Почасти злочинці самі були 

паломниками. Так, у червні 1781 р. було затримано паломника із Лохвиці 

Петра Каменецького, який викрав у одного із богомольців вузлик з грошима: 

«… показаль, что вчерашнего дня в церкви у одного незнаемого ему человека 

вытащил с платком денегь осьмнадцать копеекь»
1
. У серпні 1776 р. біля 

Києво-Печерської лаври затримали 47-річного жителя Ніжина Михайла 

Буславського, який також викрадав майно із кишень богомольців: «онь вь 

разныхь людей вь Церкви сь кармановь вынималь деньги и платки, сь темь и 

взяль его подь присмотрь»
2
. Чоловік свідчив, що він прийшов у Київ на 

прощу й залишився для заробітку. Як бачимо, спосіб заробляння грошей не 

співпадав із принципами християнського благочестя. Ці приклади вкотре 

демонструють дуалізм у матеріальних та моральних цінностях барокової 

доби. 

Тривалість перебування прочан у Києві в кожному випадку була 

індивідуалізованою. Однак, наявні джерела дають змогу говорити про період 

від одного тижня до місяця. За словами Олександра Васильєва, небагаті 

прочани отримували в Лаврі безкоштовне житло на 2 тижні
3
. Так само два 

тижні перебував на богоміллі й прочанин із Курського повіту Петро Котов
4
. 

Прочанка із міста Сєвськ, 19-річна Акилина, розповідала, що вона з трьома 

жінками прийшла на богомілля, однак захворіла й через хворобу змушена 

була залишитись у Києві на деякий час. Жінки, із якими вона прийшла, 

перебували в Києві близько тижня: «И по приходе оные женки, побывь вь 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 9952, арк. 2. 

2
 Там само, спр. 8127, арк. 2. 

3
 Васильєв О. Аскетизм як результат паломницької діяльності в Києво-

Печерській лаврі… – С. 85. 

4
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 2329, арк. 3. 
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Киеве с неделю, пошли обратно в Севскь»
1
. Після вшанування лаврських 

реліквій прочани прямували до інших київських святинь. Однак, якщо вони 

зупинялися на постої у міщанських будинках або ж у монастирях, то мусили 

ще відпрацьовувати ночівлю і харчування тут і це подовжувало тривалість 

проживання прочан у Києві. У клопотанні до Київської губернської 

канцелярії паломник з Польщі Григорій Богданов зазначав, що кілька днів він 

знаходився на прислуговуванні у конюшні Києво-Печерської лаври
2
. 

Після прикладання до київських святинь паломники, найчастіше, 

поверталися додому, здійснюючи цим самим останній етап своєї подорожі. 

Повертаючись, паломнику важливо було зберегти у собі благодать, 

просвітлення чи зцілення, набуту під час паломництва, і повернутися 

оновленим, «переродженим». Зворотній шлях паломників був не менш 

складний, ніж дорога до святого місця. Однак, значно зміненим був 

моральний стан богомольців, які осмислювали важливість здійсненого ними 

паломницького подвигу та отримання нового соціокультурного і релігійного 

досвіду. Як зазначає П.Білоус, після завершення свого географічного шляху, 

паломник рівночасно досягає і душевного блаженства, яке настає після 

звільнення від гріхів. Пклонившись святим місцям, освятивши свою душу, 

він здобуває душевний спокій, що є логічним завершенням топосу дороги
3
. 

Прочани ставали носіями інформації про київські святині, поширювали 

інформацію про свою подорож до «богоспасаємого граду Києва», цим самим 

популяризуючи концепт паломництва як релігійного подвигу. 

Чимало паломників, дійшовши до Києва, знемагали фізично та 

морально і залишалися у місті жебракувати або жити у місцевих притулках. 

Зокрема, на вимогу Казенної палати у 1783 р. були зібрані відомості про 

людей, які проживали у притулках-богадільнях Києво-Печерської лаври. 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 128, оп. 59, спр. 9008, арк. 2. 

2
 Там само, оп. 1 малов., спр. 264, арк. 2. 

3
 Білоус П. Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза...  – С. 145. 
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Майже п’ята частина проживаючих там людей вказали, що причиною їхнього 

прибуття до Києва було богомілля
1
. Такі випадки приводили до збільшення 

чисельності жебраків у Києві. Здебільшого слабші люди відставали від гурту, 

з яким мандрували до Києва і намагалися самостійно заробити на прожиття з 

милостині. Привертають увагу випадки, у яких йдеться про богомілля у 

дитячому віці. Причому, у розповідях практично не згадуються батьки дітей, 

лише вказувалось, що вони були привезені у Київ «в малолетстве». 

Очевидно, йдеться про сиріт чи безпритульних дітей. Відтак, паломництво 

ототожнювалося із сподіваннями на можливість прилаштувати таких дітей з 

метою покращення їхньої долі.  

Соціальні проблеми немічних прочан у Києві турбували радника 

Київської губернської канцелярії Василя Флеєрова. Він особисто спілкувався 

із двома хворими жінками з Чернігова та Ніжина, які прийшли у Київ на 

богомілля, але відстали від товариства, знесилилися і прохали хоч краплі 

води та одягу
2
. Кияни підтверджували, що «багато людей, які сюди зайшли, 

захворіли, так бідують і, не маючи жодного пристанища і піклування ні від 

кого, валяючись на ринку біля лавок, передчасно помирають»
3
. У зв’язку з 

цим В. Флеєров наказав монастирям посилити опіку над немічними та 

хворими людьми та дбати, щоб ніхто не знаходився без притулку, особливо у 

нічний час
4
. 

Таким чином, побутові характеристики процесу паломництва до Києва 

у XVIII ст. мали як спільні риси, так і диференціювалися в залежності від 

особистих обставин паломників. Богомольці йшли до Києва здебільшого 

                                                           
1
 ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 614; ф. 59, оп. 1, спр. 2329. 

2
 Протокол Киевской губернской канцелярии о призрении больных и нищих. 

1769 г. // Исторические материалы из Архива киевского губернского 

управления. – К., 1885. – Вып. 8. – С. 208. 

3
 Там само. – С. 209. 

4
 Макаров А. Київське паломництво... – С. 52. 
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пішки, відтворюючи семантику топосу дороги як можливість постраждати 

фізично за свої гріхи. Жителі населених пунктів, які проходили прочани, 

ставилося з повагою до паломників, надаючи їм притулок на ніч, вказуючи 

дорогу та, водночас, просили помолитися за них при київських святинях. У 

Києві богомольці перебували кілька тижнів, вшановуючи різні святині міста. 

Ночували вони як під відкритим небом, так і в оселях киян, почасти 

відпрацьовуючи постій, допомагаючи по господарству міщанам. Інколи 

виникали конфліктні ситуації між киянами та богомольцями на грунті 

побутових справ. Оскільки потоки паломників прямували до Києва 

перманентно, прочани стали органічною соціальною одиницею в суспільній 

структурі Києва XVIII ст., взаємодіючи з різними інституціями міста та з 

пересічними киянами. 

Підсумовуючи інформацію розділу, зазначимо, що серед 

найпоширеніших мотивів до здійснення прощі було прагнення виконати 

обітницю, складену в період хвороби, отримати зцілення, замолити життєві 

гріхи або ж просто поклонитися київським святиням. Остання дія 

сприймалася як богоугодний подвиг у житті православних віруючих. Відтак, 

дбаючи про своє духовне спасіння та бажаючи наблизитись до Царства 

Божого, прочани надавали другорядного значення побутовим чинникам. 

Процес підготовки до подорожі був важливою складовою 

паломницької культури. Не менш важливим питанням при підготовці до 

паломництва був вибір часу подорожі, який, як правило, пов’язувався із 

особистими причинами віруючої людини чи з певним релігійним святом. 

Суспільно-політичні обставини протягом майже всього XVIII ст. не були 

сприятливими для здійснення паломництва. З іншого боку, такі умови дають 

змогу ототожнювати київське паломництво із традиційним богоміллям до 

святинь Близького Сходу. Варто розмежовувати кількість православних 

українців, які хотіли б вирушити на богомілля, та тих, хто мав можливість це 

зробити. Для безпечного проходження шляху до Києва, прочанин повинен 

був отримати дозвіл від свого державця, старшини чи ігумена, а також 
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оформити паспорт. Наступною перешкодою для паломника могли стати 

форпости чи застави, що було неминучим в межах акційного етапу прощі. Як 

бачимо, правовий супровід був важливою складовою культури київського 

паломництва. 

Однак, не слід забувати про сутність паломництва, значне місце в 

якому належало фізичному й моральному очищенню прочанина, перш ніж 

наблизитись до сакральних місць. Відтак, просторовий вимір паломництва 

передбачав подорож у двох територіальних площинах одночасно: 

горизонтальній (фізичне пересування) та вертикальній (як духовне 

сходження паломника до сакрального простору, який знаходився у святих 

місцях). Перешкоди, які одна за іншою мав пройти паломник, ототожнювали 

прощу із повторенням мученицького шляху Ісуса Христа, дорогою спокути 

через добровільні страждання. Київський прочанин XVIII ст., окрім 

випробувань фізичного, економічного, кліматичного, транспортного 

характеру мусив пройти ще й суспільно-правові. Зрештою, усвідомлення 

сакральності і значення паломницького шляху набувало особливого 

емоційного відтінку в момент поклоніння київським святиням. 

Кількісна динаміка паломництва у межах року зростала в теплі місяці 

та знижувалась у холодні. Це можна пояснити тим, що життя людей 

органічно залежало від річного циклу календарної обрядовості, де 

регламентація дій і практик проходила у суворій відповідності з прийнятими 

в народній культурі нормами. Найбільша чисельність прочан у XVIII ст. 

припадає на середину століття, коли відбулося поліпшення соціокультурних 

умов для звершення цієї релігійної мандрівки. З огляду на особистісний 

чинник, практикувалося як індивідуальне, так і колективне паломництво до 

київських святинь. 

У межах народної релігійності київське паломництво XVIII ст. 

трансформувалося і знайшло відображення у таких явищах, як колективне, 

суміжне паломництво та паломництво за посередництвом. Ці форми 

релігійності не мали формального характеру християнського благочестя, 
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натомість слугували благодатними діями, які зміцнювали віру. 

Видозмінилися також уявлення богомольців про форму фізичного 

пересування на шляху до Києва. Традиційні переконання у необхідності 

пішої подорожі, у межах якої відбувалося зміцнення віри через випробування 

стражданнями та поневіряннями в дорозі, не завжди знаходили 

підтвердження у середовищі київських паломників XVIII ст. Частина прочан 

діставалися до Києва за допомогою кінного транспорту. 

 Окрім благочестивої сторони, київське паломництво XVIII ст. 

породжувало негативні явища соціального та морально-етичного характеру, 

такі як збільшення кількості безпритульних, поширення хвороб, конфлікти із 

киянами. Однак, це набувало радше девіаційного забарвлення (на рівні 5-20% 

від загальної кількості прочан) та стимулювало київську владу разом із 

церковними інституціями до поліпшення побутових умов для паломників на 

час їх перебування у місті. 

У процесі пересування богомольців до Київської святині відбувалося 

очищення віруючих (поряд з постом, омовіннням). Прагнення брати участь у 

сакральних діях у паломників особливо посилювалося по мірі наближення до 

святині. Відтак, сакральна дорога усвідомлювалася у двох моментах: при 

вирушенні на паломництво і на момент перебування в Києві. Кульмінацією 

паломницької подорожі була зустріч із святинею у сакральному місці і 

процес прикладання та молитви при святині. Для віруючої людини 

паломництво було сокровенною можливістю взаємодії із священним, 

сакральним. Хоча, безумовно, думки про богомілля в межах Єрусалиму 

російського полегшували фізичні перешкоди, які виникали на шляху 

богомольців. Відсторонення від земних турбот характеризувалося 

зануренням у внутрішній, духовний світ прочан, що завершувалося 

духовною трансформацією на особистісному рівні. 
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РОЗДІЛ 3 

ПАЛОМНИЦТВО СВІТСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ДУХОВЕНСТВА 

ДО КИЇВСЬКИХ СВЯТИНЬ  

 

У цьому розділі ми спробуємо з’ясувати особливості паломництва до 

київських обителей (використовуючи відомості їхніх поменників) серед 

світського населення та духовенства, що, відповідно дасть нам змогу виявити 

рівень популярності паломництва у конкретному становому середовищі. У 

якості джерельної бази для даного розділу ми використали синодики п’яти 

київських монастирів: Києво-Печерської лаври, Пустинно-Миколаївського, 

Михайлівського, Межигірського та Софійського монастирів. Дані цих 

джерел є достатньо репрезентативними та підлягають компаративному 

аналізу, оскільки належать до спільного хронологічного періоду та містять у 

середньому однакову кількість записаних родів.  

У цьому розділі виокремлюємо наступні завдання: проаналізувати 

інформацію у синодиках, яка має відношення до заявленої  проблематики; 

розкрити соціопрофесійні характеристики київських паломників; дослідити 

географічні аспекти здійснення паломництва; визначити статеве та вікове 

співвідношення світських прочан; проаналізувати тенденції щодо 

матеріальних пожертв паломників.  Це допоможе нам говорити про 

особливості здійснення світського паломництва, що були характерні для 

XVIII ст. Духівництво як суб’єкт внутрішнього паломництва досі не 

вивчалося в українському науковому середовищі. У зв’язку з цим вважаємо 

за доцільне охарактеризувати основні аспекти означеної проблематики, 

окрема в межах розділу важливо проаналізувати суспільні уявлення XVIII ст. 

щодо чернецтва поза межами монастирів та охарактеризувати особливості 

паломництва чорного духівництва (монахів та монахинь) та білого 

священства. 
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3.1. Соціопрофесійні характеристики світських паломників  

до Києва у XVIII ст. 

Більшість світських родів віруючих записані у синодиках у частинах, 

що мають умовну назву «Поминання мирських»
1
. Паломники до київських 

монастирів були представниками різних соціальних станів: дворяни, міщани, 

козацтво, селяни. Щодо кількісного показника, то упорядники поменників 

зафіксували соціальний стан прочан  приблизно у 60 % випадків від загальної 

кількості світських паломників. Варто зробити певне уточнення щодо 

селянства, оскільки прямих вказівок на їхній соціальний стан у чотирьох із 

п’яти синодиків практично немає, або ж вони трапляються вкрай рідко. 

Виняток становить Межигірський синодик, у якому упорядники створили 

окрему рубрику «Поминание людей посполитых»
2
. Звісно, це не означає, що 

селяни не здійснювали прощу до київських святинь. Можна припустити, що 

саме селяни (та міщани, про що мова йтиме нижче) були записані у тих 

випадках, коли в заголовку родових записів не вказувалась інформація ні про 

заняття, ні про суспільний статус прочан. У такому разі це загальна 

особливість ведення поменників при монастирях у досліджуваний нами 

історичний проміжок часу. 

Крім того, у монастирських поменниках  (Слупському, Софійському, 

Лаврському – Воздвиженської церкви) також нечасто можна знайти випадки 

записів міщанських родів. Звісно, у географічному плані згадується велика 

кількість міст, однак далеко не у кожному випадку можна зустріти уточнення 

«родь мещанина». Можливо, для упорядників просто не було потреби 

конкретизації соціального стану у письмові формі. Приміром, якщо є запис 

типу «родь Лукіана Казиченка з Києва»
3
, «родь Сави Раченка з Ніжина»

4
, то 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 88 – 237 зв. 

2
 Там само, ф. 312, спр. 375/374 с, арк. 402–438. 

3
 Там само, ф. 1, спр. 1789, арк. 161. 

4
 Там само, арк. 167 зв. 
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одразу варто розуміти їхню приналежність до міщанського стану. Однак, 

інколи зустрічаються випадки, коли в родовому записі зазначається 

соціальний стан («родь Ісака Григорійовича Черицевича, міщанина 

Стародубського »
1
, «родь Яреми – міщанина Канівського»

2
, «родь Максима 

Самойловича Рубана – міщанина київського»
3
). Такий дуалізм був 

традиційним явищем при веденні київських поменників, коли поряд із 

географічним принципом міг підкреслюватись ще й стан паломника. 

Ймовірно, у момент фіксування заголовків родових записів деякі 

паломники, повідомляючи інформацію про себе, називали ще й свій 

соціальний статус, а інші ж не вважали це за необхідне. Ця тенденція, однак, 

не зберігається у випадках з церковними (не монастирськими) синодиками. 

Так, у поминальній книзі церкви Преображення Господнього інформація 

щодо міщанства вказується постійно («род Григорія Бережецкого, мещаніна 

киевского»
4
, «род киевского мещанина Якова Федоровича Зимовича»

5
), хоча, 

здавалося б, очевидною є географія приходу сюди віруючих – більшість були 

місцевими. Але, як бачимо, у церквах не бажали спрощувати інформацію про 

людей. Подібна ситуація із записуванням міщан спостерігається і в 

поменнику Глухівської Миколаївської церкви: «род Івана Кулажи, мещанина 

Глуховского»
6
, «род Яроша, мещанина глуховского»

7
. У церквах поминали 

прихожан. Тому такі записи у поменниках підкреслювали закономірність 

вписування самих осіб як міщан, а не чужих, і як приклад для їхніх родин у 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 145 зв. 

2
 Там само, арк. 150 зв. 

3
 Там само, арк. 155 зв. 

4
 Там само, ф. 1, спр. 5515, арк. 15. 

5
 Там само, арк. 39 зв. 

6
 Там само, ф. 1, спр. 7514, арк. 9. 

7
 Там само, арк. 17. 
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майбутньому. У монастирях же переважна частина богомольців були 

прийшлими. 

Значно частіше, порівняно з категорією міщан, у синодиках київських 

монастирів, знаходимо при родових записах слово «житель»: «родь Андрія – 

жителя з Полтави»
1
, «родь Антона Науменка – жителя київського»

2
. Тобто, в 

такому разі паломники фіксувались просто як представники того чи іншого 

населеного пункту – нарівні з іншими богомольцями, коли дописувань щодо 

станів не було взагалі (а таких найбільше): «родь Стефана Глухого з 

Глухова»
3
, «родь Корнія Микитова з Москви»

4
, «родь Івана Рахтина із 

Смоленська»
5
. Відповідно, це засвідчувало рівність усіх людей перед Богом. 

Якщо повернутись до церковно-приходських поменників, то у них 

записів на кшталт наведених вище, як у випадку Слупської обителі, - немає 

взагалі. Тобто, обов’язково наявне слово «мещанин», або ж «житель»: «род 

Івана Бирука, жителя киевского»
6
 (церква Преображення Господнього), 

«родь Исидора Сванка, жителя Глуховского»
7
, «родь Ринихи, жительки 

Глуховской»
8
 (поменник Миколаївської церкви у Глухові). До того ж, тут 

загалом випадків, коли не вказувалась додаткова інформація про мирян (це 

може бути ще й вид діяльності), практично немає. 

Соціопрофесійні характеристики київських прочан можна 

прослідкувати у діаграмах, поданих нижче. Ми систематизували записи, у 

яких деталізувалась інформація щодо професії паломників. Зазначимо, що 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 155. 

2
 Там само, арк. 160. 

3
 Там само, ф. 1, спр. 1789, арк. 151 зв. 

4
 Там само, арк. 204 зв. 

5
 Там само, арк. 232. 

6
 Там само, ф. 1, спр. 5515, арк. 33. 

7
 Там само, спр. 7514, арк. 15. 

8
 Там само, арк. 18. 
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упорядники практикували записування занять паломників у тому випадку, 

коли прочани спеціалізувались на конкретному виді зайнятості. Оскільки для 

розкриття означеної тематики ми використовуємо п’ять київських синодиків 

XVIII ст., то й діаграм буде відповідна кількість. Показники кожної з них 

залучатимемо до аналітичних міркувань у подальшому тексті. 

 

 

Рис. 3.1 

Досить популярними святині Пустинно-Миколаївського монастиря 

були серед ремісничого населення. Так, паломництво до обителі Святого 

Миколи здійснювали теслі, ткачі, капелюшники, млинарі та ін. Представники 

таких же занять приходили вшановувати святині і до Софійського монастиря,  
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і до Києво-Печерської Лаври: «родь Матфея, слюсара з Олишевки»
1
, «родь 

Івановь ткачовь с Рогачина»
2
. Більш впевнено можна говорити про 

популярність культу Святого Миколая серед людей, що були кравцями: «род 

Ємеліана Івановича, щвеца з Кієва»
3
, «родь Андрея шевця… из Бершади»

4
. 

Ця ж тенденція підтверджується й у поменнику ще одного місця, де 

вшановувався культ святого – Миколаївської церкви Глухова, де також 

записані випадки приходу шевців: «А се род Р. Бж. Івана, шевця, мещанина 

Глуховского»
5
, «род Єфима Микитовича, знатна шевца»

6
. Натомість, у 

синодику Софії Київської не записані представники цього заняття, хоча в 

монастирі і була чудотворна ікона Миколи Мокрого. З іншого боку, виходячи 

з відомостей цих поминальних книг, можна говорити, що святині Софійської 

обителі більше мали духовну потребу вшановувати прочани, які займались 

ковальською справою: «род Гавриила, кузнеца»
7
 , «род Григорія, коваля 

Кролевецького»
8
. У ковальському середовищі користувався популярністю і 

Межигірський монастир, адже 20% конкретизованих записів належать 

представникам цього заняття: «Р. пана Іоанна Полувинского, коваля 

Переяславского»
9
, «Р. Гавриила, коваля изь Черкас и жени его Анни»

10
. Ці 

приклади відносимо до традиційного паломництва, у межах якого прочани 

прагнули вшанувати якомога більше православних київських святинь. 

                                                           
1
 НКПІКЗ. – КПЛ, кн. 2080, арк. 166 зв. 

2
 НКПІКЗ. – КПЛ, кн. 2080, арк. 101. 

3
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 Там само, арк. 212. 
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7
 Поменник Софії Київської..., арк. 221. 

8
 Там само, арк. 250. 
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 ІР НБУВ, ф. 312, спр. 375/374 с., арк. 271 зв. 
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У синодику Слупської обителі немає випадків, коли родові поминальні 

записи були б здійснені за рибалками, хоча відомо, що Святий Миколай був 

їхнім покровителем. Але тут можна говорити, що вони у досліджуваний 

період взагалі рідко здійснювали прощу. Принаймі, такі висновки виникають, 

виходячи з відомостей переглянутих нами поменників XVIII ст. Зокрема, 

була віднайдена єдина згадка у синодику Воздвиженської церкви Києво-

Печерської Лаври: «родь Яска, рибалки с Кієва»
1
, а також у географічній 

рубриці лаврського поменника при храмі Пр. Сергія знаходимо «Родь 

Феодора рибалки»
2
.  Інше родове поминання рибалки зафіксоване у синодику 

Михайлівського Золотоверхого монастиря: «родь киевского рибалки 

Иоанна»
3
. 

 

Рис. 3.2 

Детальніше розглянувши прояви релігійності рибальського цеху, ми 

бачимо, що у XVIII ст. вона носила характер традиційності й знаходила місце 

для Миколаївського культу, щоправда, в іншій формі. Так, існували окремі 

свята, коли цехові рибалки збиралися разом. На Великдень братія сходилася 

в цеховій хаті похристосуватися. На святу Неділю купували клечання й 

                                                           
1
 НКПІКЗ – КПЛ, кн. 2080, арк. 194 зв. 

2
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 5410, арк. 228 зв. 

3
 Там само, ф. 307, спр. 538п/1744, арк. 147 зв. 
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трави, щоб прибрати цехову горницю. 9-го травня, на Миколи Доброго, 

приходив священик з хрестом. Про душі померлих братів своїх цех дуже 

клопотався, це була головна основа, на якій підтримувався зв’язок з релігією 

та церквою, часто поминання набувало вираження у формі щедрих 

поминальних обідів для братії. Ще, крім цього, цех мав свій синодик у якійсь 

церкві, до якого купувалися свічки й при ньому поминалася братія, коли це 

належало за церковним ритуалом. Остання обставина дає нам змогу 

пояснити, чому з-поміж переглянутих нами поменників практично жоден не 

містить великої кількості  родових поминань рибалок. Очевидно, головний 

синодик рибальського цеху (а цех у XVIII ст. був досить розвиненим) 

знаходився в одній із київських церков, однак він наразі не віднайдений. 

Привертає увагу те, що найбільша кількість паломників однакового 

заняття до Слупського монастиря була представлена крамарями та купцями. 

Приходили вони з різноманітних населених пунктів: «род Івана, крамара з 

Черкас»
1
, «род Гордия, крамара, жителя Киевского»

2
, «родь Герасима, 

крамара Козелецкого, 1750 годь»
3
, «родь Мини Андреєвича Севастіанова, 

купца Воронежскаго, 1762 годь»
4
 і т. д. Софійська обитель також була 

шанованою купцями («род Даниила, купца Калужского, 1768»
5
, «р. Павла 

Федоровича Чоботарева, купца изь Херсона»
6
), однак значно менше – 

крамарями. Це ж саме спостерігається і в синодику церкви Різдва Святої 

Богородиці при Києво-Печерській Лаврі (тобто, більше купців): «род Осаки 

Иванова, купца з Дону»
7
, «род купца Нарачевского Тимофея»

1
. 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. І, спр. 1789, арк. 139 зв.  

2
 Там само, арк. 213 зв. 

3
 Там само, арк. 216 зв. 

4
 Там само, арк. 228. 

5
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Рис. 3.3 

Своєрідна ситуація спостерігається й із паломниками-купцями. З 

діаграм видно, що відсоток записаних у синодики купців у більшості 

синодиків помітно переважає над представниками інших занять. Зокрема, це 

стосується Пустинно-Миколаївського монастиря (понад 15% від загальної 

кількості зафіксованих професій), Софійського монастиря (16%), Києво-

Печерської лаври (20 %). Трохи менше таких записів у Михайлівському 

синодику (7%). Привертає увагу географічна строкатість купецтва: «родь 

Геогрія, купца з Новопавлова»
2
, «родь Феодора Івановича, купца Курского»

1
, 

                                                                                                                                                                                           
1
 Там само, арк. 112 зв. 

2
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 5410, арк. 343 зв. 
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«родь Петра Вавилова, купца Брянского»
2
, «родь купца Воронежского 

Макарія Борисова»
3
, «Родь купца Санкт Петербурскаго Петра Яковлєва»

4
, 

«Родь Павла. Купца іс Харкова»
5
, «Родь Алєксєя Андрєєвича Орлова. 

Рижскаго купца. 1772 года, авг. 24 дня»
6
 (Див. Додаток Б). 

 

Рис. 3.4 

Щодо купців, то умови для їхнього паломництва створювались, 

виходячи навіть із особливостей професії, що передбачало подорожі з метою 

участі в ярмарках, торгах тощо. Автор «Маловідомого опису Києва першої 

чверті XVIII ст.» розповідає про такі важливі компоненти торгівельного 

                                                                                                                                                                                           
1
 Там само, арк. 346 зв. 

2
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 5410, арк. 348. 

3
 Там само, арк. 352. 

4
 Поменник Софії Київської..., арк. 210. 

5
 Там само, арк. 240 зв. 

6
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життя міста, як ярмарки. Так, «В Киеве на Подоле бывают ярмарки: в неделю 

первую Великого поста, другая Сеньтября 8, третья у Пустыннаго монастиря 

мая 9 дня, на которые ярмарки приезжают торговать из Малороссийских 

городов и из Польской границы»
1
. Власне, паломниками у традиційному 

розумінні цього слова купців назвати складно. Представників цієї 

соціопрофесійної групи ми відносимо до віруючих, що здійснювали 

«суміжне паломництво». Професійний шлях купців у більшості випадків 

лежав через Київ. Навіть якщо вони не брали участі у київських торгах і 

ярмарках, а їхали торгувати за кордон, вони повинні були з’явитися до 

Київської Губернської Канцелярії й подати заяву про отримання дозволу на 

виїзд за кордон. Крім того, урядові особи ревізували, які саме товари вивозив 

купець, а також фіксували інформацію про фурманів і челядників, які були з 

купцями
2
. Зважаючи на те, що купецька справа у багатьох відношеннях 

межувала із ризиком та перешкодами, у них виникала потреба у духовному 

заступництві. Через це записи до синодиків, які практикували поминання 

живих людей були популярними серед купецтва. Відтак, перебуваючи у 

Києві, купці поєднували побутові справи із вшановуванням київських 

святинь. В основі такої поведінки лежало не так прагнення до досягнення 

Царства Божого, як віра у сприятливий перебіг життєвих справ, що можна 

інтерпретувати як особливість народної релігійності XVIII ст. 

Анатолій Макаров наголошує на першочерговості духовних цінностей 

міщан доби бароко. Характеризуючи портрети київських купців Петра 

Балабухи та Івана Гудими, дослідник звертає увагу на відсутність ознак 

розкоші на цих зображеннях. Натомість, помітними є ознаки побожності 

купців: у лівій руці обидва тримають Євангеліє чи молитовник, причому 

створюється враження, що людина тільки-но читала молитви, але 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 10, спр. 18006, арк. 11. 

2
 Тищенко М. Нариси з історії зовнішньої торгівлі України в XVIII ст... – 

С. 13–14. 
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замислилася, згорнула книгу, аби за хвилину повернутися до неї. Все 

говорить про те, що головне у житті портретованих – релігія, духовні справи.  

І якщо їм доводиться відволікатися до світських справ, то все одно в будь-яку 

хвилину вони готові повернутися до Святого письма, заглибитися у 

божественні думки
1
. Відтак, виявляється закономірною і співзвучною 

ментальності своєї доби кількісна наповненість київських синодиків 

записами купців. 

Окремо слід звернути увагу й на козацтво, представники якого 

особливо часто вшановували київські святині у XVIII ст. Особливо 

поширеним у середовищі козацтва також був культ Святого Миколая 

Мирлікійського. Так, вирушаючи на битву з ворогом, січовики молилися 

угоднику Божому, брали його ікону в далеку небезпечну дорогу
2
. Досить 

яскраво це простежується і на аркушах поменника Слупської обителі.  

У XVIII ст. перед козацтвом виникали численні перешкоди побутового 

характеру. Так, козаки могли здійснювати паломництва під час перемир’я з 

татарами, які тривали переважно з липня до жовтня. Після зруйнування Січі в 

1708 р. проти присутності запорожців у Гетьманщині стали діяти численні 

заборонні накази (1709, 1715, 1716 рр.). Але, незважаючи на штучні перепони 

(окрім заборонних наказів – ще й будівництво містечок і застав на кордонах 

Гетьманщини), запорожці продовжували приїжджати в українські міста у 

справах і, відповідно, на богомілля в «богоспасаємий град Київ»
3
. 

Прямуючи до Києва, запорожці часів Нової Січі проходили 

рештаменти й застави, про що робилися відповідні відмітки у їхніх 

паспортах. Мандрівки ускладнювалися епідеміями чуми, які траплялися 

майже щороку. До того ж, у багатьох випадках поїхати до Києва могли 

                                                           
1
 Макаров А.М. Світло українського барокко... – С. 28. 

2
 Утішитель зажурених Святий Миколай: житіє, чудеса давні і сучасні. – 

Тернопіль. – 1998. – С. 30–31.  

3
 Кузьмук О. «Козацьке благочестя»… – С. 148–149. 
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дозволити собі лише добре забезпечені запорожці – колишні кошові, судді, 

писарі і т.д. Бідніші низовики вирушали на богомілля до найближчих 

монастирів, зокрема самарського Миколаївського та Нехворощанського 

Успенського
1
. 

Характерною ознакою є вшановування «простим» запорозьким, 

низовим козацтвом переважно миколаївських святинь у Києві. Богомольців-

козаків можна поділити на дві групи: перша – коли, отримавши паспорти, 

вони самі могли приходити до Києва, друга – коли вони не здійснювали 

безпосереднього вшановування святинь, а просили іншу особу записати їхні 

імена у синодики. Таку практику можна пояснити й паломництвом за 

посередництвом. Як уже йшлося у Розділі 2, цей спосіб паломництва був 

поширеним у XVIII ст. Відтак, знаючи про підготовку кількох козаків до 

подорожі у Київ на прощу, побратими просили помолитися за них при 

київських святинях. Виконуючи це прохання, прочани записували імена 

козаків-побратимів у синодики разом із своїми. 

Загалом створюється враження, що прості низові козаки об’єктом для 

відвідання обирали здебільшого Пустинно-Миколаївський монастир з-поміж 

київських святинь. Адже синодик церкви Різдва Пресвятої Богородиці 

містить лише чотири випадки їх приходу: «род запорожца Тихона»
2
, «род 

Тимофея, козака запорожского»
3
, «род козаков Дмитра Носенка та Василя 

Рудого»
4
. Всього кілька записів родів запорожців і у поменнику церкви 

Воздвиження Хреста
5
 та у Софійському: «род козака Переволочанского 

Симеона Денбаса»
6
, «род Ємеліана, запорожца»

1
 «род Івана Бєліцького, 
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козака»
2
. Щоправда, практично в усіх випадках дещо більше родів, порівняно 

із запорозькими, до поминальних книг уписано донських козаків. А от 

Слупську обитель більше вшановували низові запорізькі козаки (вони 

представляли різні адміністративно-територіальні одиниці), хоча й донських 

козаків приходило теж немало (див. Додаток Б). 

Дещо інші тенденції проявляються по відношенню до козацької 

старшини. Зокрема, чисельність сотників у всіх поменниках у середньому 

однакова – 7-9%. Так, у синодику Пустинно-Миколаївського монастиря є 

одинадцять випадків родових поминальних записів, здійснених за сотниками 

(«родь Феодора Герасимовича з Сумовь, сотника Лебединского»
3
, «род его 

милости пана сотника Иченского Стороженка»
4
 та ін.), по двоє – обозних та 

суддів; також є «род Его милости пана Василіа Кириловича, есаула 

полкового Гадяцкого»
5
, «род господина Василія, Кошевого Сечи 

Запорожской куреня Менського, 1753 годь»
6
.  

Трохи менша кількість родових поминань обозних, проте також у 

середньому однакова для київських синодиків (3-4%). Приміром, «Родь 

Іакова Барановского обозного полку Киевского»
7
, «родь Тимофея, обозного 

полку Ахтирского»
8
, «родь Васілія Лукиянова, обозного Сумского полку»

9
.  

У Миколаївському синодику є записи родів й полковників, наприклад: 

Іван Черняк (Полтавський полк), Григорій Іваненко, Ігнатій Галаган (полк 
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 Там само, арк. 235. 

2
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Прилуцький) та Матфей Борухович (Гадяцький полк)
1
. Високим є відсоток 

родових записів полковників і у інших синодиках: 21% - у Михайлівському, 

19% - у софійському, 10% - у лаврському (див. Додаток Б). Частина із цих 

записів належить до кінця XVII ст. і вони переписувалася у нові синодики, 

що засвідчує шанобливе ставлення монастирської братії до козацької еліти 

Гетьманщини від якої, між іншим, було отримано чималий розмір 

матеріальної пожертви за запис у синодик. Крім того, представники 

козацької верхівки були відомими меценатами й опікувалися київськими 

монастирями, й цим сформували до себе шанобливе ставлення з боку 

насельників київських обителей. 

Переписаним із попереднього поменника у Пустинно-Миколаївському 

монастирі є запис такого змісту: «род ясновельможного его милости пана 

Івана Самойловича, гетьмана Войска их Царского величества»
2
. Тобто, як 

бачимо, один гетьман здійснював вшановування Святого Миколая у 

Слупському монастирі й побажав залишити поминання у синодику. 

Привертає увагу наступний випадок у Михайлівському поменнику: «Родь 

пана Андрея Павловского, жителя Сосницкого, дворяніна Іоана Мазепи. 

Гетьмана Войска Запорозкого. Року 1700, мца октября 4»
3
. У цьому 

поминанні зафіксоване лише одне ім’я: «Помяни Господи душа Рабь своїх: 

Андрея» (див. Додаток А.2). У жодному із київських синодиків немає 

поминань гетьмана Івана Мазепи. Навіть якщо вони й були, то після 

оголошення анафеми гетьману ці записи були вилучені. Тут йдеться про 

когось із оточення Мазепи, хто побажав сформулювати заголовок 

оригінальним способом. Відтак, всупереч суворій анафемі по відношенню до 

Івана Мазепи, його ім’я все-таки залишилось у книзі для вічних поминань. 
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Цікава ситуація спостерігається відносно Софії Київської. Сюди, 

зокрема, приходила вшанувати святині значно більша кількість козацької 

старшини, ніж до Миколо-Пустинного монастиря. Це стосується як сотників 

(«род сотника Опошнянского Васілія Кіріллова»
1
 і т. д.), полковників («род 

полковника Михаила Бороновича Гадяцкого»
2
, «род Михаила Матлашевича, 

полковника Стародубского»
3
), так і суддів (полкових та генеральних – Іван 

Домонтович, Андрей Якубович, Михайло Вуякевич, Василій Велецький, 

Василій Гуменський
4
 та ін.), обозних (також – полкових та генеральних), 

осавулів. Причому, для цих старшинських родів у поменнику записувачами 

відведене спеціальне місце, де записані майже виключно їхні роди
5
 . Більш 

того, дана частина навіть умовно систематизована конкретно за урядами 

старшини. Зокрема, спершу (із аркуша 166 зв.) знаходяться родові записи 

близько двадцяти полковників, потім – дещо змішана частина, де наявні роди 

кошового, генеральних та полкових суддів, обозних та осавулів, потім, 

починаючи з аркуша 206 зв. зафіксовані на вічне поминання імена родичів 

сотників. Це ще раз нам дозволяє стверджувати, що не можна впевнено 

судити про ігнорування духовенством значення козацтва, тим більше 

старшинської його частини у синодиках. 

Постає запитання: чому ж Софійська обитель не користувалась такою 

популярністю, як Миколаївська серед більшої частини простого козацтва, і 

навпаки – чим мотивувалась більшість козацької старшини, надаючи 

перевагу молитвам Софії Київської за спасіння душ своїх та родичів? Щодо 

низових козаків, то їхні духовні потреби вшанувати культ Святого Миколи є 

зрозумілими, через що саме його обитель вони обирали. Для генеральної 
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 Поменник Софії Київської…, арк. 207. 

2
 Там само, арк. 167. 

3
 Там само, арк. 168 зв. 

4
 Там само, арк. 184 зв. – 187 зв. 

5
 Там само, арк. 166 зв. – 210. 
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старшини мав значення  кафедральний статус Софії Київської, важливою 

була й присутність тут митрополита. Адже представники козацької старшини 

були зобов’язані бути присутніми на митрополичих службах. 

Паломництво козаків як вираження народної релігійності 

забезпечувало збереження постійної приналежності козацтва до 

загальнонаціональної культури Гетьманщини у XVIII ст. Паломництво 

давало можливість козацтву знаходити опору в національній історії, 

підтримувало зв’язок із загальнонародним життям незалежно від конкретно 

історичних умов чи географічного знаходження козацтва як локального 

соціуму (адже відомо, що в означений період територіальна локалізація 

козаків не була одноманітною, йдеться про Січі)
1
. 

                                                           
1
 Шульга Я. Соціопрофесійні параметри прочанства до київських 

православних святинь у XVIII ст. / Я. Шульга // Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. – Серія: Історія. – 2014. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 19. 
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Рис. 3.5 

Не варто залишати поза увагою і той факт, що захист православ’я 

проти утисків католицької Речі Посполитої був для козаків однією із 

домінуючих цілей попереднього століття, періоду національно-визвольних 

змагань. Відтак, молитви перед київськими святинями у XVIII ст. 

відображали релігійні інтенції козаків, здійснюючи чималий внесок у 

формування самоідентичності цієї суспільної верстви. Логічною є показова 

релігійність козацької еліти, яка ще кілька десятиліть тому очолювала 

збройне змагання за вихід із старої політичної системи та створення 
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самостійної держави. Козацька старшина вбачала у київському православ’ї ту 

опору, яка стане домінуючою у релігійному житті Гетьманщини. У зв’язку з 

цим у барокову добу особливої популярності набула меценатська діяльність з 

боку козацької старшини по відношенню до православних храмів Києва та 

інших міст. Крім того, у XVIII ст. козацька старшина та українські гетьмани 

нерідко надсилали коштовні пожертви до храму Гробу Господнього у 

Єрусалимі (І. Мазепа, П. Калнишевський та інші), а окремі козаки навіть 

вирушали у паломництва до Святої Землі
1
. А це, у свою чергу, також 

формувало поважне ставлення до православ’я у середовищі козацтва. 

Також можна говорити про те, що шанування київських святинь було 

популярним і серед різних військових чинів. Це, зокрема, як прості солдати: 

«родь Івана Лубова, салдата, 1730 годь»
2
, «род салдата Климентия, полку 

Новгородского, 8-й роты, 1739 г.»
3
,  так і такі, що належали до вищих 

військових чинів (див. рис. 1-5). Практично однакова кількість військових 

записували родові імена до всіх монастирських поменників.  

Крім того, паломництво до київських святинь здійснювали люди, що 

займали різні адміністративні уряди: це були війти, судді, канцеляристи тощо 

(див. рис. 1-5). Такі випадки були характерними для всіх поминальних книг: 

«родь пана Симеона Волковіча, войта слуцкого»
4
, «род Авдія, бурмистра з 

Козельца»
5
, «род Даниіла Полоцькаго, війта кієвскаго»

1
, «род Ивана Зименка, 

                                                           
1
 Шумило С. Уявлення про Київ як «другий Єрусалим» в церковно-

суспільній думці Русі-України. Частина ІІ [Електронний ресурс] / 

С. Шумило. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/history/22623-

uyavlennya-pro-kiyiv-yak-drugij-yerusalim-v-cerkovno-suspilnij-dumci-rusi-

ukrayini-chastina-ii.html 

2
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 77 зв. 

3
 Там само, арк. 185 зв. 

4
 НКПІКЗ. – КПЛ, кн. 2080, арк. 96. 

5
 Поменник Софії Київської…, арк. 236 зв. 
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бурмистра Киевскаго»
2
, «родь Герасима Тимофеевича, войта  Глуховского»

3
. 

Тобто, можна говорити про певну традиційну частку чиновництва серед усіх 

богомольців до київських (і не тільки, адже це є характерним, приміром, і для 

глухівської Миколаївської церкви) монастирів і церков. Відтак, цю 

тенденцію екстраполюємо на практику внутрішнього паломництва у 

Гетьманщині у XVIII ст. 

Родові поминальні записи представників вищих соціальних станів 

мають ще одну особливість. Так, самі імена родичів, яких хотів записати 

жертводавець, розміщені у двох  частинах, що мали назви: «О здравии» та «О 

умерших» (приміром, це роди генерального обозного Василя Борковського
4
, 

полтавського полковника Івана Черняка
5
), або ж «Живые» і «Усопшие» («род 

всечетной госпожи Порфиріи полковниковой бывшой Изюмской»
6
). Тобто, 

окремо записані імена живих родичів і окремо – померлих. Це зустрічається 

у всіх поменниках, однак, знов-таки, переважно за родами заможних, відомих 

людей. Швидше за все, така особливість пов’язана з родовою пам’яттю, яка 

традиційно є більш шанованою у шляхетських родинах. Адже інших 

поминальних записах імена померлих і живих родичів записані без поділу на 

такі «підрозділи». Роль тут могла відігравати й величина вкладу за внесення 

роду до поменника. 

Як уже зазначалося вище, у більшості київських синодиків записи 

родів селян є доволі лаконічними з огляду на їхню незначну чисельність, а в 

деяких синодиках ці записи відсутні взагалі (як, приміром, у поменнику 

Пустинно-Миколаївського монастиря). Варто наголосити, що йдеться про 

                                                                                                                                                                                           
1
 Поменник Софії Київської..., арк. 208. 

2
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 5515, арк. 31 зв. 

3
 Там само, спр. 7514, арк. 4 зв. 

4
 Там само, спр. 1789, арк. 189. 

5
 Там само, арк. 188. 

6
 Там само, арк. 192. 



143 
 

 
 

відсутність прямих означень «селянин», «посполитий». Виняток становить 

поменник Межигірського монастиря, у якому для селян створений окремий 

розділ «Поминание людей посполитих»
1
 (див. Додаток А.3). Зауважимо, що 

культура ведення поменника у Межигірському монастирі передбачала суворе 

дотримання розподілу богомольців за соціальними категоріями, про що 

йдеться у передмові до синодика.  Для того, щоб записи усіх паломників 

були внесені до правильних рубрик, у книзі залишали чимало чистих 

аркушів, які здебільшого так і не заповнили. Це свідчить про ставлення 

монастирської братії до соціальної приналежності прочан та до внутрішніх 

правил ведення синодика. Однак, перелік імен, записаних до рубрики 

посполитих у цьому поменнику також подається без жодної супровідної 

інформації про паломників. Відсутність географічних та соціопрофесійних 

уточнень щодо поспільства у Межигірському синодику підтверджує нашу 

думку про те, що аналогічні записи у решті київських синодиків стосувалися 

селян. Відтак, ці дані вважаємо репрезентативними для розкриття нашої 

проблематики. 

Поминання поспільства у більшості випадків були колективними, що 

пов’язано із груповим способом паломництва. У такому поминанні могло 

нараховуватись до 30 імен. У джерелі їх легко ідентифікувати за допомогою 

позначок, які робилися на полях над населеним пунктом, з якого приходив 

прочанин. Такі ж позначки робилися навпроти над іменами, яких стосувалася 

інформація. Це своєрідна знакова система, яку можна декодувати. Приміром: 

«З Димера. Омелиана, Марию, Стефана, Антипа, Іакова, Семиона, 

Євфросинію, Татіану, Феодора, Михаила, Максима, Авдотію, Диомида, 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 312, спр. 375/374 с., арк. 402–438. 
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Фирса»
1
, «Параскевію, Стефана с Петровець»

2
, ««Георгія, Антонія, Меланію 

з Басані»
3
. 

 Відповідно до статистичних відомостей синодиків київських 

монастирів, 25 - 30% паломників до київських святинь займало селянство, 

яке у джерелах зафіксоване під термінами «поспільство», «монастирські 

селяни» тощо. Більшість із них приходили  із наближених до Києва 

територій. Здебільшого селяни не вирушали на прощу поодинці, що також 

підтверджується матеріалами синодиків. Виходячи з того, що частка 

селянства в соціальній структурі населення XVIII ст. становила понад 

53,7 %
4
, стає очевидним, що відсоток паломників значно менший та не є 

пропорційним чисельності населення поспільства. Вірогідно, причини такої 

невідповідності полягають у зростанні феодальної залежності селян в 

означений період. Якщо за часів Мазепи панщина становила два дні на 

тиждень, то уже на середину XVIII ст. селяни повинні були відробляти по 

чотири-шість днів на тиждень. До панщини додавалися різні додаткові 

повинності на пана й старшинську адміністрацію, на військові потреби  

(ремонт шляхів, гребель, мостів, фортець тощо), а також грошові й 

натуральні збори (медом, птицею, збіжжям і т.д.)
5
.  

Не кращим було становище і монастирських селян, які також 

страждали від визискування з боку монастирських війтів, що виконували 

роль посередників між селянами, монастирською адміністрацією та сотенним 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 312, спр. 375/374 с., арк. 437 зв. 

2
 Там само, арк. 413. 

3
 Там само, арк. 414. 

4
 Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах / [відп. ред. 

В. А. Смолій]. – К.: Наукова думка, 2006. – Т. 1. – С. 253. 

5
 Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна / О. Гуржій, Т. Чухліб. – К.: 

Альтернатива, 1999. – С. 128. 
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урядом
1
. Під наглядом вотчинної адміністрації всі селяни віком від 15 до 60 

років виконували панщинні роботи. Значно зросли селянські повинності у 

лаврських маєтках у середині XVIII ст., що було наслідком збільшення 

монастирських повинностей і потребувало використання праці 

монастирських селян до п’яти-шести днів на тиждень. Селяни навіть 

скаржились Духовному собору, що у них не вистачає часу на обробіток 

власних угідь
2
.  Російсько-турецькі війни (1735 – 1739 рр., 1768 – 1774 рр.), 

участь Росії у війні 1756 – 1762 рр. принесли селянам нові побори у формі 

військових повинностей і примусових робіт на армію
3
. До того ж, 

монастирські посполиті платили своєму державцю-монастирю постійну 

визначену суму грошей
4
. Господарський розвиток церковних маєтків на 

Правобережжі так само забезпечувався працею підлеглих селян
5
.  

Вагоме місце відводилось організаційним моментам, пов’язаним із 

тривалим відлученням від дому. Селяни перед відправкою на богомілля 

починали збирати гроші, з’ясовували, хто ще збирається іти до святині із 

свого чи інших сіл. Важливо було, щоб хоч один із учасників був 

досвідченим і ходив уже по даному маршруту. Про підготовку когось на 

богомілля знали у селі та місті близькі та далекі сусіди. Вони мали 

можливість дати майбутнім паломникам з собою гроші на поминання.  

                                                           
1
 Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні… 

– С. 188. 

2
 Крикотун В. М. За мурами лаври / Крикотун В. М. – К., 1979. – С.21. 

3
 Мордвинцев В. М. Феодальная вотчина на Левобережной Украине в 

XVIII в. (Смеловское владение Киево-Печерской лавры) / Мордвинцев В. М. 

– К., 1990. – С. 28–31. 

4
 ІР НБУВ, ф. 112, спр. 44, арк. 7. 

5
 Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні… 

– С. 194. 
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Окремо варто звернути увагу на необхідність документального 

підтвердження особи прочан, що суворо контролювалося у зв’язку із 

наростанням протестних гайдамацьких рухів. Не слід забувати й фактор 

штучного територіального кордону, який виник після вічного миру у 1686 р., 

за умовами якого Правобережна Україна відходила до складу Польщі. 

Підтвердженням цього є численна кількість архівних справ про пропуск 

прочан до Києва та про перевірку у них документів (наприклад, на 

Васильківському, Добрянському, Секеринському форпостах)
1
. До селян 

ставилися особливо підозріло, адже питання селян-втікачів було актуальним 

для всього XVIII ст. 

Матеріали фонду Київської губернської канцелярії містять чимало 

справ про затримання у Києві селян без паспортів, в тому числі й кріпосних 

селян. Частина з них втікали від своїх поміщиків й приходили до Києва у 

пошуках кращої долі. Деякі селяни справді приходили на богомілля до 

київських святинь, інші ж використовували означення богомольця для 

формулювання правдивої мети своєї подорожі. Так, 24 грудня 1758 р. у 

поліцмейстерську контору був приведений кріпосний селянин Іван Гусов із 

села Сугрова Рильського повіту, якого затримали із фальшивим паспортом. У 

цьому паспорті вказувалася причина – «для богомолия в Киев»
2
. Кріпосний 

селянин Андрій Семенович із Костромського повіту, села Красного у серпні 

1759 року «по данному ему от вышеписанного помещика ево письменному 

свидетельству отпущень в Киевь для богомолия»
3
. Досифей Мітягін, 

кріпосний селянин генерала порутчика Петра Микитовича Григорьєва, 

зазначав, що у березні 1769 р. йому дозволили йти на прощу: «… з данным 

ему от оного господина его пашпорту отпущень вь Киевь для богомолия»
4
. 
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Як бачимо, у залежних селян також була можливість вирушити на прощу, що 

передбачала попередню домовленість із своїм державцем. Інший приклад 

розповідає про жительку села Філіпова Білогородської губернії, яка була 

«отпущена по обещанию на богомоллє в Киевь»
1
. Очевидно, селяни 

використовували паломництво як можливість отримати офіційний дозвіл та 

паспорт. З іншого боку, ці приклади вказують на те, що документи 

паломників систематично перевірялися. Вартовим нескладно було впізнати 

богомольців, зовнішній вигляд яких помітно відрізнявся від киян.  

Загалом, географія селян така ж строката, як і у випадку з прочанами-

міщанами. Майже половина посполитих богомольців були вихідцями з 

теренів Київщини та сусідніх територій. Варто зауважити, що спостерігається 

зменшення кількості селян з Правобережжя. Це було пов’язано, насамперед, 

із труднощами, що виникали при оформленні документів. До того ж, феодали 

не хотіли відпускати залежних селян у зв’язку із загрозою їхньої втечі та 

можливості не повернутися із-за кордону. 

З усього вищезазначеного виходить, що у XVIII ст. селяни мали 

обмежену можливість вирушити на тривалий процес паломництва, особливо 

у період весняно-осінніх польових робіт. А саме у цей час, відповідно до 

статистичних даних, притік паломників до Києва був найбільшим: у травні 

чисельність прочан становила 30 тис. осіб, у червні – 25 тисяч, і у серпні – 20 

тисяч прочан
2
. Відповідно, для поспільства проща ставала можливою у 

зимовий та ранній весняний час (здебільшого цей період збігався із 

Великоднім постом). Однак, більшість селян, позбавлена такої можливості, 

знаходили відраду у межах своїх парафіяльних церков, де відбувались 

щотижневі літургійні відправи та проповіді. Щоправда, як свідчать останні 

дослідження, проповідництво у парафіяльних церквах XVIII ст. не було 

частим явищем. У більшості парафій проповідь або взагалі не 
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 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 3666, арк. 3. 
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 ІР НБУВ, ф. 71, спр. 142, арк. 1. 
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практикувалась, або рідко вводилась до богослужбової практики
1
. Як уже 

зазначалося вище, паломництво у XVIII ст. в контексті народної релігійності 

уможливлювалося лише за сприятливих побутових чинників. Однак, остання 

чверть XVII – 60-ті рр. XVIII ст. характеризується поступовим 

перетворенням відносно незалежних з економічного та правового погляду 

груп сільського населення у кріпаків
2
. 

Якщо ж говорити про співвідношення світських богомольців-чоловіків 

із жінками, то чоловіки становлять близько 70 %, жінки – приблизно 30 % від 

загальної кількості «людей мирских». Так, у Межигірському синодику 

близько 30% світських прочан – жінки: «р. Марии Радковой з Козельця»
3
, 

«Роды Агафии Ющихи, Илларии Игнатихи из Козельця»
4
.  Дещо більшим є 

цей показник у Лаврському та Софійському синодиках – 35% і 33% 

відповідно. Здебільшого соціальний стан чи заняття паломниць упорядники 

не записували, однак розглянемо випадки, коли все ж таки це траплялось. 

Щодо виду діяльності, то є небагато записів, де зазначається ця інформація. 

З-поміж нечастих записів у синодику Пустинно-Миколаївського монастиря 

зустрічається, приміром, ткаля: «родь Агрипини, ткачихи Аріутовой 

слободи»
5
 та свічкарка. Лише приналежність до стану панів зафіксована у 

родовому записі панії Андреєвської Лозчиної
6
. З частини записів можна 

дізнатися про те, яке місце в суспільстві займали чоловіки прочанок. 

                                                           
1
 Прокоп’юк О. Парафіяльне повсякдення: практика проповідництва в храмах 

Київської митрополії у другій половині XVIII ст. / О. Прокоп’юк // 

Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 1: 

Практики, казуси та девіації повсякдення. – К., 2012. – С. 200. 

2
 Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна... – С. 115. 

3
 ІР НБУВ, ф. 312, спр. 375/374 с., арк. 398 зв. 

4
 Там само, арк. 399. 

5
 Там само, ф. 1, спр. 5410, арк. 401 зв. 

6
 Там само, спр. 1789, арк. 120 зв. 
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Характерно, що більшість жінок-паломниць були дружинами чоловіків, 

пов’язаних із військовою справою. Наведемо кілька прикладів: «родь Маріи 

Кириловны Наумовой з Москви, подполковницы»
1
, «Родь Пелагіи 

полковницы сь Броваровь»
2
, «родь Наталіи, солдатки с Печерского»

3
. 

Виходячи із записів синодика Пустинно-Миколаївського монастиря, значна 

частина прочанок були дружинами козацької старшини: «родь Еи милости 

пане полковниковой Изюмской паніи Константиновой Параскевіи 

Захаревской, 1771 годь»
4
, «род Євдокіи Солонихи, дружини обозного з 

Козельця, 1754 г.»
5
, «родь паніи полковниковой бывшой Сумской Анны 

Івановой Миклашевсковны»
6
. 

У синодиках інших київських монастирів також є записи із вказівкою 

на соціальне становище жінок, яке було доволі строкатим: «род Мехедихи, 

войтихи Киевской» 
7
, «род Агрипины, козачки Донской»

8
, «родь Иванихи, 

ковалихи з Василкова»
9
, «родь Матрони Гарасимовой бурмистровой 

Киевской»
10

, «Зь Касимова города Катерини Спиридовой, купецкой жени 

1797 года, сентября 2 дня»
11

. Хоча, знов-таки, досить нечасто можна 

спостерігати фіксацію таких даних про жертводавиць у поменниках, 

кількість яких помітно поступається інформації географічного характеру. 
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Беручи до уваги сімейний стан паломниць, з’ясовуємо, що майже 

четверта їхня частина були вдовами. Вдови ходили на богомілля до київських 

святинь доволі часто, адже у всіх синодиках знаходиться приблизно однакова 

кількість родів, записаних ними. З огляду на православні уявлення, вдови 

керувалися прагненням записати ім’я померлого чоловіка у синодик задля 

вічного поминання та спасіння душі покійного. 

Вікові характеристики паломників простежити вкрай складно з огляду 

на специфіку джерельної бази. Подеколи упорядники синодиків фіксували 

вікове означення «дєвица», «старуха»: «родь Софіи старухи 

Екатеринославской губерніи села Федоровки»
1
, «Изь Петербурга при церкви 

Симеона девицы Авдотьи Дмитровни»
2
. Однак, у більшості випадків писали 

тільки ім’я подателя. Ймовірно, вікові уточнення робилися за бажанням 

паломника або ж упорядника синодика. Проте у діловодних документах, які 

створювалися у процесі роботи форпостів, знаходимо матеріали допитів 

людей, які йшли до Києва на богомілля. У багатьох із цих джерел фіксувався 

вік прочан. Так, у квітні 1745 р. через Городищенський форпост був 

пропущений 27-річний Микола Тарасенко, який ішов у супроводі «хлопца»
3
. 

У іншому рапорті йдеться про 35-річного паломника Опанаса Ковтуненка
4
. 

Стародубський прочанин Іван Сілін вказував, що «от роду ему осмнадцати 

лет», на богомілля він вирушив «с товарищами своими того ж города 

Стародуба»
5
, які, очевидно, були його ровесниками. Так само у 18-річному 

віці вирушила на богомілля жителька міста Фастів Агафія Іванова
6
. Жителю 

Орловського повіту Василю Гулевичу було 20 років, коли він пішов із свого 
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села на прощу
1
. У 1763 р. для богомілля при київських святинях вирушив із 

Ромнів 25-річний Наум Гребениченко
2
. У квітні 1759 року дозвіл на 

богомілля отримала 31-річна дочка лубенського священика Катерина 

Григор’єва
3
. Федорові Супруну, вихідцю із польського містечка Бишів, було 

«оть роду леть ему зь шестьдесять»
4
. Загалом, такі відомості є 

розпорошеними й унеможливлюють формування чітко структурованої 

картини щодо вікових характеристик паломників. З іншого боку, 

вищенаведені приклади підтверджують строкате наповнення київських 

прочан за віковими параметрами. Щоправда, матеріали Київської губернської 

канцелярії дають можливість встановити, що близько 60% прочан, 

затриманих у Києві через відсутність паспорту чи з інших причин, були 

молодими людьми віком від 19 до 25 років. Однак цю цифру не варто 

узагальнювати по відношенню до всіх київських прочан, оскільки 

затримували паломників у випадках порушення законів, здебільшого – за 

відсутності паспортів. Безумовно, прочан, у яких не виникало проблем із 

адміністративними установами та вартовими загонами, було значно більше. 

Однак, у джерелах інформація про них не відображалася.  

Прочани нерідко брали з собою дітей. Так, серед паломників із міста 

Брусилів поміж дорослими чоловіками й жінками згадуються й діти: «Сего 

апреля 25 дня оть местечка Брусилова товарищи сь женками и детьми, 

которые были вь Киеве для богомолия»
5
. Очевидно, тут йдеться про сімейні 

паломництва. Серед архівних матеріалів ми неодноразово зустрічаємо 

розповіді про те, як люди вирушили «в малолєтстве»
6
 з богомольцями до 
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Києва і там залишилися. Такі випадки стосувалися, наймовірніше, сиріт або 

ж безпритульних, оскільки родичі в подібних розповідях не згадуються 

взагалі. 25-річна Єфросинія Єрошенко з Чернігова свідчила, що її батьки 

померли, коли вона була ще дитиною. Дівчинку виховувала сім’я писаря 

Чернігівського магістрату. Коли Єфросинії було 12 років, дружина писаря 

взяла її з собою з Чернігова у Київ на богомілля. Проте дівчинка захворіла і 

жінка її залишила у києвоподільської вдови, яка її доглянула. Згодом 

Єфросинія почала наймитувати в котлярському та рибальському цехах
1
. У 

синодику Києво-Печерської лаври упорядниками створена окрема рубрика 

під назвою «Вьпись младенцовь малыхь»
2
. Хоча, залишається нез’ясованим, 

чи записували сюди імена дітей, які з батьками приходили на богомілля, чи з 

огляду на побажання паломника, дітей записували заочно. З іншого боку, в 

самих родових записах практично в усіх синодиках є імена «младєнцев». У 

більшості поменників ці імена присутні у родових поминаннях, на зразок: 

«родь оуписанний пана Илии Павловича и жены его Марии. З места Зинкова 

полку Гадяцкого. Року 1700 месяца мая 5 дня. Помяни Гди дши рабь своихь 

Илию, млденца Василия»
3
, «Родь Іакова Барановского обозного полку 

Киевского. Помяни Гди рабовь своихь Іакова, Пєлагію, інокинь Марію, 

Анастасію…, млдцов Павла, Іоанна, Даніила»
4
. Регулярні молитви з 

поіменним згадуванням людей, записаних до синодика, сприймалися як 

дієвий опосередкований шлях до спасіння. 

Простонародний склад більшості паломників до київських 

православних святинь зумовлював і низький відсоток освіченості 

богомольців. Судячи з матеріалів Київської губернської канцелярії, менш ніж 

п’ята частина прочан уміли читати й писати. Так, письменним був паломник 
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із Лохвиці Денис Злотницький
1
. 20-річний козак із Іркліївської сотні Василь 

Морда свідчив: «грамоты читать умееть, а писать не обучень»
2
. Прочанин із 

Чернігівського полку, 50-річний Олексій Денченко зазначав: «грамоты 

читать и писать не умееть»
3
. 

Таким чином, в умовах посиленого втручання з боку імперської 

адміністрації у внутрішні справи Гетьманщини у XVIII ст., традиція 

паломництва до київських православних святинь активно підтримувалась 

світськими вірянами. Вирушали на богомілля представники різних 

соціальних груп: міщани, селяни, козацтво. Строкатою була професійна 

приналежність прочан, адже вшановували святині люди, що займалися 

ремісничою діяльністю, військовою, медичною, торгівельною справами, 

займали адміністративні уряди тощо. В залежності від популярності культів 

святих в межах певного соціопрофесійного середовища прочани обирали й 

відповідну обитель для вшанування її святинь. Відрізнялися паломники й за 

віковими та статевими параметрами. Так, жінки становили третину від 

загальної кількості прочан. Вирушали на богомілля люди різних вікових 

категорій, в тому числі й з дітьми. Тож, соціопрофесійні параметри 

паломників до київських православних святинь у XVIII ст. були 

неоднорідними й свідчать про масову популярність традиції внутрішнього 

паломництва в українському соціумі барокової доби. 
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3.2. Географічний аспект паломництва мирян 

Окремо слід зупинитися на географічному аспекті щодо походження 

вірян в контексті дослідження паломництва до київських обителей за 

відомостями монастирських синодиків. Зазначимо, що у деяких синодиках 

географічна ознака була однією з ключових при формуванні рубрик 

поменника. Наприклад, така особливість прослідковується у Межигірському 

синодику. Так, систематизація за населеними пунктами присутня у частині 

книги, відведеній для міщанських родів: «Роды мещан Киевских, Роды 

мещан Слуцких, Роды мещан Могилевских,… Черкаских,… Корсунских, … 

Каневских, … Шаргородских,… Вышгородских, … Пинских, … Менских»
1
. 

Після кожної частини упорядники залишали близько тридцяти чистих 

аркушів, що свідчить про очікування приходу богомольців із цих міст. 

Цікавим є випадок у синодику Межигірського монастиря, який стосувався 

прочан із міста Вільно. Традиційно була створена окрема рубрика «роды 

мещань Виленских»
2
, однак жодного імені так і не записано, - усі аркуші 

залишилися чистими. Можливо, укладач користувався попередніми 

статистичними даними, за яких прочан з Вільно було чимало. Створення 

заздалегідь рубрик у поменнику для міщан з різних регіонів демонструє 

усталеність традицій паломництва. Також це свідчило про інформаційне 

значення паломництва. Так, люди із відповідних населених пунктів, 

приходячи додому, розповідали про богомілля до київських святинь, 

виконуючи роль «живого» каналу інформації. Відтак, концепт паломництва 

пропагувався серед населення.  

Записи родів світських прочан згруповані за географічною ознакою 

також і у синодику Києво-Печерської лаври. Більш того, у книзі присутній 

розподіл відповідно до адміністративного устрою Гетьманщини: «Роды 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 312, спр. 375/374 с., арк. 12 зв. – 356 зв. 

2
 Там само, арк. 312 – 316. 
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разныхь лиць мирскихь полку Киевского, а ныне губернии Киевской»
1
, 

«роды мирскихь лиць полку Чернеговского. А ныне губернии 

Чернеговския»
2
, «роды мирскихь лиць полку Полтавского. А ныне губернии 

Полтавския»
3
 тощо. Всього створені рубрики для 13 полків: Київського, 

Чернігівського, Ніжинського, Стародубського, Полтавського, Прилуцького, 

Переяславського, Лубенського, Миргородського, Гадяцького, Ізюмського, 

Охтирського та Сумського. Для донських козаків також створена окрема 

рубрика: «Роды мирскихь лиць Донских козаковь»
4
. Як бачимо, упорядники 

поменника відобразили риси національної самоідентичності, оскільки 

згрупували розділи у синодику відповідно до адміністративного устрою 

Гетьманщини. Для російських прочан була відведена рубрика «Роды 

мирскихь лиць градовь и губерний разныхь великороссийскихь, то есть 

московскихь»
5
. Паломників із польських земель вносили у частину 

поменника під назвою «Роды мирскихь лиць заграничныхь»
6
. Така 

систематизація паломників за територіальною ознакою практично повністю 

віддзеркалює географію паломників до київських святинь у XVIII ст. 

Відповідно, дана тенденція підтверджується інформацією монастирських 

синодиків.  

Для прикладу, у поменнику Пустинно-Миколаївського монастиря 

записані роди із 175 населених пунктів, конкретні назви яких (або ж 

географічне розташування) зазначав прочанин монахові при записуванні 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 5410, арк. 207. 

2
 Там само, арк. 255. 

3
 Там само, арк. 283. 

4
 Там само, арк. 398. 

5
 Там само, арк. 338. 

6
 Там само, арк. 428. 
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свого роду
1
. Коли приходили запорозькі козаки, то в окремих випадках 

фіксувалась назва полку, куреня, іноді – паланки, до яких вони належали. 

Щодо донських козаків, то частіше їхні координати записані під загальною 

назвою, хоча двічі деталізуються: називається Луганська станиця
2
. У 

поменнику також зафіксовані представники з українських земель у складі 

Польщі, які приходили в монастир у 1766 – 1767 роках, наприклад: «род з 

Польської області, села Суноки»
3
, «род  з Польської області, містечка 

Ольшаного»
4
, «род Леонтія Щербиневича  міщанина з Польської області, 

міста Ладижина»
5
. Очевидно, це прояв відданості традиціям православ’я, що 

знайшло відображення у вшановуванні київських святинь. 

Якщо говорити про Софійський Поменник, то у пізнішій його частині (з 

початку ХІХ ст.) простежується розширення географічного ареалу, порівняно 

із Миколаївським. Так, сюди записують імена своїх родів люди з Херсону, 

Саратова і навіть з Болгарії. Крім того, починає практикуватися записування 

віруючих із вказівкою на губернії: Астраханська, Курська, Новоросійська, 

Смоленська та ін. Строкатими є географічні відомості про паломників і у 

Лаврському поменнику, хоча вони теж умовно відтворюють географічну 

мапу Гетьманщини та зарубіжжя (див. Додаток Б). 

Систематизувавши дані п’ятьох київських синодиків відповідно до 

територіального аспекту паломництва, ми отримали результати, схематично 

представлені нижче. 

                                                           
1
 Шульга Я. Поменник Пустинно-Миколаївського монастиря як джерело з 

історії паломництва та шанування монастирських святинь: географічний 

аспект / Я. Шульга // Дні науки історичного факультету – 2008.– К., 2008. – 

Вип. І, Ч. 1. – С. 46–47. 

2
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 214, 223. 

3
 Там само, арк. 230 зв. 

4
 Там само, арк. 231. 

5
 Там само, арк. 235. 
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Рис. 3.6 

З діаграми (див. рис. 3.6) видно, що більш ніж половина паломників до 

київських православних святинь у XVIII ст., – 63% проживали на території 

Гетьманщини. Майже на третину меншою була кількість прочан із 

російських територій, серед яких домінують Курськ, Москва, Вороніж, 

Смоленськ, Саратов, Санкт-Петербург, Тамбов, Астрахань тощо. Окрему 

групу становили прочани із Дону та із-за кордону. Серед останніх найбільше 

богомольців приходило з Польщі, хоча знаходимо одиничні випадки записів 

прочан із Болгарії, Македонії, Молдови, Туреччини. Варто зазначити, що для 

паломників ці кордони були досить умовними, оскільки етнічно вони не 

належали до означених країн. Така чисельність прочан зумовлювалася 

особливостями народної релігійності барокової доби, поширенням концепту 

Києва як другого Єрусалиму, а також рядом суспільно-політичних чинників. 

Детальніше про це йшлося у Розділі 2. 

Отже, до київських святинь приходили паломники практично з усієї 

української території Російської імперії. До того ж, монастирі користувалися 

значною популярністю у середовищі козацтва – як із Запорізької Січі, так і з 

Дону. Чималим був відсоток записів у синодиках, здійснених киянами, що 

інтерпретуємо як явище «місцевого паломництва». До того ж, простежується 
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певна закономірність: чим ближче розташований населений пункт, тим 

більше людей з нього та його околиць вшановували монастирські святині. 

Однак, київські святині були відомими і на значній територіальній відстані. 

 

3.3. Паломництво до київських святинь чернецтва  

та білого священства 

Досі у наукових студіях не розкривалось питання історії богомілля 

монашества. Про те, що це явище у церковній історії було далеко не 

рідкісним, свідчать відомості, що містяться у поменниках (синодиках), які, на 

нашу думку, є чи не найголовнішими джерелами, за якими можна 

простежити особливості паломництва, у тому числі монашества, до різних 

православних обителей. 

Важливо розглянути, як сприймалося це явище у суспільстві і чи 

існувало у свідомості людини XVIII ст. таке поняття, як богомілля чорного 

духовенства. Необхідно показати, як на законодавчому рівні визначались 

обмеження для монахів, а також наскільки це відображалось на практиці.  

У синодику Пустинно-Миколаївського монастиря записані роди більш 

ніж 70 представників чорного духовенства, які не були служителями 

Слупської обителі. Тобто, їх ми відносимо до категорії паломників. 

Розглядаючи відомості щодо духовенства у хронологічному ракурсі, неважко 

помітити, що найбільше родових поминань було зафіксовано у два останні 

десятиліття XVII – на початку XVIII століть. Таке явище значною мірою 

можна пов’язати з позицією царської влади, яка до певного часу не 

втручалася у внутрішньомонастирські розпорядки. Ситуація змінилася, коли 

російським монархом став Петро І. Саме з його діяльністю починається 

новий період у функціонуванні церковних інституцій, що втілювалося на 

практиці заснуванням Синоду та затвердженням Духовного Регламенту 

1721 р. Саме цю дату багато дослідників визначають як точку відліку при 

дослідженні різних аспектів церковної історії XVIII ст. 
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Подальший вплив світської влади на церковне життя у Російській 

імперії не був рівномірним та однаковим. Так, царювання Анни Іоаннівни, 

потьмарене владарюванням Бірона, який придушував усе російське і 

розвивав діяльність Таємної Канцелярії
1
, являло собою час обмежень та 

утисків для Церкви. За 20 років правління Єлизавети Петрівни Російська 

Церква переживала спокійні дні, її структури та практики не обмежувалися 

ніякими «инославными влияниями и прогрессами, сводившими заживо вь 

каменные гроба русскихь архиереевь»
2
. Катерина ІІ здійснювала законодавче 

регулювання комплектування монастирів (у бік зменшення числа 

насельників) та провела секуляризаційну реформу 1786 р.  у Київській 

митрополії. Кількість паломників коливалася відповідно до означених 

періоді й функціонування церковних структур, в основі яких лежав не лише 

політичний чинник, але й розуміння правлячими особами та їх оточення суті 

православного монашества та його служіння.  

Духовний Регламент майже з самого початку формує негативний образ 

чернецтва, що покидає стіни власного монастиря, акцентуючи увагу на 

неприпустимості псевдочернецтва: «мнози же непострижени вь монашескій 

образь облекшеся, ходять. Оть сихь вся злая на соблазнь многимь бывають, и 

всякому монастырскому благообразію и церковному благочинію и 

монашескому благоговенію весьма на поруганіе»
3
. Подібні думки висловлює 

                                                           
1
 Поселянин Е. Очерки из истории русской церковной жизни вь XVIII веке... 

– С. 88. 

2
 Там само. 

3
Духовный Регламент, тщанием и повелением всепресветлейшего, 

державнейшаго государя Петра Перваго, императора и самодержца 

всероссийского, по соизволению и приговору всероссийского духовного чина 

и Правительствующего Сената, в царствующем Санкт-Петербурге, в лето от 

рождества Христова 1721, сочиненный. – М.: Вь Синодальной Типографіи, 

1866. – Изд. 3. – С. 123. 
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митрополит Макарій (Булгаков): «И не только чернецы, но и черницы 

скитались по миру с иконами, собирая на сооружение церквей и обителей, и 

просили милостыни на торжищах и улицах, по селам и дворам, чему 

дивились иноземцы… и затем проводили жизнь в пьянстве и всяком 

бесчинии…»
1
. Як бачимо, псевдомонахи руйнували поняття благочестивості 

по відношенню до монастирської братії загалом. Адже монаші Устави та 

святі Отці наголошували на тому, що, покинувши світ, туди не потрібно 

повертатися, не виходити за святі стіни обителі, де постригся, що було 

канонічною нормою
2
. 

У XVIII столітті ченцям було нелегко покинути обитель, принаймні це 

ускладнював Духовний Регламент. «Монахамь во грады и веси, кроме общія 

потребы, не сходити изь монастиря. Сходить же на сіе определеннымь по 

общему избранію, и за нуждею не без подорожной, оть настоятеля данной. 

А вь другую Епархію и вь Царствующій Градь посылаемымь монахамь 

коей либо нужды ради не довольно имети оть своего настоятеля 

подорожную, но должень имети оть своего Епископа подорожную. А где 

монахь явится безь подорожной, такового ловити и отсылати кь Епископу 

места того, где явится, … а монаховь ловить учрежденнымь оть 

Правительствующаго Синода и гражданскимь»
3
. 

За межами обителі посилювався контроль над монахами ще й тому, що 

населенню заборонялось допомагати й переховувати монахів-утікачів без 

відпускних документів. Тобто, світським властям надавалося право 

контролювати таких людей, перевіряти їхні документи, що, відповідно, 

                                                           
1
 Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской церкви. Том 7. Глава 

VII. [Электронный ресурс] / митрополит Макарий. – Режим доступа: 

http://rus-sky.com/church_his/mak3208.htm 

2
 Поучения Святых Отцов. О монашестве [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://minomus.narod.ru/Poba/Molitva/08.html 

3
 Духовный Регламент... – С. 123–124. 
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формувало упереджене ставлення до чернецтва
1
. Такі ж самі правила 

поширювались і на монахинь, хоча щодо виходу з монастирів вони були ще 

більш суворішими. Через  вимоги Уставу жіночих обителей, які передбачали 

духовне життя в повній ізоляції від світу, монахиням було надзвичайно 

складно здійснити паломництво.  Адже їм практично не дозволялось 

виходити за межі монастиря, і якщо настоятелька відпускала послушницю, то 

на короткий термін, не саму, але з іншою чи кількома сестрами.  

Проте навіть у перше десятиліття після запровадження Духовного 

Регламенту не було досягнуто бездоганного виконання його положень, що 

свідчить про складність втілення на практиці таких постанов. Зокрема, в 

одному з указів 1731 р. київського архієпископа Рафаїла (Заборовського) 

говориться: «…известно нам ученино, да и сами ми видели, через єпархію зь 

Москви едучи, же многие сь монаховь, так великороссійскихь, як и 

малороссійскихь и изь других странь волочатся по городам, местомь, по 

селам и деревнямь вь епархии нашой киевской, и бродящие по ярмаркам и 

торгам, вьпиваются и соблазни великіе делають, по школам валяються, 

отчего великое поношеніе монашескому чину бываеть, всехь мирскихь 

презрение,… добрии и честнии монахи, прямо чинь монашескій хранящии, 

безчестіе поносять и поруганіе; и куди честнии и исправнии за делами 

монастирскими посилаються за благословеніемь начальствующихь, то чести 

не имеють, и чего требують, не получають, презрении и осмеянии тщии, 

отходять; всего бедного и честного монаха стинають пальцями указующе: 

онь чернець, такій же як и другии волоцюга и о добром, такь какь о другом 

бездельному волоцюге, мирскіе мнение имеють и говорять: «вси они 

такие!»
2
. 

                                                           
1
 Там само. – С. 124. 

2
 Запрещение бродяжничества монахами в 1731 г./ [публ. Рклицкий С.]. // КС. 

– 1904. – № 11. – С. 76 . 
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Далі в указі митрополита йдеться про те, що необхідно дотримуватись 

«государевыхь указовь», тобто положень Духовного Регламенту, щоб монахи 

жили благочестиво. Важливо ловити волоцюг по ярмарках,  у містах і селах, 

школах тощо. До того ж, якщо настоятелі будуть ухилятися від викорінення  

ганебних вчинків монахів, то вони повинні сплатити штраф у розмірі 50 

рублів
1
. 

Знову хочемо звернути увагу на те, наскільки негативним у документі 

представлений образ монахів, що самовільно вийшли з обителей. В очах 

суспільства вони були далеко не зразковими богомольцями, причому така 

думка побутувала по відношенню до більшості ченців. Як наслідок, усе 

чернецтво на вулиці люди прирівнювали до безсоромних волоцюг
2
. 

На цю обставину звертав увагу О. Лазаревський, який віднайшов у 

віршованій збірці Климентія Зіновіїва віршотвір: «Вь сборнике вершей 

малорусскаго стихотворца Климентія, современника Мазепы, имеется особая 

вирша, изображающая это ненормальное явление: «О волочащихся чернцахь 

и черницахь по местах, по школах и по корчемних дворах…»
3
, тобто навіть 

на рівні літературної творчості підтримувався такий негативний образ 

монашества. Тут власне ішлося про тих ченців, які самовільно полишали 

обителі. У більшості судових справ проти таких ченців ніде не йдеться про їх 

відпуск на прощу. 

У самих монастирях ченців, які самовільно відлучалися на певний час з 

обителі й займалися ганебними безчинствами, карали по-різному: їх 

позбавляли трапези, дозволяли вживати у їжу лише хліб та воду раз на кілька 

                                                           
1
 Запрещение бродяжничества монахами в 1731 г... – С. 76 – 77. 

2
 Шульга Я. М. Чернецтво XVIII ст. за межами обителі: благочестиві 

богомольці чи «бродяги и бездельники»? / Я. М. Шульга // Сторінки історії. – 

К., 2012. – Вип. 34. – С. 44. 

3
 Лазаревский А. Старинныя публикаціи о беглыхь монахах / А. Лазаревский 

// Киевская старина. – 1905. – № 4. – С. 38. 
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днів, застосовували «содержание на цепи»
1
. Приміром: «Октября 28, 1776 

года іеромонахь Кипріянь да иеродіаконь Александрь за частую сь монастира 

одлучку, а паче за производимое чрезь две неделе пьянство и другие по 

селамь безчинія так и за небытіе ими чрезь те две неделе вь церкве 

содержано целую ночь вь тюрьме»
2
.  

Очевидно, що факти вшановування монастирських святинь чернецтвом 

демонструють їхню величезну релігійність та боговідданість. Принаймні, так 

можна говорити про ту частину монашества, яка вела благочестивий спосіб 

життя, а не займалась бродяжництвом та безчинствами. Хоча, суспільство у 

таких представниках чорного духовенства не вбачало взірців для морального 

і духовного наслідування, оскільки не розрізняло сновиг від паломників. 

Таким чином, можна виокремити три рівні сприйняття ченців-

богомольців у суспільстві XVIII століття. Перший рівень – середовище 

обителей, у яких благочестиві монахи чи монахині найбільше усвідомлювали 

силу молитов за рідних, чиї імена будуть внесені до поменників. Вони також 

знали, що важливим є сам процес вшановування святинь, навіть якщо шлях 

до нього (і в буквальному, у в переносному значеннях) був нелегким.  

Другий рівень представлений світською владою, яка в особі Святійшого 

Синоду суворо регламентувала монастирське життя, значно обмеживши або 

й заборонивши (для монахинь) вихід за межі обителі. З одного боку, так було 

легше упокорити непослушну братію, а з іншого, від цього страждали 

                                                           
1
 Книга шнурозапечатаная, по приказанію святійшаго правительствующаго 

преосвященнаго Гавріила архіепископа, митрополита Кіевского, Галицкого и 

Малыя Росіи, при указе изь духовной митрополіи Киевской консисторіи, вь 

Петропавловский Глуховскій монастырь данная, для записания в оною 

преступлений и штрафовь того монастыря монашествующихь / 

[В. Дубровський, публ.] // З побуту українських монахів др. пол. XVIII ст. – 

Харків: Державне видавництво України – К., 1930. – С. 2. 

2
 Там само. – С. 2. 
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монахи, які не мали на думці займатись сновиганням чи розпустою. Для 

світської влади викорінення таких явищ було пріоритетним, адже вони не 

могли становити основи для наслідування.  

Так само, майже виключно з негативних позицій підходили до ченців за 

межами монастирів й представники третього рівня – суспільство, тобто 

прості міщани, селяни тощо. Очевидно, для простого соціуму не існувало 

такого поняття, як паломництво духовенства. Це, головним чином, 

пояснювалось тим, ганебна поведінка окремих монахів вплинула на 

репутацію всього чернецтва.  

Проте не всі служителі Богу підпадали під таку характеристику. Інша 

частина духовенства, подолавши численні ускладнення юридичного 

характеру, йшла на богомілля, що було вагомою подією у їхньому житті. І 

зовсім необов’язково було доводити оточуючим свої добрі наміри, адже 

головною для духовенства була віра у те, що «Молитвы твоя и милостиня 

твоя, взыйдоша на память пред Богомь. Та сих ради двоих добродетелей, и 

крещенія Божеского наставленіє принять, и жизнь вечную наследии 

сподобися…»
1
. 

Ченці 

Важливе місце серед загального числа паломників до київських 

сакральних місць посідало чернецтво. Як уже зазначалося, більшість 

монастирських синодиків містять записи духовенства, які не знаходяться в 

конкретному розділі, а «розкидані» на аркушах книги. Відтак, для нас 

важливо було виявити всі такі записи, згрупувати їх відповідно до умовних 

категорій «чорне духовенство» та «біле священство»; опрацювати додаткові 

відомості, які фіксувались про паломників. У п’яти опрацьованих нами 

синодиках записані роди більш ніж 250 представників чорного духовенства, 

які не проживали в обителі, де власне вівся синодик. Тобто, їх ми відносимо 

до категорії паломників.  

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 307, спр. 538п/1744, арк. 4. 
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Для відтворення особливостей паломництва духівництва залучаємо 

відомості синодиків, які вважаємо цілком репрезентативними при 

дослідженні означеного питання. Найбільшу кількість родів (32) у Пустинно-

Миколаївському поменнику записали для поминання монахи з Київського 

Печерського монастиря. Це майже 30 % від усієї кількості духовенства, що 

приходило до Пустинно-Миколаївського монастиря. Для порівняння: до 

поменника Софії Київської вписали свої роди лише 17 печерських монахів. 

На нашу думку, основним фактором тут виступає територіальна близькість 

двох монастирів – Печерського та Пустинно-Миколаївського, що дозволяло 

насельникам без особливих зусиль отримати дозвіл на здійснення поклоніння 

миколаївським святиням. Хоча, зворотня ситуація є протилежною, тобто 

Лаврські синодики не є настільки наповненими записами родових поминань 

слупських монахів. Є лише поодинокі випадки, наприклад, «родь ієромонаха 

Трифона, ризничого Никольского»
1
, «Кієво Ніколаєвского Св. монастиря 

ієромонаха Ирінея Носачука родь…»
2
. 

Наступним за кількістю паломників після Печерського вважається 

Межигірський монастир, хоча його братія не так часто вшановувала святині 

Слупської обителі. Якщо розглядати Межигірський синодик, то ми бачимо, 

що значний відсоток зафіксованого у ньому чернецтва був за вихідцями з 

Києво-Печерської Лаври. Тож, не можна стверджувати про існування сталих 

шляхів паломництва для київських чоловічих монастирів, адже вибір місця 

вшанування святинь визначався для монахів щоразу індивідуальними 

обставинами. 

Однакова кількість родів, - як у Миколаївському, так і у Софійському 

синодиках, зафіксована щодо братії з Михайлівського Золотоверхого 

монастиря: по чотири. Виходячи з середнього арифметичного значення 

кількості монахів цього монастиря за XVIII ст. (коливалась від 33 до 63 

                                                           
1
 НКПІКЗ – КПЛ, кн. 858, арк. 37 зв. 

2
 Там само, арк. 117. 
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людей
1
), бачимо, що це 4 -5 % від загальної кількості. Так само й у випадку з 

Видубецьким монастирем – до обителей, виходячи з даних їхніх Синодиків, 

приходило по троє монахів, а це – приблизно 5 % від загального числа братії 

цього монастиря. Звідси можна припустити, що в середньому 5 %  київського 

чернецтва у XVIII ст. практикували принесення дарів до чужих обителей, 

тобто йдеться про здійснення «місцевого паломництва».  

Значна частина київського чернецтва, записаного до Миколаївського 

поменника, мали сан ієромонахів та монахів (див. Додаток В.1).  Лише 

четверо з них були ігуменами Межигірського
2
, Братського

3
, Михайлівського

4
 

та Видубецького
5
 монастирів. Варто зазначити, що з некиївських обителей 

ігуменів приходило значно більше, аніж з місцевих. Щоправда, їхній приїзд 

до Києва був пов’язаний з вирішенням справ у Консисторії, після чого вони 

здійснювали моління у монастирях. Тож тут проявляється не стільки 

паломництво як таке, скільки вирішення, насамперед, практичних цілей, що 

було проявом популярного у XVIII ст. явища суміжного паломництва 

(детальніше про це йшлося у Розділі 2). 

Цікаву ситуацію спостерігаємо у двосторонньому відвідуванні між 

Пустинно-Миколаївським та Софійським монастирем. Якщо з останнього до 

Слупської обителі записано двоє монахів
6
 (а це, враховуючи чи не найбільшу 

кількість ченців у Києві саме в кафедральній обителі – трохи більше 1%  від 

загальної кількості), то з Пустинно-Миколаївського до Софійського 

приносили дари за спасіння своїх душ 9 монахів (це приблизно 20% братії 

Пустинно-Миколаївського монастиря). Виходить, що із Слупської обителі 

                                                           
1
 Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст... – С. 211–225. 

2
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 6 зв. 

3
 Там само, арк. 7 зв. 

4
 Там само, арк. 7. 

5
 Там само, арк. 7 зв. 

6
 Там само, арк. 72, 80. 
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кількість паломників до Софії Київської була другою після Печерського 

монастиря. Зворотньої реакції ж ми не спостерігаємо. Можливо, це 

пояснюється тим, що  софійське духовенство мало можливість вшановувати 

культ Святого Миколая на місці. Адже в Софійському монастирі була своя 

древня чудотворна ікона Миколая Мокрого. Важливу роль тут відігравав ще 

й фактор кафедрального статусу Софії Київської, відповідно, сюди треба 

було йти вирішувати справи, що й знаходило прояв у частішому відвідуванні 

монастиря. Софійські ж монахи не мали інших потреб у Слупському 

монастирі, окрім паломницьких
1
. 

Що стосується іногороднього чорного духовенства, то переважно до 

пом’яників записували назву населеного пункту, з якого приходили ченці. У 

даному випадку найбільш часто зазначається лише географічна назва, де 

знаходилась обитель паломника, і дещо рідше можна зустріти назву 

монастиря (див. Додаток В.1). Тут слід зауважити, що Софійський поменник 

фіксує багато монастирів й населених пунктів, монахи з яких не записані до 

Синодика Пустинно-Миколаївського монастиря (Трахтемирів, Лохвиця, 

Почеп, Гадяч, Немирів та ін.), і навпаки: останній має назви міст, містечок, з 

яких не було паломників-монахів до Софії Київської. Так само й з іншими 

поменниками. 

Характерно, що понад 70% монахів з позакиївських обителей були 

вихідцями із віддалених територій – російських чи польських. Так, превалює 

у кількісному відношенні братія московських, віленських, мінських 

монастирів (див. рис. 3.7). Ця особливість демонструє популярність 

київських святинь серед чернецтва та наявність духовних інтенцій вшанувати 

реліквії київських обителей. 

                                                           
1
 Шульга Я. Паломництво духовенства до київських православних святинь у 

XVIII ст. / Я. Шульга // Етнічна історія народів Європи. – К., 2014. – Вип. 43. 

– С. 34. 
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Рис. 3.7 

З-поміж ченців, які вирушали на прощу до Києва, чимало були 

представниками монастирів Лівобережжя. Зокрема, упорядники синодиків 

найчастіше фіксували назви двох монастирів – Мгарського та Густинського. 

У решті ж випадків обмежувалися записом назви міста, як-от Глухів, Ніжин, 

Чернігів, Харків (див. рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8 
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Таким чином, традиція паломництва до київських православних 

святинь широко підтримувалася чернецтвом у XVIII ст. Ченці-прочани 

представляли київські обителі, монастирі Гетьманщини та віддалені населені 

пункти. Паломництво чернецтва було елементом народної релігійності у 

XVIII ст., оскільки офіційно воно не регламентувалось й почасти суперечило 

загальноімперським законодавчим ініціативам. 

Черниці 

Правила щодо виходу з монастирів монахинь були ще більш 

суворішими, ніж у випадку з ченцями: «На праздники и никогда, также и вь 

крестохожденія монахинямь отнюдь не ходить ни кь монастирямь 

мужескимь, ни к приходскимь церквамь; и вь монастыри женские не входить 

же; разве игуменіи и с нею единой или двоимь сестрамь, которыхь она 

избереть: и монастирямь женскимь всегда заключеннымь бать, разве 

благословныхь времень, якоже Литургіи святой, или же благословенныхь 

лиць, якоже Духовника для нужды больнымь»
1
. 

Процес отримання відпускних документів на здійснення паломництва 

був тривалим та серйозним. Черниці, зокрема, чітко вказували причину 

виходу з монастиря, в якій мала демонструватися глибока внутрішня духовна 

потреба вшановування святинь. Нам вдалося відшукати приклад такого 

«Прошенія» серед архівних матеріалів XVIII ст. Монахиня Коробовського 

монастиря Анна Берловна у 1753 р. писала: «Немалую имею я от сего 

писання необходимою свою нужду сьездить ради поклонения по обещанію 

своему к святымь угодникамь Божиімь вь Граде Кіеве…»
2
. Відповідно, про 

рішення настоятельки щодо кожного випадку робилася відмітка на цьому ж 

«Прошеніи»: «По сему дано паспорть мая 23»
3
. 

                                                           
1
 Духовный Регламент… – С. 125. 

2
 ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 203, арк. 1. 

3
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У синодиках створювали окремі рубрики для черниць. Так, у 

Слупському синодику відводилась спеціальна частина для них – «Поминанія 

инокинь»
1
, до якої записували всіх монахинь, на відміну від Межигірського 

поменника, в якому для поминань черниць створені розділи: «схимниць»
2
, 

«инокинь»
3
, «роды инокинь»

4
. До того ж, після двох останніх частин у 

синодику залишена чимала кількість чистих аркушів – відповідно 8 та 4, а це 

означало, що поминання інокинь у монастирі було доволі поширеним, а не 

було якимось унікальним явищем. 

Практично винятковою є значна наповненість поменника Пустинно-

Миколаївського монастиря поминаннями монахинь, які служили в Києво-

Печерському Дівочому монастирі (див. Додаток В.2). Цікаво, що у місцевих 

Лаврських поменниках таких записів небагато. Звідси можна стверджувати, 

що для черниць важливо було записати свій рід на вічне поминання у іншому 

монастирі. Серед печерських монахинь Пустинно-Миколаївський монастир 

був таким популярним, очевидно, у зв’язку з територіальною наближеністю. 

Відповідно, можна було легше отримати дозвіл на вихід за межі власного 

монастиря. 

Крім того, вшановували Миколаївські святині й інокині з 

Флорівського, Йорданського, Михайлівського монастирів. Часто, як і у 

випадку з монахами, не зазначалась назва монастиря, а лише населений 

пункт: «родь инокини Марфы з Москвы»
5
, «родь з Батурина схимницы 

Памфіліи»
6
, «родь инокини Марфы Выговской из Луцка»

7
. Можливо, 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 82. 

2
 Там само, спр. 375/374с., арк.65. 

3
 Там само, арк. 67. 

4
 Там само, арк. 173. 

5
 Там само, спр. 1789, арк. 83. 

6
 Там само, арк. 124 зв. 

7
 Там само, арк. 84 зв. 
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упорядник синодика мотивувався тим, що та чи інша обитель у іншому місті 

була маловідомою, а тому недоцільно було конкретизувати її посвяту. Або ж 

черниці самі не зазначали посвяту обителі, з якої вони прийшли. У діаграмі 

(див. рис. 3.9) ми виокремили головні напрямки, звідки приходили черниці 

на богомілля до київських святинь. 

 

Рис. 3.9 

Вдаючись до статистичних даних київських синодиків, ми бачимо, що 

«внутрішньокиївське», тобто місцеве паломництво черниць у кілька разів 

переважало над випадками паломництва іногородніх монахинь. Зокрема, до 

синодиків записані імена черниць із таких київських монастирів: жіночий 

Києво-Печерський монастир, Богословський Михайлівський, Йорданський та 

Флорівський монастирі. З діаграми (див. рис. 3.10) видно, що найбільше 

черниць вшановували святині у інших монастирях з Києво-Печерського 

жіночого монастиря. Майже втричі менший, хоча й приблизно однаковий,  

відсоток для трьох інших монастирів. Проте, не варто залишати поза увагою 

й неоднакову чисельність черниць у штаті цих монастирів. 
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Рис. 3.10 

Досить поширеними були колективні паломництва монахинь, що є 

характерним для всіх обителей. Причому, це зовсім не залежало від того, 

наскільки здалеку йшли паломниці. Приміром: «родь игуменіи Батуринская и 

Глуховская Анны и Євфиміи, схимницы»
1
, «родь Агафіи и Панкратіи, 

інокинь Печ:П»
2
, «родь інокини Євдокіи з Москвы з столици. Родь інокини 

Софіи з Москвы. Родь інокини Афанасіи з Москвы»
3
. Колективний спосіб 

паломництва, з одного боку, робив безпечнішим шлях до Києва (якщо люди 

йшли здалеку), а з іншого, настоятельки монастирів охочіше давали дозвіл 

покинути територію обителей. Як правило, монахинь відпускали удвох, а не 

одну з території обителі. 

Як бачимо, паломництво черниць до Києва було звичним явищем у 

XVIII ст., втім Миколаївський поменник містить значно більше родів 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 84. 

2
 Там само, арк. 82. 

3
 Там само, ф. 307, спр. 538п/1744, арк. 76. 
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черниць у кількісному співвідношенні, порівняно з іншими поменниками. 

Здебільшого паломниці не вшановували святині поодинці, а тому їхні 

поминання записували поряд, акцентуючи увагу на даних географічного 

характеру та, в окремих випадках, підкреслюючи сан черниць. 

Біле духовенство 

Київські православні святині приваблювали й прочан із білого 

священства. Російська дослідниця Христина Поплавська, характеризуючи 

паломництво із Рязанського краю, зазначає, що із 33 письмових звернень 

церковнослужителів про надання їм дозволу для вирушення у богомілля 16 

прохань – про відвідання Троїце-Сергієвої лаври, на другому місці – про 

дозвіл поїхати у Київ та Києво-Печерську лавру
1
. Серед матеріалів фонду 

Київської губернської канцелярії зберігається паспорт священика міста 

Карачева Петра Іванова, виданий Сєвською духовною консисторією. 

Наведемо його нижче: «Обьявитель сего, Севской епархии, города Карачева, 

церкви Казанския Пресвятыя Богородицы церковникь Петрь Ивановь, в силу 

резолюции его преосвященства Кирила, епископа Севского и Брянского, по 

прошению его, уволень вь городь Киевь для богомолия оть нижеписанного 

числа вьпредь на шесть месяцевь. Того ради о свободномь оного церковника 

Иванова до Киева и обратно до Севска пропуске господам команду 

имеющимь чинить… Его церковника вышеписанного сроку нигде никому не 

держать… Дань изь Севской духовной консистории февраля перваго дня 

1776 году»
2
. Як бачимо, у документі йдеться про період, на який церковнику 

доводилось покинути місто, а отже, й власну службу. Документ також 

ілюструє процедуру, яку проходив церковник перед тим, як вирушити на 

                                                           
1
 Поплавская Х. В. Паломничество, странноприимство и почитание святынь 

(по материалам Рязанского края) / Х. В. Поплавская  // Православная жизнь 

русских крестьян XIX-XX веков: итоги этнографических исследований. – М., 

2001. – С. 267. 

2
 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 8136, арк. 3. 
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прощу. Паспорт, який реферувався на особу єпископа, передбачав 

безперешкодне пересування його власника до міста Києва. 

У київських синодиках зафіксовані випадки відвідання київських 

монастирів білим священством: отці приходили з різних населених пунктів 

(див. Додаток В.3). Характерно, що біле духовенство з Києва не особливо 

часто представлене у київських поменниках. Такі випадки швидше є 

одиничними:  «родь ієрея Григорія Софоновича з Кієва. Року 1714»
1
, 

«Р. ієрея Петра»
2
. Можливо, це пояснюється тим, що паломництву до 

монастирів віддавали перевагу київські ченці, що могли здійснювати 

таїнства, зокрема, ієромонахи. Хоча, їм не дозволяли служити в чужому 

монастирі без благословення. З іншого боку, зусилля київських священників 

спрямовувалися на служіння своєму храму. Досить рідко в синодиках 

зазначалася назва церкви, при якій служив священик, частіше фіксувалась 

лише назва населеного пункту. Для порівняння два приклади: «родь ієрея 

Андрея церкви святыхь Апостоль Петра и Павла. Жителя Подгорского. 1747 

года…»
3
, «родь ієрея Максима, протопопы Ольшанского»

4
. Виходячи з даних 

діаграми (див. рис. 3.11), ми бачимо, що у синодиках київських монастирів 

записані роди священиків здебільшого із території Київської митрополії. З 

одного боку, це свідчить про те, що отці мали фізичну можливість 

повернутися з богомілля до недільної служби у власній церкві. З іншого 

боку, така географічна локалізація паломників-священиків могла бути 

виявом суміжного паломництва. 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 180 зв. 

2
 Там само, ф. 312, спр. 375/374с, арк. 50. 

3
 Там само, ф. 1, спр. 1789, арк. 212 зв. 

4
 Там само, арк. 144 зв. 
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Рис. 3.11 

У Слупському синодику біле духовенство записувалось у рубриці 

«Помінанія мирскихь», хоча й тут наявна умовна частина, у якій записані 
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родові поминання прийшлих ієреїв
1
. Синодик Межигірської обителі містить 

окрему рубрику «роды  ієреєвь мирскіхь»
2
, в якій у всіх поминаннях 

священства записані імена родичів, що є досить нехарактерним для цього 

поменника. Щодо географічних даних, то вони також досить різноманітні: 

«родь священніка Николинского  с Подляшшя»
3
, «родь ієрея Іоанна з 

Немирова»
4
, «родь Дімитрія Мировицкаго, протопопа Конотопскаго»

5
 тощо. 

Упорядник поменника Києво-Печерської лаври записував імена білого 

священства у рубриці під назвою «Роды честных иереев»
6
. Такі записи також 

характеризуються строкатістю з огляду на географічний аспект: «Р. Іакова, 

протопопи Харьковського», «Р. ієрея Іоанна з Дону»
7
, «Р. Харлампія 

Потрожинського, ієрея з Золотоноши»
8
. 

Нам вдалося віднайти свідчення приїзду на богомілля до Києво-

Печерської лаври Переяславського єпископа Сильвестра, який відбувся у 

липні 1763 року. Представника вищого кліру зустрічали лаврські посланці на 

під’їздах до Києва, зокрема – у Димерці та Броварах, приміром: «…для 

встречи преосвященнейшого переяславського епископа Сильвестра я сего 

числа пополудни в пятом часу в Димерку прибыль»
9
. Лаврські уповноважені 

регулярно рапортували про процес пересування єпископа у напрямку Києва. 

Священники створювали позитивний образ паломництва для прихожан 

свого храму, проповідуючи цей процес як богоугодну справу. Подеколи вони 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 144 зв. – 167. 

2
 Там само, спр. 375/374с., арк.189. 

3
 Там само, спр. 1789, арк. 190 зв. 

4
 Там само, арк. 190. 
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 Там само, арк. 196. 
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 Там само, ф. 1, спр. 5410, арк. 184. 
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 Там само, арк. 185. 
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 Там само, арк. 185 зв. 
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 ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 1988, арк. 2. 
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вирушали на богомілля разом із своїми прихожанами. Так було із 

священиком Іваном Кривицьким із села Чупирі Білоцерківського округу. У 

червні 1769 р. він прибув у Київ для богомілля разом із п’ятьма жінками
1
. 

Очевидно, паломництво разом із своїм духовним наставником для жінок 

набувало особливого відтінку й сприймалося як важлива подія у житті. 

Популярними були святині київських обителей і серед дружин білого 

духовенства, чиї роди здебільшого фіксувалися у частині світських 

поминань. Такі записи не завжди містили відомості про місце, звідки попадя 

приходила, однак вони могли бути й досить конкретизованими – із 

уточненням назви церкви. Для порівняння: «родь Харьковской Троєцкой 

попади Наталіи. Дано рублей 2. 1743 года»
2
, «родь попадє Анастасіи, 

старици. Року 1748. Дано рубля 1»
3
.  

Паломництво білого духовенства було скоріше винятковим, ніж 

типовим явищем для внутрішнього паломництва у XVIII ст., оскільки записи 

їхніх родів у синодиках є досить нечастими, що підтверджується й 

інформацією інших джерел. Це пояснюється тим, що священникам потрібно 

було проводити недільну службу у своїй рідній церкві, а подорож до Києва 

була тривалою. Монастирська братія сприймала священників як світських 

паломників, фіксуючи їхні роди у відповідних рубриках синодиків. 
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 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 5972, арк. 1. 
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 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 203 зв. 
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3.4. Матеріальні пожертви прочан 

Благодійництво на користь церкви в усі часи вважалося виявом 

християнського благочестя. З давніх часів представники усіх верств 

населення вносили пожертви на церкви, монастирі заради спасіння, «в 

уклад», на помин душі
1
. Численні прочани, бажаючи виявити свою відданість 

православній вірі, часто жертвували усім, що мали найціннішого. У цій 

частині дисертації ми розглянемо матеріальну сторону паломництва, адже 

пожертви, поряд із молитвою, були невід’ємною складовою для прочан у 

процесі шанування київських святинь. А.Макаров вказує, що паломники, які 

прийшли до Києва, неодмінно замовляли вдячні молебні, а ті, що виходили з 

Києва – напутні; кожний із них подавав на проскомидію певну частку, багато 

хто вписував у синодики і поминальні книги імена померлих батьків і 

родичів для поминання їх у певний термін, а іноді і на вічні часи, враховуючи 

при цьому розміри внеску. Істотну статтю церковного прибутку становило 

освячення ікон. Прочани нерідко приносили із собою здалеку власного 

виробу великі воскові свічі і свого ткання полотно у вигляді рушників і 

вишитих хусток, різного роду підвіски і прикраси до ікон, закладки для 

божественних книг, і все це переважно жертвували церквам, що надали їм 

безплатний прихисток та гостинність
2
.   

Момент вшанування святині, окрім молитовного звернення до Бога чи 

святого, характеризувався принесенням до неї матеріальних дарів. Такі речі 

виконували роль своєрідних ритуальних предметів, у візуальному коді яких 

об’єктивувалися певні вірування. Адже паломникам важливо було 

підтвердити очікування від святинь, які були мотивуючими факторами при 

вирушенні людини на прощу: висловлення подяки, отримати зцілення, 

духовний захист, іншу допомогу чи благословення. За допомогою 

                                                           
1
 ЦДІАК України. Ф. 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний 

покажчик / [упор. С. Р. Кагамлик]. – К.: Фенікс, 2008. – С. 60. 

2
 Макаров А. Київське паломництво... – 2001. – № 5. – С. 53. 
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матеріального вкладу по відношенню до ритуальних предметів богомольці 

приєднувалися до послідовності дій при святині. Найбільш поширеним 

способом шанування святині була молитва як посередник у спілкуванні із 

Богом чи святими угодниками
1
. 

Важливою умовою записування роду до поменника була матеріальна 

плата. Про це зазначалося у передмовах до всіх синодиків, щоправда 

формулювання було різним. Так, упорядник Межигірського поменника 

звертається до біблійного сюжету: «И в Ветхом Завете от приношения и 

жертвь людських питахшахся и сь женами и чады своими. Темь же ваше 

благоверие коих ж от вписующихся»
2
. Надалі упорядник радив «не налагати 

бремя на богомольцев. Но подающе от имений ваших по возможному на 

пропитание намь и одеяние»
3
. Необхідність плати за поминання 

утверджується і у передмові Лаврського поменника: «Реестр сей книги 

синодику, сь показаніємь на какомь здесь номерова иномь листу, и подь 

какою статтєю имена разнаго званія и чина людей богомольцов сь заплатою 

за то денегь; для помяновенія вечнаго от нихь имень по все дни при 

божественной литургии»
4
. Як бачимо, про фіксовану плату знов-таки не 

йдеться. 

У численних передмовах до поменників поряд з наголосом на 

необхідності постійної молитви за померлих, майстерно обґрунтовувалась 

ідея подання милостині з акцентуванням на закономірності і природності 

подібної дії, на її позитивних наслідках: «от врагь видимых, и невидимых 

                                                           
1
 Лысенко О. В., Островский А. Б. Структурные характеристики ритуальных 

предметов / О. В. Лысенко, А. Б. Островский // Этносемиотика ритуальных 

предметов. – СПб.: Б/и, 1993. – С. 201–204. 

2
 ІР НБУВ, ф. 312, спр 375/374 с., арк. 8 зв. 

3
 Там само. 

4
 Там само, ф. 1, спр. 5410, арк. 2. 
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заступает мылостыня»
1
, «Вь еже часть некую от имения своего здесь в 

милостыню давши, себе и ближних своихь в душеспасительную сію книгу 

вписати; до о нем на святом сем месте непрестанно творится молитва»
2
. Або 

ж у поменниках вказувався безпосередній зв’язок між пожертвою за 

поминальний запис і молитвами за богомольців у обителі (як, наприклад, у 

Михайлівському синодику): «Милостынею обильною ктиторь святыя 

обители сея, и всех давших, и дающих святой обители нашей милостыню 

поощрени, о их здравии, и спасеніи, и о их Родь перставишихся прощеніи 

греховь, и вечно сь ими упокоеніи, от нась прилежится молитвы 

желающих»
3
. 

Монастирі проповідували серед вірян ідею важливості здійснення 

вкладів та пожертв. Паломник усвідомлював, наскільки важливо було віддати 

якомога більшу частину своїх прибутків та майна, бо все це було надано з 

Божої волі, шлях до пізнання Господа є життєвою метою. Так, в «Учении 

благочестия християнского» (1740 р.) читаємо: «Християнское блаженство 

содержится вь соединеніи сь Богомь, от сего источника пройде благополуччя 

– сочиненное и несовершенное…»
4
 . 

Подібні заклики фіксувались і у передмовах до поменників. Існувало 

переконання, що навіть померлих грішників можна врятувати від пекельних 

мук за допомогою тих молитов  про їх вічне спасіння, які будуть 

промовлятися до престолу Всевишнього в церкві під час богослужіння. Для 

того, щоб монастир взяв на себе обов’язок молитися за упокій душі грішника, 

важливо надати милостиню: «… мылостыня человеку не только в житіи 

се[му], но и вь смерти и по смерти, великую помощь приносит…»
5
. 

                                                           
1
 ІР. НБУВ, ф. – 307, спр. 538п/1744, арк. 4. 

2
 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря... –  С. 11. 

3
 ІР НБУВ, ф. 307, спр. 538п/1744, арк. 4 зв. 

4
 Там само, спр.182 п/141, арк. 14 зв. 

5
 Там само, спр. 538п/1744, арк. 4. 
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 У передмові Межигірського поменника про необхідність пожертви 

написано так: «Да вписащиися Помощь и милость обрящуть молитвою и 

милостынею, собою и по себе, ближнимь творимою, на страшномь славного 

пришествія Христа Бога Суде»
1
. Тут же мовиться і про важливість пожертв 

для монастирської братії: «… оть приношения и жертвь людськихь 

питахуся… Теже и ваше благоверіє, коиждо от вписующихся, и вписующихь 

должні єсть не налагати бремя богомольцовь ваших. Но подающе оть имений 

вашихь по возможному на препитаніє темь и одеваніє…»
2
. Так, 

підкреслюється добровільність вибору розміру плати за поминальний запис. 

У синодику Михайлівського Золотоверхого монастиря (більша його 

частина належить до XVIII ст.) необхідність і важливість милостині особливо 

підкреслюється, адже такі заклики написані на кількох аркушах передмови, 

причому із застосуванням рядків із Святого Письма. Милостиня 

характеризується у цій передмові як необхідний інструмент для життєвого 

благополуччя: «… грехи своя милостынями разсыпли, и неправды твоя 

щедротами убогихь. Яко вь смерти, и по смерти, милостыня человеку 

помощниця… Мылостыня от всякого греха, и от смерти, и болезней, и не 

остави дальше йти вь тьму…»
3
. Такі заклики відігравали вагому роль при 

формуванні у віруючих мотивів до здійснення паломництва та шанування 

київських святинь. 

Наразі ми охарактеризуємо вкладні записи синодика Пустинно-

Миколаївського монастиря, що дасть змогу екстраполювати ці відомості на 

традиції матеріальних дарів, що побутували у середовищі київських 

паломників XVIII ст. Синодик саме цього монастиря ми обрали з кількох 

причин. Насамперед, з-поміж відомих київських поменників XVIII ст. 

упорядники саме цього синодика практикували записування матеріального 

                                                           
1
 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 375/374с., арк. 8. 

2
 Там само, арк. 8 зв. 

3
 Там само. 
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дару як плати за внесення роду до книги на вічне поминання. З іншого боку, 

Пустинно-Миколаївський монастир користувався не меншою популярністю 

серед київських святинь, які вшановували богомольці після прикладання до 

реліквій Києво-Печерської лаври. Культ святого Миколая був однаково 

популярний як у Київської митрополії, так і за її межами
1
. Це дозволить 

виявити загальні закономірності матеріального аспекту богомілля. Адже 

надання матеріальних дарів до Києво-Печерської лаври не можна 

інтерпретувати як тенденційне до всіх монастирів Києва, оскільки лавра 

отримувала великі грошові пожертви та цінні подарунки з огляду на 

побутування концепту щодо особливої святості цього місця. 

Популярною платою за вписування родового поминання до синодика 

Слупської обителі були гроші. На жаль, до нашого часу не збереглися перші 

аркуші поминальної книги, про які згадує у своїй замітці В. Щербина
2
. Там 

мала бути передмова, не виключено, що в ній вказувалася інформація щодо 

дарів (цю систему запровадив Іосиф Волчанський). 

Кожен давав на обитель стільки, скільки вважав за потрібне для 

спасіння душі своєї та рідних. Тут паломник «звітував» лише перед власним 

сумлінням, усвідомлюючи, що для порятунку потрібно віддати якомога 

більшу частину прибутку, оскільки він був отриманий з Божої волі, і в будь-

який момент може бути відібраний. Хоча, знаходимо випадок, який свідчить 

про існування контролю над здійсненням матеріальної плати за запис до 

синодика: «Родь Петра Алексієвича господина Хитрова. 1791 года іюня 10, 

Дєнєгь нє получали». Запис «денегь не получали» був зроблений іншим 

почерком, тобто пізніше. Можливо, богомолець не міг заплатити одразу й 

пообіцяв принести кошти згодом. 

                                                           
1
 Прокоп’юк О. Адміністративно-територіальний устрій та сакральна 

топографія Київської митрополії у XVIII столітті... – С. 64. 

2
 Щербина В. Помянникь киевского Пустынно-Николаевского монастыря / 

В. Щербина // Киевская старина. – 1895. – № 12. –  С. 90–92. 
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У Пустинноому-Миколаївсь поменнику зустрічалися випадки, коли 

віруючий давав не лише гроші, або речові чи натуральні дари, а й поєднував 

ці типи пожертв, наприклад: «род Євстафія. Року 1738 дано кожи и золотыхь 

сорокь»
1
. На храм та обитель загалом жертвувались гроші, а на братію як 

молитвеників – речі. 

Найпоширенішим розміром грошового дару були один та два рублі, 

яких найбільше записано в якості вкладу паломників. Це були люди різних 

соціальних станів та професій: козацтво, міщанство, військовослужбовці. 

Надання 1-2 рублів за вписування до поменника було загальноприйнятою 

практикою для паломників. 

Майже однакову кількість разів зустрічаємо у джерелі записи про 

вклади по три, чотири та п’ять рублів. Причому, ці вклади здійснені також 

представниками різних соціальних станів та груп. Суцільний аналіз записів 

показує, що досить великі розміри грошових вкладів були надані 

паломниками-військовими (що мали ранг підполковників та полковників) і 

козацькою старшиною. Так, три випадки вкладів по 8 рублів були здійснені 

військовослужбовцями, наприклад: «род господина подполковника Івана 

Меєра. 1761 года дано в кружку рублей 8»
2
. Подібна ситуація спостерігається 

і у випадку з вкладами по 20 рублів, адже два рази їх дали козаки з 

Поповичівського та Медведівського куренів, а також колишній суддя війська 

запорізького низового. Цікаво, що порівняно найбільші суми в рублях (100 

рублів) також надавалися козацькою старшиною: «род господина полковника 

Прилуцкого Игнатия Галагана. 1747 года дано рублей сто»
3
. Якщо 

детальніше зупинитися на цьому випадку, то бачимо, що статки Галагана 

дозволяли йому робити таку пожертву. Адже ж він володів маєтками 

спочатку на Правобережжі - села Бобровиця, Худяки, Шабельники і 
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 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, арк. 73 зв. 

2
 Там само, арк. 227. 

3
 Там само, арк. 215. 
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Воронівка Чигиринського полку, а після включення Правобережної України 

до складу Польщі й переселення жителів одержав там на ранг, тобто на уряд, 

села Сокиринці, Озеряни, Дегтярі, Вереміївка, Погоріла, Миклашівка, 

Липове в Прилуцькому полку. Разом це складало 806 дворів
1
. Вшанування 

київських святинь було одним з проявів релігійності прилуцького 

полковника. Він, зокрема, ще й зафундував церкву в місті Прилуки, де й був 

похований у 1748 р. Ще у період своєї активної діяльності за часів свого 

правління в полках (Ігнатій Галаган перебував під протекцією самого Петра 

I), він запам’ятaвся сучасникам надзвичайною жорстокістю й пихатістю як у 

стосунках із старшиною, так і з козаками та селянами
2
. Можливо, 

жертводавча діяльність була проявом релігійності Ігнатія Галагана, що було 

пов’язано з бажанням полковника спокутувати свої гріхи. З іншого боку, 

чимало представників козацької верхівки були меценатами монастирів і 

церков як Києва, так і Гетьманщини.   

Козаки записували свої імена і у Свято-Введенський поменник. Тут 

також доволі рідко можна знайти випадки дрібних грошових вкладів у кілька 

рублів, проте зустрічаються чималі – «за упокой Григорія…Григорий дал на 

церков десять рублевь, козак сечовой 1756 года»
3
. Один із небагатьох записів 

вкладу, що містяться в поменнику Софії Київської, має наступний зміст: 

«Куреня Мишакеевского, козака Якова Ляшенкова родь. Дано 50 рублей»
4
. 

Інший приклад матеріального дару у синодику Софії Київської: «Его 

високоблагородія господина подполковника Ганчерева, дано на поминовєніє 

                                                           
1
 Гісцова Л. З. Родовий фонд Галаганів ЦДІАК України [Електронний ресурс] 

/ Л. З. Гісцова. – Режим доступу: www.archives.gov.ua/Publicat/AU/2000-4-6-
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2
 Там само. 

3
 ІР НБУВ, ф. 160, спр. 114, арк. 14. 
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 Поменник Софії Київської…., арк. 267 зв. 
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200 (р): за молебен 10 (р)»
1
. Як бачимо, чомусь у Софійському монастирі 

вважали доцільним зафіксувати саме ці випадки. Можливо, через досить 

великий розмір грошового вкладу, а, може, на вимогу самого прочанина. Це 

може бути прикладом того, як індивідуалізований підхід програмує 

індивідуальну ініціативу вкладника.  

Привертають увагу доволі важливі записи поменника, за якими (і лише 

за ними) ми можемо говорити про випадки (чи, може, практику) 

кількаразового паломництва. Зокрема, можна виокремити родинне 

повторення вшановування святинь. Наприклад: «Род пана Феодора 

Танденика з Кобеляків. Року 1730 записань. Дано золотих сорокь», далі йде 

традиційно перелік імен родичів пана Федора, однак, проти імені одного з 

них додано: «Року 1732 вписаный онь Леонтий дал золотых 30»
2
. 

Крім того, маємо приклади додавання грошей за поминальний запис до 

початкової суми: «род Симеона Сухозагнета, жителя Степанского. Дано 

золотых 40. Золотых 8 додано»
3
, «род Ивана Ситкы, жителя Печерскаго. 1766 

года дано в церков пять рублей. Ещё дано 20 рублей»
4
. Очевидно, мотиви у 

жертводавців були індивідуальними в кожному з випадків, адже не 

зазначалося, чи гроші додавали тоді ж, коли записували свій рід до синодика, 

чи, можливо, під час нового відвідання обителі. 

Пожертви, що не були грошовими, дослідник В. Щербина поділяє на 

два види: «…это церковные предметы (Евангелие, ризы, медная 

крестильница)… и пожертвованія натурою…»
5
. Розглянемо деякі 

особливості цих дарів детальніше. Одразу впадає у вічі, що 
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 Поменник Софії Київської…, арк. 59 зв. 
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найпоширенішими речами, які богомольці дарували в обитель, були ризи та 

стихарі (див. Додаток Г). Принесення церковнослужбових речей, особливо ж 

облачення, до обителі мало вагоме сакральне значення. Коли літургію 

служили в подарованих облаченнях, це сприймалося чи символічно означало 

співпредстояння вкладника перед Господом на кожній літургії. Через це 

богомольці прагнули замовити пошиття облачення й принести його в 

монастир: «Марк, житель Киевский. Дал ризи (5), священическую одежду»
1
, 

«родь Івана Филиппова Мельникова, канцеляриста. Вписался 1739 года. Дано 

стихарь»
2
. 

Іноді монахи записували професію вкладника, з якою був 

взаємопов’язаний дар. Приміром: «род Івана Либедского, друкара. Дано в 

церквою служебник аркушевий»
3
. Іван Либідський друкував книги, тож його 

дар не лише відповідав професії, але й мав особливе сакральне значення: по 

великому аркуші служебника здійснювалися літургії й таїнства, а, отже, 

даритель був духовно співприсутній при найважливіших актах церковного 

життя. Інакше, тобто лише з «професійного» боку можна потрактувати 

наступний запис: «родь Павловского купца Василія Дементєва. 1755 года 

дано шовк»
4
. 

Тричі паломники записували свої роди у пом’яник, розплачуючись за 

це воском. Наведемо відповідні записи: «род Климентія з Сечи. Дал воску»
5
, 

«род Стефана Штепи с Голви під паланкою Уманською, дав півтори каменю 

воску»
6
, «род куреня Поповичовського Дорофея Обертаса. Дано…, воску 
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кругь»
1
. Такі дари особливо схвалювались у монастирі, оскільки на купівлю 

воску систематично витрачались чималі кошти: «Расходь свечковыхь денегь. 

Месяца августа 31. Уплачено дієконисіи Пулхеріи. За передачу на свечи двох 

пудь воску. Два рубли сорокь копеекь»
2
. Свічки також мали власну 

символіку. Адже палаюча свіча – це продовження молитви вже після того, як 

людина завершила висловлювати її, або ж, можливо, й покинула стіни храму. 

Нерідко паломники дарували срібні речі, здебільшого невеликих 

розмірів: «род пана Ісаія, сотника з Баришовки. Дано чарку сребну 1738»
3
, 

«Родь пана Іоана Кузмича, мещанина Перемиського. Дал бляху сребну»
4
. 

Практика плати сріблом за поминальні записи була загальнопоширеною у 

Києві. Срібний посуд використовувався під час здійснення таїнства причастя, 

що також являлося особливим сакрумом. 

Доволі рідко на аркушах поменника Слупського монастиря можна 

знайти записи дарів жіночих прикрас. Певно, віруючі, здебільшого, залишали 

їх у вигляді привісок біля монастирських ікон чи інших святинь. У записах 

синодика Миколо-Пустинного монастиря зафіксовано лише одиничний дар 

від подружжя жіночої прикраси: «род Кондрата и жены его Одаріи з 

Печерского. Дано… монисто коралевое з позолоченым дагнуском и 

копейками»
5
. 

Єдиний раз у синодику записаний дарунок ікони, до того ж – Святого 

Миколая: «род порутчика Алексія Прокопієва Стефанова. 1765 года дано 

ікону С. Николая серебром обкладеную»
6
. Подібні дари надавали у 

монастирі, церкви за поминальні записи рідко, і це, ймовірно, диктувалося 
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конкретними обставинами й можливостями для паломника. Хоча, з іншого 

боку, такі дари належали до сакральних у храмі Божому й були особливо 

важливими на шляху до спасіння тих, хто їх надав. 

У Пустинно-Миколаївському поменнику зафіксовані непоодинокі 

випадки дарування худоби – коней, корів та волів. Прочанка Марія 

Маховиша, окрім грошей, дала ще й «редис на посадку»
1
. Ймовірно, 

натуральні пожертви у більшості випадків записували не до синодика, а до 

книги прибутків і витрат.  

Для доби бароко було притаманне таврування розкішного життя
2
. 

Подібні твердження зустрічаємо у тексті проповіді XVIII ст.: «Роскоши 

збытной заживаючи, жена до пекла погружена была, а мужа еи живот 

працьовитий и оумра плены ведучи забавлень, цорка их звидела и Бога их на 

добрый живот есть навернена»
3
. Щоб запобігти цьому, автор закликає до 

богоугодного життя: «Прето прошу вась, братия: беримо перед себе лучшую 

раду для нас самыхь, абысмо сея могли зостати благословенными»
4
. Згідно з 

уявленнями про подвійне буття людини в культурі бароко, життєві цінності 

розмежовувалися на елементарні, натуральні, породжені потребами тіла 

(«земний хліб») та вищі цінності, що задовольняють духовні прагнення і 

бажання
5
. Фізична смерть не відокремлює християнина від церковної 

общини, тому з давніх часів читались молитви за усопших. Святі угодники, 

поставши перед Богом, продовжують перебувати у церковній общині і 

можуть виступати молитвениками за неї і за окремих її членів, які 

звертаються до них за заступництвом перед Спасителем і Богородицею. 
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Вклади від духовенства були подібними до світських прочан. 

Представники чернецтва особливо ревно ставилися до практики поминання. 

Це найбільш показово прослідковується на прикладах монахинь. Вони 

жертвували переважно дрібні гроші, які отримували при поділі «кружки». 

Утім, і серед вкладів монахинь суми доволі різні: «родь Ульяни Зимивни, 

инокини Печерской. Дано три рубля»
1
, «родь инокини Феодосии. Дано 

таляров битых пять»
2
, «род Варвари Васильевни, инокини Печерской. Дано 

золотих шесть»
3
. Така відмінність пояснюється тим, що печерські монахині 

займалися вишиванням церковних облачень та оздобленням речей 

церковного вжитку. Загалом Вознесенський монастир був одним з 

найдавніших осередків гаптування
4
. Жінкам платили чималі кошти за 

замовлення. 

Якщо говорити про пожертви монахів, то вони дарували по два, три, 

десять рублів; два, чотири, десять, тринадцять золотих та ін. Чотири випадки 

пожертв по десять рублів, зафіксовані упорядниками Пустинно-

Миколаївського синодика, були теж надані чернецтвом: монах Акакій
5
 та 

послушник Тимофій Левандовський
6
 приходили з Печерської Лаври, а двоє 

монахів - Митрофан
7
 і Дамаскін

8
 були місцевими. Останній факт яскраво 

показує глибину віри та відданості монастирю його служителів, адже 

вкладені гроші вони зібрали не за короткий час, та й потратити їх могли на 
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інші цілі. Особливо вражає запис найбільшої за розміром грошової пожертви, 

що зустрічається в поменнику Слупської обителі: «родь честнаго ієромонаха 

Гавреила Вецовського. Года 1750 дано рублей 300»
1
. Про цього ченця, однак, 

більше відомостей наразі не маємо. Випадки таких вкладів особливо 

підкреслювали відданість духовних осіб обителі. Крім того, вони 

демонстрували турботу вкладника про спасіння своєї душі. 

Монахині часто дарували стихарі: «род Шкуратихи Александры, 

инокини Печерской. Стихаров священнических дано»
2
, «род инокини 

Євтропіи Печерского монастыря. Стихарь дала злотоглавный»
3
, «род інокіни 

Євпраксії Карницьковни. 1753 года дано стихарь священническій»
4
. Жінки 

виготовляли власноруч ці частини облачення, у двох перших прикладах – у 

київському Вознесенському монастирі
5
.  

Виробнича діяльність у монастирях з початку XVIII ст. 

регламентувалася на законодавчому рівні. У Духовному Регламенті читаємо: 

«А добре бы вь монастырях завести художества: на примере, дело столярное 

и иконное, и прочее; что не противно монашеству, а монахиням пряжу шитье 

и плетенія кружев и прочего»
6
.  

Як бачимо, дари чорного духовенства за поминальні записи у більшості 

випадків залежали від того, чим займались ченці або черниці. Крім грошових 

вкладів, практикувалось принесення речей сакрального змісту, зокрема 

облачення, причому жертводавці добре усвідомлювали молитовне значення 

матеріальних дарів, принесених до обителей. 
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Таким чином, паломники усвідомлювали важливість матеріальних 

дарів, які вони давали за поминання, адже церковні речі посилювали 

сакральність молитов. Важливою була також  підтримка життєдіяльності 

братії через натуральні продукти та інші пожертви, які б сприяли цьому. Для 

доби бароко релігія була джерелом базових смислів індивідуального й 

суспільного буття. Протеїзм релігійний супроводжувався протеїзмом 

моральним: доброчинність стає однією з акцій особистісного самовираження.  

Підводячи підсумки розділу, варто підкреслити кілька аспектів. 

Характеристика соціопрофесійного аспекту київського паломництва у XVIII 

ст. дала змогу встановити, що вид професійної діяльності відігравав ключову 

роль у можливості вирушити на прощу. Суб’єктами київського паломництва 

були представники різних соціальних та статевовікових груп населення 

(люди заможні, духовенство, селяни, міщани), в тому числі літні люди та 

діти. У значній кількості випадків богомілля проявлялося у формі суміжного 

паломництва й поєднувалася із реалізацією справ особистого характеру. 

Паломницька подорож передбачала наявність матеріального підґрунтя для 

цього. Ці фактори пояснюють популярність паломництва у середовищі таких 

груп населення, як купці, козацтво, військові, канцеляристи тощо. Натомість, 

селяни, з огляду на залежність від календарно-обрядового циклу та від 

рішення свого державця, вирушали на богомілля рідше. Релігія справляла 

найбільший вплив на людину XVIII ст., формуючи її поведінку та світогляд. 

Релігійна свідомість була притаманна не лише національній еліті, а й 

віддзеркалювалася у поведінці середніх верств та, зрештою, нижчих станів. 

Популярним проявом такої поведінки були паломництва до київських 

православних святинь. 

Представники духівництва практикували паломництво до київських 

православних святинь так само, як і світські прочани. Упорядники київських 

синодиків створювали спеціальні рубрики для прочан із духівництва. Задля 

вшанування київських святинь вирушали на богомілля ченці, черниці та біле 

духівництво. У XVIII ст. було поширеним місцеве паломництво, що 
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характеризувалося богоміллям монахів київських монастирів при святинях 

інших київських обителей. Дещо меншою була частка прочан із віддалених 

територій, оскільки процес отримання документів на відлучення братії від 

монастирів був особливо суворим. Матеріальні дари духівництва за записи 

на вічне поминання у синодики демонструють глибоку боговідданість та 

відсторонення від матеріальних благ задля спасіння духовного. Богомілля 

духівництва не завжди знаходило належну оцінку у суспільстві, оскільки 

перекривалося частими випадками псевдочернецтва. 

Віра прочан у те, що молитва при чудотворних святинях, зокрема й 

підкріплена матеріальним поданням, а також записом у синодики, мала 

ґрунтуватися на відомостях про позитивний досвід попередників. Цим 

пояснюється наявність у синодиках записів, згрупованих за територіальною 

ознакою. Географія київських паломників XVIII представлена доволі 

строкатим переліком населених пунктів, з-поміж яких виокремлюємо три 

головні напрямки: паломники з Гетьманщини, із західного зарубіжжя та з 

Росії. У наданні матеріальних дарів за поминання прочани керувалися 

індивідуальними можливостями, хоча, безумовно, для них молитва та 

пожертва за спасіння душі у  сакральному місці була значно важливішою від 

земних турбот та цінностей. Пожертвування мали ритуальне значення. Сам 

по собі паломницький акт був самопожертвуванням. Але в момент 

поклоніння святині було прийнято приносити різні символічні жертви. Так, 

перед чудотворними іконами чи раками з мощами запалювали свічки, іноді 

жертвували грошові суми чи інші матеріальні дари церкві чи монастирю, де 

знаходилась святиня. На знак подяки за зцілення чи в обмін на прохання про 

виздоровлення паломники залишали цінні речі в обителі. Це могли бути 

золоті чи срібні персні, кулони, підвіски, які потім поміщалися в оклад 

шанованої ікони святого. Загалом, ці пожертви відображали ментальність 

православного соціуму XVIII ст. й демонстрували аксіологічні аспекти 

паломників, для яких прагнення до спасіння душі переважало над значенням 

матеріальних благ. 
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ВИСНОВКИ 

 

Як показали опрацьовані матеріали, традиція паломництва до 

київських православних святинь в межах визначеного періоду набирає 

популярності уже з перших десятиліть XVIII ст. і демонструє розвиток 

загальнохристиянських уявлень про шанування місць та предметів, 

пов’язаних із Господом, Богородицею чи святими. Прагнення до покаяння у 

молитві біля святих місць та чудотворного зцілення чи допомоги у 

проблемах було рушійною силою для здійснення паломницької подорожі. 

Глибока віра у чудодійність святих ікон, святих мощей, шанованих хрестів та 

реліквій давала людям сили для здійснення тривалих богоміль у шановані 

храми та монастирі Києва. 

Дисертаційна робота дала можливість отримати наступні висновки:  

– Встановлено, що в українській історіографії немає історичних 

наукових праць, присвячених проблемі паломництва до київських 

православних святинь у XVIII ст. Історіографія теоретичного та прикладного 

характеру, дотична до теми, об’єкту, предмету, хронології та географії цієї 

дисертації , має ряд здобутків та прогалин. Розпрацьованими є такі загальні 

напрямки, такі як: християнське паломництво в соціокультурному та 

історико-цивілізаційному контекстах, історія православного паломництва до 

традиційних святинь Близького Сходу, народна релігійність як складова 

християнського соціуму. Серед сюжетів із використанням українських 

матеріалів добре дослідженими є проблеми ментальності доби українського 

бароко та народної релігійності; окреслені такі напрямки, як побутування 

шанованих святинь у православному соціумі, жертводавча діяльність по 

відношенню до храмів і обителей Києва. Проте, аналіз наукової літератури 

показав, що соціоантропологічний аспект паломництва до київських 

православних святинь у XVIII ст. досі не ставав предметом наукових студій в 

жодній із перелічених ділянок. 
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 – Дослідження історії київського паломництва у XVIII ст. ускладнене 

поганою збереженістю та розпорошеністю архівних матеріалів доби. Серед 

джерел, які розкривають соціоантропологічний аспект проблеми виділено дві 

головні групи – церковного (синодики київських монастирів) та світського 

характеру (актово-діловодні матеріали адміністративних інституцій 

Гетьманщини). Ці джерела належать до матеріалів «первісного» 

індивідуального рівня й дозволяють розкрити структурні компоненти 

процесу паломництва до київських православних святинь як усталеної 

традиції на українських теренах. 

– Акційний етап паломництва відтворював шлях прочан до київських 

святинь. Для XVIII ст. були притаманні такі характерні риси побутування 

паломницької традиції: здійснення паломництва як пішки так і кінним 

транспортом; поширення обітнього паломництва; паломництво із-за кордону 

як прояв етнічної та релігійної самоідентифікації; дуальність поведінки 

паломників на побутовому та духовному рівнях. Шлях прочанина був 

тотожний земному життю людини, яке піддавалося багатьом випробуванням, 

незгодам і перешкодам, але тим радісніше сприймалось звільнення душі від 

тягаря гріхів, а подолання перешкод дороги (як окремий топос дороги до 

святині) давало можливість отримати полегшення і відчути себе на крок 

ближче до очікуваної винагороди у Царстві Небесному. Побутування 

традицій паломництва до київських православних святинь у XVIII ст. 

віддзеркалювало масову релігійну свідомість православного населення. 

Мотивами здійснення паломництва у Київ були: говіння і причастя 

саме у київських загальновідомих монастирях, а не у своєму приходському 

храмі; потреба у сповіді перед святинею; отримання необхідної життєвої 

поради чи благословення на якусь справу у шанованого старця чи монаха; 

виконання обітниці про відвідання монастиря; пожертвування матеріальних 

засобів як подяка за благодіяння Боже; участь в урочистих службах: 

престольних святах, архієрейських богослужіннях, освяченні нових церков, 

прославленні святих тощо. Важливим мотивом до паломництва було 
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богошукання – прагнення до духовного очищення, відродження, зміцнення 

власної віри. Випробування під час подорожі до Києва становили важливий 

досвід паломника на його шляху до Бога. У XVIII ст. паломники змушені 

були проходити процедуру юридичного оформлення своєї подорожі. Для 

безпечного проходження шляху до Києва, прочанин повинен був отримати 

дозвіл від свого державця, старшини, ігумена чи єпископа, а також оформити 

паспорт. Наступною перешкодою для паломника могли стати форпости чи 

застави та київські вартові загони, зустріч з якими була неминучою у межах 

акційного етапу прощі. Правовий супровід був неодмінною складовою 

процесу київського паломництва у XVIII ст. 

Чисельність київських прочан збільшувалась у теплу пору року, що 

було пов’язано із сприятливими кліматичними умовами. Кількісна динаміка 

богомольців у межах XVIII ст. поступово зростала, досягнувши свого апогею 

у період правління імператриці Єлизавети Петрівни, коли відбулося 

поліпшення соціокультурних умов для звершення цієї релігійної мандрівки. 

У межах народної релігійності й під впливом суспільно-політичних та 

соціокультурних умов, київське паломництво XVIII ст. знайшло 

відображення у таких явищах, як колективне, суміжне паломництво та 

паломництво за посередництвом. Дещо видозмінилися також уявлення 

богомольців про форму фізичного пересування на шляху до Києва. 

Традиційні переконання у необхідності пішої подорожі, у межах якої 

відбувалося зміцнення віри через випробування фізичними стражданнями та 

поневіряннями в дорозі, не завжди знаходили підтвердження у середовищі 

київських паломників XVIII ст. Частина прочан діставалися до Києва за 

допомогою кінного транспорту, що було радше не зневагою до традицій, а 

проявом народної релігійності. 

Сакральний маршрут прочан у Києві, з одного боку, був традиційним, з 

іншого – індивідуалізованим. Традиційність проявлялась у неодмінному 

вшановуванні святинь Києво-Печерської лаври як осередку «Єрусалиму 

Руського». Формування подальшого шляху визначалося індивідуальними 
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чинниками, які були зумовлені мотивами паломництва і трансформацією 

світогляду богомольців під час мандрівки до Києва. Сам контакт із святинею 

зовні проявлявся у прикладанні чи цілуванні чудотворної ікони, раки з 

мощами святого чи інших священних реліквій. Внутрішнє поклоніння 

супроводжувалось молитвенним зверненням до святого, де висловлювалось 

захоплення чудодіяннями Божого угодника і повідомлялось йому сокровенне 

бажання паломника. 

Завершальним етапом поклоніння святиням був акт отримання 

символічного пам’ятного знаку чи документу, який підтверджував факт 

здійснення паломництва. Такі документи, наприклад, видавала Києво-

Печерська лавра у XVIII ст., або ж паломники купували хрестики та іконки 

після вшанування сакральних об’єктів. 

– Для XVIII ст. характерна строкатість суб’єктів київського 

паломництва з огляду на такі параметри, як соціопрофесійний, віковий, 

територіальний тощо. Серед світських паломників чимало було козаків, 

військових, різночинців. Особливо значною була частота вшановування 

монастирських святинь крамарями та купцями, що частково було пов’язано із 

способом занять цих жертводавців, які передбачали поїздки до різних міст, 

що створювало можливість до здійснення суміжного паломництва. Ходили 

на богомілля віруючі, які займались ремісничою діяльністю. Їхня кількість 

переважно є сталою у поминальних книгах київських монастирів та церков, 

що вказує на рівномірне вшановування ними різних святинь у зазначений 

період. 

Для селянства паломницькі ходіння були пов’язані, головним чином, із 

сезонними особливостями та обмеженнями у зв’язку із зайнятістю на 

сільськогосподарських роботах чи феодальною залежністю. Бажання 

вирушити у паломницьку подорож знаходило схвальне ставлення з боку 

оточення. Це демонструє, що в основі світогляду більшої частини людей була 

православна релігія, яка впливала і на систему соціальних та побутових 

відносин. Для інших суспільних груп, менш обмежених суспільним 
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контролем та сезонними роботами, питання про від’їзд вирішувалося 

простіше, хоча фактор професійної діяльності також був важливим.  

Проаналізовані матеріали дали змогу встановити, що наповнення 

київських прочан за віковими параметрами було строкатим: вирушали на 

прощу як діти, молоді люди, дорослі, так і літні особи. У співвідношенні 

світських богомольців-чоловіків із жінками чоловіки становлять близько 

70 %, жінки – 30 % від загальної кількості світських прочан. Четверта 

частина паломниць були вдовами, що пов’язано із прагненням записати ім’я 

померлого чоловіка у синодики шанованих київських монастирів задля 

вічного поминання та спасіння душі покійного. Поширеними були й парні 

паломництва, коли вирушали на прощу подружжями. 

Православні святині Києва приваблювали до себе віруючих-мирян та 

духівництво з різних населених пунктів: як наближених до міста, так і значно 

віддалених. Відсоток прийшлих богомольців був значно більшим від 

кількості паломників із Києва та його околиць. Помітно переважає 

чисельність прочан із території Гетьманщини, Правобережної України та 

Слобожанщини, для яких Київ був духовною столицею та «богоспасаємим 

градом». Дещо меншою була кількість богомольців із території Росії, Дону та 

із зарубіжжя. Така територіальна різновекторність свідчить про значні 

територіальні межі поширення концепту Києва як другого Єрусалиму, з 

якого Христове вчення поширилось на всю Давню Русь, та про 

популяризацію інформації про чудодійні сакральні об’єкти, які 

зосереджувалися у місті. 

– Визначено, що популярності набуло і паломництво чернецтва, що 

відбувалося всупереч численним ініціативам Св. Синоду щодо обмеження 

можливості вийти за межі обителей їхнім насельникам. Ченці вирушали на 

богомілля як поодинці, так і згруповано, натомість черниці здебільшого 

мандрували до святинь колективно. Безперечно, як чернецтво, так і біле 

духовенство усвідомлювали важливість і сакральність молитов, що читалися 

у таких святих місцях. Відтак прочани, які присвячували своє життя 
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служінню Богу і людям, прагнули записати до монастирських синодиків 

поминання своїх родів. Для прочан із духівництва у XVIII ст. були 

притаманні наступні особливості з огляду на територіальний ракурс: 

богомілля здебільшого здійснювали черниці із Київських монастирів, ченці – 

із віддалених територій (зарубіжжя), священики – із терен Київської 

митрополії. Представникам білого духівництва, на відміну від усіх інших, 

постійно (не залежно від пори року) необхідно було здійснювати 

богослужіння у своїй приходській церкві. Однак, що важливо, і для 

представників білого священства заява про намір відлучитися для поклоніння 

святим місцям була достатньою основою для надання відпустки 

єпархіальним керівництвом.  

Для київських обителей духовенство, яке вшановувало святині, не 

становило якоїсь окремої групи, більш зразкової, ніж світські паломники. 

Особливості записів родових поминань як світських, так і духовних осіб є 

однаковими, тобто для братії всі були богомольцями з духовними потребами 

та вірою в Бога. А от пересічні віряни не сприймали ченців як паломників. 

Очевидно, для більшості простого люду не існувало такого поняття, як 

паломництво духовенства. Це значною мірою пояснювалось тим, що 

світською владою і самим соціумом було сформовано негативний образ 

монахів, які не знаходились у монастирях, адже їхня поведінка досить часто 

була ганебною. А це, у свою чергу, не співпадало з першопочатковим 

уявленням про призначення ченців, які мали зрікатися від усіх «мирських 

благ» та жити з молитвою за прощення людських гріхів. Проте не всі 

служителі Богу підпадали під таку характеристику. Переважна частина 

духовенства, подолавши численні ускладнення побутового характеру, йшла 

на богомілля, що було вагомою подією у їхньому житті. Офіційні постанови 

Святійшого Синоду не віддзеркалювалися на практичних діях, а отже, й на 

свідомості мирян і кліриків, що свідчить з одного боку – про малу обізнаність 

православної людності із синодальними приписами, з іншого – про 

незначний авторитет цього органу влади для київських ієрархів XVIII ст. 
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– Розміри та види пожертв часто відповідали заняттю чи соціальному 

стану богомольця. Тобто, якщо козацька старшина мала чималі прибутки, то, 

відповідно, і величина її вкладів вирізнялася з-поміж інших. Інколи 

паломники приносили матеріальні дари, що були пов’язані з їхніми 

заняттями або ж придбані для монастиря, що використовувалось як у побуті 

братії, так і у здійсненні церковних обрядів. Це, зокрема, характерно для 

міщан та людей, які займалися ремісничим виробництвом чи торгівлею. 

Розмір матеріальних дарів духівництва подеколи був досить великим, що 

демонструвало глибоку боговідданість та превалювання духовних цінностей 

над земними. Таким чином, демонструється очевидне визнання важливості 

паломницького подвигу як на рівні народної релігійності так і у середовищі 

адміністративних інституцій. 

– Паломництво у XVIII столітті становило важливу складову народної 

релігійності. Ця складова активізувалась після тривалого спаду у другій 

половині у XVII століття та органічно продовжилась у наступному ХІХ 

столітті. Модель народної релігійності у XVIII ст. являла собою динамічну 

систему, для якої було притаманним збереження стійкості, незмінності, 

самовідтворення незалежно від зовнішніх обставин, та яка була здатна 

проявляти гнучкість, відкритість, адаптованість до різних умов. Барокова 

доба сформувала духовне та ідеологічне тло для православного соціуму, у 

межах релігійної системи якого паломництво стало закономірним проявом 

особистісних інтенцій. Людина доби бароко, всупереч численним факторам, 

які обмежували її у своїх вчинках та можливостях, ходила на прощу, 

демонструючи відданість християнським традиціям. Популярність київських 

святинь у православному середовищі Гетьманщини та зарубіжжя 

підтверджується строкатістю географії населених пунктів, представники яких 

здійснювали паломництво до Києва у XVIII ст. Окреслення дисертаційного 

дослідження рамками Києва XVIII ст. дозволило наповнити картину розвитку 

та існування традиції внутрішнього паломництва конкретним фактичним 

матеріалом.  
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Архівні матеріали 

 

Центральний державний історичний архів України, 

м. Київ (ЦДІАК України) 

 

Ф. 51: Генеральна військова канцелярія.   

Опис 1.  

1. Спр. 217. – Донесення сотника Воронізької сотні Івана Холодовича про 

затримання в м. Вороніжі монаха Михайла Солов’я з фальшивим паспортом і 

універсалом Київського митрополита на здобуття милостині, XVIII ст., 5 арк. 

2. Спр. 1875. – Справа про відсилку для покарання в Ніжинську полкову 

канцелярію черниці Ніжинського монастиря Антонії, затриманої без 

паспорта в містечку Глухів, 1758 р., 8 арк. 

Опис 3. 

3. Спр. 1774. – Справа про заборону прочанам з місця на місце переходити, 

1 чв. XVIII ст., 3 арк. 

4. Спр. 8826. – Про Указ Єлизавети Петрівни за 1742 р. про підтвердження 

права вільного переходу посполитих на Лівобережній Україні, 1742 р., 4 арк. 

5. Спр. 9153. – Указ Єлизавети Петрівни від 21 травня 1742 р. про заборону 

закріпачувати українців, 1742 р., 5 арк. 

6. Спр. 10935. – Справа про надання генеральному військовому бунчужному 

Дем’яну Оболенському дозволу для поїздки на прощу, 10 червня 1751 р., 

4 арк. 

7. Спр. 13134. – Справа про надання дозволу ніжинському полковнику Петру 

Розумовському на поїздку в м. Охтирку і с. Каплунівку для поклоніння 

чудодійним іконам, 30 жовтня 1755 р., 3 арк. 
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Ф. 59: Київська губернська канцелярія.  

Опис 1.  

8. Спр. 111. – Дело о пропуске через Васильковскую пограничную заставу 

жителей м. Погребище, Белой Церкви и др., бывших в Киеве на богомолье, 8 

мая 1725 г., 7 арк.  

9. Спр. 208. – Дело о закрытии границ с Турцией и Польщей в связи с 

распостранением эпидемических заболеваний; допросы задержанных на 

форпостах купцов, мещан и др., пытавшихся перейти границу, 20 – 30 

августа 1731 г., 5 арк. 

10. Спр. 231. – Дело об установлении в связи с началом эпидемических 

заболеваний карантинов на границах России с Польшей и Турцией, 7 січня 

1730 – 19 февраля 1731, 5 арк. 

11. Спр. 279. – Дело о задержании на Днепровском форпосте у г. Киева 

крепостных крестьян кн. Долгорукова А.П. Гладилова и Норикина, 

обвиняемых в подделке паспортов, 18 августа – 16 сентября 1731 г., 9 арк. 

12. Спр. 642. – Дело об отправке в Киевскую консисторию монаха Паисия, 

задержанного в м. Меравка за неимением паспорта, 15 февраля – 23 ноября 

1738 г., 4 арк. 

13. Спр. 743. – Дело о пропуске через Васильковский форпост и 

Салтановский форпост Песоцкого, Аничкевича и др., идущих в Киевь на 

богомолье, 10 – 26 мая 1740 г., 5 арк. 

14. Спр. 817. – Ордера канцелярии на пограничном форпосте об 

установлении карантина на границе с Польшей и Турцией, 18 июля – 26 

ноября 1741 г., 22 арк. 

15. Спр. 872. – Свидетельство, выданное Киево-Межигорским монастырем, 

находившимся на послушании, запорожским козакам Алексееву и Данилову 

для проезда в Запорожскую Сечь, 1742 г., 3 арк. 

16. Спр. 1150. – Дело об отправке в Царицын мещанина Тереньтьева, 

задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, 28 апреля – 12 мая 1744 г., 

17 арк. 
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17. Спр. 1191. – Ведомость о количестве пропущенных через пограничные 

форпосты по ордерам и паспортам, выданным канцелярией за время с 1 по 29 

мая 1744 г., 11 арк. 

18. Спр. 1193. – Дело о пропуске через Васильковский форпост купцов после 

прохождения карантина, 1747 г., 9 арк. 

19. Спр. 1194. – Дело о пропуске через Васильковский форпост после 

прохождения карантина русских подданых, 1744 г., 12 арк. 

20. Спр. 1195. – Рапорт секунд-майора Васильковского форпоста о пропуске 

через границу в Россию после прохождения карантина жителей польського 

м. Могилева, 1744 г., 8 арк. 

21. Спр. 1197. – Рапорт коменданта Княжицкого форпоста о пропуске через 

границу бывших в г. Киеве на богомолье жителей м. Брусилова Мельникова 

и др., 27 апреля 1744 г., 15 арк. 

22. Спр. 1198. – Рапорт прапорщика Малосалтыковского форпоста о 

пропуске через форпост жителей польського села Семигородок, священника 

Семенова, едущего в Киев на богомолье, 5 августа 1744 г., 7 арк. 

23. Спр. 1268. – Дело о выдаче паспортов жителю г. Нежина Николаеву, 

жителю г. Киева Ефремову и др. для проезда по территории России и для 

выезда заграницу, 1745 г., 13 арк. 

24. Спр. 1269. – Дело о выдаче паспортов жителям с. Рубежевки Щербачу и 

Данилейку для проезда в г. Киев, 4 ноября 1745 г., 4 арк. 

25. Спр. 1315. – Дело о наказании кнутом солдат Васильковской команды 

Красноносова, Остренко и Серченко за взяточничество при пропуске через 

Городищенский форпост жителей м. Паволочи Тарасенка и Давыденка, 

идущих на богомолье, 1745 г., 11 арк. 

26. Спр. 1374. - Прошение игумена Лебединского монастыря о выдаче 

паспорта монахам Гавриилу м Иоилу для приезда в г. Киев, 1746 г., 6 арк. 

27. Спр. 1376. - Дело о выдаче паспорта подданым Дятловицкого монастыря 

Пижевскому Андрею и Громкову Григорию для проезда из г. Киева в 

монастырь, 1746 г., 8 арк. 
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28. Спр. 1488. – Паспорт, выданный Переяславской полковой канцелярией 

жителю Крепивнянской сотни Шульке Никите для проезда в г. Киев, 9 июня 

1747 г., 3 арк. 

29. Спр. 1663. – Дело о ремонте дороги, ведущей из Киево-Печерской в 

Старокиевскую крепость, 5 мая 1749 – 11 марта 1753 гг., 44 арк.  

30. Спр. 1722. – Рапорт обер-коменданта Костюрина о задержании на 

Снятинском форпосте жителя Каменец-Подольского Смотрича за неимением 

паспорта, 16 мая 1749 г., 6 арк. 

31. Спр. 1823. – Дело об отправке на прежнее местожительство посадского 

человека г. Белгорода Шарабанова Степана, задержанного в Киево-

Печерской крепости за неимением паспорта, 16 – 26 марта 1750 г., 8 арк.  

32. Спр. 1882. – Дело о задержании монахинь Киево-Вознесенского 

монастыря, отлучившихся без разрешения игуменьи, 1 февраля 1750 г., 5 арк. 

33. Спр. 2134. – Дело о наведении справки о крестьянине с. Дешкино, 

Белявского уезда Барышкина, задержанням в г. Киеве за неимением 

паспорта, 3 июня – 15 августа 1752 г., 7 арк. 

34. Спр. 2261. – Дело о строительстве и ремонте мостов через р. Днепр, 8 – 13 

мая 1753 г., 34 арк. 

35. Спр. 2329. – Дело об отправке по местожительству в с. Афанасьево 

Курского уезда Белогородской губернии однодворца Кочеткова Максима, 

задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, октябрь 1753 г., 12 арк. 

36. Спр. 2335. – Доношение полицмейстра г. Киева о задержании жителя г. 

Севска Неронова Захара с просроченным паспортом, 12 октября 1753 г., 

3 арк. 

37. Спр. 2481. – Рапорт неустановленого лица о задержании в г. Киеве 

жительницы с. Студенки Федоровой за неимением паспорта, 6 ноября 

1754 г., 3 арк. 

38. Спр. 2508. – Дело о выдаче пропусков монахам волошских монастырей 

для проезда в г. Киев, 1754 г., 7 арк. 
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39. Спр. 2516. – Инструкция Сената о правилах пропуска через границу, 8 

квітня 1754 г., 8 арк. 

40. Спр. 2519. – Рапорты коменданта Васильковского форпоста о пропуске 

через форпосты и о прохождении карантина волошскими монахами, 4 січня – 

13 мая 1754 г., 11 арк. 

41. Спр. 2604. – Дело о задержании в г. Киеве жены рассыльного 

Белгородской канцелярии Макеева за неимением паспорта, 17 сентября 

1755 г., 6 арк. 

42. Спр. 2606. – Дело об отправке в Нежинскую полк. Канцелярию жителя 

м. Чернух Задорожного, задержанного в Киево-Выдубицком монастыре с 

фальшивым паспортом, 30 октября 1755 – 6 апреля 1756 гг., 6 арк. 

43. Спр. 2611. – Паспорт, выданный крестьянину с. Калиновка для проезда в 

г. Киев, 31 августа 1755 г., 2 арк.  

44. Спр. 2670. – Ведомости начальников форпостов о беглых крестьянах, 

салдатах, мещанах и др., возвратившихся из Польши, 1755 – 1756 гг., 43 арк. 

45. Спр. 2685. – Дело о запрещении проезда через Никитинскую заставу по 

р. Днепр запорожским козакам и татарам, 13 сентября 1755 г., 5 арк. 

46. Спр. 2870. – Дело об отправке в Польшу польских подданных Архипенко 

Василия и Клиновского Игната, обвиняемых в краже лошадей Казанского 

драгунского полка и денег и вещей из Киево-Златоверхого Михайловского 

монастыря, 28 марта 1756 – 4 мая 1762 г., 25 арк. 

47. Спр. 2877. – Выпись из журнала Канцелярии о пропуске через 

Секеринский форпост иеродиакона Онуфриевского Пустынно-Жаботинского 

монастыря Арсения с серебряной гробницей, сделанной жителем г. Киева 

Любецким для монастыря, 7 июня 1756 г., 3 арк. 

48. Спр. 2910. – Дело об отправке в Киевскую полковую канцлярию жителя 

города Стародуба Силина Ивана, задержаного за кражу денег из Церкви 

Киево-Михайловского монастиря, 1756 г., 8 арк. 
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49. Спр. 3009. – Дело о задержании в г. Киеве за неимением паспортов 

жителей г. Брянска, с. Турок, Рыльского уезда Чурылина, Щетининой 

Авдотьи, 14 ноября 1757 г., 11 арк. 

50. Спр. 3245. – Дело об отправке в Смоленскую губернскую канцелярию 

беглой крепостной крестьянки помещика Толстого, задержанной в г. Киеве за 

неимением паспорта, 12 августа 1759 г., 7 арк. 

51. Спр. 3269. – Дело о возвращении в г. Москву крепостного крестьянина 

помещика Полозова, задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, 1759 г., 

5 арк. 

52. Спр. 3276. – Дело о возвращении по местожительству жительницы М. 

Салтыковской Девицы Ведменко Анны, задержанной в г. Киеве за 

неимением паспорта, 23 января 1759 г., 5 арк. 

53. Спр. 3277. – Дело об отправке по местожительству в г. Гадяч сына казака 

Сердюченко Тимофея, задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, 2 

ноября 1759 г., 5 арк. 

54. Спр. 3283. – Дело о возвращении по местожительству крепостного 

крестьянина деревни Сугровой Рыльского уезда Гусова Ивана, задержанного 

в г. Киеве с фальшивым паспортом, 1759 г., 5 арк. 

55. Спр. 3554. – Дело о появлении эпидемических заболеваний в 

Запорожской Сечи и о мерах борьбы с ними, 14 октября 1760 – 19 января 

1761 гг., 27 арк. 

56. Спр. 3557. – Дело об организации карантинов при форпостах Киевской 

губернии, 1760 г., 19 арк. 

57. Спр. 3569. – Дело об отправке в Черниговскую полк. Канцелярию жителя 

м. Панорницы Савицкого А., обвиняемого в краже вещей из церкви 

Св. Иоанна Златоуста в г. Киеве, 24 июля 1760 г., 8 арк.  

58. Спр. 3663. – Дело об отправке в Московскую духовную консисторию 

монаха Троицко-Белых берегов монастыря Брянского уезда Мельхиседека, 

задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, 1761 г., 6 арк.  
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59. Спр. 3664. – Дело об отправке в Нежинскую полковую канцелярию 

уроженца м. Коропа Котляренко А., задержанного в г. Киеве за неимением 

паспорта, 1761 г., 6 арк. 

60. Спр. 3666. – Дело об отправке в Курскую воеводскую канцелярию 

жительницы с. Филипова Белогородской губернии Алексеевой И., 

задержанной в г. Киеве за неимением паспорта, 1761 г., 5 арк. 

61. Спр. 3667. – Дело об освобождении из-под ареста жительницы м. Фастова 

Ивановой Агафии, задержанной в Киеве за неимением паспорта, 1761 г., 

7 арк. 

62. Спр. 3741. – Доношения жителей г. Могилева Галахи Л. и Страховского 

Д. о выдаче пропуска на прощу. Из гг. Киева в Могилев, 1761 г., 5 арк. 

63. Спр. 3753. – Дело о выдаче пропуска на проезд из г. Киева до 

Секеринского форпоста послушнику Онуфриевского монастыря Укимову 

Григорию, июнь 1761 г., 3 арк. 

64. Спр. 3754. – Дело о пропуске через Добрянский форпость богомольцев, 

идущих из Киева, июнь 1761 г., 7 арк. 

65. Спр. 3755. – О пропуске жителя местечка Умани  лекаря Якова 

Орловского на богомолье, 15 июля 1761 г., 4 арк. 

66. Спр. 3762. – Паспорта жителей м. Меджибожа и с. Салтановки 

Правобережной Украины Ивановича, Осадченко и монахинь Лебединского 

монастыря, приехавших в Киев для богомолия, 1761 г., 8 арк. 

67. Спр. 4174. – Дело об отправке в Елецкую провинциальную канцелярию 

дочери дьяка Николаевской церкви г. Лебедяны Елецкой провинции 

Прокофьевой Е., задержанной в г. Киеве с просроченным паспортом, 1763 г., 

5 арк. 

68. Спр. 4454. – Ведомости об арестованных, содержащихся в канцелярии в 

1764 г., составленные для отправления в Сенат, 4 травня 1764 г., 16 арк. 

69. Спр. 4720. – Ведомости о купцах, крестьянах и др., шедших заграницу 

через Васильковский, Добрянский и Выгранский форпосты, 1765 г., 29 арк. 
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70. Спр. 4773. – Дело об отправке в Малороссийскую колегию уроженца м. 

Ромны Лубенского полка Гребениченко Наума, обвиняемого в краже вещей 

из церкви г. Киева и у войскового канцеляриста Киселевского, 1765 г., 8 арк. 

71. Спр. 4800. – Журнал регистрации паспортов и подорожных, выданных 

канцелярией купцам, мещанам и др., 1765 г., 32 арк. 

72. Спр. 4907. – Дело об оправке по местожительству польських подданных 

Супруна Федора и Берелусенка Назара, задержанных в г. Киеве за неимением 

паспортов, 1766 г., 9 арк. 

73. Спр. 4908. – Дело об оправке по местожительству крестьянина с. 

Архангельське, Орловского уезда Гулевича Василия, задержанного в г. Киеве 

за неимением паспорта, 1766 г., 7 арк. 

74. Спр. 4909. – Дело об отправке по местожительству в г. Нежин Васильевой 

Прасковьи, задержанной в г. Киеве за неимением паспорта, 23 октября 

1766 г., 5 арк. 

75. Спр. 5040. – Дело о наказании плетьми жителя Волохии Родилова за 

изнасилование жительницы г. Киева Федоровой Анны, 10 ноября 1766 г., 

8 арк.  

76. Спр. 5219. – Дело о выдачи паспорта взамен украденого жене 

барабанщика 2 Смоленского батальйона Торцовой Агафии, 1767 г., 5 арк.  

77. Спр. 5372. – Дело о наказании плетьми и отправке по месту жительства в 

г. Глухов жительницы Свистуненко, обвиняемой в краже вещей у канонира 

Картунова и в внебрачном сожительстве с солдатом Поповым, 1767 г., 

11 арк. 

78. Спр. 5376. – Дело о наказании плетьми отставного подпрапорщика 

Коленова и об отправке священика Никанорова в Казанскую духовною 

констисторию, обвиняемых в краже денег у тещи умершего сержанта 

Киевского гарнизона Ширяева, 1767 г., 9 арк.  

79. Спр. 5377. – Дело по обвинению казака г. Чернигова Барабаша и жителя 

Городницкой сотни Губаренко в краже вещей у жителя г. Киева Гудымы, 

1767 г., 8 арк. 
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80. Спр. 5378. – Дело об отправке в Ахтырскую канцелярию жителя м. 

Буромля Гладченко, обвиняемого в краже вещей в киевского мещанина 

Григоровича, 24 декабря 1767 г., 5 арк. 

81. Спр. 5392. – Дело по обвинению мещанина г. Чернигова Воробьева в 

краже лошадей у жителя г. Киева Кучеряненко, 1767 г., 6 арк. 

82. Спр. 5542. – Дело о возвращении по местожительству в с. Карачевку 

крестьянина Ерофеева, задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, 

1768 г., 8 арк.  

83. Спр. 5545. – Дело об отправке в с. Лехчинцеве, Москов. губ. крестьянина 

Агафонова, задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, 1768 г., 5 арк. 

84. Спр. 5832. – Дело о задержании в г. Киеве жителя г. Глухова за 

неимением паспорта, 1769 г., 3 арк. 

85. Спр. 5835. – Дело о задержании в г. Киеве крестьян Северина, 

Симонтовского и др. за неимением паспортов, 14 мая – 3 июня 1769 г., 5 арк.  

86. Спр. 5836. – Дело об отправке по местожительству в дер. Еркиной 

Углицкого уезда крестьянина Митягина, задержанного в г. Киеве за 

неимением паспорта, 18 – 23 мая  1769 г., 4 арк.  

87. Спр. 5837. – Дело о возвращении по местожительству в Запорожскую 

Сечь казака Водолагу, задержанного в г. Киеве за неименем паспорта, 14 

января – 4 марта 1769 г., 6 арк. 

88. Спр. 5946. – Дело об отправке по жительству в г. Демянцы 

Переяславского полка казака Гриценка, вернувшегося из Польши, 1752 г., 

5 арк.  

89. Спр. 5972. – Доношение священика с. Чупыры Белоцерковского округа 

Кривицкого в канцелярию о выдачи ему паспорта на проезд из г. Киева, 

1769 г., 4 арк.  

90. Спр. 6452. – Дело о возвращении по местожительству в Карачаевский 

уезд крепостного крестьянина помещика Хитрова Козлова Ивана, 

задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, 1771 – 1773 гг., 7 арк. 
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91. Спр. 6453. – Дело об отправке к киевскому обер-коменданту 

экономического крестьянина с. Мостищи Московского уезда Иванова 

Михаила, задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, 1777 г., 4 арк. 

92. Спр. 6456. – Дело об отправке в Московскую губернскую канцелярию 

экономического крестьянина Каширского уезда Баранова, задержанного 

Киевской полицмейстерской конторой за неимением паспорта, 22 августа 

1771 г., 5 арк. 

93. Спр. 6458. – Дело об отправке в Переяслав-Рязанскую провинциальную 

канцелярию жены салдата Сидоровой, задержанной в г. Киеве за неимением 

паспорта, 1771 г., 3 арк.  

94. Спр. 6772. – Дело об отправке в Переяславскую полковую канцелярию 

жительницы м. Ирклеева Ивановой М., задержанной в г. Киеве за неимением 

паспорта, 4 апреля 1772 г., 3 арк. 

95. Спр. 7145. – Дело о задержании в г. Киеве несовершеннолетних 

польських подданых Карповского Ивана и Пиявского Петра за неимением 

паспортовь, 13 июня – 3 октября 1773 г., 8 арк. 

96. Спр. 7152. – Показания жительницы г. Полтавы Ивановой Татьяны, 

задержанной в г. Киеве за неимением паспорта, 17 декабря 1773 г., 4 арк. 

97. Спр. 8117 – Дело об отправке в Воронковское сотенное правление 

Павловой Прасковьи, задержанной в г. Киеве за неимением паспорта, 1776 г., 

5 арк. 

98. Спр. 8118. – Дело об отправке в Голутвин монастырь Коломенской 

епархии монаха Александра, задержанного в г. Киеве за неимением паспорта. 

– 24 мая, 17 июня 1777 г., 5 арк. 

99. Спр. 8127. – Дело об отправке в Нежинскую полковую канцелярию 

жителя г. Нежина Буславского Михайла, задержанного в Киево-Печерской 

лавре за неимением паспорта, 31 августа – 2 сентября 1776 г., 3 арк. 

100. Спр. 8130. – Дело об отправке в Черниговскую полковую канцелярию 

Денченка Алексея, задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, 17 

ноября – 2 декабря 1776 г., 6 арк. 
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101. Спр. 8136. – Дело об отправке в Севскую духовную консисторию 

церковника г. Карачева Ивана, задержанного в г. Киеве по подозрению в 

подделке паспорта, 10 марта – 10 апреля 1776 г., 6 арк.  

102. Спр. 8137. – Дело об аресте Киевской полицмейстерской конторой 

беглого уроженца урочища Плоского Лозинского Василия, возвратившегося 

из Польщи в г. Киев с фальшивыми документами, 17 мая – 17 декабря 

1776 г., 8 арк.  

103. Спр. 8658. – Дело о розыске душевнобольного донского козака 

Тетеревской станицы Бородина Семена, 1778 г., 6 арк. 

104. Спр. 8695. – Дело об отправке в Переяславскую полковую канцелярию 

Ищенка Степана, задержанного в Киево-Выдубицком монастыре, за 

неимением паспорта, 1778 г., 4 арк. 

105. Спр. 8700. – Показания крепостного крестьянина помещика Рябинина 

Никуленка, задержанного в г. Киеве с фальшивым отпускным 

свидетельством, 25 мая 1778 г., 5 арк. 

106. Спр. 8998. – Дело о задержании на Днепровском перевозе за неимением 

паспорта козака с. Васютина Ирклеевской сотни, Переяславского полка 

Морда Василия, 24 мая – 3 июня 1779 г., 3 арк. 

107. Спр. 8999. – Дело о задержании в г. Киеве за неимением паспорта 

жителя г. Вологды Попова Андрея и о выдачи ему паспорта для возвращения 

его по местожительству, 3 – 8 августа 1779 г., 7 арк.  

108. Спр. 9007. – Дело об отправке в г. Орел крестьянки с. Варгольского 

Елецкого уезда Яковлевой Прасковьи, задержанной в г. Киеве за неимением 

паспорта, 26 июня – 5 июля 1779 г., 5 арк. 

109. Спр. 9008. – Дело об отправке по местожительству в г. Севск 

Гавриловой Акулины, задержанной в г. Киеве за неимением паспорта, 17 

июня – 2 июля 1779 г., 4 арк. 

110. Спр. 9009. – Дело об отправке в Смоленское намесническое правление 

беглого крепостного крестьянина деревни Лобовщины Смоленского уезда 
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Майского Якова, задержанного в г. Киеве за неимением паспорта, 2 – 9 

августа 1779 г., 6 арк. 

111. Спр. 9401. – Дело об отправке по местожительству в г. Новгород жены 

ямщика Канориной Прасковьи, задержанной в г. Киеве за неимением 

паспорта, 1780 г., 5 арк. 

112. Спр. 9403. – Дело об отправке к Киевскому обер-коменданту 

Елчанинову уроженца острова Атина Николаева Александра, задержанного 

в г. Киеве за неимением паспорта, 8 – 10 августа 1780 г., 3 арк.  

113. Спр. 9408. – Дело об отправке по местожительству в г. Чернигов 

Ерошенко Евфросинии, задержанной в г. Киеве за неимением паспорта, 28 

октября 1780 г., 5 арк. 

114. Спр. 9797. – Дело об отправке в Калужское намесническое правление 

мещанина г. Калуги Ващенка Алексея, задержанного в г. Киеве за неимением 

паспорта, 21 октября – 2 ноября 1781 г., 3 арк. 

115. Спр. 9798. – Дело об отправке в Миргородскую полковую канцелярию 

жителя м. Хорола Миргородского полка Верпека Онисима, задержанного в 

г. Киеве за неимением паспорта, 9 мая – 2 июля 1781 г., 5 арк. 

116. Спр. 9952. – Дело по обвинению выходца из Польши Каменецкого 

Петра, жителя м. Лохвицы Лубенского полка Бордаченка Семена и казака 

Злотницкого Даниила в краже денег и вещей у паломников Киево-Печерской 

Лавры, 4 августа – 2 июля 1781 г., 15 арк. 

 

Ф. 118: Васильковская пограничная таможня.  

Опис 1. 

117. Спр. 31. – Именной список крестьян и их семейств, пропущеннях из 

Польши в Россию за май 1766 г., 46 арк. 

 

Ф. 127: Київська духовна консисторія.  

Опис 131. 
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118. Спр. 6. – Дело о выдаче иеромонаху Киево-Николаевского монастыря 

Назарию паспорта в градь Переяславь по надобности, 1738 г., 5 арк. 

Опис 1020. 

119. Спр. 595. – О задержании в Запорожской Сечи самозванного монаха, 

1742 г., 7 арк.  

120. Спр. 2901. – Копия из указа Сената и инструкция об учреждении 

сыскных военных команд в губерниях России по розыску беглых крепостных 

крестьян, 19 ноября 1756 г., 4 арк. 

121. Спр. 6261. – Дело об обязанности священников подписывать отпускные 

свидетельства казенным и крепостным крестьянам, 1798 г., 6 арк. 

 

Ф. 128: Києво-Печерська лавра.  

Опис 1 вотч.  

122. Спр. 46. – Дело о намерении господина обозного Закревского, 

собственным коштом починить вь Омбышевском монастыре обетшалую 

трапезную церков, 29 февраля 1761 г., 9 арк. 

123. Спр. 1988. – Дело о поездке монаха Паисия отпущенного вь 

богоспасаемый градь Киевь, 10 августа 1755 г., 3 арк. 

124. Спр. 2017. – Дело по рапорту питейного заводу шафаре верея Порфирия 

о чинимых состоящимь в Романовке на форпосте порутчиком Шеншинымь 

обидах и о запрещении ему ехать, 1755 г., 5 арк. 

Опис 1 заг.  

125. Спр. 26. – Дело о перенесении Святителя Михаила мощей из пещеры в 

большую Печерскую церков, 21 сентября 1731 г., 5 арк. 

126. Спр. 40. – Дело о принятии от полковника Ахтырского на уплату 

невозданного на благословенное хлебов серебрянного блюда и 260 рублей 

денег, 1735 г., 3 арк.  

127. Спр. 47. – Описание преподобних отцевь во общих пещерах нетленно 

почивающихь и мироточивыхь глав, 1745 г., 16 арк. 
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128. Спр. 59. – Дело о руке нетленной найденной в Переяславе под парчей в 

церкви Переяславской, 26 июня 1741 г., 12 арк. 

129. Спр. 72. – Дело обь освидетельствовании рук преподобних отець 

Печерских какимь они сложениемь персть имеются, 1744 г., 21 арк. 

130. Спр. 105. – Дело о дванадцяти медных чанах Никитою Демидовым в 

уклад сделанных, 20 августа 1751 г., 17 арк. 

131. Спр. 106. – Об отправке листового железа На Ближние и Дальные 

пещеры для покрытия церквей оть тульского купца Петра Батошева, 1751 г., 

6 арк. 

132. Спр. 206. – Письмо от чудовского наместника Рафаила с обьявлением 

что между пожитками бывшаго Чудовского монастиря наместника игумена 

Инокентия бумажка выискана, над которою Его Инокентия рукою надпись 

учинена такимь речимы часть перста Мощей Антония Печерского, 20 

октября 1760 г., 5 арк. 

133. Спр. 242. – Доношение намеснику Печерской Лавры о пребывании 

нищих на территории монастыря, 29 мая 1762 г., 4 арк. 

134. Спр. 268. – Дело о присылке в Лавру города Серпухова оть купца 

Василия Герогиевича Кашкана воздуховь, 17 июня 1761 г., 3 арк.  

135. Спр. 436. – Ордерь оть архимандрита Лаврского открытый всемь оноя 

Лавры монашествующимь сь притверждением дабы везде по разнымь 

помещениямь праздношатающиеся в Лавре из женска полу никого не было. 

И в браму оных не впускано в Лавру, 1772 г., 3 арк. 

136. Спр. 492. – Дело о присланных во уклад Московской Первой Гильдии 

оть купца Николая Кондикова рызах и стихарах, 29 января 1776 г., 5 арк. 

137. Спр. 614. – Дело о подаче ведомостей о жительствующих в богадельнях 

Васильковской и на местечку Печерском, 1783 г., 27 арк. 

138. Спр. 867. – Дело о получении вь Ближнихь Пещерь пожалованной 

Костромской губернии города Чухломы оть купца Михайла Юдина парчи, 25 

февраля 1790 г., 9 арк. 
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139. Спр. 920. – Дело о позволении набивать ледникь льдомь на Ближних 

Пещерах и о варении пива или щей в еду для богомольцевь, 10 января 

1792 г., 3 арк.  

140. Спр. 925. – Дело об определении Духовнымь соборомь для записи 

приходящих богомольцевь послушника Ивана Стасевича, 3 апреля 1792 г., 

18 арк. 

141. Спр. 1025. – Дело по сообщению Духовной Киевской консистории в 

оную по предложении Его високопреосвященству: в. господина губернатора 

Милашевича о подтверждении в Лавре в листах и прочей братии чтоб 

остающихся и квартирующихь приходящих людей не передерживать, а 

отсылать оных с письменными видами по команде куда надлежить, 18 июня 

1796 г., 9 арк. 

142. Спр. 1061. – Дело по указу священнейшаго правительствующаго Синода 

о непринимании и непередержании приходящих без письменныхь видовь 

богомольцевь, 1798 г., 133 арк. 

Опис 1 загальночерн.   

143. Спр. 1251. – Дело о умертвии находившегося в Китаевской пустыни 

иеросхомонаха Андрея, 5 октября 1792 г., 4 арк.  

144. Спр. 1609. Доношение архимандриту Киево-печерской лавры с просьбой 

отпустить на богомолье в г. Ростов, 1 августа 1763 г., 5 арк. 

145. Спр. 1610. – Дело о приезде в Лавру на богомолье архиерея 

Переяславского Сильвестра, 14 июля 1763 г., 11 арк. 

146. Спр. 1988. – Справа про приїзд в Лавру на богомілля переяславського 

єпископа Сильвестра, 17 июля 1763 г., 12 арк. 

Опис 1 малов.  

147. Спр. 153.  – Об учинении справки был ли в Лавре на богомолье Елецкого 

пехотного полку капитань Мартяновь, 1765 г., 7 арк. 

148. Спр. 264. – Справка с Киевской губернской канцелярии с требованием 

уведомиться, находился ли в Киево-Печерской лавре на богомолии Григорий 

Богданов, и не объявлялся ли в оной Лавре его паспорть, 1771 г., 8 арк.  
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149. Спр. 405. – Дело обь отпуске вь город Ахтырку ради поклонения иконе 

Богоматерней подданого лаврского Андрея Гуляницкого с паспортом, 28 

апреля 1783 г., 5 арк. 

150. Спр. 513. – Дело о увезенных колежским секретарем Михайлом Лустою 

во время бытности его в Киеве на богомолии поднесенных ему лично 

лаврским иеромонахом Онисифором с напитком двух медных фляг, 1778 г., 

7 арк. 

 

Ф. 130:  Києво-Видубицький Михайлівський монастир.  

Опис 2.  

151. Спр. 446. – Доношение монастыря Киевской духовной консистории об 

иеромонахе Ипполите, посаженном на цепь за самовольные отлучки и 

пьянство, 1772 г., 5 арк. 

 

Ф. 131: Києво-Слупський Миколаївський чоловічий монастир.  

Опис 30.  

152. Спр. 684: Книга прихода и расхода денежных сумм монастиря, 1752 г., 

67 арк. 

 

Ф. 193: Київське намісницьке правління.  

Опис 1.  

153. Спр. 1921. – Рапорт Киевской управы благочиния о приложении 

фальшивого билета, 11 октября 1794 г., 4 арк. 

 

Ф. 442: Канцелярія Київського, подільського та волинського генерал-

губернатора.  

Опис 34.  

154. Спр. 841. – Описание Киева XVIII века. - XVIII ст., 54 арк. 
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Ф. 736: Канцелярія Київського, Чернігівського і Новгород-Сівесрського 

генерал-губернатора.  

Опис 1.  

155. Спр. 1005. – Ведомости о количестве казаков, подсоседков, 

монастырских и церковных крестьян и принадлежащей им земли в Киевской 

и Черниговской губ, 5 ноября 1790 – 16 января 1791 г., 48 арк. 

 

Ф. 990: Переяславсько-Бориспільска духовна консисторія.  

Опис 1.  

156. Спр. 63. – Дело об аресте и отправке в Мгарский монастырь 

иеродиакона Илариона за бродяжничество, 1746 г., 7 арк. 

157. Спр. 64. – Дело о поимке и допросе монаховь, бежавшихь изь 

монастырей Переяславско-Бориспольской епархии, XVIII ст., 19 арк. 

158. Спр. – Дело о запрещении монахамь оставлять монастыри и переходить 

вь другие епархии безь паспортовь, июль 1746 г., 8 арк. 

159. Спр. 66. – Дело о разрешении монахам Лебединского монастыря 

Киприяну и Самуилу, имеющихь письмо оть игумена монастыря к киевскому 

митрополиту, пройти черезь Переяславско-Бориспольскую єпархію, 

XVIII ст., 16 арк. 

160. Спр. 203. – Прошение монахини Коробовского монастыря Анны 

Берловны о выдаче паспорта для поездки в г. Киев, 1753 г., 3 арк.  

161. Спр. 796. – Дело об отправке в гродский суд безпаспортного монаха 

Варсонуфия, 1771 г., 8 арк. 

162. Спр. 1250. – По доношению игумена Мошногорского монастыря о 

монахе Ионе, обвиняемомь вь бродяжничестве, 1778 г., 7 арк.  

163. Спр. 1298. – О выдаче иеромонаху Киево-Николаевского монастыря 

Назарию паспорта в градь Переяславь, 1778 г., 5 арк. 

 

Ф. 1710: Слобідсько-Українська губернська канцелярія.  

Опис 2.  
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164. Спр. 1773. – О задержании вышедших из-за границы странствующихь 

монаховь, XVIII ст., 13 арк. 

 

Ф. 1989: Ізюмське духовне правління.  

Опис 1.  

165. Спр. 27. – О запрещении священнослужителям укрывать 

странствующихь монаховь, 1734 г., 8 арк. 

  

Ф. 2164: Царичанська воєводська канцелярія.  

Опис 1.  

166. Спр. 234. – Об отпуске каяницы в город Киев на богомолье, а оттуда в 

м. Чернобыль для покупки дерева, 8 мая 1780 г., 6 арк. 

 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського НАН України (ІР НБУВ) 

 

Ф. 1: Літературні матеріали.  

167. Спр. 696. – Синодик Благовещенского девичьего Золотоношского 

монастиря, XVIII ст., 133 арк. 

168. Спр. 1789. – Помянник Киевского Никольського Пустынного монастиря, 

XVIII ст., 234 арк. 

169. Спр. 5410.  – Синодик Києво-Печерської лаври, XVIII ст., 324 арк. 

170. Спр. 5515. – Синодик Церкви Преображення Господнього 

киевоподольской, XVIII ст., 167 арк. 

171. Спр. 5534. – Опись сколько в оном (Киево-Пустынно-Николаевском) 

монастыре: какого точно имеется строения, також церковного и 

монастырского имения и прочаго, XVIII ст., 47 арк. 

172. Спр. 7514. – Помянник Глуховской Никольской церкви, XVIII ст., 

113 арк. 
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Ф. 5: Одеське товариство історії та старожитностей (ОТІС). Колекція 

рукописів: 1254 – 30 рр. ХХ ст. 

173. Спр. 759. – Религиозные проповеди и наставления XVIII в., 78 арк. 

 

Ф. 9: Фортеця Св. Єлизавети. Колекція архівних документів: 1753 – 

1821 рр.  

174. Спр. 1695 – 1697. – Указ военной коллегии и другихь о задержании 

монаховь и церковнослужителей, которые не имеют законных паспортов, 

1762 г., 23 арк. 

 

Ф. 10: Українська Академія наук. – Всеукраїнська Академія наук. Архів 

і колекція документів, зібраних її установами.  

175. Спр. 18006, 18007. - Маловідомий опис Києва першої чверті XVIII ст., 

1727 г., 27 арк. 

 

Ф. 12: Модзалевський Вадим Львович. – 

176. Спр. 100. – Выписка из «Курьера варшавского» № 10-11 за январь 

1833 г. о быте старшины и дворян 1732 г. – 1833 г., 19 арк. 

 

Ф. 13: Архів колекції Канцелярії обер-прокурора Синоду (друга 

половина XVIІІ – ХХ ст.).  

177. Спр. 1287.  – Прошение игумена Пустынно-Медведовского монастыря 

Виссариона о разрешении собирать милостыню в Запорожской Сечи для 

строительства деревянной колокольни и приобретения церковных 

монастырских потребностей. Проезный лист, выданный Киевской духовной 

консисторией, январь 1758 г., 3 арк. 

 

Ф. 21: Яворський Юліан Андрійович.  

178. Спр. 184. – Рукопис XVIII ст., 53 арк. 
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Ф. 30: Колекція рукописних книг ІР НБУВ (XV – ХІХ ст.).  

179. Спр. 63. – Проповедь о смерти и воскрешении. Конец XVIII в., 31 арк. 

180. Спр. 64. – Книга святого Ефрема (Сборник проповедей и поучений 

Ефрема Сирина). Запись о принадлежности книги Киевскому Фроловскому 

девичьему монастирю, XVIII ст., 67 арк.  

 

Ф. 71: Ківлицький Євген Олександрович.  

181. Спр. 142. – Богомольцы в Киеве (Из СПетербургскихь ведомостей, № 39, 

17 февраля (1 марта), 1863 г., 7 арк. 

 

Ф. 112: «Київська старовина»: щомісячний історичний часопис. 

Колекція архівних документів.  

182. Спр. 44. – Некоторые черты быта сельськой жизни в Южной Руси 

XVIII ст., 1888 г., 22 арк. 

 

Ф. 127: Лілєєв Михайло Іванович.  

183. Спр. 193. – Проезная царская грамота, выданная московскому 

священнику Иоанну Лукьянову для путешествия «кь святымь местамь» и 

вступительная часть записокь Лукьянова. – 21 июня 1710 г., 5 арк. 

 

Ф. 160: Колекція рукописів КДА (документи періоду XVI – початку 

ХХ ст.).  

184. Спр. 114. – Помянник Киево-Подольской Свято-Введенской церкви, 

XVIII ст., 78 арк. 

185. Спр. 533. – Повесть правдивая о Киевском монастыре Св. Михаила 

Златоверхого, о создателе Цервки в нем Златоверхой и о мощах Св. 

Великомученицы Варвары, XVIII ст., 34 арк. 

186. Спр. 596. – Указы Петра Могилы, Рафаила Заборовского по вопросам 

вероисповедания, устройства монастырей и др., 1735 – 1759 гг., 237 арк. 
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187. Спр. 1471. – О превосходстве общественного христианского 

богослужения пред домашнею молитвою христианина, ХІХ ст., 21 арк. 

 

Ф. 304: Дисертації студентів Київської духовної академії.  

188. Спр. 1058. – Василевский Андрей. Деятельность русского духовенства 

для религиозно-нравственного воспитаня народа в XVIII столетии. – 312 арк. 

 

Ф. 307: Київський Михайлівський Золотоверхий монастир.  

189. Спр. 538/1744. – Помянник Михайловского Златоверхого монастиря, 

XVIII ст., 218 арк. 

 

Ф. 312: Петров М.І.  

200. Спр. 375/374 с. – Синодик Межигорского монастиря, XVIII ст., 267 арк. 

 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 

(НКПІКЗ – КПЛ) 

 

201. Кн. 858. – Поменник Церкви Різдва Богородиці на Дальніх печерах 

Києво-Печерського монастиря, XVIII ст., 465 арк. 

202. Кн. 2080. – Поменник Воздвиженської церкви на Ближніх печерах 

Києво-Печерського монастиря, XVIII ст., 438 арк. 
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Додаток Б 

Соціопрофесійні параметри світських прочан: (за матеріалами 4-х київських 

синодиків: Лаврського, Софійського, Михайлівського, Межигірського) 

 

Соціальний 

статус, вид 

професійної 

діяльності 

Кількість 

записів 

синодику 

 

Звідки прибув паломник 

Синодик Межигірського монастиря 

Мельник 3 Гостомель 

Переяслав 

Княжичі 

Війт 3 Переяслав 

Слуцьк 

Писар 2 Переяслав 

Оршанськ 

Коваль  3 Переяслав 

Черкаси 

Корецьк 

Токар 1 Корецьк 

Слюсар 1 Трипілля 

Швец 3 Ставище 

Дубно 

Капелюшник  Козелець 

Рудник 1 Любеч 

Маляр 1 Козелець 

Синодик Михайлівського Золотоверхого монастиря 

Полковник 5 Ніжинський полк 

Чернігівський полк 
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Стародубський полк 

Прилуцький полк 

Лубенський полк 

Сотник 3 Конотопська сотня 

Ніжинський полк 

Пирятин 

Обозний 1 Лубенський полк 

Генеральний 

суддя 

1 Військо Запорізьке 

Капітан 1 - 

Бурмистр 1 - 

Військовий 

(«москаль») 

1 - 

Військовий 

отаман 

2 Дон 

Корсунський курінь 

Князь, 

черкаський 

боярин і 

воєвода 

Сибірський 

1 Черкаси 

Маляр 1 - 

Бригадир 1 Охтирка 

Капітан 

драгунського 

полку 

1 Новгород 

Судовий 

канцелярист 

1 Глухів 

Солдат 1 Печерський район 

Купець 1 - 
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Майор 1 - 

Рибалка 1 - 

Синодик Києво-Печерської лаври 

Купець 16 Київ (2 особи) 

Чернігівська губернія 

Стародубський полк 

Курськ 

Новопавлів 

Курськ 

Брянськ 

Вільно 

Смоленськ 

Бахмут (2 особи) 

Вороніж (3 особи) 

Орел 

Порутчик 1 Київ 

Дворянин 2 Київ 

Графиня 1 Київський полк 

Обозний 3 Київський полк 

Охтирський полк 

Сумський полк 

 

Писар 2 Київ, 

Чернігівський полк 

Рибалка 1 Київський полк 

Сотник  Київ 

Ніжинський полк 

Охтирський полк 

Охтирський полк 
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Полковий 

осавул 

1 Київський полк 

Перекладач 1 Київський полк 

Свічкарка 1 Київський полк 

Канцелярист 1 Чернігівський полк 

Лікар 1 Ніжинський полк 

Генеральний 

осавул 

1 Стародубський полк 

Бурмистр 1 Стародубський полк 

Бунчуковий 

товариш 

1 Переяславський полк 

Кошовий 2 Запорізька Січ 

Полковник 5 Переяславський полк 

Ізюмський полк 

Ізюмський полк 

Охтирський полк 

Сумський полк 

Полковий суддя 1 Охтирський полк 

Капелюшник 1 Сумський полк 

Генерал 3 Смоленськ 

Полковник 3 Москва 

Генерал 

губернатор 

1 - 

Секретар 3 - 

Капітан 1 - 

Гусарський 

майор 

2 - 

Київський 

губернатор 

1 - 
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Майор 5 - 

Солдат 3 Київ 

Сержант 1 - 

Генерал-майор 1 - 

Осавул 3 - 

Полковник 

Війська 

Донського 

6 - 

Синодик Софійського монастиря 

Генерал-майор, 

донський 

отаман 

1 Дон 

Купець 13 Херсон(2) 

Петербург (2) 

Вороніж 

Харків 

Калуга 

Рига 

Кінішма 

Слуцьк 

Царицин 

Брянськ 

Бахмут 

Тамбов 

Майор 4 Дон 

Прилуки 

Полковник 17 Полки: 

Чернігівський, Прилуцький, Полтавський, 
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Гадяцький, Лубенський, Стародубський, 

Ізюмський, Переяславський 

Кошовий 1 - 

Капітан 5 - 

Генеральний 

суддя 

2  

Полковий суддя 4 Лубенський полк(2) 

Гадяцький полк 

Ніжинський полк 

Писар 2 Ніжинський полк 

Переяславський полк 

Генеральний 

обозний 

1  

Сотник 5 Погарська сотня 

Опішнянська сотня 

Пирятинська сотня 

Переволочанська сотня (2) 

Генеральний 

осавул 

1 - 

Обозний 2 Гадяцький полк 

Київський полк 

Іконописець 2 - 

Полковий 

осавул 

2 Харківський полк 

Прилуцький полк 

Перекладач 2 Київ(2) 

Козак донський 

 

11 Дон 

Козак 

запорізький 

9 Запорізька Січ 
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Прапорщик 1 - 

Бурмистр 3 Київ 

Ніжин 

Козелець 

Солдат 3 - 

Рейтар 4 Київ 

Крамар 1 - 

Коваль 1 Кролевець 

Ротмистр 1 - 

Котляр 1 Київ 

Директор 

митниці 

1 Васильків 

Секретар 1 - 

Корабельний 

майстер 

1 Херсон 

Поміщиця 1 Харківська губернія 

 

Джерела: Поменник Софії Київської / [упор. та вступна стат. 

О. Прокоп’юк]. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України, 2004. – 264 с.; Помянник 

Михайловского Златоверхого монастиря, XVIII ст. // ІР НБУВ, ф. 307, спр. 

538/1744, 218 арк.; Синодик Києво-Печерської лаври, XVIII ст. // ІР НБУВ, ф. 

1, спр. 5410, 324 арк.; Синодик Межигорского монастиря, XVIII ст. // ІР 

НБУВ, ф. 312, спр. 375/374 с., 267 арк. 
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Додаток В 

Духовенство 

В.1. Представники іногороднього чернецтва 

Сан, церковна 

посада 

Ім’я, прізвище Звідки прибув Рік запису до син

одика 

Синодик Пустинно-Миколаївського монастиря 

Ієромонах, 

ігумен 

Гавриїл 

Леопольськ

ий 

Густинський 

монастир 

- 

 

Отець, 

архімандрит 

Феофан 

Креховецьк

ий 

Слуцьк - 

Ієромонах, 

ігумен 

Мелетій 

Любецький 

Луцьк - 

Архімандрит Козьма Свята Гора Афон, 

Лавра 

Благовіщення 

- 

Ієромонах, 

ігумен 

Мелетій  

Трофимович 

Глухів 1760 

Ієродиякон Климентій 

Тишкевич 

Чернігів, Єлецький 

монастир 

- 

Ієромонах Ісайя Мгарський монастир - 

Ієромонах, 

козацький 

ігумен 

Ігнатій Гразний  - 

Ігумен Іннокентій 

Биковський 

Глухів - 

Ієромонах Ігнатій Сибір - 

Ієромонах, Іосиф Густинський - 



254 
 

 
 

ігумен монастир 

Ієромонах Лаврентій 

Бялокуревич 

Мінськ - 

Ієромонах, 

ігумен 

Каліт Ніжин 1692 

Ієромонах Софроній Підгайці - 

Архідиякон о. Клеопа 

Силич 

Луцьк 1712 

Схимонах Микита Мгарський монастир 1738 

Монах Климент 

Головчанин 

Новгород - 

Монах Макар Вінниця - 

Монах Філарет Мошенський 

монастир 

1690 

Архімандрит Димитрій 

Сіяловський 

єпархія Тобольська і 

Сибірська, 

Троїцько-

Тураханський 

монастир 

1744 

Ігумен Корниїл 

Стояновський 

Белз - 

Ієромонах Гедеон Канів - 

Ієромонах, 

ігумен 

Діонисій Рихлівський 

монастир 

- 

Монах Максим харківський монастир 1733 

Ієромонах Константин харківський монастир 1733 

Монах Полієвкт Змієв 1750 

Монах Макарій 

Мамонтов 

Смоленський 

монастир 

1747 
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Синодик Межигірського монастиря 

Ієромонах, 

старець 

Дамаскін 

Птицький 

Москва - 

Ієросхимонах Климентій Чигирин - 

Ієромонах Герман Мінськ - 

Інок Діонісій Москва - 

Інок Пахомій Вільно - 

Інок Іаків Вільно - 

Інок Анастасій Вільно - 

Інок Єлісей Вільно - 

Схимонах Тимофій Москва - 

Схимонах Іоанн Москва - 

Схимонах Дєомид Москва - 

Схимонах Герасим Москва - 

Схимонах Корниїл Путивль - 

Ієромонах Зосим Вільно - 

Ієромонах Ієремія Вільно - 

Ієромонах Исакий Чорнобиль - 

Синодик Києво-Печерського монастиря 

Ієромонах Аарон Московський 

Новоспаський 

монастир 

- 

Поменник Софії Київської 

Інок Іоанн Алтарцев Москва - 

Інок Софроній Перемишль - 

Ієромонах, 

ігумен 

Мельхіседек 

Шаховський 

Польща 1781 
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В.2. Паломниці-черниці 

Сан, церковна 

посада, інша 

інформація 

 

Ім’я, прізвище 

 

Звідки прибула 

Синодик Пустинно-Миколаївського монастиря 

Монастирська 

послушниця, 

вдова 

Анна  

- 

Інокиня Марія Магдалена Михайлівський монастир 

Ігуменя Магдалина Києво-Печерська обитель 

Інокиня Митрофанія Флорівський монастир 

Інокиня Євгенія 

Сегаковна 

Флорівський монастир 

Інокиня Мелетія Флорівський монастир 

Інокиня, ігуменя Феодосія 

Солтанова 

Печерський монастир 

Інокині Агафія і 

Панкратія 

Печерський монастир 

Інокиня, ігуменя Євдокія 

Стрельбицька 

Йорданський монастир 

Інокиня Єлизавета 

Гафарка 

Печерський монастир 

Інокиня Євтропія Печерський монастир 

Інокиня, 

уставниця 

Магдалина Печерський монастир 

Інокиня Марфа Москва 

Інокиня Мавра Печерський монастир 

Інокиня Февронія Вінницький монастир 

Інокиня Февронія Михайлівський монастир 
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Забурська 

Інокиня Таїсія Вінниця 

Інокиня Марфа Михайлівський монастир 

Інокиня, дружина 

колишнього 

переяславського 

полковника 

Марія Печерський монастир 

Схимниця, 

ігуменя 

Анна Батурин 

Схимниця, 

ігуменя 

Євфимія Глухів 

Інокиня Онісифора з-під Полтави 

Інокиня Марія Йорданский монастир 

Інокиня Марфа Виговська Луцьк 

Інокиня Євфимія - 

Інокиня Феодосія 

Филоновна 

Галенкова 

Печерський монастир 

Інокиня Марина 

Мошенківичева 

- 

Інокиня Євдокія 

Мокієвська 

Печерський монастир 

Інокиня Євфимія Печерський монастир 

Інокині Наталія, 

Феодосія, 

Євфимія 

Михайлівський монастир 

Інокиня Акилина 

Захарієвна 

Печерський монастир 

Інокиня Митрадора Печерський монастир 
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Інокиня Єлисавета Печерський монастир 

Інокиня Іульяна Зумувна Печерський монастир 

Інокиня Феодосія  

Інокиня Єлена Степанка Печерський монастир 

Інокиня Александра 

Шкуратиха 

Печерський монастир 

Інокиня Варвара 

Василівна 

Печерський монастир 

Інокиня Тетяна Печерський монастир 

Інокиня Феодосія 

Захарієвна 

Печерський монастир 

Інокиня Євфимія 

Божковна 

Печерський монастир 

Інокиня Александра 

Писарка 

Печерський монастир 

Інокиня Євтихія Флорівський монастир 

Інокиня Парфенія Флорівський монастир 

Інокиня Памфілія Батурин 

Інокиня Марія Печерський монастир 

Інокиня Амфія Печерський монастир 

Інокиня Акилина Печерський монастир 

Інокиня Марфа Курськ 

Інокиня Єлена Флорівський монастир 

Інокиня Єлисавета Йорданський монастир 

Інокиня Євтропія Печерський монастир 

Послушниця Феодора 

Харжевичева 

Печерський монастир 

Монастирська 

піддана 

Прокопиха - 
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Інокиня Анна Панянський Печерський монастир 

Ігуменя Магдалена 

Моніївха 

Печерський монастир 

Інокиня Єлисавета 

Бєлічка 

Богословський монастир 

Монахиня Алімпіада - 

Інокиня Фотинія - 

Інокиня Афанасія 

Ковалевська 

- 

Інокиня Євпраксія 

Корницковна 

- 

Монахиня Маркіанна 

Заіковна 

- 

Послушниця Марина - 

Схимниця Єкатерина Мінськ 

Схимниця Дорофея Печерський монастир 

Схимниця Агрипина Печерський монастир 

Схимниця Анастасія Львів 

Схимниця Євпраксія Печерський монастир 

Схимниця Феодора Печерський монастир 

Ігуменя Дорофея Печерський монастир 

Схимниця Домнікія Михайлівський монастир 

Схимниця Анастасія Михайлівський монастир 

Схимниця Александра Михайлівський монастир 

Схимниця Афанасія Михайлівський монастир 

Схимниця Вера Брагинь 

Схимниця Анастасія Брагинь 

Інокиня Євгенія Мінськ 

Інокиня Антонія Михайлівський монастир 
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Інокиня Євгенія Печерський монастир 

Інокиня Анатолія Бузьк 

Інокиня Анастасія Михайлівський монастир 

Інокиня Панкратія Михайлівський монастир 

Інокиня Пелагія Михайлівський монастир 

Інокиня Єлена Печерський монастир 

Інокиня Овдотія Печерський монастир 

Інокиня Марія Михайлівський монастир 

Інокиня Митродора Печерський монастир 

Інокиня Варсонофія Печерський монастир 

Інокиня Марія Печерський монастир 

Інокиня Анастасія Печерський монастир 

Інокиня Устинія Михайлівський монастир 

Інокиня Василіса Михайлівський монастир 

Інокиня Євпраксія Йорданський монастир 

Інокиня Агафія - 

Інокиня Оринія Йорданський монастир 

Інокиня Антоніда Йорданський монастир 

Інокиня Макарія Брагинський монастир 

Інокиня Пладоніда Печерський  монастир 

Інокиня Феофана Печерський  монастир 

Інокиня Марфа Печерський  монастир 

Інокиня Паісія Флорівський монастир 

Інокиня Олександра Львів 

Інокиня Єлена Львів 

Інокиня Наталія, 

Афанасія, 

Парасковія 

Михайлівський монастир 

Інокиня Анастасія Йорданський монастир 
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Інокиня Марина Печерський  монастир 

Інокиня Меланія Михайлівський монастир 

Інокиня Мелетія Брагинь 

Ігуменя Агафія Печерський  монастир 

Інокиня Анастасія Печерський  монастир 

Інокиня Вікторія, 

Євфимія, Іустина 

Йорданський монастир 

Інокиня Константія, 

Єлена 

Йорданський монастир 

Інокиня Марія Печерський  монастир 

Інокиня Анна Печерський  монастир 

Інокиня Онисія Йорданський монастир 

Інокиня Єлисавету, 

Євгенія, Агафія, 

Анфія 

Флорівський монастир 

Інокиня Василіса Печерський монастир 

Інокиня Колендота, 

Хрисандія 

Печерський монастир 

Інокиня Марія Печерський монастир 

Інокиня Анастасія, 

Євникія, 

Єлисавета, 

Феодора, Віра 

Василіса, 

Євпраксія, 

Магдалина, 

Зенона, 

Софія,Марина, 

Феоктиста 

Йорданський монастир 
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Інокиня Євтропія Михайлівський монастир 

Ігуменія Євгенія Менський монастир 

Інокиня Паісія Михайлівський монастир 

Схимниця Інокентія Ладан 

Інокиня Єлизавета  

Синодик Києво-Печерської лаври 

Схимонахиня Патрикія Флорівський монастир 

Схимниця Анна Йорданський монастир 

Ігуменія Мирія Флорівський монастир 

Інокиня Минодора Глухів 

Інокиня Наталія Йорданський монастир 

Інокиня Магдалина, 

Марія, Марфа 

Погребище 

Інокиня Лукіана, Євгенія Йорданський монастир 

Інокиня Феодосія, 

Варвара, 

Харитина 

Межигірский монастир 

Ігуменія Панфілія Йорданський монастир 

Інокиня Афонія Флорівський монастир 

Інокиня Анна Красовська Флорівський монастир 

Інокиня Варвара Флорівський монастир 

Інокиня Іустинія Флорівський монастир 

Інокиня Єлена Флорівський монастир 

Інокиня Таісія Глухів 

Інокиня Юліана Фролівський монастир 

Інокиня Поіскарія Йорданський монастир 

Інокиня Єленія Флорівський монастир 

Інокиня Мелетія Йорданський монастир 

Монахиня Дометіана Богословський монастир 
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Монахиня Матрона Богословський монастир 

Монахиня Паісія Богословський монастир 

Схимниця Тетяна Богословський монастир 

Монахиня Євдокія Богословський монастир 

Ігуменія Ксанфія Богословський монастир 

Монахиня Аастасія Ніжинський дівочий монастир 

Ігуменія Таісія Йорданський монастир 

Монахиня Євфрасія Флорівський монастир 

Схимонахиня Євфросинія Йорданський монастир 

Інокиня Митрофана Флорівський монастир 

Поменник Софії Київської 

Схимонахиня, 

ігуменія 

Євфосинія Батурин 

Схимонахиня, 

ігуменія 

Анна Глухів 

Інокиня, ігуменія Панкратія Ладан 

Інокиня Февронія Печерський монастир 

Схимонахиня, 

ігуменія 

Марфа Ладан 

Ігуменія Афанасія - 

Ігуменія Александрія Ладан 

Інокиня Євфросинія Чернігів 

Інокиня, ігуменія Памфілія Флорівський монастир 

Ігуменія Єлена Вознесенський монастир 

Ігуменія Афанасія Хорошівський монастир 
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В.3 Біле духовенство 

Сан, церковна 

посада 

Ім’я, прізвище Звідки прибув 

Синодик Пустинно-Миколаївського монастиря 

Ієрей, протопоп Іаков Москва, Благовіщенська церква 

Владика Луцький Гулевич - 

Владика 

Володимерський 

Васіан - 

Піддячий Петро Сєвск 

Палмар Карпо Ніжин 

Ієрей Михаїл Воскресенська церква, Києво-

Печерська Лавра 

Ієрей, протопоп Максим Вільшана 

Ієрей Симеон з-під Харкова 

Ієрей Феодор Медведівка, з-під Чигирина 

Ієрей Федір Дівичів 

Ієрей Симеон Ніжин, Троїцька церква 

Ієрей Ієремія 

Лучанський 

з-під Кишівки 

Ієрей Прокопій 

Андрієвич 

Опушне 

Ієрей, протопоп Петро Андрієвич Харків 

Ієрей Дам’ян Печищі 

Ієрей Роман з Бурок 

Ієрей, протопоп о.Павло Ніжин 

Ієрей Григорій 

Софонович 

Київ 

Ієрей Феодор Ромни 

Ієрей Петро Лукомль, Свято-Успенська церква 
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Ієрей Дометій Єлець, Покровська церква 

Ієрей Андрей Підгірці, церква св. Апостолів Петра і 

Павла 

Піп Василь Дідковський курінь 

Ієрей Ігнатій Острог 

Ієрей Павло Острог 

Ієрей Петро Березань 

Ієрей Іоанн Вітебськ 

Ієрей Даніил З-під Варшави 

Ієрей, протопоп Петро Київ 

Ієрей Лаврентій Горностапіль 

Ієрей Іоаким Горностапіль 

Ієрей Іоіл З-під Белза 

Ієрей Єпимах З-під Белза 

Ієрей Євтихій Горностапіль 

Ієрей Філіпп Горностапіль 

Ієрей Лазар Горностапіль 

Ієрей Константій Горностапіль 

Ієрей Іоанн Черкаси 

Ієрей Стефан Черкаси 

Ієрей Іоанн Бережани 

Ієрей Стахій Демидів 

Ієрей Феодор Білгород 

Ієрей Матфій Білгород 

Ієрей Симеон Білгород 

Протопоп Стефан Черкаси 

Протопоп Іаків Переяслав 

Ієрей Феодор Переяслав 

Ієрей Матфій Переяслав 
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Ієрей Ємеліян Переяслав 

Ієрей Петро Вишгород 

Ієрей Стефан Переяслав 

Ієрей Іоанн Батурин 

Ієрей Антиппа Москва 

Ієрей Феодор Іаковіч З Підляшшя, Бєльськ 

Ієрей Григорій Холм 

Ієрей Іаків Могилів 

Ієрей Іоанн Немирів 

Ієрей Феодор Фастів 

Ієрей Іоанн Заворичі 

Синодик Михайлівського Золотоверхого монастиря 

Ієромонах, 

протопіп 

Іоанн Положний Біла Церква 

Ієрей, священик Павло - 

 Синодик Києво-Печерської лаври 

Протоієрей Харлаампій Звенигородка 

Протопоп Варлаам Бобровиця 

Протопоп Іаків Харків 

Ієрей Феодор Глібов 

Ієрей Іоанн Прилуцький полк, село Петрівка 

Ієрей Григорій Чернігів 

Ієрей Іоанн З Дону 

Ієрей Харлампій 

Потрижинський 

Золотоноша 

 

Джерела: Поменник Софії Київської / [упор. та вступна стат. 

О. Прокоп’юк]. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. 

М.С. Грушевського НАН України, 2004. – 264 с.; Помянник Киевского 

Никольського Пустынного монастиря, XVIII ст. // ІР НБУВ, ф. 1, спр. 1789, 
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234 арк.; Помянник Михайловского Златоверхого монастиря, XVIII ст. // ІР 

НБУВ, ф. 307, спр. 538/1744, 218 арк.; Синодик Києво-Печерської лаври, 

XVIII ст. // ІР НБУВ, ф. 1, спр. 5410, 324 арк.; Синодик Межигорского 

монастиря, XVIII ст. // ІР НБУВ, ф. 312, спр. 375/374 с., 267 арк. 
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Додаток Г 

Матеріальні дари до Пустинно-Миколаївського монастиря  

(за даними синодика)  

 

Дарунок Ім’я 

жертводавця 

Соціальний 

статус, 

сімейний 

стан, 

професія 

 

Звідки прибув 

паломник 

Рік 

запису 

до 

синоди

ка 

Ризи 

злотоглавнії 

зелені, 

єпітрахіль 

Геннадій ієромонах Єзерський 

монастир 

- 

Ризи та стіхар Михайло 

Якович 

князь Черкаси - 

Ризи Єлизавета інокиня Печерська 

обитель 

- 

Ризи (5), 

священницький 

одяг 

Марк - Київ - 

Ризи Іван - Курськ 1742 

Ризи Каленик Ситка - - 1759 

Ризи добрі Іван Невісов козак Дон - 

Ризи за 12 

рублів 

Ігнатій 

Карловський 

монах - 1759 
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Глек мідний Параскевія 

Музедєвська 

капітанша, 

вдова 

- - 

Воли 3, корови 

4, корона на 

ікону Св. 

Миколи 

Сільям 

Стаховський 

монах, 

економ 

Пустинно-

Миколаївський 

монастир 

- 

Корова Василь 

Канунович 

дворянин 

його милості 

пана 

гетьмана 

- - 

Кінь Іван Зубенко - Чорнухи - 

Воли 2, корова 

і куфа водки 

Симеон 

Вакуленко 

сотник Пирятин - 

Кінь Федор - Черкаси - 

Кобилиці 2 Іван Пилипенко запорожець Платнерівський 

курінь 

1760 

Книга Димитрій схимонах Печерська 

обитель 

- 

Шкура Євстафій - - - 

Шовк Василій 

Дементєв 

купець Павловськ 1755 

Стихар Іван Філіпович 

Мельников 

канцелярист - 1739 

Стихар Євгенія інокиня Фролівський 1745 
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Сегаківна монастир 

Стихарі 

(не вказана 

кількість) 

Олександра 

Шкуратиха 

інокиня Печерська 

обитель 

- 

Стихар 

злотоглавний 

Євтропія інокиня Печерська 

обитель 

- 

Стихар Євстафій 

Коханович 

- Київ - 

Стихар 

священницький 

Козарковський - - - 

Стихар і ризи Петро Салогуб - з-під Ніжина 1740 

Стихар 

священницький 

Євпраксія 

Карницьківна 

інокиня - 1753 

Ікона Св. 

Миколая, 

обкладена 

сріблом 

Олексій 

Прокопійович 

Стефанов 

порутчик - 1765 

Срібні ложка і 

хрестик 

Тетяна схимниця Печерська 

обитель 

- 

Кипарисовий 

хрестик, 

оправлений 

сріблом 

Григорій - Умань 1746 

Срібна Олександра інокиня Печерська - 
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порційка Писарка обитель 

Срібна чарка Ісайя сотник Баришівка 1738 

Срібна бляха Іван Кузьмич міщанин Перемишль - 

Срібна таблиця 

піваркуша 

Феодора 

Васильєва 

- - - 

Євангеліє з 

оправою з обох 

сторін, друку 

львівського 

Матфей 

Павлович 

крамар Миргород 1745 

Віск Климентій - Січ - 

Віск – півтори 

каменя 

Стефан Штепа - Голва - 

Воску круг Дорофей 

Обертас 

- Поповичівський 

курінь 

- 

Намисто 

коралове з 

позолотою і 

копійками 

Кіндрат з 

дружиною 

Одарією 

- Полик 

Печерський 

- 

Банка і кухоль 

цинковані 

Єлена 

Радіониха 

- Печерський - 

Кипарисова 

дошка 

Стефан 

Корнійович 

Гомон 

козак Черкаси 1732 

Редис на Марія - - 1733 
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посадку Маховиша 

Хрест 

зроблений в 

церкву за 18 

рублів 

Сисоя монах - 1766 

Пух на 40 

аршинів 

Сильвестрівна монахиня - 1752 

Килим Марія Власиха - Жителька 

Печерська 

1766 

Килим Феодосія 

Ситчиха 

вдова - 1771 

Служебник 

аркушевий 

Іван 

Либедський 

друкар - - 
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