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СВЯТИЙ НЕСТОР В УКРАЇНСЬКИХ 
НАРАТИВАХ 1630-х рр.:

СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ

У
країнські наративи першої половини XVII ст. відіграли
ключову роль у формуванні сучасної історіографічної
традиції. Дослідники вже неодноразово проілюстрували

методи конструкції окремих історичних сюжетів у творах укра-
їнських інтелектуалів цього часу та сприйняття цих сюжетів як
достовірних історичних фактів пізнішими авторами. Не зали-
шилася поза увагою і проблема еволюції постаті літописця
Нестора. О. П. Толочко, проаналізувавши широке коло творів,
зазначає, що у першій половині XVII ст. “хроніка Нестора” є
синонімом до якогось конкретного або будь-якого наративу
хронікарського змісту – будь-яка хроніка могла бути названа
“Несторовою” [1, 177-178]. 

Ми спробували проглянути еволюцію образу ченця Нестора
у двох провідних наративах 1630-х рр.: “Патериконі” (1635)
Сильвестра Косова [2] та “Тератургимі” (1638) Афанасія Каль-
нофойського [3]. 

Розглянемо цю проблему за трьома напрямами: Нестор-свя-
тий, Нестор-автор Києво-Печерського патерика та Нестор-
руський хроніст. 

Печерський монах Нестор є для Косова однозначно святим.
“Патерикон” не творить його окремого житія. Причиною цього
є скупа інформація Другої Касіянівської редакції, тексту якої
неухильно дотримується Косов (житіє святих Симона, Полі-
карпа та Нестора були поміщені у виданні Патерика 1661 р. [4,
312]), однак при будь-якій нагоді прагне підкреслити його при-
четність до Печерського монастиря. Інформація про те, що
Нестор у 18 років вступає до монастиря св. Феодосія підкрес-
лена у тексті і винесена в Реєстр найважливіших речей [2, 21,
Reiestr Litera N]. Континуатор Косова Афанасій Кальнофой-
ський підкріплює тезу про святість Нестора вагомим доказом –
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локалізацією нетлінних мощей монаха в Антонієвих печерах
[3, 16]. 

“Патерикон” також однозначно називає Нестора автором
Патерика, котрий першим описав життя печерських святих [2,
strona tytu owa]. У житії св. Феодосія він кількаразово згадує
про нього та про джерела його інформації: “Одного разу келар
на ім’я Феодор, котрий багато розповідав святому Нестору про
цього святого Феодосія” [2, 32]. У тих місцях, де Друга Касія-
нівська редакція називає Нестора автором тільки літопису [5,
126], Косов підкреслює і написання ним Патерика [2, 85].
Однак “Патерикон” опустив основні авторизовані Нестором
пасажі Другої Касіянівської редакції, зокрема розлогу промову-
прославу св. Нестора з закликом наслідувати св. Феодосія. Не
підкреслює він і написання Нестором цілого житія св. Феодо-
сія. Однак як основного автора патерикових текстів Сильвестр
Косов згадує, як це не дивно, Суздальського єпископа Симона
(або Симеона), який “житія святих отців печерських обширно і
старанно світові подав”, і який з огляду на красномовство
порівнюється з планетою Меркурій [2, 10]. 

Переходимо тепер до найважчого і найважливішого питання –
еволюції образу Нестора як літописця. Косов неодноразово
називає Нестора “старовічним нашим хронікарем”, “автором
нашого Синопсису”. На полях свого твору він глосує “Нестора”
як джерело до цілої низки історичних пасажів. Однак погляне-
мо, як “Патерикон” називає своє джерело. Це “наш Синопсис”,
який, однак, цитовано за посередництвом хроніки Стрийков-
ського [2, 170] та “Хронологія святого Нестора”, згадана під час
розповіді про поставлення видубицького ігумена Лазаря [2, 57]. 

Косов користувався Хлєбніковським списком Іпатіївського
літопису, на користь чого свідчать його власноручні приписки,
виявлені О. Шахматовим [6, X]. Однак проведені нами тексто-
логічні спостереження показують, що вся інформація “руських
хронік” за незначними винятками може бути зведена до одного
Густинського літопису, складеного на основі Іпатіївського
(списку, близького до Хлєбніковського) та низки північнору-
ських (можливо – Воскресенського) літописів. Таким чином, в
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руках у Косова вже був компендіум даних південноруських і
московських літописних зводів, що був складений кимось з
його оточення. Очевидно, що за цим компендіумом і закріпила-
ся назва “Хронологія святого Нестора”. Н. Яковенко зауважи-
ла, що у заповіті Афанасія Кальнофойського (між 1638–1647)
серед перерахованих книжок згадуються “Єпитоми chronologiae
S[ancti] Patris nostri Nestoris”, яка укладена “для наставляння
дітей, аби знали історію свого племені” [Див. публікацію запо-
віту: 7, 423]. Ймовірно, під цими “Витягами” (“ἐπιτοµή”) із “Хро-
нології святого Нестора” мається на увазі саме Густинський
літопис.

Очевидно, потрібно прийняти тезу про те, що св. Нестор був
в очах київських інтелектуалів 1630-х рр. творцем першої
руської (короткої?) хроніки – Синопсису, який згодом відобра-
зився у цілій низці циркульованих у цей час наративів. Так, на
думку Косова, “Синопсис” відобразився у творі польського хро-
ніста Матвія Стрийковського: “Його [Іларіона] автор нашого
“Синопсису”, якщо вірити Стрийковському, називає греком” [2,
170]. Таке транслювання інформації давньоруського літопису
за допомогою хроніки Стрийковського є на загал типовим для
українських наративів XVII cт. Тільки поодинокі церковні інте-
лектуали сягали безпосередньо до Хлєбніковського списку
ПВЛ. Серед них – Афанасій Кальнофойський, який подає на
полях своєї праці оригінальне датування подій, почерпнутих з
Несторового літопису [3, 4]. 

Загалом, попри потяг до історизації постатей давньорусько-
го минулого, “Патерикон”, не дає читачеві відповіді на осново-
положні питання: чим і як “заслужив собі на святість”
св. Нестор, яким є його вклад в написання Києво-Печерського
патерика і в якому саме історичному наративі найповніше
відобразилася його “хроніка”. Виразно іншою є позиція Каль-
нофойського: він локалізує мощі Нестора, підкреслюючи цим
його святість, називає його єдиним автором Києво-Печерсько-
го патерика та закріплює за його “творчою спадщиною” Хлєбні-
ковський список “Повісті временних літ”. Подальші текстоло-
гічні спостереження над українськими наративами XVII ст.



зможуть поглибити і розширити висновки щодо еволюції обра-
зу преподобного в ранньомодерній історіографії.
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