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ВСТУПНЕ СЛОВО
Києво-Печерська лавра – осередок православного подвижництва – відома не лише в

Україні, а й далеко за її межами. На цій святій землі зберігається істинність учення і зростає
духовна єдність віруючих.

Історія Печерської обителі, яка, за висловом автора Патерика, була створена “сльозами,
постуванням і молитвою”, наповнена чудесами, прославлена іменами подвижників, цілителів,
літописців, живописців, учених, зодчих. Впродовж віків монастир був джерелом культурного
розвитку, де горіла невгасима свічка духовності. Лавра ще з давньоруських часів стала голов-
ною святинею нашого народу, справжньою перлиною української землі. 

Немає людини, яка б не відізвалась на цю гармонійну красу, де поєднались святість, ве-
личні золотоверхі храми, жива гармонія природи і таємничість печер, в яких покояться мощі
преподобних отців Печерських. Адже саме з невеликої печерки, викопаної преподобним Ан-
тонієм, зросла Обитель, в якій прославилися перші літописці преподобні Никон і Нестор, що
донесли до нас історію заснування та побутування печер, від них ми маємо цілу низку літо-
писних та житійних сюжетів, оповідей про чудеса.  

Починаючи з XVII ст. з’являються дослідження, присвячені лаврським печерам, їхнім свя-
тиням і дивам. Першою стала, випущена лаврською друкарнею у 1638 р., книга з красномов-
ною назвою “Тератургіма, або дива, що були як в самому свято-чудотворному монастирі пе-
черському київському, так і в обох святих печерах, де за волею Божою Благословенні Отці
Печерські жили та поховані…” Саме в цій книзі з’явилися перші плани лаврських печер. На
жаль, протягом наступних кількох століть, попри величезну кількість літератури як світської,
так і духовної, присвяченої Києво-Печерській лаврі, лаврські печери та їхні дива так і не стали
предметом окремого докладного дослідження.

Лише у самому кінці ХХ ст. вийшла перша книга, присвячена цій темі. До унікального
видання “Дива печер лаврських”, що побачило світ у 1997 р., увійшли результати останніх
на той час досліджень лаврських печер як фахівцями-істориками, так і представниками при-
родничих наук, що вивчали печери із залученням новітніх технологій та методик. Ця книга
одразу ж стала популярною не лише серед науковців, а й серед пересічних читачів, і сьогодні
є бібліографічною рідкістю. Тому, вже в ХХІ ст., було вирішено перевидати книгу, доповнивши
її матеріалами нових студій науковців Заповідника. 

Нотатки прп. Нестора Літописця про пошуки ним мощей прп. Феодосія 1091 р.; запис
про дивовижне чудо на Великдень 1463 р.; щоденники дипломата XVI ст. Еріха Лясоти; влас-
норучні записи свт. Петра Могили про чудеса, які сталися в печерах у XVII ст.; підтвердження
давніх агіографічних відомостей сучасними антропологами; унікальні дослідження фізичних
властивостей святого мира – все це і ще багато іншого знайде читач у пропонованому виданні. 

Валентина Колпакова
Заступник генерального директора

з наукової та видавничої роботи 
Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника





Перші записи, в яких знаходимо інформацію
про історію лаврських печер, були зроблені
святими подвижниками, котрі по тяжких тру-
дах та підвизах упокоїлися під склепіннями пе-
чери – преподобними Никоном Великим та Не-
стором Літописцем. Це – передусім записи
літописні, що оповідали про історію монастиря
та його братію. Повідомлення про заснування
Печерського монастиря і його перших подвиж-
ників, які знаходяться в “Повісті минулих літ”,
завершеній прп. Нестором близько 1113–1115 рр.
Проте “Повість минулих літ” не була першим
монастирським літописом. Найвірогідніше,
перші хронологічні записи про Печерський
монастир були написані прп. Никоном та ігу-
меном Іоанном і пізніше увійшли до “Повісті”,
яка дійшла до нашого часу у зміненому ви-
гляді. Вже невдовзі по написанні вона була
перлюст рована прибічниками київського князя
Володимира Мономаха3. Авторський текст

прп. Нестора до нашого часу не зберігся, але
виходячи з деяких уваг, можна припустити, що
більшість житій з Печерського патерика, напи-
саного Полікарпом, взяті саме з цієї редакції
літопису4 (на це вказує й сам Полікарп, котрий
тричі посилається на використаний ним “Літо-
писець”). 
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До ласкавого читача

Заради людей благодать Господня зійшла в
обитель праведничу, аби усім наділити Його 
спасительні дарунки, що їх подає Він Своїм рабам

Мт. XIII, 31-32

Українська земля багата святістю. Сотні монастирів і храмів, місць підвизу великих

под вижників здійнялися на ній милістю Божою. Проте нема в ній місця святішого, велич-

нішого і прекраснішого, ніж Києво-Печерська лавра, Дім Пресвятої Богородиці. Що може

бути вище від цієї землі, якою ходило стільки великих подвижників, яка була їхнім дітищем,

славою, долею, всім життям? Тільки те місце, де вони по смерті упокоїлися в Бозі. Те місце,

звідки, як із тієї насінини гірчиці, виросло дерево, “так що птаство небесне злітається, і куб-

литься у віттях його”1. Це найсвятіше в Лаврі місце – печери, в яких лежить нині найбіль-

ший у світі сонм святих. Вірно писав св. Єфрем Сирін: “Подвиг ваш тимчасовий, а воздання

і похвала – вічні; праця ваша недовга, а успокоєння і досконалість – не старішають”2. 

ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ ПЕЧЕР

Прп. Нестор Літописець за роботою.
Мініатюра із Радзивілівського літопису. Кінець XV ст.
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Перероблений варіант “Повісті” дійшов до

нашого часу в складі ряду літописних зведень.
Серед них найближчими до оригіналу, втім з
великими застереженнями, можна вважати лі-
тописи т.зв. Іпатіївської групи, до якої належать
два основних списки, які мають значні відмін-
ності і з фактологічної, і особливо лексичної
точки зору, тому їх іноді сприймають як окремі
редакції:

1) Іпатіївский (Академічний) список. Дату-
ється приблизно 1420 р., у XVII ст. знаходився
в Іпатіївському монастирі під Костромою,
звідки літопис і здобув назву. 

2) Хлєбніковський (Несторівський) список.
Датується приблизно 1560 р., створений, ймо-
вірно, в Києво-Печерському монастирі. Час-
тина аркушів у ньому переплутані, інші втра-
чені і відновлені за більш давнім списком.
Виявлений серед рукописів купця П.К. Хлєбні-
кова 1809 р., звідки і походить його назва. У
XVII ст. Хлєбніковський літопис був дуже по-
пулярний в Україні і, зокрема в Києві. Отже,
до нашого часу дійшов цілий ряд його списків
більш пізнього часу, близьких до Хлєбніков-
ського: Погодінський (бл. 1620), список Яроць-
кого (1651), Єрмолаївський список (1710), Кра-
ківський список (бл. 1795). 

Описуючи взаємодію між списками, видат-
ний російський дослідник літописання О. Шах-
матов писав: “Хлєбніковський літопис виявля-
ється тотожним загалом, а саме за складом
своїм, з Іпатіївським літописом. Немає сумніву,
що обидва ці літописи походять від одного за-
гального оригіналу, причому і Хлєбніковський
і Іпатіївський значною мірою  від нього відхи-
лилися. До істотних відмінностей між ними
відноситься вставка хронологічної мережі в Іпа-
тіївському літописі в останню частину, що міс-
тить розповідь про галицько-волинські події.

Текстуальні відмінності Іпатіїв сько го від
Хлєбніковського літопису дуже значні; їх
можна було б, мабуть, пояснити редакційними
правками в Іпатіївському літописі, правками,
викликаними впливом інших списків; у знач-
ному числі випадків відмінності читань в Іпа-
тіївському і Хлєбніковському відповідає від-
мінність читань у де яких інших літописних
зведеннях. Але докладніше вивчення відмін-
ностей Іпатіївського від Хлєбніковського при-
зводить до іншого висновку, а саме до того,

що укладач Хлєбніковського літопису, якщо
не в усьому тексті, то в значній його частині
виправив текст свого оригіналу (що було ори-
гіналом і для Іпатіївського) за іншою пам’ят-
кою. Такого висновку ми дійшли, розглядаючи
текст “Повісті минулих літ” за Хлєбніков-
ським літописом…

“Повість минулих літ” за Хлєбніковським
літописом тотожна загалом до відповідного
тексту Іпатіївського. За небагатьма виключен-
нями склад статей і оповідей в обох літописах
цілком тотожний. Але текст обох літописів має
дуже значні відмінності.

Отже, приймаємо, що укладач Хлєбніков-
ського літопису переробив текст, що лежить в ос-
нові як її, так і Іпатіївського літопису на ґрунті
літописного зведення, яке, по-перших, було
близьким до тексту основного джерела, по-друге,
представляло ряд читань, спільних із Радзивілів-
ським і Лаврентіївським літописом…”5

Як бачимо, О. Шахматов виходив із того, що
читання Хлєбніковського літопису є вторин-
ними, і це логічно витікає з датування наявних
списків. Проте вже саме збереження в тексті
неправленого (без включення дат) Галицько-
Волинського літопису вказує на інше. Нами ж
знайдені читання, характерні для особливостей
як Іпатіївського, так і Хлєбніковського літопи-
сів у деяких ранніх пам’ятках києво-печерської
агіографії, зокрема у проложних Житіях препо-
добних Печерських. Це свідчить про те, що
Хлєбніковський літопис був пов’язаний із
Києво-Печерською лаврою якщо не впродовж
усієї її історії, то, в усякому разі, в декілька пе-
ріодів своєї літературної історії, і в лаврських
джерелах зафіксувалися ранні правки тексту. У
свою чергу, це свідчить про більш-менш безпе-
рервну літературну традицію Києво-Печерської
лаври в період XI (XII)–XVII ст.6

M
Перу прп. Нестора Літописця належить ще

один винятковий твір, що є шедевром давньої
української літератури – “Житіє прп. отця на-
шого Феодосія Печерського”. 

Пам’ятка була написана за ігуменства
прп. Никона Великого (1077–1088)7. Спро би
датування його часом більш пізнім, зо крема по-
чатком XII ст.8, не є виправ даними, оскільки в
тексті не відображені подальші етапи каноніза-
ції прп. Феодосія – знайдення мощей (1091) та
сама канонізація (1108). Прп. Нестор належав

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D
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до молодшого покоління, а тому в основу
Житія лягли перекази старшої монастирської
братії. Як і пізніше в роботі над “Повістю ми-
нулих літ”, прп. Нестор поставився до цих дже-
рел над звичайно дбайливо: у тексті виділено
походження ледь не кожної цитованої оповіді.
Проводився, безперечно, і критичний відбір
джерел, на що вказує їхня нечисельність.
Одним із головних респондентів прп. Нестора
мав бути сам прп. Никон, хоча його ім’я, як
оповідача, в Житії не згадується. 

Слід зазначити, що писався твір, насампе-
ред, не для ченців монастиря, а для Київської
митрополії, від якої залежала справа каноніза-
ції печерського ігумена. А тому прп. Нестор на-
давав великого значення дотриманню канону
подібних творів та пошуку паралелей у Житіях
найшанованіших святих давнини. На деякі з них
він прямо посилається. Але й там, де таких по-
силань немає, дослідники виділяють чисельні
місця, де св. Нестор пише під впливом тексту
житій прп. Сави Освященного, Антонія Вели-
кого, Аніна, Федора Едесського, Iоанна Злато-
уста, Феодосія Киновіарха, Симеона Столп -
ника, Євфимія Вели кого, Лавсаїка та ін.9

Особливо близьким до Житія прп. Феодосія за
формою викладу є Житіє Сави Освященного.
Це дало С. Бугославському підстави твердити,
що Житіє складається не з реальних фактів, а з
агіографічних загальників10. Проте насправді
Житіє написане настільки живою мовою, а ок-
ремі оповіді подані з такими подробицями, що
у нас немає підстав сумніватися у вірогідності
фактичного матеріалу, викладеного в творі. 

Як і всі давні писання, Житіє прп. Феодосія
Печерського протягом історії піддавалось чи-
сельним переробкам. До нашого часу дійшов
ранній список Житія XII ст.11, вірогідно, в ре-
дакції, близькій до авторської, що дає можли-
вість виділити пізніші правки. Перші з них
були зроблені ще до того, як Житіє стало
невід’ємною частиною Патерика – у XII ст.12

Проте головні видозміни Житіє отримало вже
в складі Патерика. 

M 
У другій половині XIII ст. був створений

Печерський патерик – зібрання різних агіо -

графічних та літописних оповідань з історії
Києво-Печерської лаври – одна із найвизнач-
ніших пам’яток давньоукраїнського письмен-
ства. В її основу покладені  два послання, на-
писані пострижеником Печерської лаври
свт. Симоном, єпископом Суздальським до
свого духовного сина прп. Полікарпа, ченця
того самого монастиря, та послання до печер-
ського ігумена Акіндіна; а також створена
свт. Симоном оповідь про заснування Великої
Церкви Печерської. При написанні творів ви-
користані агіографічні та літописні джерела,
власні спогади авторів, усні монастирські пе-
рекази та записи Пом’яника. Зрозуміло, що
сюди увійшов і багатющий матеріал, присвя-
чений історії печер та подвижникам, які в них
підвизалися. 

Протягом XIII–XV ст. Патерик Печерський
неодноразово доповнювався за рахунок літо-
писної інформації, редагувався і поширю-
вався . Про це редагування до появи у 60-х рр.
XV ст. знаменитих Касіянівських редакцій ми
знаємо небагато. На сьогодні відомі сотні різ-
ночасових і різних за змістом списків па м’ят -
ки, переважно збережених у північно-східних
книгозбірках. Проте датування цих редакцій,
створення генеалогічного древа написання, а
також побутування редакцій є й на сьогодні
питанням, далеким від вирішення13. Найбільш
рання редакція, яка не дійшла до нашо го часу,
але існування якої можна спрогнозувати за ав-
торством переліку статей у І Касіянівській
редакції (1460) є редакція Іоаннівська14 (її іс-
нування не визнавалося деякими дослідника -
ми15). В результаті утворилася певна лакуна
між часом зібрання творів свтт. Симона і По-
лікарпа в первісний варіант твору та першими
відомими редакціями, які однозначно можна
пов’язати з Лав роюІ. О. Шахматов навіть при-
пустив, що первісна редакція “не скоро під-
далася ґрунтовній переробці, не скоро дала
початок новій редакції…, редакції, що є лан-
кою між нею і пізнішими редакціями Касія-
нівськими”16. Розібратися, чому утворилась
така хронологічна лакуна, Шахматов не зміг
за браком джерел, хоча й відмічав у різних
своїх роботах існування проміжної версії,
ближчої до Касіянівських, але більш ран-
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І Приміром, редакція Арсеніївська 1406 р. написана в Твері печерським пострижеником свт. Арсенієм, але за змістом
далека від лаврської літератури. Див.: Жиленко І.В. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври. XI–XVII ст. – К.,
2005. – С. 188-189.



ньої17. До всього, такий його висновок ціл-
ком асоціювався зі звичним для російської
історіографії поглядом на Україну того часу
як на край суцільного занепаду. Однак на
сьогодні маємо підстави говорити, що ство-
рення Касіянівських редакцій (і особливо
другої з них), хоча й було вершиною ранньо-
середньовічної агіографічної творчості пече-
рян, та не було явищем поодиноким чи уні-
кальним. Йому передувала величезна, і,
головне, безперервна літературна традиція. В
результаті, у проложних та інших коротких
Житіях святих Печерських, створених у пе-
ріод XII–XIV ст. знаходимо текстуальні особ-
ливості, які завж ди вважалися особистими
правками Касіяна. Вагомим є і використання
у них літописного зведення, ближчого до
Хлєбніковського літопису, ніж до інших
списків Іпатіївської групи, що вказує на ко-
ристування впродовж століть у Лаврі подіб-
ним літописом, а, вірогідно, і його редагу-
вання тут у ці віки.

Однак, так би мовити, остаточною, найві-
домішою з рукописних, патерикових редакцій
можна вважати другу з двох, створених печер-
ським ус тавником Касіяном протягом 1460–
1462 рр. В її тексті вперше з відомих нам ре-
дакцій знаходимо чисельні правки, здійснені
на основі піз нього літописання Лаври другої
половини XIII ст. та втраченого нині первіс-
ного Житія прп. Антонія Печерського18, І. В ре-
зультаті різноплановості і нетотожності вико-
ристаних джерел, у Касіянівській II редакції, як
втім і в усій пізній печерській історіографії,
виник ряд хронологічних невідповідностей.
Так прп. Антонія “примусили” приходити до
Києва двічі: перший раз – близько 1013 р., а
вдруге – близько 1051 р.

M
У Патерику ми знаходимо історію Лаври

та печер XI–XII ст. На жаль, наступний пе -
ріод XIII – кінця XVI ст. висвітлений у дже-
релах значно гірше. Ми мало знаємо навіть
про надзвичайно вагомі віхи в їх історії, про
які можемо лише здогадуватися на підставі
пізнішого матеріалу. Та головне відомо: про-
тягом цього часу розвинулося вша нування Пе-

черських святих і печери перетворились на
загальновизнану православну святиню. 

Важливим джерелом для історії самих
печер та вшанування упокоєних тут святих є
писання непечерських церковних письменни-
ків, які засвідчують вшанування Печерських
подвижників; описи печер, залишені мандрів-
никами, які побували в Києві й відвідали пе-
чери або чули про них від місцевого насе-
лення. Проте, як може пересвідчитися читач,
ознайомившись із цими текстами, згадане
джерело аж надто ненадійне, бо записи роби-
лися переважно людьми далекими від право -
славної культури. 

XVII ст. мало виключне значення для істо-
рії лаврських печер. Саме в цей час вони ос-
таточно з місця підвизу й упокоєння перетво-
рилися на місце масового паломництва. До
цього ж часу відносяться і перші наукові до-
слідження їхньої історії, здійснені за архіман-
дритства   свт. Петра Могили. Саме в цей час
було розчищено частину напівзавалених
ходів, мощі почали перекладати з локул в
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І Цей твір був написаний, найвірогідніше, за межами Печерського монастиря людиною не вельми при-
хильною до прп. Феодосія Печерського та його оточення, і це до того, що деякі події монастирської історії були
висвітлені в ньому дещо інакше, ніж у власне печерській літературі. Пізніше текст цього твору зник, і відомі
лише чисельні “поновлення” його на основі наявної у печерян інформації про прп. Антонія. 

Патерикон або життєписи отців Печерських. 
К., 1635. Титул
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раки, печери вперше було картографовано і
описано. У цей час у друкарні Києво-Печер-
ської лаври видані два твори, присвячені іс-
торії монастиря, які стали першопочатком су-
часного наукового вивчення її історії.
Насамперед, це – опублікований 1635 р. по-
льський переказ рукописного Патерика (“Па-
терикон”), підготовлений майбутнім митро-
политом Київським та всієї Русі Сильвестром
Косовим, та видана 1638 р., також польською
мовою, книга під назвою “Тературґіма lubo
cuda ktore byly tak w samym swietocudotwor-
nym monastyru pieczarskim kiiowskim іako y w
obudwu swietych pieczarach, w ktorych po woli
Bozej Blogoslawieni Oycowie Pieczarscy po-
zywszy, y siezary Сial swoich zlozyli: Wiernie y
pilnie teraz pirwshy raz zebrane y swiatu rodane
przez W. Oyci Athanasiusa Kalnofoyskiego, za-
konnika tegoz S. Monastyra Pieczarskiego”.
“Тературґіма” – трактат, складений за всіма
пра вилами тодішнього вченого богослов’я та
історіографії, задуманий як продовження “Па-
терикону”. Якщо в останньому викладено по-
двиги Печерських святих та звершені ними
дива давнього часу, то “Тературґіма” розпові-
дає про посмертні чудеса преподобних аж до
часу написання книги. Величезне значення
для історії Києво-Печерської лаври і для істо-
рії печер зокрема, мають додані до книги
плани з докладною експлікацією, які є най-
давнішими з відомих планів печер. Вони фік-
сують їхній стан перед ґрунтовними рекон-
струкціями XVII–XVIII ст. 

1661 р. з ініціативи печерського архіман-
дрита Інокентія Гізеля видано, задуманий ще
свт. Петром Могилою, Печерський патерик
українською книжною мовою. До нього також
додано плани Ближніх і Дальніх печер (вкла-
далися не до всіх примірників), що відобража-
ють наступну стадію еволюції печерних комп -
лек сів. Якщо плани 1638 р. ще фактично
окомірні, то у 1661 р. для азимутальних вимі-
рів напрямку ходів використано компас. Досі
поширеною є думка, що зобра ження компаса
на цих гравюрах суто декоративне, на зразок
зображень масштабної лінійки на окомірних
російських кресленнях того ж XVII ст., але
зіставлення планів 1661 р. із сучасною інстру-
ментальною зйомкою доводить, що перед
нами – перші плани печер, виконані у мас-
штабі та із застосуванням кутомірних прила-
дів, хоча й з невисокою точністю. 

У 1674 р. Інокентій Гізель надіслав вище -
вказане видання Патерика з доданими до
нього планами віленському пасторові Іоанну
Гербінію, який у наступному 1675 р. видав у
Єні латиною свою книгу “Релігійні київські
підземелля”. Цей твір цілком засновано на
свідченнях Патерика, але йому надано усіх
прийнятих на той час ознак наукової праці.
Додані до книги плани печер є копіями з пла-
нів Патерика 1661 р. і тому самостійного зна-
чення не мають. 

Лаврські письменники XVII ст. більше зна-
чення надавали вивченню біографій преподоб-
них Печерських, ніж історії чи вигляду печер.
Крім уже згаданих видань, які поєднують ви-
вчення і біографічного матеріалу, й історії
самих печер, слід відзначити рукописну редак-
цію Патерика архімандрита Києво-Печерського
Йосифа Тризни19, в якій знаходимо чисельні
доповнення, здебільшого хронологічного ха-
рактеру, до житій святих та унікальне історіо -
графічне видання – “Синопсис Київський”20,
куди увійшла додаткова інформація про історію
печер у XIII ст. та інший цікавий матеріал. 

У XVIII ст. з’являються нові плани печер, з
яких найцікавішими є гравюри 1703 р., ство-
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Архімандрит Києво-Печерський Інокентій Гізель. 
Фонди Заповідника. Копія з прижиттєвого

портрета. ХІХ ст.



рені Леонтієм Тарасевичем як додаток до ви-
дання Патерика 1702 р. (більш відомі плани
Мартина Нехорошевського є копіями з гравюр
Тарасевича). У 1744 р. військовий інженер Да-
нило Дебоскет виконав інструментальну
зйомку печер, яка, очевидно, була за основу для
гравійованих та рукописних планів печер аж до
кінця XVIII ст. 

“Краткое историческое описание Киево-Пе-
черской лавры”, складене митрополитом Самуї-
лом Миславським, вперше надруковане 1795 р.,
також було доповнене планом. 

Більш докладною є праця митрополита Єв-
генія Болховітінова, до якої були додані пла ни
печер у тому стані, який вони мали у XIX ст.
Ця книга вийшла у XIX ст. трьома виданнями –
1826, 1831 та 1847 рр. Нещодавно ця та інші
роботи преосв. Євгенія були перевидані21. 

Проте слід зазначити, що останні два автори
приділяли більше уваги збиранню історичних
матеріалів, аніж їхній інтерпретації. 

Невдовзі студент Київської духовної ака -
демії Г. Соловйов створив працю, що цілком
присвячена історії лаврських печер, але вона за-
лишалась у рукопису22. Цей твір також має пе-
реважно описовий характер. 

М.В. Закревський, створюючи свою капі-
тальну працю “Описание Киева”23, першим
прийшов до думки зіставити різночасові плани
печер і встановити таким чином послідовність
їхньої еволюції. До своєї книги він додав зве-
дені плани печер, створені на зі ставленні пла-
нів 1638, 1674, 1795 та 1825 рр., а в тексті подав
таблиці, у яких порівнюються експлікації до
цих планів. На жаль, Закревський не зміг розіб-
ратися у специфічному способі зображення
планів XVII ст., і зробив висновок, що вони не
придатні слугувати повноцінним історичним
джерелом.

Проте всі вищезгадані дослідники май же
не торкнулися одного надзвичайно важливого
і цікавого моменту історії печер – різноманіт-
них проектів і досліджень, що стосувались
суто інженерних питань збереження лабірин-
тів. Річ у тім, що печери розташовані у зсуво-
небезпечній зоні й були викопані у специфіч-
них ґрунтах, які легко розмиваються водою.
На початку XVIII ст. територія Києво-Печер-
ського монастиря з його фортифікаціями
увійшла як цитадель до складу нової земляної
бастіонної фортеці. При цьому крутий обри-
вистий берег Дніпра служив природною обо-
ронною перепоною. На цьому етапі печери в
основному страждали лише від зсувів та ін -
ших природних чинників. Проте коли в XIX ст.
у зв’язку з підготовкою до війни з Наполео -
ном I, почали будуватися т.зв. затильні укріп-
лення, розташовані прямо над печерами,
склалась сер йозна загроза для їхнього подаль-
шого існування. Історія порятунку печер, яка
налічує сотні архівних справ, на сьогодні ще
дуже мало вивчена. У нашій книзі вміщено
лише невеликий нарис щодо цієї проблеми.

Значно багатшими на дослідження стали
XVIII, і особливо, XIX ст. у галузі дослідження
біографій та творчого доробку святих Печер-
ських, упокоєних у печерах. Проте об’єм та
зміст цього видання не дозволяє зупинитися на
них докладно. 

У той же час побачило світ видання, фунда-
ментальне за складом, хоча й незначне за
об’ємом, дуже важливе для історії печер та
упокоєних тут святих. Йдеться про книгу під
наз вою “Краткие сказания о жизни и подви гах
св. отцов Дальних пещер Киево-Печерской
лавры”. Вона була підготовлена невтомним
збирачем лаврської старовини печерським по-
стрижеником Модестом. Саме видання симво-
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Самуїл Миславський. 
“Краткое историческое описание 

Киево-Печерской лавры”. К., 1805. Титул



лізувало завершення канонізації Собору святих
Дальніх печер. Для нас важливо, що в ньому
дійшли до нашого часу виписки з унікального,
нині втраченого, документа, який зберігався у
бібліотеці Дальніх печер і містив крім тропарів
і кондаків святим Собору цих печер також ко-
роткі, та все ж біографічні дані про них.

XX ст. стало трагічним для Лаври, як було
воно трагічним для сотень і тисяч інших мо-
настирів і церков. Проте Печерській обителі
пощастило хоча б у тому, що на її території був
створений музейний заклад. Група вчених-ен-
тузіастів у тяжкі 20-ті рр. взяла на себе місію
збереження і захисту церковних старожитнос-
тей як Лаври, так і інших знищених комуніс-
тами музеїв і культових споруд. У подальшому
наявність у Лаврі Києво-Печерського заповід-
ника дуже суттєво ускладнювало проведення
в життя курсу на плюндрування святині та
розбазарювання її духовних і мистецьких цін-
ностей. Тільки на початку 30-х рр. всі керівні
кадри і більшість науковців було замінено
“політично грамотними” людьми, які діяльно
взялися до перетворення Лаври на атеїстич-
ний центр. Та все ж у страшні часи, і пізніше,
коли ярлик “атеїстичного осередку” утриму-
вався владою на Заповіднику свято і непо-
рушно, в колективі працювали люди, безкі-
нечно віддані Лаврі. Саме їм ми мусимо
завдячувати і тим, що печери й упокоєні в них
мощі святих були не лише збережені, а й лю-
бовно доглянуті. Саме вони зберегли скарби
Лаври, її споруди. У Заповіднику проводи-
лися унікальні дослідження печер та мо щей.
Та зрозуміло, що на той час не було можли-
вості опублікувати будь-яку інформацію не

“викривального” змісту. А тому публікації
цього часу мають здебільшого пропагандист-
ський характер, і у багатьох з них автори вда-
ються до навмисного перекручення історич-
них фактів24. Ледь не єдиною достойною
роботою радянського часу слід назвати хоча
й науково-популярну, але ґрунтовну працю
П.П. Толоч ка25, яка торкається переважно ар-
хеологічних досліджень у печерах. 

Після завершенням епохи “наукового атеїз -
му” у кінці 80-х рр. з’явилася серія брошур та
не великих книжечок, переважно інформатив-
ного характеру, було перевидано ряд видань
XIX ст. 

Із сучасних видань найбільш фундамен-
тальним стала опублікована першим друком
1997 р. колективна монографія “Дива печер
лаврських”. При написанні її було поставлене
завдання узагальнити той різноплановий ма-
теріал, присвячений печерам, який був зібра-
ний ченцями монастиря та співробітниками
Києво-Печерського заповідника протягом
XVII–XX ст. До підбірки увійшли чисельні за-
писи чудес і результати наукових досліджень
антропологів та лікарів; бого слов ські нариси
та сучасні історичні студії. За короткий час
обидва її тиражі стали бібліографіч ною рід-
кістю. Пропоноване нині читачу видання є
еволюційним продовженням попереднього. У
процесі його підготовки текст було допов-
нено першо дже ре лами, новими досліджен-
нями, наукови ми розробками. Книга дасть
можливість читачеві повніше ознайомитись
із унікальною православною святинею, краще
усвідомити її роль в історії та культурі на-
шого народу.
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Вище ми в загальних рисах окреслили пи-
семні джерела з історії печер та історію їх до-
слідження. Коли говоримо про неї, перед нашим
зором перш за все постають письменники, іс-
торики, редактори, видавці – переважно добре
відомі в історії літератури особистості, багато
з яких, якщо й не були архімандритами чи чле-
нами Духовної капітули (Собору) Лаври, то аж
ніяк не можуть бути названі пересічними чле-
нами братії. Проте, навіть з точки зору ні чим
не підтвердженої логіки, можна припустити:
головним джерелом і середовищем творення
такої складної і об’ємної агіографічної тради-
ції, яку бачимо на лаврських теренах, мало
бути середови ще братії загалом. В обмеженому
монастирськи ми стінами просторі, де мешкали
люди досить різ ні за походженням, рівнем
культури і, часто навіть світосприйняттям, але
об’єднані загальною любов’ю до Бога, обителі
і її святинь, мали поширюватися різноманітні
оповіді та перекази, що ставали джерелом вже
для писаної агіографічної традиції. Вірогідно,
так було з перших десятиліть існування оби-
телі, коли в ній ще побутували переважно живі
спогади очевидців. Про цей, так би мовити,
первісний період складання традиції нам ві-
домо небагато, хоча його наявність добре видна
у Патерику. Прп. Нестор називає респондентів,
у яких отримував інформацію про прп. Феодо-
сія, а свт. Симон, говорячи про прп. Кукшу, від-
значав: “Про нього ж усі знають, як бісів про-
грав, і в’ятичів хрестив, і дощ з неба звів, і
озеро висушив, і численні чудеса сотворив”26.
Три майже однотипні розповіді з Житія
прп. Григорія Чудотворця, попри припущення
де яких дослідників27, вочевидь, з’явилися
також не внаслідок цитування Полікарпом
агіографічного загальника, а в результаті вико-
ристання усної традиції, де, як це часто буває
у фольклорних творах, оповідь про одне чудо
збереглася у різних версіях.

Як видно вже навіть із вищенаведених при-
кладів, роль того первісного джерела, того суб-
страту, з якого власне і починалась агіографія,
була досить великою. Проте, як не дивно, в до-
слідженнях з історії житійної літератури на це
середовище дивляться переважно як на якусь
аморфну масу, в кращому ра зі – очевидців чи
передавачів оповідей. А тим часом  агіографіч -

на традиція, незважаючи на свої особливості,
роз вивається за тими самими законами, за
якими розвивається будь-яка усна традиція.
Тобто, наявне більш чи менш широке середо-
вище, в якому побутують різноманітні буваль-
щини, перекази, художньо трансформовані об-
рази. Специфіка монастирського середовища
тут полягає більше в тому, чим воно і відрізня-
ється від звичайного народного – високим рів-
нем духовності, кращою освітою, порівняно
вужчим географічним побутуванням. А проте,
як видно із скупих даних, які є у нашому роз-
порядженні, писано-друкована агіографічна
традиція Лаври та складання Собору святих
Печерських і внутрішня, переважно усна,
агіографічна та значною мірою гімнографічна
традиція Лаври не тільки не були тотожні, а й
часто рухалися не одним торованим шляхом.
Пояснити цей феномен можна тим, що, примі-
ром, розвиток тексту Патерика є результатом
діяльності лаврських книжників, котрі у вели-
чезній чернечій общині становили інший про-
шарок братії, ніж особи, що присвячували своє
життя виключно духовним подвигам та слу-
жінню преподобним отцям Печерським при пе-
черах, і, найвірогідніше, були головними но-
сіями усної традиції. Нам би не хотілося
абсолютизувати останнє твердження і свідчити
про якісь існування антагоністичних течій, по-
вторюючи теорію М. При сьолкова28 про існу-
вання ще у XI ст. в Лаврі двох окремих і ледь
не ворожих традицій печерножителів та книж-
ників. На нашу думку, такі теорії як засадничі,
навряд чи витримують критику. Але не можемо
ми ігнорувати й той факт, що після прп. Не-
стора, котрий, найвірогідніше, ввів до авто-
рської редакції “Повісті минулих літ” багато як
спогадів, так і більш фольклоризованих пере-
казів, подібний матеріал у подальшому пода-
вався в літописі не надто поширено. Що ж сто-
сується Патерика, то його автори та редактори,
як здається, ніколи й не ставили перед собою
завдання зібрати весь наявний лаврський агіо -
графічний матеріал. Таким чином, усна агіогра -
фічна традиція існувала мовби окремо, хоча це
не означає, що вона не впливала на релігійне
життя обителі. 

Безумовно, обидві традиції стикалися. Так
поступово в печерах було віднайдено похован-
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ня майже всіх преподобних, згаданих у Пате-
рику. Інколи атрибуція була неправильною, бо
деякі особи виявилися похованими деінде, але
місця більшості поховань, є підстави вважати,
були вірними Це підтвердили сучасні антропо-
логічні дослідження. Також окремі чудеса піз-
нішого часу потрапляли до новостворюваних
патерикових редакцій, як це сталося з чудом
1463 р. чи з історією спроби викрадення мощей
св. Антонія XVI ст., яка описана в редакції Па-
терика 1661 р. Але такі випадки поодинокі.
Можливо, причина такого явища в тому, що ві-
домі нам редакції Патерика були орієнтовані не
тільки на внутрішнього, а й на зовнішнього чи-
тача, і становили підґрунтя престижу обителі.
Внутрішня ж традиція впливала на інші ас-
пекти життя, і, зокрема в значно більшій мірі
ніж суто патерикова – на кількісний і персо-
нальний склад Собору святих Печерських, ос-
кільки офіційно той усталився у вигляді більш
чи менш вивірених списків не раніше XVIII ст. 

Так ким, власне, створювалася лаврська
усна “печерна” традиція (дозволимо собі вико-
ристати цей термін на відміну від суто книж-
ної, патерикової) та на підставі чого вона вини-
кала? Як відомо з матеріалу значно більш
пізнього, неподалік від Лаври (географічно) та
невіддільно від неї (духовно) існували т.зв.
Святі гори чи Київський Афон – давнє місце
життя відлюдників і подвижників. Воно почи-
налося від стін обителі й завершувалися геть
відлюдними поселеннями на берегах Либеді.
Перше повідомлення про Святі гори знаходимо
в описі Києва Павла Алеппського середини
XVII ст., наступна згадка існує в описі мос -
ковського священика-старообрядця Леонтія
Лук’янова, котрий побував у Києві на початку
XVIII ст. проїздом до Єрусалима29. Востаннє
цей Київський Афон згаданий у щоденниках
митрополита Серапіона. Відлюдники жили
серед садків, які обробляли своїми силами і за
рахунок яких існували. Були серед них і справж -
ні печерножителі, на що вказують часті зна-
хідки в цьому районі окремих печерок. Найві-
рогідніше, ці Святі гори остаточно припинили
своє існування в першій половині XIX ст., коли,
з одного боку, анахоретство знову зазнало жор-
стких державних репресій, а з іншого – в ре-
зультаті розвитку Печерської фортеці воно було
змушене остаточно переміститися в лаврські
пустині, де заново відродилась навіть назва
“Святі гори”. Проте, вірогідно, нищитися те се-

редовище подвижництва почало дещо раніше,
ще в процесі будівництва Печерської фортеці.
Саме тоді розірвався той зв’язок, який і зродив
Святі гори, як продовження печерського по-
движництва давніх часів – зв’язок Нижньої
лаври, печер і анахоретів. 

Зрозуміло, що наявність на території Київ-
ського Афону такої великої святині як лавр-
ські печери з мощами подвижників, робило
саме їх головним центром місцевої чернечої
традиції. Судячи з описів очевидців, які від-
відували печери протягом XVI–XVII ст., такі
відвідання стосувалися більше Ближніх
печер, що лишало Дальні “у володінні” живих
подвижників. Цікаве підтвердження цій тезі
знаходимо у записах св. Паїсія Величков-
ського. Там оповідається про великих старців
Лаври початку 40-х рр. XVIII ст. Св. Паїсій
називає сімох подвижників. Серед них:

1. Ієромонах Іоанн Кмита – начальник Даль-
ньої печери. 

2. Павло, ієромонах із білого духовенства,
що перебував із місіонерською подорожжю в
Китаї, а на покої жив у Лаврі. 

3. Син (у плоті) о. Павла – ієромонах Феок-
тист, начальник іконописців. 

4. Ієромонах Іларій, московіт за походжен-
ням, що жив у келії біля Дальньої печери, в
саду. 

5. На жаль, безіменний подвижник, схимо-
нах, що носив на тілі сорочку з дроту, і, живучи
при Дальній печері, водив туди прочан.

6. Також невідомий за іменем подвижник, що
був помічником начальника монастирських ко-
валів.

7. Отець Никандр, начальник поварів. 
Як бачимо, з семи чоловік троє однозначно

мали пряме відношення до Дальніх печер.
Втім не може мо виключити і приналежність
саме до братії Дальніх печер також ієромонаха
Павла. Випадковість чи вибірковість у даному
разі виключається, оскільки сам св. Паїсій на
той час мешкав у Верхній лаврі й до печер у
своєму послусі відношення не мав. Таким
чином, навіть крихітний відрізок часу духов-
ного життя Лаври відзначає великий вплив на
її внутрішнє духовне життя саме Дальніх
печер. Вірогідно, і Ближні печери окормля-
лися духовно тим самим середовищем, хоча,
завдяки тому, що вони значно раніше стали
об’єктом відвідин великою кількістю прочан і
просто охочих, там розвиток живого духов-
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І Деякі з місцевих переказів, які збереглися до XIX ст., подані в записах Андрія Муравйова (див. с. 132).
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ного життя був більш ускладненим, ніж у ве-
личезних лаврських садах біля Дальніх печер.
Саме ці люди уособлювали передусім не лише
живе духовне життя, а й живі знання про но-
вознайдені в печерах мощі та їхні чудеса,
живі приклади чернечих подвигів насельни-
ків. 

У Києві склалась доволі унікальна печерна
поховальна традиція, про яку ми ще говорити-
мемо, зараз же зупинимося на тих її нюансах,
які спонукали створення усної традиції.
Маємо підстави говорити про те, що впродовж
певного часу поховання підписувалися, а, крім
того, інформація про місця упокоєння особли-
вих подвижників могла передаватися в сере-
довищі печерників – від старців до їхніх
учнів. Вірогідно, саме це допомогло точно
ідентифікувати більшість лаврських святих
ще з княжої доби. Крім того, тут побутували
перекази про чудеса, подвиги почилих та,
можливо, в деяких випадках – про день їх-
нього приставлення. Все це ставало частиною
загальної традиції, яка передавалась як у се-
редовищі всіх анахоретів, так і, головним
чином, у середовищі печерників. Щоправда,
тут слід мати на увазі: в історії печер та по-
движників, що жили навколо, було дуже ба-
гато трагічних подій. Зокрема татарські на-
шестя 1240 р. і 1482 р. не просто плюндрували
Лавру, а суттєво винищували братію. Бували
й тяжкі періоди іншого кшталту, коли значна
кількість насельників могла йти з цих місць і
за власним бажанням, шукаючи придатнішого
місця для чернечих подвигів, як це сталося у

тому ж XIX ст. з мешканцями Святих гір.
Таким чином, не маємо підстав змальовувати
життя навколо печер виключно ідилічними то-
нами, які б дозволяли свідчити про існування
тут безперервної тисячолітньої традиції.
Проте, до певної міри, досить потужна тради-
ція мусила існувати, вона поновлювалася і
жила впродовж століть. Адже саме тут, при
печерах, зв’язок живої братії з померлими був
настільки сильним, що зникала сама грань
між приставленими і ще живими. 

На жаль, про глибину цієї традиції ми нині
можемо судити тільки за певними дрібними
вказівкамиІ та виходячи із змісту вже згадува-
них вище виписок, зроблених ігуменом Модес-
том. Втім, слід дякувати Богу й преподобним
отцям Печерським бодай за те збережене в чи-
сельних лихоліттях. 

M
Звертаємо увагу читачів, що розділи

книги написані різними авторами, а тому в
них можуть бути певні розбіжності у ви-
світленні і трактуванні тих чи інших подій
з історії Печерського монастиря. Ми вва-
жали за краще не узгоджувати концепції
цих текстів, до того ж вони дійсно сто-
суються подій неоднозначних. А тому про-
понуємо читачам за допомогою цієї книги
спробувати самим обрати для себе найбільш
слушне з їхнього погляду трактування фак-
тів монастирської історії та біографій
його святих.



Києво-Печерська лавра почала своє існу-
вання з печерного монастиря, і на далі її історія
нерозривно пов’язана з історією її найбільших
святинь – Антонієвої і Феодоcієвої печер. Але
чи був Печерський монастир першим печерним
монастирем у Києві? Власне таке запитання на
сьогодні вже не здається нісенітницею. Дійсно,
печерні церкви та монастирі могли виникнути
в Києві доволі рано, ще до Володимирового
Хрещення, зокрема як реакція на періодичні ан-
тихристиянські гоніння. Датувати печери дуже
тяжко, до того ж протягом своєї історії вони, як
правило, піддавались серйозним перебудовам,
але декілька з відкритих у різні часи у Верх -
ньому Києві печер: 1617 р. – біля Золотовер-
хого Михайлівського монастиря30 і1838 р. – в
районі Десятинної церкви31 могли бути вико па -
ні ще до того, як на цьому міс ці запанували мі-
ські квартали. Більш раннім у по рівнян ні з за-
снуванням Лав ри часом датував І. Каманін і
Зві ринець кі печери32. Деякі знахідки останніх
років можуть також свідчити про культове ви-
користання київських підземних споруд і адеп-
тами дохристиянських вірувань.

Таким чином, є певні підстави вважати, що
печеряни не були зачинателями українського
печерництва. Проте, як правильно відзначено
в літописній статті 1051 р. нині існуючого тек-
сту “Повісті минулих літ”, саме “від того ж

монастиря перейняли всі монастирі Руські
статут; тому вшанований був монастир Печер-
ський як найперший та чесніший од усіх”. Ки-
ївське печерне под вижництво навічно по -
в’язане у свідомості всього православного
світу саме з Києво-Печерською лаврою.

M
Історію лаврських печер, та й усього Печер-

ського монастиря, починають, зазвичай, з при-
ходу на лаврські пагорби засновника обителі
прп. Антонія Печерського. Проте, як не дивно,
в давніх печерських пам’ятках існують суттєві
розходження щодо дати цієї події. У “Повісті
минулих літ” ця подія згадується у статті
1051 р. У патериковому ж тексті, починаючи з
Касія нівських редакцій, складених у 60-х рр.
XV ст., перший прихід прп. Антонія до Києва
віднесено до часу князювання св. Володимира.
Існує інформація про двохразовий прихід свя-
того і в пізніх літописних пам’ятках, причому
як в українських, так і в московських. Втім,
найбільш розгорнуту хронологію знаходимо у
Густинському літописі (тут, зо крема вказаний
рік першого приходу прп. Антонія до Києва –
1013)33, а також ін ших писаннях XVII ст.: Хро-
нографі, друкова них патериках, “Житіях свя-
тих” свт. Димитрія Туптала34, московських лі-
тописних зведеннях35. У частині північно-
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IСТОРIЯ ПЕЧЕР КИЕВО-ПЕЧЕРСЬКОІ ЛАВРИ

ЗАСНУВАННЯ ПЕЧЕРНОГО МОНАСТИРЯ

“І які ж місця для іноцького житія щонайсмиренніші,
щонаймало славніші, і найдальші від усієї втіхи мирської мо-
жуть бути, як [не] печери? Не знаю. Де бо пам’ять смертна в
розумі є, де не виходить з думки відповідь вадливому єству на-
шому: землею є, і в землю знову підеш”

Патерик Печерський в редакції 1661 р.



східних зведень повідомлення про прихід
прп. Антонія перенесене на 1037 р. – до інфор-
мації про заснування великим кня зем Яросла-
вом монастирів36, що є, безпереч но, пізньою
правкою. Появу інформації про прихід прп. Ан-
тонія до Києва за часів святого рівноапостоль-
ного Володимира звичайно пов’язують з існу-
ванням нині втраченого Житія прп. Антонія
Печерського37. Як здається, маючи під рукою
два цілком вірогідні, з їхньої точки зору, дати
приходу прп. Антонія до Києва, печерські ав-
тори мусили “знову відіслати” святого подвиж-
ника на Афон, буцімто у зв’язку з братовбив-
чою війною, розв’язаною Святополком. У
Густинському літописі наведено дату відходу
святого – 1017 рік – тобто, він мав піти не без-
посередньо по убивстві свв. Бориса і Гліба, а
під час війни Ярослава з братовбивцею38. 

Другий прихід прп. Антонія до Києва в па-
териковому тексті віднесено до 1051 р. (за
нині існуючим текстом “Повісті минулих
літ”). Складнішими були хронологічні побу-
дови в пізньому літописному тексті. Так Гус-
тинський літопис датує повернення прп. Ан-
тонія до Києва 1027 р.39 Ця дата є спробою
погодження інформації про повернення
прп. Антонія з відомою літописцю датою
1032 р. (також невірної), як часу постригу
прп. ФеодосіяІ. 

На сьогодні більшість дослідників вважають
точним повідомлення “Повісті минулих літ”, за
яким прп. Антоній прийшов до Києва (один
раз!) десь по 1051 р.IІ

M
Цікаво, що лаврські чернечі підземелля не є

першими підзем ними спорудами на території
Лаври. Ще до приходу прп. Антонія тут існу-
вали т.зв. Варязькі печери (розташовані в па-
горбі Дальніх печер), які, згідно з монастир-
ськими переказами, збереженими в Патерику,
певний час використовувались якимись варяга -
ми для збереження скарбів. В Житії прмчч. Фе -
дора і Василія прп. Федір говорив про ці леген-
дарні скарби так: “В Житії святого Антонія

оповідається, [що] варязькою поклажею є, ос-
кільки посуд латинський. I тому Варязькою пе-
чера зветься й донині. Золота ж і срібла [там]
безліч”IІІ, 40. Власне до цієї фрази зводиться та
інформація, яку маємо про цю печеру до сьо-
годні. Що то були за варяги, які дали назву пе-
чері, для чого вона, власне, була викопана, ми
не знаємо. Разом з тим, можливо, що вона
дійсно вико ристовувалася для печерного ана-
хоретства ще до приходу прп. Антонія. Не ви-
ключено, що тут раніше від прп. Антонія під -
визався прп. Мойсей Угрин. На жаль, ніяких
матеріальних підтверджень ні цієї версії, ні
інших у Варязьких печерах нині не знайдемо –
вони були суттєво розкопані та перебудовані
у XVII–XIX ст.

Та навіть якщо визнаємо походження печер
культовим – Варязькі печери не могли бути пер-
шоосновою Дальніх, оскільки ще в XVII ст. не
були з ними з’єднані. Це добре видно на плані
1638 р., де вхід у Варязьку печеру поміщений
на схилі нижче монастиря. 
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D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D

І Йдеться про текст, нетотожний тому, який знаходимо з такою назвою в друкованій та деяких інших редакціях 
Печерського патерика. 

II Цей рік у “Повісті минулих літ” позна чає не прихід святого, а лише призначення Іларіона митрополитом,
тому в українських історичних роботах XVII–XVIII ст. та Тверському літописі XV ст. знаходимо дату 1052 р.
Див.: Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью // Полное собрание русских летописей. – Т. 15. –
М.;Л., 1965. – Стб. 150. 

IІІ Повністю цей текст див. на с. 174.
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Коридор Варязької печери. Сучасний вигляд



M
Отже, історія Печерського монастиря по-

чинається з того часу, коли на цю гору в кінці
40-х – на початку 50-х рр. ходив молитися
пресвітер церкви Дванадцяти апостолів на
Берестові Іларіон, майбутній митрополит.
Згідно з повідомленням “Повісті минулих
літ”, цей “…муж благий, і книжний і по-
стник... ходив з Берестового на Дніпро, на па-
горб, де нині старий монастир Печерський, і
тут молитву творив, був бо тут ліс великий. І
викопав печерку малу двосаженну, і прихо-
дячи з Берестового, відспівував часи, і мо-
лився тут Богу таємно”41. Ставши митрополи-
том, Іларіон переїхав до Києва, а “ця печерка
так лишилася”. І саме в ній оселився прп. Ан-
тоній, прийшовши до Києва з Афону. Він був
направлений своїм ігуменом в Русь, віро-
гідно, як місіонер. Таке посилання сюди мі-
сіонерів слов’янського походження було, оче-
видно, традиційним явищем. Проте прп. Ан -
тоній був за характером своїм анахоретом, а,
отже, перш за все, шукав місце для усаміт-
нення. Обійшовши київські монастирі, він ви-
знав їх непридатними для високого чернечого
підвизу, і, не без участі нового митрополита,
поселився в печерці, раніше викопаній Іларіо-
ном. Так було засновано Дальні печери Києво-
Печерської лаври.

Невелика печерка в густому лісі стала тим
ядром, тією основою, з якої походить вся
Києво-Печерська лавра. Літопис повідомляє:
“Зібралося братії до нього числом 12 і вико-
пали печеру велику, і церкву, і келії, які є і до
сьогодні в печері під старим монастирем. Як
зібралася братія, каже їм Антоній: “Ось Бог
вас, братіє, зібрав і єсте від благо словення
Святої гори, оскільки мене постриг ігумен
Святої гори, а я вас постригав; та буде благо -
словення на вас перше від Бога, а вдруге – від
Святої гори”. Ми не можемо нині назвати на-
віть імена усіх цих першопосельників. Проте
деякі з них, хто відіграв значну роль у подаль-
шій історії Лаври, нам відомі. Це – прп. Ни -
кон Великий, прп. Феодосій Печерський,
прп. Мой сей Угрин.

Тільки близько 1061 р. новий ігумен прп. Вар -
 лаам заклав на горі над печерою першу на-
земну церк ву. Так був заснований “ветхий”
монастир Печерський, який розміщувався на
території сучасних Дальніх печер. На початку
1061 р. св. Антоній, “котрий звик один жити
й не терпів шуму і розмов, затворився в одній
із келій печери, поставивши замість себе [на
чолі] братії блаженного Варлаама, сина боя-
рина Іоанна. І звідти також переселився на
інший пагорб, викопав печерку і жив, не ви-
ходячи, там, де й донині чесне його тіло ле-
жить”. Потроху і тут оселилось декілька
учнів прп. Антонія, котрі, як і він, любили са-
мотність. Вони створили ще один підземний
комплекс, який пізніше отримав назву Ближ-
ніх, або Антонієвих, печер. Але на відміну від
Феодосієвих (Дальніх) тут за княжої до би
наземного монастиря не ви  н икло. В середині
70-х рр. XI ст. центр Печер ського монастиря
перемістився з Дальніх печер у сучасну Верх -
ню лавру, де у 1073 р. була закладена Вели -
ка Церква Печерська Успенська (освячена
1089 р.). У “ветхому” монастирі лишилась
лише незначна частина братії. Печери ж як
Ближні, так і Дальні, стали місцем підвизу
особливих подвижників благочестя й місцем
поховання.

Кількість печерської братії дуже швидко
зростала. Сотня насельників, зібрана прп. Фео-
досієм, на той час могла вважатися величезною
не лише для Русі, а й для Греції. Це спричинило
подальший розвиток печер як підземного кла-
довища, будівництво нових, вже не житлових,
а суто поховальних приділів. 
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Вхід у келію затвірника. Варязькі печери.
Сучасний вигляд



Після перенесення центру монастиря до
Верхньої лаври, поховання на кілька століть
стало головним чинником у подальшій роз-
будові печер. І як місце поховання святих,
вони набули свого основного сакрального
змісту. Тому перш ніж викласти подальшу
їхню історію, пропонуємо короткий екскурс
обряду поховання як у Лаврі, так і в інших
печерних київських монастирях, які пере-
йняли його від печерян. Перш за все виникає
запитання: чи маємо підстави розглядати
лаврську традицію як таку, що зародилася
саме на печерській землі, чи цю традицію
було перейнято звідкись у готовому вигляді?
Це питання прямо залежить від того, чи існу-
вали в Києві до прп. Антонія інші печерні
центри подвижництва. На сьогодні дати на
нього одно значну відповідь наразі немож-
ливо. Отже будемо виходити з передумови
про складання традицій печерних поховань у
Лаврі, з залученням деяких інших східних
відмінних чернечих звичаїв. Зробити такий
висновок можемо не тільки на основі писем-
них джерел та планів, але й матеріалів архео-
логічних досліджень, які проводилися в
Ближніх печерах у другій половині XX ст. 

Серед останніх, перш за все, традиція Свя-
тої гори, яка була принесена до монастиря
прп. Антонієм Печерським, а, можливо, й ін-
шими насельниками монастиря, що там підви-
залися, або просто відвідували Афон. Відмін-
ність цієї традиції полягає в тому, що похо-
ваного через певний час (звичай но – три роки)
по похованні викопували і розкладали кістки
окремо в загальних криптахІ. Ознакою того,
що такий обряд застосовувався в лаврських
печерах не лише в перші десятиліття його іс-
нування, але періодично відновлювався і піз-
ніше, є не тільки поховання 12 святих братів-
будівничих, а й існування кістниць, в яких
однакові кістки від різних останків складені
окремо. Так, у Ближніх печерах таким пара-
метрам відповідають декілька кістниць (згідно
зі звітом про археологічні дослідження в лавр-
ських печерах, об’єкти №№ 142, 1743, 16944, 245,
546, 17447). Проте не всі з вказаних об’єктів мо-
жуть бути прийняті як ілюстрації до вищеза -
значеного поховального обряду беззастережно.

Частина кістниць могла з’явитися в різні часи
у результаті перенесення до них останків із
локул. А в т.зв. об’єкті № 18, найвірогідніше,
бачимо сліди роботи археологічної експедиції
1935–1937 рр.48 У Святогірську ж на традицію
може вказувати (хоча й не конче) походження
мироточивих глав. Відомо, що таїна мирото-
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І Порівн. у спогадах старця Спиридона, с. 132.

Поховання Климента з написом 
у Звіринецьких печерах. Кінець ХІХ ст.

Поховальний напис 1150 р. у Ближніх печерах. 
Ім’я похованого не збереглося
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чіння відома на Афоні, проте там ця речовина
для лікування не використовується. 

Разом із тим, у Лаврі рано усталилась інша
традиція поховання – у довгих нішах, викопа-
них перпендикулярно до печерних коридорів,
що в сучасній печерній археології мають назву
локул. Власне, можна припустити, що обряд
трупопокладення в локулах з’явився як резуль-
тат існування великої кількості нетлінних тіл.
Проте, вірогідно, що в монастирі з самого по-
чатку існувало дві традиції, причому обряд зви-
чайного трупопокладення, більш близький до
звичайної християнської традиції, мав більше
шансів на існування. 

Та як би там не було, головним обрядом по-
ховання в печерах стало саме трупопокладення
в локулах. Цей обряд також не був тотожний
звичайному мирському як за місцем, так і за об-
рядністю. Найбільш суттєвим джерелом для ви-
вчення цього питання, свідчення якого підтвер-
джуються також і матеріалами розкопок та
дослідженням мощей преподобних Печерських,
є Житіє прп. Марка Печерника, підвизом якого
стало копання місць для поховання та, вірогідно,
коридорів, де містяться переважно локули. Ми
не знаємо, в яких печерах трудився св. Марко,
оскільки в його Житії це не вказано. I в Ближніх,
і в Дальніх печерах існує певна частина ходів,
викопаних у княжу добу саме для похованняI. 

Судячи з Житія прп. Марка, в поховальний
обряд входило покладення новоприставленого в
локулу, загорнутим у мантію і в схимі (якщо був
велико схимником), і потім возливання хрестопо-
дібно маслаII. Порівняємо цю інформацію з ма-
теріалами сучасних розкопок у Ближніх печерах:
“Об’єкт № 24 – локула знаходиться в стіні кори-
дору ліворуч по ходу екскурсійного маршруту.
Вхід має форму прямокутника. Розміри входу:
ширина – 0,45 м, висота – 0,37 м. Локула має ви-
гляд ніші для одиночного поховання, витягнутої

прямокутної форми із заок ругленими кутами.
Ніша розташовується перпенди кулярно кори-
дору. Довжина локули – 2,07 м, ширина – 0, 45 м,
висота – 0, 37 м. Склепіння напівсферичне, зни-
жується до кінця зі слідами затирки. Біля входу
склепіння вкрите кіптявою. У ніші було виявлене
поховання. Похований лежить на спині, ноги ви-
тягнуті, головою до входу. Права рука на грудях,
ліва під підборіддям. На ньому – добре збережені
решт ки тканин (на кістках є залишки хітона, хро-
баків). Інвентар відсутній”49. Ще одна локула
(об’єкт № 27) репрезентує нам три різні похо-
вання в одній локулі (про них ми скажемо далі).
Проте кістяк № 1 у ньому має ті самі параметри
поховальної традиції50. Інша локула (об’єкт
№ 28): “Вхід локули закладений шматками
плінфи на глиняному розчині. Штукатурка по-
кладена у два ряди. Під штукатуркою прогляда-
ються залишки написів. Розміри входу: ширина
0,50 м, висота – 0,30 м. Форма локули прямо-
кутна із заокругленими кутами. Локула розташо-
вується перпендикулярно коридору. Розміри її:
довжина 2,40 м, ширина 0,50 м, висота – 0,38 м.
Склепіння напівсферичне, частково затерте, біля
входу вкрите кіптявою. У локулі виявлене похо-

I Подібні ж коридори існували й у Звіринецьких печерах. Див.: Эртель А.Д. Древние Пещеры на Зверинце в
Киеве. – К., 1913. – С. 37.

II Див. с. 70.

Напис над похованням Іоанна Грішного з печери біля Цепного мосту. 
За публікацією М. Закревського. 1868 р.

Поховальні локули у відгалуженні Нестора. 
Сучасний вигляд



вання. Кістяк лежить на спині, ноги вытягнуті,
головою до входу, ліва рука на грудях, права ви-
тягнута уздовж тулуба. На покійному є муміфі-
ковані тканини, видні рештки бороди. Тут же
були знайдені залишки одягу, взуття. Ліворуч від
кістяка, уздовж стіни були виявлені три люд-
ських черепи із залишками муміфікованих тка-
нин. У глибині локули – хаотичне накопичення
кісток. Інвентар відсутній”51. Так само яскраво
вираженим був вищевказаний поховальний
обряд на об’єктах №№ 2952, 40 (локула)53, 4254,
7155, 7356, 8857. Таким чином, повідомлення Па-
терика, що домовина в ранніх печерних похован-
нях була відсутня, знайшло своє підтверження в
даних археології. Сліди мантій, чи в усякому разі,
якихось тканин, у які загортали мерців, прослід-
ковуються в Ближніх печерах також на об’єктах
№№ 2458, 2859, 2960 3061, 3662, 4063, 4764. Ця особ-
ливість поховання чітко прослідковується в
об’єкті № 49 (локула): “Всередині локули знахо-
дяться останки кількох людей. Верхній кістяк пе-
ребуває в анатомічному порядку і загорнутий у
тканину чорного кольору...”65 Можливо, в більш
пізні часи використовувалися і спеціальні са-
вани. Можна порівняти об’єкт № 50 (локула):
“У локулі виявлені кісткові останки трупа, похо-
ваного в положенні на спині. Труп належить
особі чоловічої статі 70–75 років. Кісткові ос-
танки були загорнені в тканину сірого кольору
типу холстини...”66 У чорну холстину був загор-
нутий і чоловік, похований у локулі № 5367. По-
ширеність цієї традиції підтверджується і її на-
явністю в Звіринецьких печерах68.

Таким чином, матеріали археології, підтри-
мані писемними повідомленнями, репрезенту-
ють нам такий основний тип печерного похо-
вання: покійника клали на дошку (без домо-
вини), поливали єлеєм і вкладали у локулу голо-
вою до отвору. На цьому наші знання, на жаль,
переходять у царину припущень. Із знайдених у
процесі розкопок лаврських поховань, жодне не
мало підпису з іменем похованого. Проте в дав-
нину (до XV ст.) такі підписи існували, що під-
тверджується знайденими написами, які немож-
ливо вже співставити з нині існуючими похо-
ваннями. Підтверджується наявність такого зви-
чаю і прикладом Звіринецьких печер69. Мож-
ливо, написи робилися і на дерев’яних дошках,
якими закладали устя. У Лаврі сліди таких
дощок, як і давні написи на стінах не виявлені,
можливо тому, що лаврські коридори розширю-
валися. Існування їхніх слідів відзначене у Зві-

ринецьких печерах О. Ертелем70.  Існування в
давнину подібних написів у Лаврі підтверджу-
ється також матеріалами про святих Дальніх
печер, наведеними ігуменом Модестом. 

Перед локулами іноді робили спеціальні
сходинки71, можливо, для полегшення здійс-
нення обряду поховання. 

M
Втім вищезгаданий ритуал має чимало ви-

ключень. По-перше, продовжував зберігатися
і обряд святогірський. По-друге, практикува-
лися також поховання парні, зокрема описані
в Житії прп. Марка Печерника в оповіді про
прп. Феофіла. Парне поховання двох братів по
крові чи у Христі було, вірогідно, доволі по-
ширеним, про що свідчить опис печер 1638 р.
Парне поховання зображене також на одному
з малюнків голландського художника Ван-Вес-
терфельда 1651 р.

M
Дещо окремо стоїть питання про поховання

в печерних житлових келіях. Для порівняння з
вищеозначеною обрядністю цікаво згадати по-
ховання Іоанна Грішного в дослідженій у XIX ст.
печері біля київського Ланцюгового мосту.
М. Закревський пи ше: “Північно-західна, або з
боку східців, пра ва частина печери довжиною
майже в три саж ні, закінчується земляним
ложем з узголів’ям або гробовим склепом; щоб
ложе було довше, по обидва боки прокопане
заглиблення, а над ложем, на лівій стіні зроб-
лений напис “Ивановъ гробъ” та ін., на печер-
ному склепінні зроблено декілька хрестів, на-
копчених свічкою. У цьому склепі знайдені
були два зотлілі бруси з лежачими на них ду-
бовими дош ка -
ми, що згнили.
Деко му здалося,
що “не подалік
від тру ни при-
мітні сліди існу-
вання дубової
стіни, яка від го -
роджувала міс  це
упокоєння по-
кійного печер-
ника від печер-
ної вулиці, і що
на середині сті -
ни, над місцем
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Шкіряне взуття, 
знайдене у Ближніх печерах.

Фонди Заповідника
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труни, або, вірні ше, зем ля но го ло жа, викопане
в глині невеличке трикутне заглиблення для
встановлення лам пади”. Але в журналі комі-
тету, що докладно досліджував цю печеру, ні -
чо  го по діб ного не го во рить ся72. От же, ми тут
знахо ди мо кла сич ний випадок по хо ван ня по-
движника в його келії. Відома ця традиція і в
Лаврі. Переказ, мабуть, не давніший XIX ст.,
свідчить, що так ховали печерських затвірни-
ків. Згідно з цією оповіддю, печерник, по-
ставлений приносити через певний проміжок
часу їжу та питво затвірнику, просив у нього
благо словення, і коли відповіді не було, це
свідчило про смерть подвижника. Тоді ві-
конце в його келію замуровували. Звичайно,
ця оповідь є лише легендою для прочан. Їй супе -
речить текст Патерика, де, в Житії прп. Ісаа-
кія, описана подібна ситуація. Тоді затвір
було розібрано, аби переконатися у смерті по-
движника. Не виключено, що деяких затвір-
ників та печерножителів після встановлення
смерті могли ховати і в їхніх келіяхI. 

У зв’язку з вищезазначеним, пропонуємо
розглянути ще одну писемну пам’ятку – літо-
писну оповідь прп. Нестора Літописця про пе-
ренесення мощей прп. Феодосія Печерського,
що увійшла до пізніх редакцій Житія цього
святого. Написана очевидцем подій, видатним
істориком, ця оповідь вражає точністю і схо-
жістю з сучасними археологічними звітамиII.
Отже, 12 серпня 1091 р., увечері, двоє печер-
ських преподобних: св. Нестор та, вірогідно,
св. Марко, прийшли у Дальні печери з метою

відкрити поховання прп. Феодосія. Вони визна-
чили місце і почали копати “поза входом”, бо
місце поховання святого було за муроване так,
що дістатися до нього легше було, розбивши пі-
щаник поряд. Де ж був похований прп. Феодо-
сій? У Дальніх печерах відоме місце під назвою
“гроб прп. Феодосія”. Власне, це – яма, пере-
крита кам’яною плитою, з іконою прп. Феодо-
сія над нею. В яму протягом віків скидали жму-
тики волосся, які відстригали під час обряду
постригу нових печерських ченців. З одного
боку, у нас немає причин не довіряти давній
монастирській традиції, але з іншого, мусимо
звернути увагу, що в XVII–XVIII, навіть XIX ст.
історичні й легендарні реалії печер було під-
дано суттєвим змінам. Зокрема з невідомих нам
причин, у Дальніх печерах з’явилась ще одна
келія прп. Феодосія Печерського, в той час, як
справжня келія, відома на плані 1638 р., була в
кінці XVII ст. засипана, хоча її технічний стан
був цілком нормальним не лише тоді, але й
після відкриття її 1988 р. Саме ця знахідка і до-
зволила інакше поглянути на питання про мож-
ливе місцезнаходження первісного поховання
прп. Феодосія. 

Прп. Нестор свідчить, що він із своїми по-
мічниками прийшов до печери увечері і вони
стали копати по черзі. Але впродовж тривалого
часу так і не докопалися до мощей, від чого
вельми засмутилися, бо думали, що “святий не
волить себе явити”. А тепер знову повернімося
до відкриття 1988 р. Отже, після зняття об-
кладки стіни печери (зробленої в кінці XVII ст.
з фрагментів кладки XI ст.) було відкрито вели-
кий отвір. Він складався з давнього входу, част -
ково закладеного різноманітною цеглою XI–
XVII ст., і ще одного отвору – ліворуч від нього.
Цей отвір з’явився явно пізніше і був цілком
безформенним внаслідок, вірогідно, багатьох
обвалів протягом століть. У його нижній час-
тині прекрасно збереглися сліди копання рога-
лієм, що вказує на раннє походження цих слі-
дів. Що означала їхня поява? Кому потрібно
було з на тугою ламати стіну так, що сильно
постраж дав і масивний печерний стіл? Вірогід-
ніше припустити, що цей пролам у стіні зро-
били прп. Нестор з прп. Марком, коли не могли
спочатку докопатися до мощей святого. Таким
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I На жаль, датувати більшість поховань, знайдених у келіях, достеменно не можна, і, найвірогідніше, вони
відносяться до часу більш пізнього.

II Див. текст на с. 63.

Дальні печери. Келія прп. Феодосія Печерського. 
Сучасний стан



чином, прп. Феодосій був похований не в місці,
відомому під назвою “гроб прп. Феодосія”, а
саме в келії. 

Невдовзі прп. Нестору спало на думку, “що
не в той бік копаємо”. Вірогідно, вдруге він ви-
брав правильний напрямок, і, пробивши стіну,
потрапив у келію. До мощей він дістався в той
момент, коли один із помічників, котрий відпо-
чивав на горі над печерою, гукнув йому, що
вдарили в било до вранішньої служби. У цьому
повідомленні міститься ще один доказ первіс-
ного упокоєння мо щей прп. Феодосія саме в
його келії. Справа в тому, що навіть зараз, коли
відлуння в печерах вельми посилилося в ре-
зультаті обкладки стін цеглою, почути голос
людини, яка стоїть біля входу, можна саме від
келії (не з середини), але не з того місця, яке
має нині назву “гроб прп. Феодосія”. 

Вірогідно, у своїй келії упокоївся і прп. Ан-
тоній Печерський. 

M
Пізніше подальше розкопування печер при-

пинилося, і оскільки традиція ховати всіх на-
сельників у печері збереглась, старі локули по-
чали використовувати для повторного похо-
вання, і в більшості випадків не один раз. При-
кладом цього, перш за все, є локули, в яких на-
лічується не одне, а декілька поховань. Так, у
ло кулі (об’єкт № 27) відкрито три по ховання.
“Кістяк № 1 – лежить in sito на спині, ноги ви-
тягнуті головою до вхо ду, руки складені на жи-
воті. Виявлені частинки муміфікації і залишки
одягу. Кістяк  № 2 – зсунутий уліво. Лежить у
неанатомічному порядку, череп на рівні клю-
чиці кістяка № 1. Кістяк № 3 – знаходиться пра-
воруч. Його череп знаходиться в но гах кістяка
№ 1, нижче – залиш ки кіс тя ка. На кістяках № 2
і № 3 виявлені му мі фі ко ва ні тка  нини. Інвен -
тар від сут ній”73. Ще одне подіб не поховання
(об’  єкт   № 29), що містить три кістя ки: “Кістяк
№ 1 – лежить ліворуч, злегка зрушений, на
спині, головою до вхо ду. Ліва ру ка зігнута в
лікті, притиснута до підборіддя. Пра  ва рука по-
верх лівої. Кістяк № 2 (у центрі)  покладений
на спину, ноги витягнуті, голова до входу, ліва
рука зігнута, знаходиться на тазових кістках. Кіс -
тяк № 3 виявлений поруч із кістяком № 2. Ле-
жить на спині, ноги витягнуті, головою до вхо -
ду. Ліва рука зігнута, лежить на тазових кіст-
 ках. Виявле но залишки одягу, на ногах – взуття.
Права частина локули вільна. Інвентар відсут-

ній”74. При  кла -
дом подібних по-
ховань є об’єкти
№№ 2175, 3176,
4077, 4578, 11779.
У деяких випад-
ках кістяк похо-
ваного раніше не
відсовувався, а
на нього клалась
дошка, на яку –
нове поховання
(див. об’єкти
№№ 4980, 7281,
11782 (хоча в ос-
танньому ви-
падку решток
дош ки не вияв-
лено), 11883,
14684. Локули,
що містили де-
кілька поховань,
відомі і в Звіринецьких печерах85.

Кістки раніше похованих переважно пере -
носили до великих братських могил. Так
могли утворитися кістниці, згадані нами у
зв’язку з поширенням афонського обряду по-
ховання, а також усі чисельні поховання бага-
тьох осіб в окремих локулах чи келіях. Ви-
ключення становлять справжні братські
могили, які виникли в результаті поховання в
печерах жертв ворожих нападів. Прикладом
такого поховання є, перш за все, “крипта убі-
єнних Батиєм”. Подібні поховання знаходи -
мо і в одній із крипт – нав проти гробниці
прп. Нестора у Ближніх печерах (об’єкт № 21):
“1⁄3 частина помешкання заповнена люд-
ськими останками. Виявлені в крипті кістки
належали сорока восьми дорослим лю дям,
шести людям юнацького віку (16–17 ро ків),
чотирьом підліткам (14–15 років) і шести
дітям (5–10 років). Серед дорослих людей ви-
значено 38 чоловіків, переважно від 30 до 50
років (лише два з них мали вік 55–60 років) і
9 жінок (6 – у віці 35–55 років, 2 – близько 65
років і 1 – 18–19 років)...”86 Нагадаємо, що
деякі із знайдених у Звіринецьких печерах на
підлозі кістяків також визначалися І. Камані-
ним як результат ворожого нападу, з тією різ-
ницею, що тут люди померли (задихнулися) в
печері, але не були пізніше належно похо-
вані87.
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Хрест натільний. 
Знайдений у Ближніх печерах. 

Фонди Заповідника
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З часом з’явилися і більш суттєві видо -
зміни звичайного печерного обряду поховань.
Так виникли поховання в гробі (колоді). Ві-
домі вони не тільки в лаврських печерах. За-
лишки від якихось дерев’яних поховальних
(?) конструкцій були знайдені також під час
розкопок у Звіринецьких печерах88. О. Ертель
відзначає: “Міс цями збереглися уламки
майже цілком зо тлілих дерев’я них дощок
(очевидно, дуб), але чи були отут труни, ви-
значити тепер із упевненістю не можна”89. Не
слід однозначно відкидати і наведені в роботі
І. Каманіна запевнення місцевої мешканки
Феодосії Матвієнко, що печера, яку вона від-
відувала у 80-х рр. XIX ст. нетотожна нині ві-
домим Звіринецьким печерам, і описувала,
що у першій вона “бачила там близько 50 зот-
лілих трун в окремих печерках у правій стіні;
у кожній печерці лежало по двоє небіжчиків
головами до її вустя; Матвієнко нарахувала 99
черепів”90.

Під час розкопок у Ближніх печерах виявлено
цілий ряд неторканих поховань у таких колодах
або дощатих гробах переважно під підлогою
печер. Іноді такі поховання здійснювалися без
гроба, у грунтовій ямі, але, вірогідно, їх також
слід віднести до вищевказаної традиції. Мож-
ливо, її функціонування було обмежене в часі,

але вона становить суттєвий відрізок в археоло-
гічній історії печер. Ці поховання загалом харак-
теризуються наявністю в гробниці піску. Проте,
крім цього та крім використання гробниці, весь
інший обряд зберігався в основному давній.
Майже всі поховані цієї категорії характеризува-
лися більш чи менш доброю збереженістю
м’яких тканин, залишків одягу та взуття. Імена в
похованнях не фіксувалися. До такого типу по-
ховання слід віднести об’єкти №№ 17991, 18092,
18193, 18294, 18395, 18496, 18597, 18698, 18799, 188100,
189101, 190102, 191103, 192104, 193105, 194106 та ін.

Найбільш пізньою слід вважати колоду, да-
товану, з певною вірогідністю, XIX ст. (об’єкт
№ 44). Колода була оббита шкірою107. Осторонь
печерних поховань стоїть і колода з похованням
Рафаїла Заборовського (?), яка з’явилась у пе-
черах у XX ст.108

M
Вірогідно, в усі часи існування печерських

поховань, священиків ховали з їхніми єпитра-
хилями. Проте численні знахідки кольорових
ниток не завжди можуть вказувати на таке по-
ховання. Справа в тому, що серед православних
християн здавна панує звичай класти в похо-
вання старі церковно-ужиткові речі, серед яких
і вишиті.

ІСТОРІЯ ПЕЧЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ ДО ПОЧАТКУ XVII ст.

I Цей текст див. на с. 65  і далі.
ІІ Докладніше про це див. у коментарях до тексту, на с. 66.

1240 р. Київ був захоплений і сплюндрова-
ний ордами хана Батия. Загальновідомий фраг-
мент Галицько-Волинського літопису, де опи-
сано цю подію, не згадує про Печерський
монастир. Проте деякі свідчення про пограбу-
вання Лаври знаходимо в “Синопсисі”I та “Те-
ратурґімі”. Тут немає інформації про печери в
самий момент нападу, до того ж Нижня лавра
мала мінімальні оборонні споруди і була, зви-
чайно, захоплена та пограбована набагато ра-
ніше від Верхньої. Після розгрому печери, як і
в давнину, певний час слугували місцем про-
живання братії, як про те сказано в оповіді про
запровадження благовісту: “Чорноризці ж по
лісах і печерах поневірялися...”II Крім того, в
печерах були поховані убиті татарами насель-

ники монастиря та навколишні жителі. З того
часу тут лишилися великі підземні об’єми, за-
повнені кістками, що називаються “криптою
убієнних Батиєм”. Серед них – останки не
лише чоловіків, але й жінок та дітей, що свід-
чить на користь оповіді “Синопсиса” – у Лаврі
дійсно хова лися мешканці навколишніх мир-
ських хуторів.

Київ дуже сильно постраждав. Майже повна
від сутність даних про місто  впродовж наступ-
них десятиліть як у західно-українському, так і
північно-східному літописаннях, сукупно з пи-
саннями Плано Карпіні, котрий свідчив про
крайнє зубожіння міста, привела свого часу до
думки, ніби ця територія геть знелюдніла і бу -
ла заселена пізніше першо предками українців, 
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котрі таким чином не мають до історії та куль-
тури Київської Русі ніякого відношення109. Піз-
ніше ця теорія бу ла підхоплена В. Ключев-
ським та іншими російськими дослідниками. З
іншо го боку – є намагання довести, що будь-
який культурний поступ в українських землях
у перші століття по татарському нашесті був
можливим тільки в Галичині110. 

Насправді, хоча Київ, безсумнівно, зазнав
жахливих втрат111, та все ж ніколи не припиняв
свого існування, і, попри все, продовжував ли-
шатися великим адміністративним та торговим
осередком, значним релігійним і культурним
центром.

Виходячи із століттями усталеного в науці
погляду на поординський Київ, як на якусь ви-
мерлу і спалену землю, на якій не лишилося ні
будь-якої культури, ні населення, такий самий
висновок зустрічаємо і стосовно Лаври. На-
приклад, російський церковний історик
преосв. Макарій у 50-ті рр. XIX ст. писав: “Зна-
менита Печерська обитель, також розорена,
була покинута ченцями...”112 Пізніше ж Печер-
ський монастир нібито геть занепав і ледь жи-
вотів. Навіть український історик І. Власов-
ський, пишучи про історію монастиря у
XIV–XV ст. відзначав, що за весь цей період
Лавра в культурному відношенні “могла дати
тільки нові редакції Києво-Печерського пате-
рика”113. 

Однак, зараз ми можемо однозначно ска-
зати: життя в обителі не припинялося, а отже,
якась кількість братії дійсно пережила нашестя
і за першої можливості заходилася відроджу-
вати обитель. Оповідь про татарське пограбу-
вання в “Синопсисі” має продовження у ви -
гля ді повідомлення “про Благовіст у святій
обителі Печерській перед церковною служ-
бою – звідки він почався”. Лейтмотив цієї опо-
віді полягає в тому, що ченці по сплюндру-
ванні обителі пев ний час боялися повертатися
до неї і оселилися в навколишніх лісах, хоча й
сходилися до одного з приділів Великої Церк ви
на молитву. Убитий 1243 р. татарами прп. Лу -
кіян Мученик був упокоєний уже не в брат-
ській могилі, а за звичай ним обрядом похо-
вання, що свідчить про функ ціо ну ван ня всіх

інфраструктур монастирського жит тя. До того
ж, маємо всі підстави твердити, що уже в
перші десятиліття по нашесті місто і Лавра
продовжували своє існування не тільки фі-
зично, але й як спільний духовний осередок
християнства та християнської культури всіх
східносло в’ян ських земель. Адже саме з Лав-
рою пов’язана більша частина життя (за винят-
ком останнього року) визначного церковного
письменника св. Се  рапіона Печерського114, І.
“Був же цей вельми учительний і обізнаний із
Божественним писанням”, – пише про нього
літописець115. Давно відомий у науковій літе-
ратурі як проповідник116,  він, за досліджен-
нями останнього століття, мав також відно-
шення  до створення інших літературних
творів та уніфікації канонічних правил117. Брав
участь у церковних соборах, які протягом 70–
80-х рр. проводилися у Києві118. Імовірно, саме
св. Серапі он мав відношення до поновлення
печерського літописання і створення основи
тих літописних даних, які пізніше стали над -
звичайно вагомим доповненням до інформації,
зокрема про лаврські печери.

M
Пізніше, з фактичною втратою Києвом

більш ніж на століття митрополичої столиці,
вплив Лаври тільки посилився і вона вже оста-

I Св. Серапіон, архімандрит Києво-Печерський, найвірогідніше, був на цій посаді наступником Агапіта I, а
отже управляв Лаврою з 1249 по 1274 р. Останній рік свого життя  перебував на  єпископії Володимирській і Суз-
дальській. Маємо підстави говорити про вшанування його в минулому як святого, проте нині  його серед святих пе-
черських не знаходимо. Можливо, це пов’язано з тим, що померши у Володимирі, він не був похований у печерах.

Трапеза. Ближні печери. 
Сучасний вигляд



точно стала найголовнішим культурно-духов-
ним центром міста і всієї української землі119.
У XV ст. Лавра досягла розвою чи й не біль-
шого ніж за княжої доби120. Розвивається пе-
черне подвижництво (про що свідчить велика
кількість святих, які жили в цей час). У Лаврі
створюється цілий ряд редакцій Печерського
патерика, більшість яких, вірогідно, не ді -
йшла до нашого часу. Проте вже такі шедеври
як Касіянівські редакції, свідчать про ту ко-
лосальну роль, яку відіграли печерські пись-
менники в середньовічному українському
письменстві. Крім повноформатних зібрань
Житій Печерських подвижників створюються
їхні короткі варіанти, певна частина яких
стала невід’ємною частиною Прологів. Ви-
значними були також досягнення лаврського
скрипторію121.

M
Батиєве сплюндрування було не останнім.

Лавра неодноразово страждала від татарських
набігів. Найстрашнішим був напад 1482 р. та-
тарської орди Менглі-Гірея. Ранком “на Семена
літопроводця” (1 вересня) до Києва підійшла
татарська орда. У Лаврі, як і в усьому Києві,
безперечно, знали про її наближення. Тому ар-
хімандрит Києво-Печерський Феодосій разом
із капітулою забрав із монастиря коштовності
й пішов до київського замку. Рядові ченці, мож-
ливо, після певної оборони, заховалися в пече-
рах. Проте там на них чекав трагічний кінець,

подібний до ситуації, яку побачили очевидці
нового часу при відкритті Звіринецьких печер.
У результаті засипання татарами входів до під-
земель, чи від великої кількості тих, хто хо-
вався, люди задихнулися122. Монастир зазнав
жахливого пограбування. Не збереглося й ви-
везеного монастирського добра. Київський за -
мок був взятий і розграбований, а архімандрит
Феодосій разом із київським воєводою опи-
нився у полоні. 

Всі ці нещастя, можливо, і призвели до тра-
диції повторного поховання в давніх локулах. 

M
Але головне, чим важливий для історії

Лаври й її печер період XIV–XVI ст., є, безпе-
речно, складання в загальному вигляді традиції
вшанування преподобних печерських, про що
ми докладніше говоритимемо нижче. Собор
святих збільшувався як за рахунок новознайде-
них нетлінних мощей, так і за рахунок перене-
сення мощей з інших частин Києва. 

M
До цього ж періоду відноситься досить

дивна історія зі спробою викрадення із Лаври
мощей прп. Антонія Печерського. Еріх Лясота
передає оповідь ченця, який водив його пече-
рами, про поховання прп. Антонія так: святий
перед смертю скликав братію і попрощався з
ними. А потім земля обвалилась, відгоро-
дивши його від них. Братія стала відкопувати

це місце, але із землі вир вався вогонь.
Коли ж вони одійшли ліворуч і там
почали копати, то прорвався потуж-
ний потік води. “Тературґіма” відно-
сить історію з водою та вогнем не до
часу смерті, а до випадку, коли мощі
хотіли вкрасти. Згадується про спро -
бу викрадення мо щей і в друкованому
Патерику 1661 р. На жаль, под робиці
цієї події до нашого часу не дійшли.

M 
Фрагментарні свідчення, які маємо

для цього періоду про життя Лаври за-
галом, для печер є ледь не нульови -
ми. Стосовно їхнього вигляду дещо
дізнаємося із свідчень мандрівників,
котрі побували в Києві й описали
свою подорож. Таких людей чимало,
проте за вказаний час лише двоє з них
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Церква Прп. Антонія. Ближні печери. 
Сучасний вигляд 



залишили нам досить докладні описи. Львів-
ський купець, за походженням німець, Мартин
Ґруневег, що побував у Києві 1584 р., у своїх
спогадах описує, очевидно, лише сектор C
Ближніх печер (див. Зведений план Ближніх
печер), але у нас немає підстав вважати, що
інші частини підземелля були в цей час зава-
лені або в поганому стані. Можливо, Мартин
Ґруневег описав (і замалював, хоча досить не-
докладно) лише початок печери, а далі заплу-
тався. Другий докладний опис печер був скла-
дений Еріхом Лясотою, котрий побував у Києві
1594 р. Описуючи підземелля, він називає
імена святих, мощі яких бачив. Судячи з них,
автор побував лише у тій частині Антонієвої
печери, що була зображена пізніше на плані
1638 р., крім ходу, що веде на захід (див. Зве-
дений план Ближніх печер). 

Оскільки Ґруневег і Лясота говорять не про
два лабіринти, а лише про один, і за переліком
імен святих у Еріха Лясоти зрозуміло, що
манд рівники побували тільки у Ближніх пече-
рах. Вірогідно, Дальні печери тоді ще слу-
жили житлом для подвижників і випадкові
відвідувачі туди не потрапляли. Взагалі ж, є
підстави твердити, що вже в той час існував
певний звичай відвідування печер, але на-
певно, відвідувачів було багато. Печери тех-
нічно не були пристосовані для цього. Ні все-
редині, ні навіть зовні. Так, стосовно Ближніх
печер у “Тературґімі” говориться, що вони є
доступнішими для оглядин, проте в ожеледь,
особливо в грудні, це досить складно. Еріх
Лясо та пише: “Там багато ущелин або ходів,
підкладених або підпертих деревом, без цього
вони провалились би і зруйнувались. Вхід

зроблений майже так, як це роблять при вході
в копальні”. 

M
Цікаво, що вже тоді печери вважалися та-

ємничим місцем, яке пов’язане із різними ле-
гендами. Особи неправославного віроспові-
дання при цьому передавали доволі злостиві
байки про похованих та причини муміфікації.
Це можна бачити в значній частині опубліко-
ваних матеріалів. Існування подібних легенд
у Києві підтверджується також “Тератур -
ґімою”, у експлікації до карт якої знаходимо
такі записи: 

1) Ближні печери: “12. Святий монах Ілля,
яко го даремно люд посполитий Чобитьком
зове, як те видно з Трактату першого; ... 19.
Свя тий отець Євстратій (даремно того люд по-
сполитий якимось Симеоном Голубцем називає),
Чудотворець”.

2) Дальні печери: “45. Спочива святий Мар-
дарій монах, а не як посполитий люд вважає,
аби там був покладений Федір Данилович,
князь Острозький”. 

У другій половині XVII ст. помилкових за-
писів значно поменшало – напевне, завдяки за-
ходам печерян щодо інформування місцевого
населення. 

Не менш цікаві (i набагато живучіші!) ле-
генди, пов’язані з довжиною лаврських печер.
Ось що свідчить з цього приводу Олександр Гва-
ньїні (1538–1614): “...є також і величезні під-
земні печери, прокопані під землею на велику
відстань, як дехто говорить, на 80 миль”. Станіс-
лав Сарницький, описуючи мощі, пише: “Вони
поховані за руським звичаєм у гірських печерах,  
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Велика Церква Печерська та Ближні і Дальні печери. 
Фрагмент титулу “Бесіди на послання апостола Павла”. К., 1623



XVII ст. стало переламним етапом в історії
лаврських печер. Святість преподобних Печер-
ських у боротьбі з унією було дуже важливим
доказом істинності Православ’я взагалі. Не
дивно, що їхнє вшанування значно укріпилося
та поширилося, збільшився інтерес і до святих,
і до самих печер. У другій чверті століття були
опубліковані вже названі нами вище  польсько-
мовні книги: “Патерикон” та “Тературґіма”.
Додані до “Тературґіми” карти є найдавнішим
графічним зображенням лаврських печер
(окрім малюнків Мартина Ґруневега), а їхню
експлікацію слід вважати прекрасним джере-
лом не лише з топографії, а певною мірою і з
агіо графії, оскільки вона фіксує знання XVII ст.
про біографії святих. Цікаво, що тексти експлі-
кацій написані, мабуть, різними людьми. Текст
до Ближніх печер складений людиною, добре
знайомою з агіо графією. Автор другого тексту
більше уваги приділяє опису печер та стану
мощей, спеціально позначаючи ті з них, які
були повністю збережені. 

Лабіринт на цих планах постає перед нами
з ще не обкладеними цеглою стінами. Лише
одна “вулиця для безпеки тих, що ходять, сті-
ною кам’яною обкладена” (див. Зведений план
Ближніх печер  № 1). Разом із тим, на плані по-
значений і окремий хід, невідомий нам нині (на
вищеозначеному плані пролягає від № 120 у на-
прямку до № 125, 126). Серед іншого згаду-

ються ґрати, що спрямовували рух людей
(див. експлікації до Зведених планів). Вивчаю -
чи ці плани, можна зробити висновок, що пе-
чери у 1638 р. в основному перебували у та-
кому самому стані, як і за візиту Еріха Лясоти.
І взагалі вони в цей час не були пристосовані
для відвідин великої кількості прочан. Адже
для цього необхідно одній групі обійти печеру
і вийти, не заважаючи іншим. Тобто, кожен хід
мусив мати два виходи – тоді групи ходили б
визначеним маршрутом, ніби по колу. Такого
пристосування в печерах 1638 р. ще не було.
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Ближні печери. 
З малюнка голландського художника Ван-Вестерфельда. 

Середина XVII ст.

I Дуже часто повідомлення про таємничі ходи, що ведуть “з печер” під Дніпро походять від знайомства із штоль-
нями, які знаходяться на схилі печерних пагорбів. Ми в цій книзі не будемо торкатися їхнього розташування та
довжини, оскільки це лише може привернути зайвий інтерес всіляких “діггерів”. А такі “дослідження”, навіть
зважаючи на те, що ніяких таємниць у все ще функціональних і систематично відвідуваних спеціалістами штоль-
нях немає, цілком може коштувати непідготовленій людині здоров’я, або й життя. А тому відзначимо, що уже
хоча б так звана Каскадна штольня цілком могла використовуватися для того, аби в часи Другої світової війни
доправити когось таємно з Верх ньої лаври в плавні, які були тоді на березі Дніпра. Але, звичайно, не за Дніпро.

ЛАВРСЬКІ ПЕЧЕРИ У XVII–XIX ст.

які, ніби підземні коридори, тягнуться на велику
відстань навіть до Новгорода Великого”. Симон
Старовольський (пом. 1656 р.): “Ці підкопи і
підземні печери, як їх називають, простягаються
на декілька десятків миль, аж до Москви”. Анд -
рій Целларій: “Від Києва до Смоленська існу-
ють підземні проходи, і та їхня частина, що про-
ходить під самою течією Дніпра, в усю їх
ширину має литі склепіння...” Це повідомляє
Мюллер під 1585 р. Автор “Тературґіми” Афа-
насій Кальнофойський намагається боротися з
цим забобоном, доводячи, що ніяких печер, крім

намальованих на планах, у Лав рі немає. Проте
такі чутки виявилися доволі живучими, і подібні
оповіді можна почути й досі. Що правда, від-
стань, яка тепер називається, значно поменшала.
Зо крема коли 1989 р. при Києво-Печерському
заповіднику був створений сектор дослідження
та музеєфікації підземних споруд, автор осо-
бисто спілкувалася з кількома цілком поваж-
ними “свідками”, які прагнули показати хід, що
веде під Дніпро на протилежний берегІ. Від
старших співробітників Заповідника відомо, що
і їм доводилось мати справу з такими людьми. 
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Тому в лабіринті не могла проходити одночасно
велика кількість богомольців. З цієї обставини
можна дійти висновку, що вони тоді в основ-
ному були майже в тому стані, що і в кінці кня-
жої доби, хоча технічний стан їх у результаті
землетрусів та інших причин міг бути гіршим.
Тому, можливо, що раніше вони були біль-
шими, ніж зображено на картах. Найвірогід-
ніше, не змінилося також і первісне розташу-
вання поховань, де було знайдено нетлінні
мощі. Афанасій Каль  нофойський спеціально за-
значав, що керів  ництво монастиря на той час
не санкціонувало відкопування замурованих
мощей і перенесення їх в інші місця, як це
практикувалось пізніше. 

За період з цього часу до 70-х рр. XVII ст.
маємо чимало свідчень очевидців. Але ні твір
Боплана, котрий побував у Києві близько 1640 р.,
ні книга католика Симона Старовольського не
несуть інформації, яка б суттєво доповнювала
план 1638 р. Набагато цікавіші свідчення Павла
з міста Алеппо (Павла Алеппського), секретаря
Антіохійського патріарха Макарія, котрий по-
бував у Києві 1653 р. Павло залишив детальний
опис Печерського монастиря і печер, який, не-
зважаючи на чималу плутанину в свідченнях, є
досить цікавим. Привертає увагу одна фраза
Алеппського, котрий, описавши церкву біля
келії прп. Антонія (в тексті – келій прпп. Анто-
нія і Феодосія) – очевидно, Антоніївську, додає:
“У цьому підземеллі (Ближні печери – І.Ж.) є
ще три церкви, що служили іншим пустельни-
кам, у кожній церкві іконостас, і все ще йде бо-
гослужіння”. Як ми знаємо, в той час у Ближніх

печерах було всього дві церкви. Чому ж згадано
чотири? Через ненадійність джерела ми не мо-
жемо покластись на нього, але свідчення ці-
каве. 

До цього ж періоду історії печер відно-
сяться перші відомі нам зображення внутріш-
нього вигляду печер. Це малюнки нідерланд-
ського художника Ван-Вестерфельда, зроб-
лені близько 1651 р. Що правда, малюючи по
пам’яті, він дещо спотворив пропорції ходів,
зробивши підземні галереї такими широкими,
якими вони ніколи не були. Але все ж ми мо-
жемо визначити, які місця зображено. Це:

1) Поховання 12 братів-будівничих (за Зве-
деним планом Ближніх печер № 117). Причому
цей малюнок має цікаву особливість. Хід, що
йде праворуч від поховання, розгалужується на-
двоє. В наш час відомий лише правий хід. Але
на карті 1638 р. тут зо бражено ще одне відгалу-
ження. Щоправда, воно тягнеться не на південь,
як на малюнку, а на схід. Так що ж бачив Ван-
Вестерфельд? 

2) Поховання “двох братів”. У Ближніх пе-
черах відомі тричі по двоє братів – свв. Нико-
дим і Спиридон проскурники; свв. Федір і Ва-
силій мученики; свв. Іоанн і Феофіл. Причому
лише останні дійсно були братами, а усі
інші – побратимами. Хто з них зображений на
малюнку – невідомо. У нижньому лівому
кутку малюнка бачимо зображення передньої
частини раки з мощами. Це дає нам можли-
вість скласти враження про первісний їхній
вигляд. 
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3) Місце, де прив’язували до стовпа біснува-
тих для зцілення (за Зведеним планом Ближніх
печер № 79). 

4) Мироточиві глави. Можливо, № 3.
У 40-х рр. XVII ст. – на початку XVIII ст.

монастир постійно проводив роботи з рекон-
струкції печер і пристосування їх до відвідань
великої кількості людей, полегшенню доступу
до мощей. Тому на плані 1661 (1674) р., вико-
наному за архімандритства Інокентія Гізеля
(за іншими даними – Йосифа Тризни) для пер-
шого церковнослов’янського видання Печер-
ського патерика і використаного Йоганном Гер-
бінієм у своїй книзі “Religiosae Kijovienses
cryptae, sive Kijova subterraneaіn quibus laby-
rithus sub terra, etin eo emortua, a fexcentys
annis, Divorus atque Heroum Graco-Rutheno-
rum, & nec dum corrupta, corpora, ex nomine
etque ad oculum, e Патеріко sclavonica detegit
M. Joannes Herbinius” (Єна, 1675), бачимо ве-
ликі зміни. Так, у Ближній печері для полег-
шення входу і виходу був викопаний ще один
вхід із галереєю, що обходила Введенську церк -
ву і приєднувалася до неї з півночі. Були роз-
чищені раніше засипані ходи. Частина мощей
у цей час вже була вийнята з локул і покладена
до рак на зразок тих, що ми бачимо на ма-
люнку Ван-Вестерфельда. Велика кількість
відвідувачів негативно впливала на темпера-
турний режим у печерах і, відповідно, на стан
збереження мощей. З огляду на їхній сучасний
стан в обох печерах, можна сказати, що особ-

ливо несприятливі умови для зберігання скла-
лись у Дальніх печерах. На це вказував ще
Павло Алеппський: “Тут багато мощей, вони
вельми пошкоджені...” Тому саме в цей час був
вироблений комплекс заходів зі збереження
мощей, серед яких чільне місце посідали про-
сушування в літній сезон року в спеціальному
приміщенні й заміна одягу. Так, наприклад,
Павло Алеппський писав: “Ми йшли з вели-
кою кількістю воскових свічок і бачили мощі,
все ще одягнуті в свій пустельницький одяг, з
вузькими залізними поясами; всі вони лиши-
лись досі у тому вигляді, в якому настигла їх
блаженна смерть”. Свідчення про це знахо-
димо і в описі печер “Тературґіми”. У Дальніх
печерах згадане “тіло святого Макарія дия-
кона, в стихарі ще й донині лежить” та “Бла-
гословенний ієросхимонах Євфимій, як видно
з ремінного хреста на святому, котрим люди,
проходячи там, благословляються і деякі уздо-
ровлюються”. У Ван-Вестерфельда мощі зо -
бражені взагалі без одягу, але, на наш погляд,
так бути не могло, мабуть, малюючи з пам’яті,
художник не міг його зобразити. 

В усякому разі, коли б мощі в цей час були
вже вкриті покровами, то це могло б якось ві-
добразитись на його малюнку. А ось росій-
ський священик Іван Лук’янов, що був у пече-
рах 1701 р., писав: “Тут-таки бачив хороброго
воїна Іллю Муромця в нетлінні під покровом
золотим...” Таким чином, тоді одяг на мощах
був уже нинішнього типу.

План 1744 р. також суттєво відрізняється від
плану 1661 (1674) р., але не надто від інших
планів XVIII ст. – 1769, 1795 рр. Втім, і в XVIII ст.
перебудови теж були суттєвими. У результаті
пристосування печер для масового відвіду-
вання прочан зрештою були замуровані всі
“непотрібні” об’єми, де не ходили віруючі. І
ось на замальовках шведського художника
К.-П. Мазера (1807–1884), зроблених під час
подорожі Україною 1851 р., які зберігаються в
колекції Стокгольмського національного му -
зею, ми бачимо печери вже майже в тотожному
сучасному вигляді. 

І лише розкопки 70-х – початку 80-х рр. дали
нам поняття про те, як виглядали Ближні пе-
чери в давнину. 

У Дальніх печерах повномасштабні роз-
копки ніколи не проводились. 

Ближні печери. 
З малюнка голландського художника Ван-Вестерфельда. 

Середина XVII ст.
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Ближні печери

Вивчаючи ранні плани Ближніх печер 1661/
1674 рр., і особливо 1638 р., бачимо, що лока-
лізація поховань різко ділить їх на чотири сек-
тори, названі нами за літерами латинського
алфавіту A, B, C і D. А коли спробуємо прода-
тувати ті з них, де поховано святих, час смерті
яких відомий, то побачимо: найбільш ранні
поховання знаходять у секторі B. Тут немає
келій (замість об’ємів 50-51 на плані 1638 р.
також позначено локули). Отже, тут ніхто не
жив. Це дає вагомі підстави вважати, що сек-
тор B був викопаний спеціально як кладо-
вище. Ховали тут до середини XII ст. Мабуть,
копання спеціального відгалуження для не-
крополя пов’язане з тим, що монастир в пече-
рах ще функ ціонував, і масові поховання на
його території були б небажані. 

Сектор C – чи не найдавніша частина під-
земного монастиря. У ньому є велика кількість
жилих келій, одна велика загальна (Трапезна)
і дві церкви, одна з яких побудована ще за
життя прп. Антонія Печерського (це, безсум-
нівно, церква Введення Богородиці у храм), а
друга викопана вже незадовго до свт. Петра

Могили й отримала ім’я святого Антонія123. На
планах 1638 і 1661 (1674) рр. позначені не всі
келії, відомі нам після розкопок у печерах.
Тому, можливо, вони були засипані ще раніше.
Але всі вони чи більшість із них мають дату-
ватися ще до XI ст., бо така велика кількість
приміщень була потрібна лише великому під-
земному монастиреві, якого в Ближніх печерах
пізніше не було. Що правда, не слід забувати й
того, що і пізніше хтось із подвижників благо-
честя, прийнявши рішення жити в печерах, міг
поселитися не в готову келію, а, за прикладом
преподобних отців, викопати собі нову. Похо-
вань у секторі C порівняно небагато, й особ-
ливо цікавим є те, що поховані тут були не
простими ченцями, а людьми визначними,
котрі ще за життя користувалися повагою
серед братії. Серед них: лікарі Агапіт (№ 104)
і Даміан (№ 70); художники Аліпій (№ 110) і
Григорій (№ 31); Нестор Літописець (№ 116);
Никон Вели кий (№ 105); два надцять греків-бу-
дівничих (№ 117); декілька затвірників. Крім
того, тут поховані ченці монастиря, що в різ-
ний час зазнали смерті (мученики) або страж-
дань (спо відники) за свої погляди. Серед них
Кукша (№ 90), Євстратій (№ 89) і Ни кон Сухий
(№ 106). Усі ці поховання датуються кінцем
XI – почат ком XIII ст. Розглянувши похованих
у секторі C, можна припустити, що тут, на те-
риторії ще діючого в той час підземного мо-
настиря, було створено своєрідний пантеон
особливо заслуже них ченців обителі. Тут же
було поховано і самого прп. Ан тонія Печер-
ського. Цікаво, що здогад про існування чогось
подібного у Звіринецьких печерах був вислов-
лений ще Олександром Ертелем124.

Поховання у секторі A не можуть бути да-
туючим матеріалом, оскільки були перенесені
сюди з інших місць. Але саме існування локул
дає підставу віднести спорудження ходу до
княжої доби. Дата ж заснування Трапезної та
приділу Біснуватих – місця, де прико вували
для зцілення божевільних, – невідомі. 

Одним із найтаємничіших місць печери є
сек тор D. На картах кінця XVII–XVIII ст. тут
по значена велика крипта, заповнена кістками
“убієнних Батиєм”. На карті 1638 р. цього ходу
взагалі немає. Але звернемо увагу на галерею,
де знаходиться церква Прп. Антонія. Після по-
вороту на захід вона продовжується і на південь 

План і трьохмірна модель церкви Прп. Антонія 
Печерського та навколишніх ходів. Сучасний стан
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і закінчуєть ся завалом з написом: “Видні лише
завалені двері” (№ 83). Ми не знаємо, якою
була довжина цього відгалуження, але цілком
можливо, що він дохо див до повороту на схід,
що веде до “крипти убієнних Батиєм”. Як
видно з назви, поховання у цій крипті, що під-
тверджують і монастирські пере кази, відно-
сяться до 1240 р. У тяжких умовах, коли заги-
нула майже вся братія монастиря і нав ко  лишні
жителі, навряд чи була можливість вико па ти
під землею нову братську могилу. Вірогідніше,

були використані готові порож-
нини.  Яку форму мала ця час-
тина печери – нам невідомо,
але, можливо, це було не якесь
одне приміщення, а лабіринт
ходів. Нещодавно під корпусом
№ 41, що стоїть над Ближніми
печерами, було відкрите одне з
відгалужень крипти,  вщент за-
бите кіст ками,   перемішаними
із землею обвалів125. Про те, що
цей хід належить саме до
“крипти убієнних Батиєм”,
свідчить той факт, що, за геоде-
зичними вимірами, обидва
ходи знаходяться на однаковій
висоті над рівнем Дніпра.
Сліди рогалія на стіні перекон-
ливо свідчать про раннє поход-
ження ходуІ. Можливо, крипта
була схожа на відкрите 1982 р.
відгалуження печер, що отри-
мало назву “Несторового при-
ділу” (вхід до нього розташова-
ний за аркасолієм із мощами
прп. Нестора Літописця). Він
позначений та кож на ранніх
картах печер до XVIII ст. Цей
приділ – сплетіння камер,
крипт і ходів, яке потім перехо-
дить до дов гої порожнистої га-
лереї. Поховань тут було знай-
дено лише кілька. Але в одній з
келій є напис, датований 1150 р.:
“Въ л™э ¤ЅХНИ& ископахомъ
мэсто се на положе[ение тела]...
и м[ир праху єго]”126. Отже, ці
ходи були, напевно, викопані
під подальше розширення кла-

довища, але в цей час нор маль не його фун-
кціонування було перервано. Чому це ста-
лося? Нам важко достеменно відповісти на це
запитання. Це могли бути і війни, і земле -
труси, в результаті яких замуровувались ава-
рійні коридори. Втім, навряд чи за княжої
доби “Несторів приділ” був таким довгим.
Здається, довгі вузькі коридори були викопані
пі зніше, одним або кількома подвижниками,
які часто бралися за таку тяжку роботу, наслі-
дуючи преподобних отців.

I Про цей інструмент див. с. 238.

Карл-Петер Мазер. ХІХ ст. 
№ 111-113 за Зведеним планом Ближніх печер

Мощі прп. Іоанна Багатостраждального. 
Карл-Петер Мазер. ХІХ ст. За Зведеним планом Ближніх печер



Дальні печери

Вивчення історії Дальніх печер дуже ус-
кладнює те, що в них досі не проведено пла-
номірних археологічних досліджень і майже
не виявлено замурованих об’ємів. Тому дуже
важко зіставити давні карти з планом печер,
відомим нам сьогодні. Але й за таких умов
дослідження приводять до цікавих висновків.
Найдавнішою частиною підземного монас-
тиря є, безумовно, сектор А. На це вказує те,

що саме тут розташована келія одного із за-
сновників Печерсько го монастиря – прп. Фео -
досія Печерського. Він при йшов до Киє ва не
пізніше осені 1057 р., і на початку 1058 р. був
пострижений у ченці в печері. Тому ця келія
могла бути викопана не пізніше 1058 р. Во на
позначена на карті 1638 р. напівзасипаною,
після чого була замурована і забута. У кінці
XVIII ст. в одному з нововикопаних ходів (сек-
тор B) з’явився новий об’єм з тією самою на-
звою, що дійшов до нашого часу (№ 27). У

1988 р. стару келію було
відкрито (див. № 5), що
підтвердило вірність ре-
конструкції давніх пла-
нів. Цікавим є те, що
склепіння цього примі-
щення в ідеальному
стані! Об’єм був засипа-
ний вручну, а не під час
обвалу. Чому це було
зроблено – невідомо. 

У секторі A знахо-
дяться дві церкви – Різ-
два Христового і Феодо-
сія Печерського. Другу
засновано, як свідчить
Кальнофойський, за його
часів. Церква ж Різдва
Христового, судячи з
усього, і є тією церквою,
про яку в Патерику чи-
таємо: “і зі бралася братія
до нього числом 12, і ви-
копала печеру велику, і
церкву, і келії, котрі є і
донині в печері під ста-
рим монастирем”. Проте
монастирська традиція
стверджує, що описана в
літописі церква, як і всі
інші чільні церкви монас-
тиря, була Богородичною.
У печері є Богородична
церква – Благовіщенська
у секторі D. Тому тради-
ційно протягом століть
вона і вважалась першою.
Але тут слід зазначити,
що всі чільні церкви мо-
настиря завжди назива-
лись Успенськими. При-
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Карл-Петер Мазер. ХІХ ст. 
№ 38 за Зведеним планом Дальніх печер

Карл-Петер Мазер. ХІХ ст. 
№ 66 за Зведеним планом Дальніх печер



чому, коли, наприклад, була
побудована Велика Церква
у Верх ній лаврі, – на місці
однойменної будівлі у “вет-
хому монастирі” була через
певний час побудована
церква Різдва Богородиці.
Отже припускаємо, що
церква Різдва Христового в
XI ст. могла також бути Ус-
пенською. Взагалі тради-
ційна першість Благові-
щенської церкви ідеально
вписується в концепцію по-
чатку печерного монастиря
з Варязької печери, проте,
як вже говорилось раніше,
ця ідея була хибною, а тому
доцільнішим був би пошук
найпершої церкви ближче
до первісно викопаних об’є -

 мів. Тут, у жит лових приміщеннях
сектору A, відомо лише кілька по -
ховань із мощами преподобних. Ос-
новна їхня части на розташована у
секторі D. 

Сектор D був, мабуть, викопаний
безпосередньо для підземного
кладови ща. Дата викопання цих
об’є мів не може бути достеменно
визначена через недатованість похо-
вань, але, судячи з існування тут ло -
кул, відноситься до княжої доби.
Таке кладовище, відокремлене від
монастиря, могло б копатись досить
рано, коли в підземному монастирі
ще були насельники. Однак про-
блема полягає саме в тому, що ми не
знаємо, до якого часу жили в Даль-
ніх печерах. Можливо, печерники
використовували їх для підвизу аж
до XVII ст. Поховання тут, як можна
судити з могили прп. Федора Ос-
трозького, робились ще в XV ст. 

До секторів прилягало ще дві сис-
теми ходів (виділені нами в окремі
сектори). Насамперед, це сектор F.
Він не позначається на картах печер
із 1661/1674 р. і в наш час невідо-
мий. Тому його зображен ня на Зве-
деному плані цілком умовне і взяте
з карт XVII ст. Тут було 8 поховань

Церква Прп. Феодосія Печерського. Дальні печери.
Карл-Петер Мазер. ХІХ ст.  

Церква Прп. Феодосія Печерського. Дальні печери. 
Сучасний вигляд 
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преподобних отців, з яких 7 перенесено до
інших місць, а одне – старця Євлогія – було,
мабуть, втрачене в результаті обвалу ще в
XVII ст. Сектор E – буфер між Дальніми і Ва-
рязькими печерами. На планах XVII ст. на
цьому місці намальовано лише ту пик, що ціл-
ком міг бути завалом. Але веде він не до Ва-
рязьких печер, а вбік. Вхід до Варязьких печер
на плані 1638 р. позначений за межами Даль-

ніх печер – на дніпровському
схилі. Напевне, в цей час вони
ще не сполучалися. Від сектора
E веде на захід недовгий хід, що
закінчується тупиком. Можна
припустити, що це результат ро-
боти якогось подвижника благо-
честя. У XVIII ст. у секторі Е
були зроблені аркасолії для рак.

Сектор C – дві галереї, що
зв’язують сектор A з сектором D.
Галереї № 40 і 44 відомі вже в
XVII ст. Але північна галерея
з’явилась ли ше в XVIII ст. у
зв’язку з пристосуванням печер
до проходу великої кількості про-
чан. Тоді-таки було зроблено
першу спробу вивести другий хід
із сектора E до наземної Анноза-
чатіївської церк ви. Але існуючий

нині його вигляд бачимо тільки на плані Са-
муїла Миславського (1795). У кінці XVII–
XVIII ст. був викопаний цілий сектор ходів – B.
У часи Кально фойсь кого тут була “вуличка
крива і досить тісна” (№ 26). У кінці XVII ст.
хід було розширено і замкнуто в коло. У XVIII ст.
тут з’явились аркасолії з раками. Тоді ж з’яви-
лась нова “келія прп. Фео досія” (№ 27) і не -
функ ціонуючий нині колодязь (№ 25).
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Гробниця з мощами митрополита Володимира. Дальні печери. 
Сучасний вигляд 
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Експлiкацiя до зведеного плану печер
Ближнi печери*

№ 1638 1661/1674 1744/1769 План 
Самуїла 

Миславського
кінець 

XVIII ст.

План 
Євгенія 

Болховітінова
початок
ХІХ ст.

План
Миколи 
Закрев-
ського

60-ті рр.
ХІХ ст.

1 Означає вхід до тієї другої святого отця
нашого Антонія печери. Вулиця для без-
пеки тих, хто ходять, стіною кам’яною
обкладена

Вхід через
церкву до
печери

Вхід і вихід з ка-
такомб

Не підписано Вхід у печери –

2 Брама, якою повертаємось до вулиці му-
рованої і виходимо до келії велебного
отця печерного

Намальо-
вано грати

Намальовано
грати

– – –

3 Святих двох братів, Спиридона і Ониси-
фора лежать тіла. З них то, коли один
почив у Бозі, другий йому з місця посу-
нувся, аби мав краще [міс це] спочинку

Мироточиві
глави

– Мироточиві
глави

– 47

4 – Олімпій Ху-
дожник

Олімпій Живо-
писець

Прп. Алімпій Св. Анатолій 48

5 – Спиридон Святий Спири-
дон

Св. Спиридон
Проскурник

Спиридон і
Никодим

49

6 – Анатолій Св. Анатолій Св. Анатолій Прп. Анатолій 53

7 – Не підпи-
сано

Св. Арефій Чу-
дотворець
(1769). Затвір-
ник (1744)

– – –

8 – Не підпи-
сано

Безіменний за-
твірник

– – –

9 – Не підпи-
сано

Св. Феофіл
(1769). Затвір-
ник (1744)

Прп. Феофіл Прп. Феофіл 51

10 – Єфрем Св. Сисой (1769).
Затвірник (1744)

– Сисой затв. 52

11 Трапеза спільна для братії, що тільки в
суботу бувала

Зображення
трапезної
не підпи-
сане

– Трапеза 
прп. отців 
печерських

Трапеза прп.
отців печер-
ських

д

12 Святий Спиридон, монах чудовний Ісайя Св. Ісаакій
(1769)

Св. Ісаакій Чу-
дотвор.

Св. Ісайя Ч. 62

13 Святий отець Авраамій, дуже працьови-
тий

– Св. Авраамій
Труженик

Прп. Авраамій
Працелюбний

Прп. Авраамій
Працелюбний

–

14 Святий отець Матвій, чудо творний
монах, що мав дар пророцтва

Никола
Святий

Св. Нифонт 
єп. Новгород -
ський

Св. Нифонт
єп. Новгород -
ський

Св. Нифонт 
єп. Новгород -
ський

60
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15 – Григорій 
Художник

Не підписано Сильвестр Прп. Сильвестр 59

16 – Сильвестр Св. Григорій Інок Св. Григорій Св. Григорій І. 58

17 – Пимен 
Постник

Св. Пимен Постник Св. Пимен П. Св. Пимен П. 57

18 Святий отець Сильвесгр,
монах покірний, чудотворець

Св. Онуфрій Св. Онуфрій Мовчаль-
ник

Св. Онуфрій
Мовчальник

Св. Онуфрій М. 56

19 – Не підписано Прп. Сильвестр Прп. Сильвестр у
затворі

– 54

20 – Не підписано Ісайя Прп. Ісайя почив
у затворі

– 55

21 – Не підписано Стовп з ланцюгом для
біснуватих (1744);
4 затвірники (1769)

Стовп з ланцю-
гом для біснува-
тих

– 63

22 Голів пара, що виточують
святе миро

Не підписано – ? – –

23 Святий монах Сава Чудотво-
рець

Не підписано – ? – –

24 Святий монах Ієремія, що
мав дар пророцтва

Не підписано – – – –

24а) – Не підписано – – – –

25 Святий Матвій, що наперед
усе бачив і пророкував

Матвій Про-
зорливий

– Матвій Прозор-
ливий у затворі

Матвій Прозорли-
вий у затворі

46(?)

26 Святий старець Анатолій 
Чудотворець

– – – – –

27 Святий отець Павло, монах
чудовно слухняний

Безіменний
затвірник

– – – –

28 – – Безіменний затвірник ? – –

29 Святий монах Прохор. Читай
Житіє його чудовне

– Безіменний затвірник ? – –

30 Святий отець Пимен Чудо -
творець

– Безіменний затвірник ? – –

З1 Святий Григорій, монах чу-
дотворний

– – – – –

32 – – 7 глав мироточивих
(1744). Останки, біля
яких знаходиться дже-
рело святої води. По-
ртрет св. Антонія

– – –

33 Святий Еразм монах чудо -
творний ? – – – –

34 Святий Никита чудотворний – – – – –

35 – ? Св. Матвій ? – –

36 Святий Елладій Постник
Чудотворець

– – – – –

37 Святий Іоанн, що багато ви-
терпів і досі по рамена вко-
паний стоїть в землю. Чудо -
творець

– – – – –

38 Святий старець і чудотво-
рець Онуфрій

– – – – –

39 Святий Миколай Святоша,
князь Чернігівський, монах
Печерський

Онисим Св. Анісім (1769) – – 
–

40 – Еразм (?) – – – –

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D
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41 Святий старець Ісайя Працьо-
витий

– Дерев’яна дошка
(1769)

– – –

42 Святий отець Феофіл Чудотво-
рець

– – – – –

43 Святий отець Феофан Постник – – – – –

44 Святий старець Лука Свята вода – – – –

45 – Поховання Поховання – – –

46 – – Св. Григорій Св. Григорій Чудо -
творець

Св. Григорій 
Чудотворець

43

47 – – Св. Никола князь
Чер нігів ський

Прп. Нікола Свя-
тоша

Прп. Нікола 
Святоша

42

48 Святий Марко Печерник, чудо -
творець

– Св. Марко Печер-
ник

Св. Марко Печер-
ник. Хрест 
св. Марка

Св. Марко 
Печерник

41

48 а) – Арефа – – – –

486) – Ієремія – – – –

48в) – – – – –

49 Святий Мойсей Угрин, люби-
тель чистоти

Мойсей
Угрин

Св. Мойсей
Угрин

Св. Мойсей У. Св. Мойсей У. 39

50 Святий старець Нектарій 
Послушливий

Йоанн Св. Іоанн Муче-
ник

Прп. Іоанн Багато-
страждальний

Прп. Іоанн Б. 40

51 Святий старець Єфрем, скопець
князя Ізяслава

– – – – _

52 – Не підписано _ _ _ _

53 Не підписано Матвій Св. Ієремія Ясно-
видець

Св. Ієремія у 
затворі

Св. Ієремія у за-
творі

38

54 – – Невідомий затвір-
ник

– – –

55 Не підписано – Невідомий затвір-
ник

– – –

56 – Лука – ? – –

57 – – Невідомий затвір-
ник

? – –

58 – Елладій Невідомий затвір-
ник

Елладій Затвірник – –

59 Святий Євстафій. Той злотни-
ком був у миру

Євстратій
Мученик

– – – –

60 – – Невідомий затвір-
ник

– – –

61 – – Св. Євстратій Священномученик
Євстратій

Священномуче-
ник Євстратій

34

62 Святий старець Іоанн Постник Нестор Хро-
ніст

Св. Нестор Літо-
писець

Св. Нестор Літопи-
сець

Св. Нестор Літо-
писець

33

63 Святий Чудотворець Афанасій ? – – – –

64 Святий старець Сергій (помил-
ково надр. “Pergi”)

– – – – –

65 Святий старець Меладій Чудо -
творець

– – – – –

66 – Не підписано Келії Порожні ходи – 31

67 – Не підписано Порожні гроти,
перегороджені 
камінням

Порожні гроти, 
перегороджені 
камінням

– –
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68 – Євстафій – – – Євста -
фій 30

69 – Пимен Прп. Пимен Бо-
лящий

Пимен Многобо-
лящий

Пимен Мно-
гоболящий

29

70 Святий отець Даміан Пресвітер Меркурій,
єп. Смо-
ленський

Меркурій, єп.
Смоленський

Прп. Меркурій Меркурій, єп. 28

71 – Не підпи-
сано

Вхід і вихід з
церкви

Вхід і вихід з
церкви

Не підписано Не під-
писано

72 – Не підпи-
сано

Не підписано Порожні печери – 90/92

73 – Не підпи-
сано

Стіна з вікнами – – –

74 Церква на честь Св. Антонія, викопана і по-
свячена

Церква св.
Антонія

Не підписано Не підписано В А

75 – Іоанн По-
стник

Св. Іоанн По-
стник

Іоанн Постник.
Біля нього келія з
ланцюгами для
біснуватих

Іоанн По-
стник

84

76 – Прохор Св. Прохор Прохор Чудотво-
рець

Прохор Чу-
дотворець

83

77 Гроб святого отця нашого Антонія, з якого
під час спустошення хотіла реліквії його
святі... Москва взяти, проте раз вогнем
(сліди) якого і досі видно; а вдруге – водою
(те досі видно) [дав] їм одкоша святий

Не підпи-
сано

Могила св. Ан-
тонія і один сві-
тильник

Гроб прп. Анто-
нія і при ньому
келія святого і
церква на його
честь

Гроб прп. Ан-
тонія

85

78 Не підписано Не підпи-
сано

Не підписано – Не підписано Келія
прп.
Антонія
86

79 Стовп, від якого дияволи, молитвами свя-
тих отців наших, Антонія і Феодосія Печер-
ських, з тіл прив’язаних вигнані бувають

Стовп для
вигнання
бісів

– – – –

80 – – Не підписано Церква Варлаама.
В ній його мощі

Церква Вар-
лаама. А.

В

81 – – Св. Варлаам
Священик

Прп. Варлаам 89

82 – – Св. Іуліанія Рака закрита з
моща ми діви 
Іуліанії княж ни
Ольшанської

Прп. Іуліанія 88

83 Видно завалені двері – – – – –

84 – Намальо-
вана лише
частина і
не підпи-
сана

Купа людських
кісток, що від-
носиться до
часу розорення
Києва Батиєм

Печера, в котрій
по розоренні
Києва Батиєм по-
кладені кістки
людські

– 81

85 Святий Нестор, літописець Руський – – – – –

86 – – ?(1774) – – –

87 Святі Федір і Василій, мученики, забиті
князем Київським Мстиславом. 3 них Фе-
дорові, як про те в чуді сказано, німець од-
різав собі на біду ногу. Чудотворці

Федір і 
Василь

– Федір і Василь Федір і Ва-
силь

80

88 Святий монах Ієремія Затвірник Чудотво-
рець

Не підпи-
сано

– Прп. Полікарп Прп. Полі-
карп

79

89 Євстратій Чудотворець. Народ називає його
якимось Симеоном Голубцем

Варлаам У цьому об’ємі була розміщена церква Варлаама

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D
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90 Святий монах Кукша Чудотво-
рець

Не підпи-
сано

Св. Даміан Даміан Цілитель Прп. Дамі ан Ціли-
тель

78

91 – – Св. Лука Свя-
щеник

Св. Лука Економ Св. Лука Економ 18

92 Не підписано Не підпи-
сано

– – – –

93 – Не підпи-
сано

Св. Нектарій Св. Нектарій Прп. Нектарій 22

94 – Кукша Св. Кукша Му-
ченик

Св. Кукша Муче-
ник

Св. Кукша М. 21

95 – Феофіл Св. Феофіл і
Іоанн

Св. Феофіл і Іоанн Прп. Феофіл і
Іоанн

20

96 – Агапіт
Лікар

Св. Агапій
Лікар

Прп. Агапіт Прп. Агапіт 19

97 – – Св. Ісайя Затвір прп. Ісаакія Затвір прп. Ісаакія 23

98 – ? – – – –

99 – – Св. Максим – – –

100 – – Безіменний за-
твірник

Затвір св. Алексія Затвір св. Алексія 24

101 – Св. Сава Св. Сава Св. Сава Григорій Іконопи-
сець

25

101 а) – Даміан – – – –

102 – Св. Сергій Св. Сергій – Св. Сергій По-
слушливий

26

103 – Нектарій – Св. Сергій По-
слушливий

Св. Сава 27

104 Святий монах Агапіт, чудо -
творний лікар

– – – – –

104 а) Знову пара голів, що виточують
святе миро

– – – – –

105 Святий отець Никон, чудо -
творний ігумен Печерський

– – – – –

106 Святий монах Никон, той, що
був полонений половцями і
тяжко покалічений

Не підпи-
сано

Св. Никодим Никодим Проскур-
ник

Никодим Про-
скурник

77

106 а) – Не підпи-
сано

– – – –

107 – – Св. Еразм Св. Еразм Св. Еразм 17

108 Є грати дерев’яні на вули цю, аби
люди не тіснилися непо требно.
За ними мощі святого Лаврентія
Затвірника

Не підпи-
сано

Св. Лаврентій Лаврентій Затвір-
ник

Прп. Лаврентій
Затвірник

76

108 а) – Не підпи-
сано

– – – – 

109 Благословенний отець Сергій Лаврентій Св. Афанасій
Затвірник

Прп. Афанасій Прп. Афанасій 16

110 Святий отець Арефа покладений Никон Прп. Никон Никон Сухий Прп. Никон Сухий 75

111 Святий монах Ілля, якого да-
ремно люд посполитий 
Чобитьком зове...

– Св. Іоанн отрок Іоанн отроча Іоанн отроча 74

112 Святий монах Аліпій лежить у
труні навпроти церкви

Ілля Ілля Муромець Прп. Ілля Муро-
мець

Прп. Ілля Муро-
мець

73

113 Святий Єфрем навпроти лежить
у тілі цілому. Був пресві тером,
що видно з його одягу

Ісаакій (?) Прп. Ісаакій Прп. Ісаакій Прп. Ісаакій 72
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114 ...Зараз є Церква Введення Богоро-
диці у храм, добре оздоблена

Церква
Вве-
дення
Богоро-
диці у
храм

Не підпи-
сано

За вівтарем тієї церк ви збері-
гаються невідомих преподоб-
них в пе черах святих Бого -
угодним житієм просі явших
шкірою не покриті голови
мироточиві числом 30''

Церква Введення
у храм Пресвятої
Богородиці С.

С.

115 Святий Ісаакій Печерник, диво-
вижне житіє того святого читай в
Патерику

Тит – Єфрем, 
єп. Переяславський

Прп. Єфрем єп.
Переяславський

14

116 Святий отець Варлаам, Ізяславо-
вого боярина Яна син, ігумен мо-
настиря  св. Димитрія

Ми-
хайло

– Тит Ієромонах Тит Свящ. 15

117 Мулярів дванадцяти останки, одні
цілі, інші розпалися, спочивають
тіла. Ці церкву Пресвятої Богоро-
диці, послані од Неї з Влахерни,
як від цариці... в Києві [в] монас-
тирі Печорському змурували 

Дванад-
цять бу-
дівни-
чих

Дванадцять
братів-бу-
дівничих

Дванадцять братів-будівни-
чих

Дванадцять бра-
тів-будівничих

70

118 – Авраа-
мій

Св. Авраа-
мій

Св. Авраамій у затворі Св. Авраамій у
затворі

71

119 Святий Тит пресвітер із братом
своїм у Христі Анастасієм, чудо -
творці

Анаста-
сій

Св. Анаста-
сій Диякон

Прп. Анастасій Диякон Прп. Анастасій
Диякон

69

120 – Феофіл Св. Макарій Прп. Макарій Прп. Макарій 68

121 – Никон Св. Ники-
фор Сповід-
ник

Прп. Никон Великий Прп. Никон Ве-
ликий

66

122 – Ники-
фор (?)

Св. Феофан
Постник

Прп. Феофан П. Прп. Феофан П. 67

123 – Ониси-
фор (?)

Св. Никон
Свящ.

Онисифор Спов. Прп. Онисифор
С.

64

124 Святий митрополит Михаїл, він
той, котрий був посланий од патрі-
арха Царгородсько го Сергія (або, як
інші вважають) – Миколая Хрисо-
верха з охрещеним Володимиром
Святославичем для охрещення
Русі, яку і охрестив

Сімок Св. Симон
єп. Суздаль-
ський

Св. Симон єп. Суздальський Св. Симон 
єп. Суздаль-
ський

65

125 – Мирото-
чиві
глави

Останки,
біля яких
знаходять ся
джерела св.
води

? – –

126 – Не під-
писано

– Келія У цих келіях
стоять стовпи
для прив’язу-
вання біснуватих

11

127 – Не під-
писано

Св. Іоанн
Постник

– – –

128 – – Не підпи-
сано

? Не підписано Келії
в пе-
черах

* Експлікації до Зведеного плану Ближніх печер подаються за: Дива печер лаврських / Відп. редактор Кол-
пакова В.М. – К., 1997.
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: Експлікація до Зведеного плану печер ;

№ 1638 І661/1674 1744/1769 План Самуїла
Миславського

кінець XVIII ст.

План Євгенія
Болховітінова

початок ХІХ ст.

План Миколи 
Закревського

60-ті рр. ХІХ ст.

1 Вхід сам до печери, над
яким, аби не замокало, збу-
дована вежка

Церква
Св. Андрія 

Не підписано Не підписано Не підписано Кам’яна комора, з
якої веде звичай-
ний вхід до печер

2 Шия з дверима зроблена і
стовпами підперта

– Вхід і вихід з
катакомб

Не підписано Не підписано Нижній (на відмі -
ну від верх ньо го) і
при тому най  зви -
чай нісінь кий вхід
до печери 48

3 – – Не підписано Не підписано – 46

4 – – ? ? – –

5 Келія св. отця нашого Фео-
досія

– – – – –

6 Двері до притвору церк  ви
Різдва Христового

– – – – –

7 – – Не підписано ? Не підписано Не підписано

8 – Мироточиві
глави

– – – –

9 Сам притвор – – – – –

10 – Прп. Веніа-
мін

Прп. Логгін
(?) 

Прп. Логгін, во-
ротар Печерськ.

Прп. Логгін, во -
 ротар Печерськ.

42

11 Лежать мощі святого монаха
Лонгина

Прп. Логгин ? ? Мироточиві
глави

43

12 Двері до самої церкви Різдва
Христового.
Сама та свята церква

– ? Не підписано А А

13 Двері до бокової вулиці Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано

14 В тій вулиці лежить тіло
святого монаха Агафона

Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано 44, 45

15 Місця відлюдні для духовної
праці: поклонів, молитов і ін.

Прп. Агафон – – – –

16 – Прп. Силуан – Прп. Ігнатій – –

17 – – Св. Симон
(?)

Прп. Агафон Чу-
дотворець

Прп. Агафон
Чудотворець

37

18 Гроб, в якому благосло вен -
ний патріарх наш Феодосій
негайно по смерті покладе-
ний і з якого по вісімнадцяти
літах до Церкви Пре святої
Богородиці, мурованої в мо-
настирі Печерському, був 
чудовно перенесений

– Стовпи з
ланцюга ми,
до яких
приковують
біснуватих

Прп. Ігнатій Прп. Ігнатій 38

19 – – Св. Агафон – Прп. Ігнатій 36

20 – – Св. Захарій Прп. Силуан
Схимник

Прп. Силуан
Схимник

35

21 – – Св. Геронтій Прп. Захарій По-
стник

Прп. Захарій
Постник

34

22 – – Св. Леонтій Прп. Геронтій
Мученик

Святий отрок
Геронтій кано-
нархіст Києво-
Печерський

33

23 – – – Св. отрок Леонтій – 32

24 – – – – Мироточиві
глави

Мироточиві глави
30

25 – – Останки, біля
яких знахо-
диться дже -
рело св. води

Стовпи з ланцю-
гами для бісну-
ватих

– 29

Дальнi печери*
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26 Вуличка крива і тісна дуже Не підписано Стовпи для
біснуватих

Не підписано Не підписано 31

27 – – Не підписано ? Келія прп.
Феодосія

27

28 – – Св. Арсеній ? Св. Леонтій
канонархіст
Печерськ.

27

29 Не підписано – Одне з немов-
лят, зарізаних
царем Іродом

? Не підписано Не підписано

30 – – Св. Макарій,
диякон

Прп. Макарій Прп. Пимен
Постник

26

31 Двері в іншу вулицю з широ-
кої і сама та вулиця

Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано

32 Спочиває святий монах Акіла Прп. Акіла – – – –

33 Церква, присвячена імені свя-
того отця нашого [Феодосія]

Церква прп.
Феодосія

Церква прп.
Феодосія

Церква прп.
Феодосія

Церква прп.
Феодосія

Церква прп. Фео-
досія

34 Позначено ходи Позначе но
ходи

Церква Фео-
досія

Церква 
прп. Феодосія

Церква 
прп. Феодосія

Церква прп. Фео-
досія

34 а) – Прп. Зенон Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано

34б) – Прп. Макарій – Прп. Макарій (?) – –

35 Двері в іншу вулицю – – ? 48 (?) Мироточиві глави

36 Вхід до вулиці прямої – – ? 48 Мироточиві глави

37 Вихід з того бокового ходу
цими дверима

Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано

38 – Гроб прп.
Феодосія

Не підписано Частина мо щей
немовляти від
Ірода убієнного

Частина
мощей немов-
ляти від Ірода
убієнного

40

39 Тіло святого Макарія диякона у
стихарі ще й по сьогодні лежить

– – – Гроб прп.
Феодосія

39

40 Та сама тісна вулиця поверну-
лась під гору

– Не підписано ? – –

41 – – Св. Паїсій Прп. Паїсій Прп. Паїсій 24

42 – – Св. Меркурій Св. Меркурій Прп. Меркурій 25

43 – – Св. Ахіла,
диякон

– Прп. Мерку-
рій

23

44 Виходить та тісна вулиця на
першу, до котрої потрапляємо,
зайшовши до печери під номе-
ром 3, де між дверима простір
ліктів на три
Той самий простір

Не підписано – – – –

45 – – Св. Тит Акіла, диякон Прп. Акіла д. 22

46 – – Не підписано Тит Воїн Прп. Тит Воїн 22

47 – – Св. Євфімей ? – –

48 Вулиця до церкви Благові-
щення Пресвятої Богородиці,
викопаної ще святими отцями

Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано

49 – – Не підписано Прп. Мойсей
Чудотворець

Не підписано 49

50 – – Св. Мойсей ? – –

51 – – Св. Лаврентій Св. Лаврентій – 50

52 – Прп. Пафну-
тій

Св. Пафнутій і
Макарій дия-
кон

Прп. Пафнутій Прп. Пафну-
тій

52
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53 – Федір – – – –

54 Спочив від праць своїх бла-
гословен ний монах Зенон, і
в цілому тілі лежить

– – Прп. Іларіон Схимник – 51

55 – – Не підпи-
сано

Прп. Мартирій, диякон – 53

55 а) Чекає Страшного Суду свя-
тий монах Федір в тілі цілому

Прп. Тит – – – –

55 б) Над ним того ж Суду Спра-
ведливого чекає благо -
словенний затвірник Ісидор

Прп. Арсеній – – – –

56 Лежать реліквії святого за-
конника і постника Касіяна

– Св. Федір,
князь Ос-
трозький

Св. Федір, князь Ос-
трозький

Прп. Афанасій 55

57 – Прп. Афана-
сій

Два черепи
і кістки, що
приносять
зцілення

Прп. Афанасій у затворі Прп. Діонісій 56

58 – – Св. Афана-
сій

Прп. Діонісій
у затворі

– 57

59 – – ? ? – Мирото-
чиві
глави 58

60 – – Св. Феофіл
Новгород-
ський

Св. Феофіл, єп.
Новгород ський

Св. Феофіл, єп.
Новгород ський

59

61 – Св. отрок Ге-
ронтій, кано-
нарх Києво-
Печерський

Св. Зіновій Прп. Зенон Постник Прп. Зенон 60

62 – – Св. Діоні-
сій

Прп. Григорій Чудо -
творець

Прп. Григорій
Чудотворець

63 Не підписано – Св. Іпатій
Цілитель

– 48 Не підпи-
сано

64 – – Св. Сисой Прп. Іпатій Цілитель Прп. Іпатій Ціли-
тель

63

65 – – Св. Тихон
Муч.

Священно-
мученик Лукіан

Священнему -
ченик Лукіан

64

66 – – – ? Прп. Федір Ос-
трозький

65

67 – – – – Прп. Мартирій,
диякон

66

68 – – – – Прп. Іларіон
Схимник

67

69 – – ? ? Вхід до Варя -
зьких печер

71

70 – – – Колодязь – 70

71 – – Не підпи-
сано

? Прп. Лаврентій
Затвірник

69

72 – – Не підпи-
сано

Не підписано Прп. Мойсей Чу-
дотворець

68

73 – – Стовпи з
ланцюгами,
до яких
прико -
вували біс-
ну ватих

З цієї церкви вхід прямо
в печери: в основному і
через кра щі зручності
проводиться народ в
пече  ру галереєю, спеці-
ально зробленою з пів-
денного боку церк ви,
через косогір, що про-
довжується на 24 сажні
від заходу до сходу

Вхід до церкви
Анни Зачатія

Вхід до
церкви
Анни За-
чатія



50

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D

74 Святий єпископ Фео філ, мав той свою
паству у Москві, тому зовемо його
Московським

Прп, Марда-
рій

– – – –

75 – – – Прп. Нестор Не-
книжний

Прп. Нестор
Некнижний

5

76 Благо словенний отець Руф Прп. Паїсій – – – –

77 Святих монахів двоє, Сисой і Геронтій ? – – – –

78 Святий отець Веніамін лежить в осмо-
леній колоді

– – – – –

79 Святий отець Арсеній, померши, тут
спочиває, вище над іншими в печері
лежачи

– – – – –

80 Кості святого монаха Пимена Прп. Пимен
Лєсник

– – – –

81 Благосло венний старець Євлогій – – – – –

82 Святий монах Нестор, не той, котрий
Руський Літопис писав

– – – – –

83 Недалеко від нього [прп. Піора – І.Ж.]
святий монах Силуан лежить

– – – – –

84 – – Св. Павло Св. Павло По-
слушливий

Прп. Сисой
Схимник

4

85 – – Св. Йосиф і
яма для
стоку води

Йосиф Болящий Прп. Йосиф
Болящий

3

86 Церква Благовіщення Пресвятої Бого-
родиці, викопана святими отцями

– Не підписано Не підписано Церква Благо-
віщення

С

86 а) – Не підписано Цей об’єм був зайнятий розширенням ходу

87 Кості святого монаха Йосифа Прп. Феофіл Св. Нестор,
не літопи-
сець

– Прп. Федір
Мовчазний

6

88 – Захарій Св. Федір
Мовчазний

Св. Федір
Мовчазний

Прп. Памва 7

88 а) Благосло венний затвірник Пафнутій – – – – –

88 б) Спочиває святий Мардарій монах, а не
як посполитий люд вважає, ніби там
був покладений Федір Данилович,
князь Острозький

– – – – –

89 Благосло венний ієросхимонах Євфи-
мій, як видно по раменному хресту на
ньому, яким люди, що до нього прихо-
дять, благословляються, а деякі уздо-
ровлюються

Прп. Євфи-
мій (?)

Св. Памва – – –

90 Святий монах і затвірник Афанасій ? Св. Аммоній ? Прп. Софро-
ній    

8

91 Святий отець Панкратій Чудесний Прп. Софро-
ній

– ? Прп. Панкра-
тій

Не підпи-
сано

92 Святий отець Софроній, монах Прп. Феодор Прп. Панкра-
тій

? Прп. Анатолій
Затвірник

9

93 – Прп. Піор – – – –

94 – Прп. Аммон
(?)

Не підписано – – 1 (12)

95 Благосло венний отець Памво – Св. Піорій Прп. Піор Прп. Піор 13
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96 Святий отець Захарія Постник Прп. Макарій Св. Софроній ? Прп. Марда-
рій

10

97 – – ? – – –

98 – – Безіменний
затвірник

? Прп. Аммон 11

99 – – Безіменний
затвірник

? Прп. Марти-
рій

Невідо-
мий свя-
тий

100 – – Безіменний
затвірник

? – Невідо-
мий свя-
тий

101 Благосло венний отець Паїсій – Св. Руф ? Прп. Руф 14

102 – Прп. Руф – – – 15

103 Прп. старець Меркурій – Безіменний
затвірник

– – Невідо-
мий свя-
тий

104 – ? Безіменний
затвірник

Прп. Єфросинія
Полоцька

Прп. Єфроси-
нія Полоцька

16

105 – Прп. Мойсей Безіменний
затвірник

? Не підписано Не підпи-
сано

106 – Мироточиві
глави

– – – –

107 Прп. затвірник Афанасій Прп. Марти-
рій

Св. Веніамін Прп. Касіян Прп. Касіян 17

108 Благосло венні два в Дусі Святому
брати Мартирій і Мойсей поклали в
одній труні святі тіла свої

Прп. Нестор – Прп. Веніамін Прп. Веніамін 2

108 а) Святий отець Аммон Праце любний – – – – –

109 Благосло венний старець Даниїл у
труні лежить

– Св. Арсеній Прп. Арсеній
Працелюбний

Прп. Євфимій
Схимник

19

110 Вуличка, якою обходимо церкву Благо-
ві щення Пресвятої Богородиці

Не підписано Не підписано Не підписано Не підписано Не підпи-
сано

111 Мощі благосло венного старця і отця
нашого Піора, лише ноги видно, тіло
земля засипала

Прп. Касіян Прп. Касіян Євфимій Схим-
ник (?)

Арсеній Пра-
целюбний

18

* Експлікації до Зведеного плану Дальніх печер подаються за: Дива печер лаврських / Відп. редактор Кол-
пакова В.М. – К., 1997.















А тепер-от скажемо, звідки дістав свою
назву Печерський монастир.

Коли боголюбивий князь великий Ярослав
уподобав [село] Берестове і церкву Святих
апостолів, сущу тут, і попів многих надбав, то
між них же був пресвітер, на ім’я Ларіон, муж
благий, і книжний, і постник. І ходив він із Бе-
рестового на Дніпро, на пагорб, де нині старий
монастир Печерський, і тут молитви діяв. А був
ліс тут великий, і викопав він тут печерку малу,
двосаженну, і, приходячи з Берестового, одспі-
вував [церковні] часи і молився тут Богу потай.

Потім же вложив Бог князю в серце [добрий
намір]: поставив він його митрополитом [у] Свя-
тій Софії, а ся печерка так осталася. А не по ба-
гатьох днях знайшовся один чоловік, на мирське
ім’я [Антипа], із города Любеча. І вложив йому
Бог у серцеІ [намір] у землю [Грецьку] іти і мо-
настирі, що є там, подивитися. Він і подався іти
на Святу горуІІ, і побачив тутешні монастирі, і
возлюбив чернецтво. І прийшов він у один мо-
настир із сущих тут монастирів, і вмолив ігу-
мена його, щоб возложив він на нього сан чер-
нечий. І він тоді, послухавши його, постриг його

документи до iсторiІ святих 
лаврських печер 

Тяжкий підвиз і дивовижні чудеса святих Печерських, унікальність самого
місця їхнього упокоєння в усі віки викликали побожну шанобливість
вірних і надзвичайний інтерес інославних. А тому до нашого часу дійшло
чимало писань, присвячених як самим святим, так і лаврським печерам 

ЛIТОПИСНI ПОВIДОМЛЕННЯ

Повість про заснування Печерського монастиря
Цю статтю, що походить із нині існуючого тексту “Повісті минулих

літ”, звичайно автоматично відносять до творчого доробку прп. Не-
стора Літописця. А тому дослідники тривалий час не могли дійти згоди
у розв’язанні проблеми, чим пояснити досить суттєві фактичні розбіж-
ності між нею і “Житієм прп. Феодосія” (в т.ч. і в наведеній у тексті
автобіографічній приписці автора). Саме ці роз біжності свого часу
стали ледь не найголовнішими доказами для прихильників скептичної
школи, котра не визнавала за Нестором агіо графом авторства літо-
пису127. О.О. Шахматов в основному розв’язав цю проблему, довівши,
що стаття написана не прп. Нестором: вона походить ще зі зведення
1073 р., написаного прп. Никоном Великим, і доповнена іншим печерським
літописцем, ігуменом Іоанном, на основі “Житія прп. Антонія Печерсько -
го”128. Шахматов здійснив реконструкцію найдавнішого тексту статті129.

Публікується за: [Л. Махновець]. Літопис Руський. – К., 1989. –
С. 95-98.
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I Додано з Лавр. літопису (прим. Л. Махновця).
ІІ Тобто на Афон (прим. Л. Махновця).



і нарік його ім’ям Антоній. І, напутивши його і
научивши його чернецтва, сказав він йому: “Тож
іди назад в Русь, і хай буде на тобі благословення
од Святої гори, бо многі од тебе чорноризцями
стануть”. І благословив він його, і відпустив
його, сказавши йому: “Іди з миром”.

Антоній, отож, прийшов до Києва і думав: “Де
жити?” І походив він по монастирях, і не вподо-
бав [жодного], бо [цього] Бог не хотів. І став він
ходити по дебрях і по горах, шукаючи, де б йому
Бог показав [належне місце]. І прийшов він на
пагорб, де ото Ларіон викопав був печеру, і воз-
любив місце се, і вселився в неї, і став молитися
Богу, зі сльозами говорячи: “Господи! Утверди
мене в місці сьому, і хай буде на місці сьому бла-
гословення Святої гори і мойого ігумена,
що мене постриг”.

І став він жити тут, молячи Бога, їв
хліб сухий, і того через день, а води в
міру вживаючи, і копаючи печеру, і не
даючи собі покою ні вдень, ні вночі, –
в трудах пробуваючи, і в неспанні, і в
молитвах.

Потім же, коли узнали [це] добрії
люди, вони приходили до нього, прино-
сячи йому, що було на потребу його. І
набув він [такої] слави, як і Великий
Антоній. І, приходячи до нього, про-
сили [люди] од нього благословення.

Потім же, коли приставився великий
князь Ярослав і взяв вла ду його син Ізяслав
і сів у Києві, Антоній вже був прославлений
в Руській землі. Й Ізяслав, довідавшись про
життя його, прийшов із дружиною своєю,
просячи у нього благословення і молитов.

І відомий усім став Великий Антоній, і
шанований усіма. І по чала приходити до
нього братія, і став він приймати і постри-
гати їх. І зібралося до нього братії числом
із дванадцять, викопали вони печеру ве-
лику, і церкву, і келії, які є і до сьогодні в
печері під старим монастирем.

Коли ж згуртувалася братія, сказав їм
Антоній: “Се Бог вас зібрав, братія. Ви
[тут] єсте по благословенню Святої гори,

тому що мене постриг ігумен Святої гори, а я
вас постригав. Хай буде на вас благословення, –
перше – од Бога, а другеє – од Святої гори”. І,
це сказавши їм, він мовив до них: “Живіте
особно. Я поставлю вам ігумена, а сам хочу в
іншу гору сісти один, усамітнившись, як ото і
раніш я був звик”.

І настановив він їм ігумена, на ім’я Вар-
лаама, а сам пішов у гору, викопав печеру, яка
є під новим монастирем, і в ній і скончав він
живоття своє, живши у чесноті і не виходячи з
печери сорок літІ, – і ніколи, і нікуди. В ній же
лежать мощі його й до сьогодні. 

Братія ж та ігумен жили в печері. А коли братії
умножилося і не могли вони вміститися в печеру,
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Прп. Антоній у печері. 
Мініатюра із Радзивілівського літопису. Кінець XV ст.

Князь Ізяслав у прп. Антонія. 
Мініатюра із Радзивілівського літопису. Кінець XV ст.

I Прп. Антоній ніколи не був затвірником, а лише печерножителем, отже, живучи в печері, виходив з неї задля
тих чи інших потреб. Та й жив він у Ближніх печерах аж ніяк не сорок років, а лише з 1061 по 1069, коли був
змушений втікати з Києва від княжого гніву. Можливо, ще в тому році, й, в усякому разі, до 1073 р. він повернувся
назад, до монастиря, де й помер 7 травня 1073 р. Число ж “сорок” може бути опискою переписувача, який при-
йняв скорочення слова “мн7” – “мнозі” за число “сорок” – “М&”. Татіщев же вказував, що у деяких бачених ним
списках стояло інше число – “8”. Див.: Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен... – М.,
1774. – Кн. 2. – С. 111, прим. 256.

c Документи до історії святих лаврських печер d



то задумали вони поставити монастир зовні пе-
чери. І прийшов ігумен і братія до Антонія, і ска-
зали вони йому: “Отче! Умножилося братії, і не
можемо ми вміститися в печері. Коли б повелів
Бог і твоя молитва, то поставили б ми церквицю
малу зовні печери”. І повелів їм Антоній. 

Вони тоді поклонилися йому і поставили цер-
квицю малу над печерою на честь Успіння Свя-
тої Богородиці. І став Бог умножати чорноризців
молитвами Святої Богородиці, і вчинила раду
братія з ігуменом поставити монастир, і сказала
братія з ігуменом Антонію: “Отче святий, братія
умножається, тому хотіли б ми поставити монас-
тир”. Антоній же, рад бувши, сказав: “Благосло-
вен Бог в усьому. А молитва Святої Богородиці і
отців, сущих у Святій горі, нехай буде з вами”. І
се мовивши, послав він одного з братії до Ізяс-
лава, великого князя, кажучи так: “Княже мій!
Бог ось умножає братію, а місце мале. Якби дав
ти нам гору ту, що є над печерою”.

Ізяслав же, це почувши, був рад, і послав
мужів своїх, і дав їм гору ту. А
ігумен і братія заложили церкву
велику, і монастир обгородили
стов п’ям, і келій поставили ба-
гато, і церкву завершили, і при-
красили її іконами.

І відтоді почали називати мо-
настир Печерським; тому що
жили було ченці раніш у печері,
то од того прозвався монастир
Печерським. Постав же Печер-
ський монастир по благосло-
венню Святої гори.

Коли ж монастир [Печер-
ський було] споруджено, а

ігуменство держав Варлаам,
Ізяслав теж поставив монас-
тир святого Димитрія [Со-
лунського] і вивів Варлаама
на ігуменство до святого Ди-
митрія, бо хотів зробити
[його] вищим од сього мо-
настиря, надіючись на багат-
ство. Многі бо монастирі це-
сарями, і боярами, і багат-
ством поставлені, та не такі
вони, як ті, що поставлені
сльозами, і постом, і молит-
вою, і неспанням. Антоній
бо не мав [ні] злота, ні
срібла, а досягнув [усього]

постом і сльозами, як ото я говорив.
Коли ж Варлаам ішов до святого Димитрія,

то братія, вчинивши раду, пішли до старця Ан-
тонія і сказали: “Постав нам ігумена”. Він же
мовив їм: “Кого ви хочете?” І вони сказали
йому: “Кого хоче Бог і ти”. І сказав він їм: “Хто
у вас є більше послушливий, і кроткий, і сми-
ренний, ніж Феодосій, нехай буде сей вам ігу-
меном”. Братія тоді, раді бувши, поклонилися
старцю і поставили Феодосія ігуменом сущій
братії, числом двадцять.

Коли ж Феодосій прийняв монастир, то
почав він додержувати великого стримання, і
посту, і молитви зі сльозами, і збирати став
многих чорноризців, і зібрав братії числом сто.
І почав він шукати правила чернецького. І
знайшовся тоді Михаїл, чернець монастиря
Студійського, що прийшов був із Греків з мит-
рополитом Георгієм. І став [Феодосій] у нього
шукати устав ченців студійських130, і добувши
[його] у нього, списав, і встановив у монастирі

Прихід нових ченців до прп. Антонія. 
Мініатюра із Радзивілівського літопису. Кінець XV ст.
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D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D

Будівництво наземного монастиря на Дальніх печерах.
Мініатюра із Радзивілівського літопису. Кінець XV ст.
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своєму: як співати співи монастирські, і по-
клони як держати, і читання читати; і стояння
в церкві, і весь порядок церковний, [і] сидіння
на трапезі, і що їсти в які дні – все це за уста-
вом. Феодосій, все це роздобувши, передав мо-
настирю своєму.

Од сього ж монастиря прийняли всі монас-
тирі устав, – по всіх монастирях. Тому-то вша-
нований є монастир Печерський як старший од
усіх і почестю більший од усіх.

А коли Феодосій жив у монастирі і додер-
жував доброчинного життя і чернецького пра-
вила, приймаючи всякого приходящого до
нього, – до нього ж і я прийшов, мізерний і не-
достойний раб. І прийняв він мене, коли мені
було сімнадцять літ од рождення мо його.

Ось так написав я і розказав, і в який рік по-
став монастир, і через що монастир зветься
Печерським. А про Житіє Феодосія ще ска-
жемо.

c Документи до історії святих лаврських печер d

За князювання самодержця Руської землі,
благовірного великого князя Володимира Свя-
тославича, зволив Бог показати світильника
Руській землі і наставника інокам, про якого
[ця] розповідь. Був бо один благочестивий чо-
ловік із града ЛюбечаІ, в якого замолоду все-
лився страх Божий, [і] бажав [він] набути чер-
нечого образу. Господь Чоловіколюбець вклав
йому [в душу намір] піти до країни Грецької й
там постригтися. Негайно попрямував [він], по-
дорожуючи за [прикладом] Господа, Котрий по-
дорожував і трудився заради нашого Спасіння.
I досяг Царгорода. I [по тому] дійшов до Святої
гори, і обійшов святі монастирі Афонські, і по-
бачивши обителі Святої гори й життя тих отців,
котрі у плоті життя янгольське наслідують вище
од людського єства, ще дужче розпалився Хри-
стовою любов’ю, бажаючи жити, як ті отці.
Прийшов до однієї обителі з тамтешніх мона-
стирів, і молив ігумена, аби наклав на нього ян-
гольський образ іноцького чинуІІ. Iгумен же,
прозрівши в ньому майбутні добродійства, зго-

дившись, постриг його і нарік йому ім’я “Анто-
ній”; наставив і навчив його іноцькому життю.
Анто ній же, в усьому Богу догоджаючи, на на-
ступні [добродійства] підвизався в покірності
та послусі, так, аж усі раділи за нього. 

Каже ж йому ігумен: “Антонію! Iди назад, в
Русь, аби там бути іншим на успіх і утвер-
дження. [I] буде на тобі благословення Святої
гори”. Антоній же прийшов до міста Києва, ду-
маючи, де б оселитися. I походив по монасти-
рях і не обрав жодного, де б [бажав] жити: Бог
[того] не хотів. I почав ходити по долинах і по
горах, і по різних місцях. I прийшов на Берес-
тове, і знайшов печеру, котру колись викопали
варяги, і вселився в неї, і перебував там у вели-
кому воздержанні. По тому помер великий
князь Володимир і захопив владу безбожний
окаянний Святополк, і, сівши у Києві, почав
убивати братів своїх, і убив святих Бориса і
Гліба. Антоній же, бачачи таке кровопролиття,
здійснене окаянним Святополком, знову повер-
нувся до Святої гори.

Вступна частина статті в редакції клірошанина Касіяна  (1462)

Стаття про заснування Печерського монастиря увійшла до складу Па-
терика в кінці XIIІ ст. Орієнтовно в 1460-х рр. її було суттєво перероблено
під час написання клірошанином Касіяном своєї другої редакції Патерика.
Зокрема в статті з’явився додатковий початок, який свідчить про двох-
разовий прихід прп. Антонія до Києва; здійснено також інші, менш суттєві
зміни. Джерелом для складання цієї редакції, як видно, був пізній Печерський
літопис XIIІ ст. Початок статті за цією редакцією наведений нами нижче.
Наступна метаморфоза сталася зі статтею 1051 р. вже в XVIІ ст., коли
головним чином на її основі було створене нове “Житіє прп. Антонія”, яке
й донині відоме в друкованих патериках. 

Публікується за: [Жиленко І.В.] Патерик Києво-Печерський. – К., 1998. –
С. 29-31.

I Любеч – місто в Чернігівській обл. 
IІ Часто в науково-популярних виданнях наводиться й назва монастиря, де постригся прп. Антоній – 

Єсфигмен, і на віть оповідається, що він підвизався в печері на високому морському березі. Та, згідно з
досліджен ня ми Є. Голубин ського, цей переказ – пізнього походження. Див.: Голубинский Е. История русской
церкви. – М., 1904. – Т. II. – С. 570-571.



Повідомлення про перші десятиліття існування 
Печерського монастиря з Густинського літопису

Зведення, відоме під назвою Густинський, створений на основі декількох
джерел: досліджень іноземних авторів, Пролога М. Смотрицького “Obrona
werіfіkakіey” та ін., серед яких найвизначнішими є якийсь українсько-литов-
ський літопис та, можливо, зведення типу Хлєбніковського131. Автор неод-
норазово посилається також на літопис під назвою “Нестор”, який явно не
тотожний літописам Іпатіївської групи. Цей літопис неодноразово згаду-
ється у різноманітних писаннях могилянської та помогилянської доби, і, ціл-
ком можливо, що в ньому збереглася якась частина інформації з авторської
редакції “Повісті минулих літ”132. 

Основний текст Густинського літопису доведено до 1518 р., після чого
йде декілька додаткових статей. Отже, саме цей час закономірно вважа-
ється часом його створення133. Проте А. Єршовим на основі дослідження
списку московських патріархів, вдалося виділити ще один його звід, здійсне-
ний у 1623–1633 рр. Сам Єршов вважає автором літопису Захарію Копис-
тенського, і, хоча атрибуція ця досить сумнівна, але певна близькість Гус-
тинського літопису та Палінодії Копистенського – незаперечна134. 

Що ж стосується посилань на патерикові статті, приведених у тексті
зводу, за якими Патерик вважається одним із джерел Густинського літопису,
то тут видно радше користування якимись паралельними першоджерелами,
в яких ми вбачаємо пізнє печерське літописання, забазоване на авторській
редакції “Повісті минулих літ” і посилання на Патерик (не завжди вірні!),
скоріш за все, введені люди ною, що скорочувала зведення, а не її автором135.

Публікується за: Густинская летопись // Полное собрание рус ских летопи-
сей. – СПб., 1843. – Т. 2. – С. 261-272. 
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6521 (1013)
Прийшов уперше до Києва преподобний

отець наш Антоній зі Святої гори, і вселився в
печеру Варязьку.

6525 (1017)
...Цього ж року преподобний Антоній Печер-

ський, лишивши Київ, пішов знову до Святої гори.
6535 (1027)
Преподобний Антоній знову прийшов до

Києва зі Святої гори.
6540 (1032)
...Того ж року постригся в іноцтво преподоб-

ний Феодосій Печерський.
6565 (1057)
...Тоді був ігумен Печерський Феодосій [по-

стрижений].
6576 (1068)
Прийшли половці з силою великою в Руську

землю. Зібралися ж на них Ярославичі, тобто
Ізя слав, Святослав і Всеволод, і прийшли в пе-
черу до преподобного отця нашого Антонія, по
благословення іти на половців.

Преподобний же Антоній провидів на них
гнів Божий, і посліпившись, прорік їм: “маєте
переможеними бути, і численні з-поміж вас від
гостроти меча, інші ж у воді витоплені будуть,

останні ж у полон підуть”; Яневі ж тоді прорік,
що від тієї біди вибавлений буде, що все і збу-
лося на Альті ріці.

Князі ж не послухали преподобного Антонія,
але, сполчившись, пішли поночі на половців; але
гнівом Божим переможені були християни по-
ловцями, і чисельні нещастя були потім в землі
нашій, що прознаменували незвичні знамення. 

6576 (1068)
...Цього ж року диявол спокусив Ісаакія, за-

твірника Печерського.
6577 (1069)
Ізяслав же гнівався на преподобного Анто-

нія, хтось бо його обмовив, що любив Всеслава
і сприяв йому; Антоній же задумав тікати. 

Звіщений же бувши про те, Святослав Чер-
нігівський, послав до святого Антонія з прохан-
ням, аби прийшов у його область; преподобний
же Антоній негайно пішов до Чернігова, і упо-
добав там гору Болдиню, в якій же викопав собі
печеру, і вселився в неї, і є там і донині монас-
тир Пресвятої Богородиці.

Невдовзі Ізяслав отямився і побоявся Бога,
що такого світильника прогнав зі своєї землі, і
послав з проханням до святого Антонія, аби по-
вернувся назад до Києва, у свою печеру.
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c Документи до історії святих лаврських печер d

Перенесення мощей прп. Феодосія Печерського в літо 6599 (1091)
Ця патерикова стаття походить із літописної (під 1091 р.), що знахо-

диться серед тексту, написаного ще попередником прп. Нестора ігуменом
Iоанном. Безсумнівно, що останній не міг обійти увагою таку серйозну подію
в історії монастиря. Проте, на думку О.О. Шах матова, прп. Нес тор під час
підготовки сво го літопису замінив її на власний текст136. Первісно в оповіді
згадувалося й ім’я прп. Нестора, не дуже доладно викинуте Сильвест ром137

і поновлене Касіяном (1460) вже в патериковому тексті138. За своїм змістом
це Слово відноситься до поширеного типу агіо графіч ної літератури, котра
описує чудеса, які супроводжували відкриття мощей того чи іншого святого.
Відомі подібні описи як у Житіях святих, так і окремі. Проте твір прп. Нес -
тора суттєво відрізняється від більшості  з них своєю точністю та логікою
(він не поступається перед археологічними звітами нашого часу). 

Наразі, приведений у Касіянівській II редакції текст суттєво відрізня-
ється від авторського, причому зазнав переробки набагато більшої, ніж інші
твори Патерика. Причина цього незрозуміла. Втім, можливо, що численні
вставки належать не Касіяну, а взяті ним із свого літописного чи агіогра-
фічного (збірник, присвя чений прп. Феодосію Печерському) джерела. Адже
автор редакції 1462 р. не вельми схильний “розбавляти” текст Патерика ви-
сокодумними судженнями. 

У друкованому Патерику опис перенесення мощей святого увійшов до
складу його Житія.

Публікується за: [Жиленко В.І.] Патерик Києво-Печерський. – К., 1998. –
С. 66-69.

I Прип. XXIX, 2.
IІ Тут і далі існує суттєва різниця в описі відкриття мощей преподобного між прп. Нестором і Касіянівською II

редакцією: у першій зазначено, що пошуки відбувалися таємно, і про те знали лише декілька чоловік братії. I
лише пізніше було повідомлено всім іншим. У Касіяна це – навіть не монастирське, а загальнодержавне діяння.

“З похвалами [святкують] пам’яті преподоб-
них”, – каже премудрий СоломонI. Звичай бо є
в Божественні свята урочисті духовно радіти
Бого іменитим людям, за сказаним премудрим
Соломоном: “Праведник, якщо і помре – живий
буде, і душа праведних у руці Божій”. Прослав-
ляє бо Господь тих, хто славить Його, як же і
цього воістину блаженного доблесного мужа,
високого житієм, дивовижного в добродійст -
вах, великого в чудотворіннях, блаженного
Феодосія, благоволив Бог явити, угодника
свого, що і воістину сотворив Бог через 18 літ
по преставленні преподобного. 

Року 6599 (1091) зібралося безліч іноків пре-
чистої Печерської лаври разом із наставником
їхнім ігуменом – єдиновірну раду сотворили,
аби перенести мощі преподобного Феодосія.
Тому належить виголошувати нам: “Воістину
блаженні єсте, отці! Добра рада ваша! О, бого-
обраний лику! О, постничий великий соборе!
О, пречесний полче! О, благе зібрання, що Бога
Отця пісенне пророцтво збулося на вас, ска-
зане: “Це так добре і так красно, коли бути бра-
тії разом”. Воістину, добра рада ваша, отці ве-

лемовні, труби слів нарад ваших: істинного
свого пастиря бажаючи [поряд мати], аби не
було тут промовлено: “Втрачено батька й учи-
теля”. I всі, як єдиними вустами, сказали: “Візь-
мемо чесні мощі любимого отця нашого Фео-
досія! Не добре бо [ні] нам не мати пастиря, ні
пастирю не належить од Бога доручених овець
лишати, аби дикий звір, прийшовши, не розіг-
нав стадо Христових словесних овець. Але хай
прийде пастир до своєї кошари і духовною цев-
ницею божественно возтрубить, аби пастир-
ський голос одігнав звіра мисленого напад. I
хранителя життя нашого й янголи-хранителі
призовуть”. I всі одноголосно один до одного
казали: “Добре нам, братіє, завжди перед очима
нашими раку отця нашого Феодосія мати, і на-
лежне поклоніння завжди йому приносити, як
істинному батькові і навчителю. Не добре бо є
преподобному отцю нашому Феодосію перебу-
вати поза монастирем і церквою своєю, ос-
кільки заснував її і чорно ризців зібрав”. I, по-
радившись, негайно по веліли влаштувати місце
на покладення мощам святого, і раку кам’яну
поставили”IІ. 



Приспіло бо свято пречесне Успіння Святої
Владичиці Богородиці, і за три дні до свята
Божої Матері повелів ігумен [Iоанн] до печери
іти, аби назна менувати, де знаходяться мощі
свя того отця нашого Феодосія. За благим зво-
ленням [святого] я, грішний Нестор, сподобився
був бути першим самовид цем святих його
мощей, за повелінням ігуменовим. А тому прав-
диво вам оповім [про те], не від інших бо чув,
але сам був цього зачинатель. Прийшов бо ігу-
мен і каже мені: “Ходімо, чадо, в печеру до пре-
подобного отця нашого Феодосія”. I прийшли
до печери, [і] ніхто про те не знав. Роздивив-
шись же, куди розкопувати, визначивши місце,
де копати, поза входомI. Тоді каже до мене ігу-
мен: “Не кажи [про це] нікому з братії. Тільки
візьми [з собою] кого хочеш, аби тобі поміг. I
крім нього, та не дізнається жоден із братії, доки
мощі святого не винесемо з печери”. 

Я ж приготував цього дня рогалієII, яким
копати. I пізнього вечора у вівторок взяв із со -
бою двох братівIІІ, чудових у добродійствах,
з-поміж інших же [про те] не знав ніхто. I як
прийшли до печери, псалми і молитви відспі-
вавши з поклонами, взялися до діла. Почав ко-
пати і, потрудившись немало, дав [рогаліє]
другому братові. I копали до півночі, і не могли
знайти мощі святого. Почали вельми жури-
тися, і плакати, подумавши, що святий не во-
лить себе явити. Проте в цей час інше спало

мені на думку – що не в той бік
копаємо. Я ж взяв рогаліє [і]
почав старанно копати. Мних,
який був зі мною, стояв перед
печерою і, коли почув било цер-
ковне до заутрені, – гукнув мені:
“Брате [Несторе]! Вдарили в
церковне било!” Я ж [у той час]
прокопав над мощами святого. I
[як] той сказав мені про уда-
рення в било, я до нього відпо-
вів: “Прокопав, брате!” 

Коли ж прокопав над мощами
святого – негайно охопив мене
сильний жах, і почав звати: “За-
ради преподобного Феодосія,

Господи, помилуй мене!” 
У цей час сиділи без сну два мнихи в монас-

тирі: чекали, доки ігумен, вта ївшись із кимось,
перенесе мощі преподобного таємно. I диви-
лися пильно на печеру. Коли ж ударили в цер-
ковне било до заутрені, побачили три стовпи,
немов дуги світлі, що, постоявши, перейшли на
верх церкви Пречистої [Богородиці], де покла-
дений був преподобний Феодосій. 

I це бачили всі монахи, які до заутрені йшли,
також і багато благочесних у місті. Було бо їм
перед тим сповіщено про перенесення мощей
святого. I кажуть: “Це переносять чесні мощі
преподобного Феодосія із печери”. 

Ранком, на світанку, рознеслась про те чутка
всім містом, і безліч людей прийшли зі свіч-
ками і фіміамом. 

Досточудесний же іменитий Стефан, про
якого вище сказано в Житії блаженного, [і]
який був по ньому ігуменом, [а] потім, після
того, як пішов із монастиря, побудував на Клові
свій монастир, і по тому, Благословенням
Божим, був єпископом города Володимира, і в
той час був у своєму монастирі, – бачив уночі
через поле зорю велику над печерою; поду-
мавши, [що] переносять мощі святого Феодо-
сія, було бо йому [про те] звіщено напередодні,
пожалів дуже, що без нього переносять мощі
святого, [і], сівши на коня, швидко поскакав до
печери, взявши з собою Климента, якого поста-

I Прп. Нестор прокопав ліворуч від входу.
II Про цей інструмент див. на с. 238.
IІІ Звичайно вважається, що це були прп. Марко Печерник та його учень. На таку думку наводить те, що пе-

ренесення мощей прп. Феодосія описано в Житії першого на означення часу його життя. Див.: Шахматов А.А.
Повесть временных лет. Том 1 // Летопись занятий археографической комиссии за 1916 год. – Пгр., 1917. –
Вып. 29. – С. XXVI.
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Пошуки мощей прп. Феодосія. 
Мініатюра із Радзивілівського літопису. Кінець XV ст.
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вив ігуменом на своє місце. I, їдучи, бачили
зорю велику. Проте наблизилися до печери – і
не побачили нічого, і зрозуміли, що янгольське
світло то було. I коли прийшли до дверей пе-
чери, ми сиділи біля мощей святого. Я ж, коли
прокопав, послав до ігумена, кажучи: “Прийди,
отче, аби винесли мощі преподобного”. I прий-
шов ігумен із двома братами. 

I коли розкопали сильніше і заглянули – по-
бачили його мощі, що лежали [там] святоліпно,
але суглоби його цілі були й нетлінні, волосся
ж на голові присохло було до голови його, об-
личчя ж преподобного – світле, очі закриті і
вуста доброглаголиві стулено. I, поклавши на
ноші святі та чесні його мощі, винесли з печери. 

Наступного дня, [за] зволенням Божим, зіб-
ралися єпископи всі докупи і прийшли до пе-
чери. Й імена їхні такі: Єфрем Переяславський,
Стефан Володимирський, Iоанн Чернігівський,
Марин Юріївський, Антоній Пороський139 й ігу-
мени усіх монастирів із безліччю чорноризців
прийшли, і люди благовірні. I взяли пречесні
мощі свято го Феодосія з печери, з безліччю сві-
чок та фіміа мом, як про те вище сказано. Вий-
шов із міста народ назустріч святому, свічі в
руках тримаючи. I перенесли його до Бого -
зданної та Пречистої Церк ви. I зраділа навіть

Пречиста Церква [Печерська], отримавши
[назад] свого служителя. I світло свічок у церкві
було яскравіше од сонячного. Доторкалися [до
святині] святителі, цілуючи мощі святого, при-
падали ієреї, з любов’ю цілуючи. Приходили з
народом іноки, котрі доторкалися до шматочків
одягу святого, пісні духовні до Бога зводячи,
вдячні хвали святому приносячи. I так покладе-
ний був у своїй церкві Божої Матері на правому
боці, місяця серпня в 14 день, у четвер, о пер-
шій годині дня. I святкували світло того дня.

Літа 6616 (1108) Феоктист – ігумен [Печер-
ський]I став наставляти благовірного великого
князя Святополка з молінням, аби поминали
ім’я святого і преподобного отця нашого Фео-
досія, ігу мена Печерського, в Синодику. Бог
[бо] так зво лив. Святополк же, знаючи про
житіє його, зрадівши, обіцяв [так] зробити. I
почав Святополк оповідати всім [про] житіє
преподобного Феодосія. 

Що і сотворив митрополит – повелів впи-
сати [святого] до Синодика. Митрополит же
повелів [також] усім єпископам вписати ім’я
святого Феодосія до Синодика. Всі ж єпископи
з радістю вписали ім’я святого препо добного
отця нашого Феодосія і поминають його на всіх
соборах і донині...
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I Феоктист – ігумен (архімандрит ?) Печерський до 1112 р. Час обрання його настоятелем точно невідомий.
Вперше зустрічається в літописі під цим же 1108 р. При ньому також було закінчено будівництво першої
кам’яної трапезної Печерського монастиря, фундаменти якої були знайдені і вивчені на Соборній площі Верх -
ньої лаври у 1984–1986 рр. Див.: Шахматов А.А. Повесть временных лет. Том 1 // Летопись занятий археогра-
фической комиссии за 1916 год. – Пгр., 1917. – Вып. 29. – С. 330-331.

Оповідь з “Київського синопсиса” про розорення Лаври 1240 р.
Цей та наступний розділ потрапили до тексту Синопсиса з печерського

літописного джерела. Про це свідчать приписки на полях цього розділу: “Яко
о том под робну въ древнихъ лћтописехъ рускыхъ обрћтается”, та нижче в
наступному розділі “От рус лћтопис”. Походження статей підтверджено
також “Тератур гімою”, де коротко переказано зміст обох оповідань, при-
чому на полях стоїть приписка: “Wiele lat pustovala Cerkiew Pieczrska. Nestora
czytay” (“Багато літ була порожньою церква Печерська: Нестора чи тай”)140.
Вірогідно, це повідомлення може свідчити про те, що інформація про погра-
бування Лаври, яка первісно існувала у “Несторі”, потім потрапила до інших
літописних зведень, відомих автору Синопсиса. Відомий даний текст також
у пізньому українському Хронодграфі.

Цитата за: Жиленко І.В. Синопсис Київський // Лаврський альманах. – К.,
2002. – С. 78-79.

Того ж року злочестивий Батий, розо-
ривши преславний град Київ, прийшов із по-

ганами своїми й до святої обителі Печерської,
де безліч народу були в облозі й мужньо
проти того ворога Хреста Господнього заради
святості місця стояло. 

Про розорення прекрасної святої великої
чудотворної Лаври Печерської київської
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I Насправді Велика Церква не постраждала так сильно. Київський дослідник П. Лашкарьов, оглянувши зовнішні
стіни храму після зняття з них в кінці XIX ст. штукатурки, зазначав: “Від початкової будови цієї церкви виявилися
збереженими дві вівтарні апсиди, головна – середня і сусідня із нею, північна; в апсиді ж південній від давньої кладки
зберігся тільки один ріг, що примикає до головної апсиди, і що при поступовому від фундаменту підйомі, ледь досягає
висоти нижньої частини середнього вікна в цій апсиді. Збереглася аж до теперішнього даху західна стіна церкви. Збе-
реженою повністю, із барабаном і куполом, виявилася і церква Св. Іоанна Предтечі... Інші ж барабани й куполи на
Великій Церкві, не виключаючи й головного, виявилися всі кладки пізнішої”. Див.: Лашкарев П. Остатки древних
зданий Киево-Печерской лавры. – К., 1883. – С. 3-4. Інший дослідник того часу В. Ніколаєв, який під час ремонту
мав нагоду оглянути стіни Великої Церкви зсередини, підтвердив цей висновок, зазначивши, що “стіни і пілони вия-
вилися давніми, крім західної стіни, вітрила ж і купол головний складені хоча і з давньої цегли, але кладка і розчин
не давні і тільки в північно-західному парусі виявилась частина давньої кладки площею не більше одного квадратного
аршина, у якому зберігся голосник”. Див.: Николаев В.Н. Стены внутри Великой церкви Киево-Печерской лавры по
снятии с них штукатурки // Труды XI археологического съезда в Киеве 1899 года. – М., 1902. – Т. 2. – С. 125-126. Н.В. Хо -
лостенко, якому випала скорботна робота по розчистці руїн храму, обстеживши завали зі східного його боку, також
зазначав, що “обстеженням завалів решток біля центральної апсиди встановлено, що її кладка в основному від-
носиться до XI ст.” Див.: Холостенко Н.В. Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры // Совет -
ская археология. – 1955. – Т. 23. – С. 62, 346. Крім того, в описі Великої Церкви архідияконом Антіохійського па-
тріарха Макарія Павлом знаходимо опис збереженого мозаїчного вівтарного зображення: “...зображена Владичиця,
котра, стоячи, благословляє, з платом біля пояса, а нижче неї – Господь, оточений архієреями, – мозаїкою з золотом,
як у св. Софії в церкві Віфлеєма”. Див.: Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Украину в середине
XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. – К., 1997. – С. 69. Отже, як бачимо, дані
“Синопсиса” виявилися невірними. Можна припустити, що літописне зведення, використане його автором та ав-
тором “Тератургіми” А. Кальнофойським, містило текст, в якому з невідомої причини була переплутана доля Пе-
черського монастиря з описом взяття Верхнього Києва, як відомо, пов’язаного із сплюндруванням Десятинної церк -
ви. Взагалі ж дана інформація пов’язана у печерській історіографічній традиції з легендою (також невірною) про її
тривале запустіння перед поновленням на кошти князя Симеона Олельковича († 1471).

IІ Тут у тексті “Синопсиса” явний пропуск. Можливо, його автору не вдалося прочитати ім’я архімандрита
Києво-Печерського того часу в своєму літописному протографі. З певною вірогідністю можемо припустити, що
спочатку тут стояло ім’я Агапіта.

Але через гріхи не змогли християни відби-
тися та вціліти: бо нечестиві варвари “ов-
нами” чи таранами стіни кам’яні монастир-
ські розбивши й до фундаментів розламавши,
і до підмурків сплюндрувавши, до святої оби-
телі уві йшли, людей всякого чину посікли, а
інших полонили; і саму до Небес подібну церк -
ву Пресвятої Богородиці Печерську осквер-
нили, від усіх прикрас оголили, і хрест з глави
церковної золо токований знявши, верх до по-
ловини церкви по вікна за велінням прокля-
того Батия зруйнували. Також і верх вівтаря
великого по перси ікони Пресвятої Богоро-
диці розбили й весь монастир з усіма прикра-
сами та кам’я ними стінами до підмурків
зруйнували та розметалиI, як про те докладно

в давніх літописах руських знаходимо. Звід-
тоді прикрашена Божою славою Діви [Бого-
родиці] обитель свята Печерська до свого
первісного буття й краси давньої не може по-
вернутися: бо нинішня забудова дуже відріз-
няється від початкової. Тих же, що полюбили
благоліпність храму Богородиці – одних
смерть своєю посікла косою, інших – меч на-
шестя іноплемінного поїв, іншим перепоною
[життю] стали міжусобні війни…  

Про благовіст у святій обителі печерській
перед церковною службою – 

звідки він почався
Коли від злочестивого Батия до кінця була

розорена свята обитель Печерська і до Небес по-
дібна церква Успіння Пречистої Богородиці про-
тягом багатьох літ перебувала в запустінні. Але
в деякому приділі, що вцілів від поган, Божест -
венна служба таємно через страх [перед невір-
ними] здійснювалась. Чорноризці ж по лісах та
печерах поневірялися під керівництвом...IІ, аж до
відновлення церкви й монастиря [там] перебу-
вали, й до зібрання на Службу Божу до церкви
приходили. Для того встановили [бити] в один
малий дзвін, названий Благовістом, і не часто в
нього вдаряти, але повільно, аби той благовіст
краще чули, і з далеких та підземних місць
могли сходитися до церковної служби.
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Сторінки з Синопсиса 1674 р.
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Софійський другий літопис
I.

Перекладено з: Софийская вторая
летопись // Полное собрание русских
летописей. – СПб., 1853. – Т. 6. – С. 234.

“Князь же великий послав до Менгірея до
Кримського, звелів воювати королівську
землю; Менгірей же з силою своєю взяв Київ,
взяв і повів у полон людей, і держателя Київ-
ського повів із собою разом із жоною і дітьми,
і багато іншого зла вчинив. Печерську церкву
і монастир пограбував, а інші втекли до пе-
чери і задихнулися. А начиння церковне Софії
великої – золотий потир та дискос – прислав
до великого князя [Московського]”.

II.
Перекладено з: Софийская вторая

летопись… – Т. 6. – С. 235.

“Взятий був Київ царем Кримським Менгі-
реєм, Асменрієвим сином, за гріхи наші: запа-
лив град з двох сторін і люди потопилися, а інші
вибігли і тих татари полонили, а інші всі згоріли
в граді. А пана Івана Ходкова [помилка, на-
справді – Хоткевича – І.Ж.], котрий вибіг із
града, [рятуючись] від вогню, татари полонили
з дружиною та дітьми із собою повели, і архі-
мандрита Печерського. Це ж все було у ве-
ресні”. 

Вологодсько-Пермський літопис

Перекладено з: Вологодско-Перм -
ская летопись // Пол ное собрание рус-
ских летописей. – М.;Л., 1959. – Т. 26. –
С. 274-275.

Про взяття града Києва царем Кримським.
Року 6991. За  гріхи наші не пощадивши образу
Свого і Святих Таїн, попустив Бог безбожному
царю Менглі Гірею, Аги Гіреєву сину з вели-
кими силами зібратись і піти на Литовську
землю до славного града Києва. В граді ж тоді
був намісником і воєводою Іван Хоткевич.
Прийшла до нього звістка за 4 дні, що цар іде з
Перекопа на Київ. Той же облогою обліг
[місто], і збіглися у град численні люди; і з мо-

настиря з Печерського пішов ігумен із усіма
старцями у град, і казну Пречистої і начиння
священне також у град переніс. І прийшов цар
під град у день Семена літопровидця, в першу
годину дня, спорядив полки і приступив до
міста, і обступив град навколо, і через Божий
гнів, ні мало не побившись, місто запалив, і по-
горіли люди всі і казна. І небагатьох, які з града
вибігли, і тих полонили, а посад спалили і
ближні села. По дальнім же воїнів розпустив
[Гірей] і геть пішов у свою Орду.

Додаткова інформація 
з Печерського Пом’яника XV ст.

Ця інформація взята з передмови
до Печерського монастирського По -
м’яника, заведеного після трагедії.
С. Голубєв датує період функціону-
вання пам’ятки 1483–1526 рр.141 Він
був знайдений у кінці XIX ст. в одній із
лаврських ризниць142. Нині рукопис
зберігається у Відділі стародрукова-
ної та рідкісної книги Національної іс-
торичної бібліотеки України. Проте
за останні сто років написи, і особ-
ливо приписки кіновар’ю на полях ру-
копису сильно потускніли, тому для
цитування використовуємо видання,
здійснене С. Голубєвим. 

“Ми ж постараємося впорядкувати По м’я -
ник сей Пресвятої Богородиці і преподобних і
богоносних отців наших Антонія і Феодосія
Печерських. І почав вписувати імена в сю
книгу: преосвященних архієпископів і благо-
вірних великих князів, і благочестивих кня-
гинь, і щонайчесніших священноіноків, і бла-
говірних іноків, і всіх благовірних християн,
котрі перше вписані були до попереднього по-
минальника. Та відомо буде, що попередній
запис згорів під час захоплення Києва безбож-
ним царем Менгіреєм, і [який] з поганими ага-
рянами тоді і цю Божественну церкву спусто-
шили, і всі святі книги та ікони попалили. Ми
ж, по днях декількох, від їхнього поганства, і
знову почали імена писати, які пам’ятав, що
первісно написані були”. 

Літописні повідомлення про татарський напад 1482 р.
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…Бо спершу жили вони в печері, і стільки
скорботи та печалі прийняли через тісноту
місця цього, що про те лише Богу відомо, а
людськими вустами оповісти неможливо. До
того ж, їли вони один хліб чорний та воду. В су-
боту лиш та неділю сочевицю пробували. Часто
ж і на ті дні не було сочевиці, і [тоді] варили
одне зерно і так їли. Ще ж і працювали своїми
руками: взуття плели чи шапки, чи іншим ру-
коділлям займались. І понісши до міста, прода-
вали, а за те жито купували і ділили між собою,
щоб кожен уночі частку свою змолов для ви-
пічки хліба. А по тому, відслуживши вранішню
службу, далі займались рукоділлям. Інші ж у го-
роді копались, вирощуючи овочі, доки не на-
стане час Божественного славослов’я, коли,
зійшовшись усі до церкви, співали часи і, святу
службу відслуживши та поївши трохи хліба,
далі за діло своє брались. І так щоденно труди-
лись у любові Божій. Отець же наш Феодосій
смиренням та послухом усіх переважав, праце-

любством та подвижництвом, і справами
[своїми], бо мав тіло могутнє та міцне, і з задо-
воленням усім слугував, воду носячи та дрова
з лісу на своїх плечах; проводячи усі ночі в мо-
литвах невсипущих. І тоді ж, коли братія спо-
чивала, блаженний, узявши приготовлене жито
та кожного частку змоловши, ставив на своє
місце. А іноді, як було багато гедзів та комарів,
серед ночі сідав [на горі] над печерою, і, роз-
дягшись до пояса, сидів і пряв вовну для пле-
тіння, співаючи Давидів Псалтир. Все його тіло
вкривалося безліччю мух і комарів, що їли тіло
його й пили його кров. Отець же наш не ру-
хався з місця, доки не наставав ранок, і раніше
од інших бував у церкві. І ставши на місці
своєму, здійснював Божественне славослов’я,
не ворухнувшись і не помисливши ні про що
інше. І виходив із церкви пізніше од усіх. І тому
всі дуже любили його і як за батька мали, і
дуже дивувались його смиренню та покірли-
вості.

АГIОГРАФIЧНI ДЖЕРЕЛА 

Фрагмент Житія прп. Феодосія Печерського, 
в якому описаний перший печерний монастир 

на території сучасних Дальніх печер
Переклад з: Успенский сборник XII–XIII вв. – М., 1977. – С. 86, 87. 

З Оповіді Симона, єпископа Володимирського i Суздальського, 
про святих чорноризців Печерських: 

чому належить мати щирість та любов до 
преподобних Антонія i Феодосія, отців Печерських

Ця оповідь, судячи з посилань св. Симона, записана ним зі слів людей, які
чули про те від очевидців, а також одного безпосереднього учасника подій. 

Публікується за: [Жиленко І.В.] Патерик Києво-Печерський. – К., 1998. –
С. 90-91.

Був муж один досконалий у всякому добро-
дійстві, на ім’я Онисифор, пресвітер саном. I
прозорливості дару сподобився від Бога, аби ба-
чити у кожній людині гріх. Багато діянь його опо-
відають, але тут одне оповім. Був у того блажен-
ного Онисифора син духовний, чорноризець
один, брат по любові [Христовій], який не іс-
тинно наслідував життя того святого: пісником
облудно вважався і за любителя чистоти себе ви-
давав, таємно ж їв і пив, і нечисто жив. [I] так
проводив літа свої. Це ж втаїлося від духовного
того мужа, і ніхто з братії того не взнав. Одного

ж дня, здоровим бувши, раптово помер. I не міг
жоден до тіла його наблизитися через сморід,
який ішов від нього. Охопив же всіх страх, і лед -
ве його винесли [із келії], і не могли відспівати
через сморід. Поклали його окремо і, ставши від-
далік, спів звичайний здійснили. Деякі ж, затис-
нувши ніздрі свої [та] внісши його до печери,
поклали [там]. I настільки засмердівся, що і без-
словесні тікали від тої печери. Часто ж і крик
чувся [звідти] гіркий, ніби хтось мучив того. 

I явився святий Антоній пресвітеру Ониси-
фору, грізно кажучи: “Чому таке сотворив єси? 
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Такого поганого і нечистого, і беззаконного, і мно-
гогрішного тут поклав, якого ще ніколи не клали,
аж осквернив святе місце сіє”. Збудившись від
видіння [Онисифор] укляк на колінах, молячись
Богу, [і] кажучи: “Госпо ди, для чого приховав од
мене справи людини цієї?” I прийшов янгол,
мовлячи йому: “На показ усім, хто грішить і не
кається було це, аби, побачивши, покаялися”. I
це сказавши, невидимим став. Тоді пресвітер, пі-
шовши, звістив про все ігумена ПименаI. 

I знову наступної ночі теж побачив: “Викинь
його, – каже [Антоній], – швидко геть на по-
живу псам, не достойний бо перебувати тут”.
Пресвітер же знову до молитви повернувся, і
був до нього голос: “Якщо хочеш – допоможи
йому!”

Порадившись із ігуменом, [вирішила бра-
тія], аби неволею привели когось, винесли того

геть і кинули у воду. Волею бо ніхто не міг [і]
наблизитися до гори, де була печера. 

Знову ж явився їм святий Антоній, кажучи:
“Змилуємося над душею брата цього, оскільки
не можу порушити обітниці своєї, якою вам
обіцяв, що всякий, покладений тут, помилува-
ний буде, якщо і грішним є. Отці [ж], котрі є зі
мною в печері, не гірші од [тих], котрі до За-
кону і по Законі вгодили Богу. Молився бо я
Господу Богу моєму і Пречистій Його Матері,
аби жоден із цього монастиря засуджений не
був до мук. Господь же каже мені, як чув я
голос Його: “Я є [Той], Хто говорив Аврааму:
заради двадцяти праведників не погублю града
цього, – то наскільки [швидше] ж задля тебе і
тих, які є з тобою, помилую і спасу грішника:
якщо тут помре – у спокої буде”. Це почувши
від святого, Онисифор все бачене й чуте звіс-
тив ігумену і всій братії, з-поміж якої я знайшов
одного, який оповів мені цю річ про тих пер-
ших чорноризців. Пимен же ігумен, дуже спан-
теличеним бувши з приводу страшної цієї
справи, зі сльозами молив Бога про спасіння
душі братової. I було йому явлення певне від
Бога, і так [було] сказано: “Оскільки тут чимало
грішних покладено було, [і] всі прощені були за-
ради святих печерників, котрі вгодили Мені, то
й цього окаянного душу помилував [Я] заради
Антонія і Феодосія, рабів Моїх, і заради моли-
тов святих чорноризців, які [є] з ними. I це зна-
менням буде: сморід бо зміниться на пахощі”. 

I це все почувши, виповнився ігумен радістю,
скликав усю братію, оповів їм видіння й пішов
із ними до печери побачити того [брата]. I по-
чули всі пахощі від тіла його, поганого ж смо-
роду та криків не було чути. Всі, насолодившись
пахощами, прославили Бога і святих угодників
його Антонія і Феодосія за спасіння братове. 

I тому я, грішний єпископ Симон, тужу і пе-
чалюсь, і плачу, аби також покладеним бути в
божест венній тій землі і малу радість прийняти
мені, [незважаючи] на численні мої гріхи, за-
ради молитов святих отців. 

Про Ісуса Христа, Господа нашого, Йому ж
слава нині [і повсякчас, і на віки вічні. Амінь]. 

Список Касіянівської ІІ редакції. 
Фонди Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

I Iгумен Пимен обіймав цю посаду з 1132 по 1141 р.

c Документи до історії святих лаврських печер d
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Звідсіля бо початок покладу оповіді про пре-
подобного Марка Печерника. Жив бо цей свя-
тий Марко у печері, і при ньому перенесений
був святий отець наш Феодосій з печери до
Святої й Великої Церкви [Печерської]I. Цей же
преподобний Марко чимало ходів у печері
своїми руками викопав, на своїх плечах землю
виносячи, і дні та ночі трудився на справу
Божу. Викопав же і багато місць для поховання
братії, і нічого за це не брав, але коли хто сам
що давав йому – жебракам роздавав. 

Одного разу копав, за [своїм] звичаєм, і вто-
мившись, знеміг – залишив місце вузьким та
нерозширеним. Прилучилося ж того дня одному
братові хворому до Бога одійти, і не було іншого
місця [для поховання], крім того, вузького. При-
несений же був мертвий до печери і ледве його
поклали через тісноту. Лаяла братія Марка, ос-
кільки не могли мертвого приготувати, ні масла
на нього возлити, бо місце було вузьке. Печерник
же, смиренно всім кланяючись, говорив: “Ви-
бачте мене, отці, через неміч не закінчив”. Вони
ж ще більше докоряли, дозолюючи йому. [Тоді]
Марко каже мертвому: “Оскільки вузьке є місце
се, сам, брате, окропися та, взявши масло, вилий
на себе”. Мертвий простяг руку, трохи зігнувся,
взявши масло, полив себе хрестоподібно: на
груди й на обличчя; посудину ж віддав. Сам же
перед усіма приготувався [і], лігши, [знову]
помер. I коли це чудо сталося – пройняв від того
всіх страх і трепет! 

По тому інший брат, багато хворівши,
помер. Котрийсь із друзів, його губкою об-
терши, пішов до печери, бажаючи бачити
місце, де має поховати тіло брата, і запитав
[про те] блаженного цього. Відповів йому пре-
подобний Марко: “Брате, іди, скажи братові:
“Почекай до ранку, доки викопаю тобі місце, і
тоді одійдеш у спокій іншого життя”. Брат же,
котрий прийшов, каже йому: “Отче Марку, я і
губкою обтер тіло його мертве, кому мені
велиш говорити?!” Марко ж знову каже: “Це
місце, як бачиш, не закінчене. Велю тобі, аби

пішов і сказав померлому: “Брате! Говорить
тобі грішний Марко: перебудь цей день [на
світі сьому], доки приготую тобі місце на по-
кладення і пришлю по тебе”. Брат же, котрий
приходив, послухав преподобного, [і] пішов до
монастиря, і знайшов усю братію, [яка вже] на-
лежний спів над ним відправляла. I ставши
біля мертвого, каже: “Брате! Говорить тобі
Марко, що нема готового місця для тебе. Але
зачекай ще до ранку”. I здивувалися всі словам
його. Коли ж сказав те брат перед свідками –
негайно відкрив очі мертвий, і душа його по-
вернулась в нього, і пробув день той і всю ніч,
відкриті маючи очі, але нічого нікому не гово-
рячи. Назавтра ж брат той, котрий приходив ра-
ніше, пішов до печери, бажаючи побачити, чи
готове місце. Каже до нього блаженний: “Піди
й кажи померлому: “Говорить тобі Марко:
лишай життя це тимчасове і переходь до віч-
ного, бо є ось місце, вготоване тобі на при-
йняття тіла твого. Віддай же Богу дух твій, тіло
ж твоє зі святими отцями покладене буде тут, у
печері”. Прийшов же брат, все те розповів ожи-
лому, і той негайно закрив очі свої і віддав
дух – перед усіма, котрі прийшли відвідати
його. I з честю був покладений у вищеназва-
ному місці в печері. I цьому чуду всі дивува-
лися: як [за] словом блаженного ожив мертвий,
і потім [за] повелінням [його] приставився. 

Також інших двоє братів було в тому ж ве-
ликому монастирі Печерському, поєднаних з
молодості любов’ю сердечною: єдину думку
мали й єдину волю до Бога. Ці попросили бла-
женного Марка, аби їм влаштував місце
спільне, аби тут обидва покладені були, коли
Господь повелить. Пройшло чимало часу, і
Феофіл, старший брат, відлучився [кудись із
монастиря] у справах, молодший же розхво-
рівся і пішов до життя [вічного] спокою. I по-
кладений був на вготованому місці. Через де-
кілька днів повернувся Феофіл [і], дізнавшись
про брата, жалів за ним вельми і, узявши з
собою кількох [братів], прийшов до печери, ба-

Фрагмент Оповіді про преподобного Марка Печерника,
веління якого мертві слухали

О.О. Шахматов відносив оповідь про прп. Марка до авторської редакції
“Повісті минулих літ”143. Проте, можливо, частина приведеної Полікарпом
інформації походить з монастирських переказів.

I Насправді йшлося про п’ятдесят праведників. Порівн.: “Господь же сказав: “Коли знайду в Содомі, в місті
п’ятдесят праведників, помилую все місто заради них” (Бут. XVIII, 26).
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Як же, – за сказаним, – нестяжання – мати
всього благого, так само й корінь та матір
всього поганого – сріблолюбство. Як же каже
Лест вичникI: “Той, хто любить збирати майно,
такий заради голки до смерті трудиться, а той,
котрий не любить майна, той Господа возлю-
бить і заповіді Його збереже. Такий збирати
майна не буде, але розтратить благоліпно, всім
злиденним подаючи, як же Господь каже в
Євангелії: “Людина, якщо не відречеться
усього сущого, – не може бути Моїм учнем”II.
Послідовником цих слів був Федір: облишив бо
[все] мирське та багатство роздав жебракам. I
став мнихом, і добре підвизався на добродійст -
во. За повелінням ігуменовим жив у печері,
котра називається Варязькою, і в тій багато літ
жив у воздержанні. 

I йому приніс враг остуження [духа] й пе-
чаль немалу через майно, роздане [колись]
жебракам. Оглядаючи довгі літа [прожиті в
монастирі], й [відчуваючи] знемогу плоті
своєї, незадоволений він був монастирським
харчем. Спокусу бо ту враг йому приніс, він
же не помислив про себе, не пом’янув сказа-

ного Господом: “Не турбуйтеся про ранок: що
їмо, чи що п’ємо, чи у що одягнемося. По-
гляньте ж краще на птахів небесних, бо ні
сіють, ні жнуть, а Отець наш Небесний харчує
їх”IIІ. Не раз бентежив його враг, у відчай ба-
жаючи привести заради бідності [і] колиш-
нього багатства, відданого убогим. I багато
днів про те думав, потьмарений врагом задля
нестатків, і своїм друзям скорботу свою ясно
оповідаючи. 

Один же з-поміж найдосконаліших, на ім’я
Василій, того ж монастиря мних, каже йому:
“Брате Федоре, молю тебе, не погуби воз-
дання свого. Якщо майна хочеш – все, що
маю, дам тобі, лишень ти кажи перед Богом:
“Все, що роздав – твоя буде милостиня”, і ти
не печалитимешся, взявши майно своє
[назад]. Але гляди, чи потерпить це Господь?”
Те почувши, Федір дуже злякався гніву Бо-
жого. Чув бо від того [про] покуту, яка здійс-
нилась у Константиновому граді заради пока-
яння, з приводу золота, що в милостиню
роздане [було]: як [винний], упавши посеред
церкви, помер, усе втративши – золотом бо
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жаючи бачити померлого, де і на якому місці
покладений був. Побачивши, що того покла-
дено на вищому місці [вготованому для стар-
шого брата], гнівався і нарікав багато на
Марка, говорячи: “Чому поклав його [тут]?
Адже я старший од нього є. Ти ж поклав його
на моєму місці”. Печерник же, муж смирен-
ний, поклонив ся йому і каже: “Пробач мені,
брате, согрішив перед тобою”. I це прорікши,
говорить померлому: “Брате, встань, дай
місце непомерлому брату, сам же ляж на ниж-
ньому місці”. I тут негайно, [за] словом пре-

подобного, перед очима усіх присутніх устав
мертвий і ліг на нижньому місці. I всі бачили
чудо страшне й жаху сповнене. Тоді ж брат,
котрий нарікав і сварився на блаженного
через покладення брата, припав до ніг Мар-
кових, говорячи йому: “Отче Марку! Согрі-
шив [я], посунувши брата з місця! Молю тебе,
повели йому, аби знов ліг на своє місце”. Бла-
женний же каже йому: “Господь забрав во-
рожнечу між нами. Це сотворилося через на-
рікання твоє, аби не мав увік ворожості до
мене.

Фрагмент Слова про святих преподобних отців Федора і Василія
Основа Слова – літописна оповідь про убивство святих Федора і Василія

Мсти славом Святополковичем, яка була наведена в авторській редакції “Повісті
минулих літ”, мабуть, під 1097 р. (див. с. 74, прим. 1). Оповіді про змелене борош -
но і перенесені колоди, напевне, фольклорного походження. Iнформація про Ва-
рязьку печеру походить із Житія прп. Антонія Печерського. Проте до основної
канви оповіді ця інформація відношення не має, оскільки останнє було написане
за декілька років до смерті преподобномучеників.

I Порівн. у “Лестивиці”: “Той, хто зневажив майно – звільниться від словооправдань і перекорів; любитель же 
набутку за голку ладен боротися до смерті” (71, с. 141).

II “...кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути Моїм учнем” (Лк. XIV, 33).
III “Гляньте на птиць небесних: не сіють, не жнуть, не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує! Хіба

ви від них не вартіші?” (Мт. VI, 26).

c Документи до історії святих лаврських печер d



життя погубивI. Це до серця прийнявши,
Федір плакався за своїм гріхом і блажив
брата, який звільнив його від такої недуги
[духовної]. Про таких бо каже Господь:
“Якщо хто виведе з недостойного до достоїн-
ства – немов вуста Мої є”II. I звідтоді постала
велика любов між ними. 

Цей же Федір, який належно дотримувався
Заповідей Господніх і угодне Йому робив, був
великою печаллю для диявола, що не зумів
його спокусити багатством. I знову озброю -
ється противний [Богу], й іншу біду на поги-
бель тому виставляє. Василій бо відправлений
був ігуменом [з монастиря] на деяку виправу, і
враг отримав належний час для своєї зломуд-
рості, перебравши подобу того брата. I входить
до печерника, попередні корисні [слова] про-
мовляючи: “Федоре, як ти нині поживаєш? Чи
відстала від тебе рать бісівська, чи ще підступи
творить любов’ю до майна, нагадуючи про роз-
даний маєток?” Не зрозумів Федір, що то біс є,
думаючи, що брат йому це говорить. I відповів
йому блаженний: “Твоїми, отче, молитвами,
нині добре мені є. Тобою утверджений бувши,
не дослухаюсь до бісівських думок. I нині, коли
щось велиш – із радістю сотворю і слухатимусь
тебе, оскільки велику користь набув [для] душі
твоїми настановами”. Біс же, облудний брат,
набув сміливості – оскільки [Федір] не по -
м’янув Господа Бога. I каже йому біс: “Іншу по-
раду даю тобі, якою спокій отримаєш, і не-

вдовзі воздаяння набудеш. [Чув бо від інших,
що є у цій печері скарб варязький – незліченна
безліч золота й срібла, в землі захована з давніх
давен. I ніхто його не здобув і донині. I якщо
його попросиш у Бога]III – дасть тобі золота і
срібла безліч. I не давай же входити до себе ні-
кому, ні сам не виходь із печери своєї”. Печер-
ник же обіцяв [так зробити]. Тоді пішов від
нього біс. I невидимо думки насилав йому про
скарб, щоб сподвигнути його на молитву – про-
сити у Бога золота, аби, якщо отримає – як ми-
лостиню роздав. I ось побачив [Федір] уві сні
біса, світлого і прикрашеного, немов янгола,
що показував йому скарб у печері. I бачив це
Федір багато разів. Минуло чимало днів, [доки]
прийшов на вказане місце і, почавши копати,
знайшов скарб – золота й срібла безліч, і посу-
дини безцінні. I в той час знову приходить біс
в образі брата і мовить печернику: “Де є скарб,
даний тобі? Той бо, що явився тобі, сказав мені:
безліч золота й срібла дано тобі по твоїй мо-
литві”. Федір же не хотів йому показати скарбу.
Біс бо це явно печернику говорив, таємно ж
йому думки вкладав, аби, взявши золото, пішов
у іншу землю. I говорить: “Брате Федоре, чи не
казав тобі: невдовзі воздаяння отримаєш, Той
бо відповів: “Якщо хто залишить дім чи ма-
єтки, чи майно для Мене – у стократ отримає, і
життя вічне успадкує”IV. I ось у руках твоїх ба-
гатство – роби з ним усе, що хочеш”. Печерник
же каже: “Заради того просив у Бога [це], аби,
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I Прп. Василій нагадав прп. Федору добре відомий кожному грамотному ченцеві епізод із “Прологу” – збірки
коротких оповідань та Житій святих, яка була однією із головних книг для читання в монастирях. У “Пролозі”,
куди він потрапив із хроніки Георгія Кедріна, цей сюжет датований 19 січням. Нижче ми наводимо його з не-
значним скороченням. Див.: Абрамович Д.И. Изследование о Киево-Печерском патерике, как историко-литера-
турном па мятнике. – СПб., 1902. – С. 181: Того ж дня слово про того, хто вря тувався від хвороби заради милос-
тині, і по тому розкаявшись, помер.

Якийсь чоловік у Константинополі граді розхворівся, і смерті злякавшись, старцям дав тридцять літрів золота.
I заради тої милостині уздоровився. I навчений дияволом, почав тужити за золотом, розкаявшись у милостині,
яку був сотворив. I оповів це близькому багатому другу. Той же говорить йому: “Ніяким чином, чоловіче, не
прийми ради цієї поганої: тоді прогніваєш Бога, що воскресив тебе за ради милостині, і смерть жорстоку наведе
на тебе, і помреш без покаяння”. Цей же не слухав, але ще дужче в гніві віддалявся [від Бога – ?]. I каже йому
друг: “Якщо моїх слів не слухаєш, і їх заради Спасіння свого не приймаєш [до серця], я дам тобі іншу пораду”.
Той же каже: “Яку? I що [порадиш]?” Iстинний же милостивець відповідає: “Піди зі мною до церкви й скажи:
“Не я, Господи, є тим, хто сотво рив милостиню, але цього є [вона]. I я дам тобі тридцять літрів золота”. Той же
обіцяв так сотворити. I до церкви прийшовши, [і] сказавши те, золото в руки отримав. I, виходячи з дверей
церков них, упав мертвим. I всіх присутніх обійняли страх та трепет, і Праведному Судді Богу молитву воздали.
Клирошанин же сказав власникові золота того взяти своє [майно]. Цей же відмовився від нього, кажучи: “Навіть
не подумаю прийняти те, що віддав Господу Богу, і Тому належить, і у вищих скарбницях записане є. Tож не
можу цього мати за своє майно...” I всі, хто чув, користь отримали [від почутого], і дали старцям тридцять літрів
золота померлого. Див.: Пролог. Книга первая. Месяцы септемврій – февруарій. – СПб., 1895. – Л. 328-328об.

II Єрем. XV, 19. 
III Поставлена в квадратні дужки фраза є лише в одному списку XVI ст. Див.: Абрамович Д.I. Києво-Печер-

ський патерик. Вступ, текст, примітки. – К., 1930. – С. XXIII. Проте значно краще передає зміст сказаного бісом,
ніж більшість інших, де натомість знаходимо текст: “Токмо ты проси у Него, и дасть ти...”

IV Мт. XIX, 29.

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D



якщо мені дасть, те все в милостиню роздав.
Тому й дарований мені [скарб]”. Супостат же
говорить йому: “Брате Федоре, гляди, аби знову
враг не стужив тебе через роздавання, як було
раніше. Але дано це тобі замість розданого
тобою убогим. Велю тобі, аби, взявши це,
пішов у іншу землю й там набув маєтків, яких
бажаєш. Можеш бо й там спастися і звільни-
тися від бісівських підступів. I по своєму від-
шесті [від світу цього] маєш дати [те майно]
кому захочеш, і задля цього поминання тобі
буде”. Федір же йому каже: “То чи не погано
[вчиню], коли, залишивши світ і все, що в
ньому, і пообіцявши Богу тут життя своє закін-
чити – в печері цій, а нині втікачем стану і ми-
рянином? Якщо ти хочеш, аби в монастирі
жив – все, що скажеш, те сотворю”. Біс же, а
облудний брат, каже: “Приховати не зможеш
скарбу – дізнаються якось і забране буде [те все
у тебе]. Але прийми мою пораду, яку тобі даю.
Якби це не було бажано Богу, то не дарував би
тобі [того], і мені про те [не] звістив”. Тоді пе-
черник, повіривши [бісові] як братові, [став] го-
тувати свою втечу з печери, припасши воза та
скриню, в яку скарби збере, аби піти куди за-
хоче, за повелінням бісівським, [який хотів]
вчинити йому зло своїми підступами, щоб від-
лучити від Бога і святого місця – від Дому Пре-
чистої [Богородиці] й преподобних отців
наших Антонія і Феодосія. Бог же, не бажаючи
загибелі жодному з цього святого місця, і того
спас молитвами святих своїх. 

У той час повернувся Василій, який перше
порятував печерника од думок поганих, із до-
ручення ігуменового. Прийшов він до печери,
бажаючи бачити брата, який жив у ній, і каже
до нього: “Федоре-брате, як у Бозі живеш
нині?” Здивувався Федір запитанню, мовле-
ному так, ніби довгий час не бачилися, і гово-
рить йому: “Вчора і повсякдень завше був [ти]
зі мною і повчав мене. А оце йду [звідсіля], як
ти велиш мені”. Василій же мовить: “Кажи
мені, Федоре, що маєш на увазі, говорячи:
“Вчора і повсякдень завше був зі мною і повчав
мене?” Чи не бісівська мара то є? I не потаї від
мене, Бога ради”. Федір же з гнівом каже йому:
“Що ти мене спокушаєш, і для чого бентежиш
душу мою, одного разу так мені говорячи, іноді
ж – інакше. I котрому слову вірити?” I так про-
гнав [брата] від себе, сказавши йому слова жор-

стокі. Василій же, все це вислухавши, пішов до
монастиря. 

Біс же знову в образі Василевому прийшов
до нього і каже йому: “Погубив тебе, брате,
окаянний розум. Не пам’ятаю зла твого, котре
від тебе цієї ночі прийняв. Але ось, піди
швидко [звідсіля] цієї ночі, взявши набуте”. I
це сказавши, біс відійшов від нього. 

Коли ж настав день, знову прийшов Василій
до нього, взявши з собою декого з-поміж стар-
ців. [I] каже печернику: “Цих привів як свідків,
що три місяці минули [відтоді], як із тобою не
бачився, і [лишень] третій день перебуваю в
монастирі. Ти ж кажеш: “Учора і повсякдень”.
Це є якесь бісівське дійство. Але тому, котрий
приходить [в образі моєму], не давай розмов-
ляти з тобою, доки молитву не сотворить, і по
тому зрозумієш, що бісом є”. Сотворив же мо-
литву запретительну, святих по кликавши на до-
помогу, і пішов до своєї келії, утвердивши пе-
черника. Біс же з того часу не смів явитися
печернику, і зрозумів Федір спокусу дияволь -
ську. I звідтоді всякого, хто приходив до нього,
спочатку помолитися змушував, і лише по
цьому розмовляв із ним. 

I з того часу укріпився на врагів, і розумів
хитрощі їхні, і Господь звільнив його від уяв-
них звірів, і не був рабом їхнім, як це стається
з багатьма, хто перебуває в пустелі чи в пече-
рах, чи в затворах, живучи відлюдно. Великої
підтримки потребують, аби не загинути від
бісів, як і цього хотіли погубити, але вибавив
його Господь. Знайдений же скарб, викопавши
яму глибоку і туди поклавши, засипав так, що з
того часу і донині ніхто не знає, де заховане є...

...Федір же і Василій домовились богоугодно
між собою, аби ніколи думок своїх не таїти
один від одного, але від них звільнитися і об-
судити, за Божою радою. Василій до печери пе-
реселився. 

[За якийсь час] Федір, задля старості [заду-
мав] із печери піти, бажаючи келію собі поста-
вити на старому дворі ...I

I знову борець [з людиною] – диявол – воз-
двиг нещастя на преподобних. Знайшов одного
з-поміж княжих радників, лютого та жорсто-
кого, лихого норовом і справою, і всією негід-
ністю [своєю]. Приходить до того боярина біс
в образі Василевому, оскільки знайомий був
йому Василій, [і] говорить боярину таке:
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I Мається на увазі територія Дальніх печер, яку називали “Старим” або “Ветхим” монастирем.

c Документи до історії святих лаврських печер d
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“Федір, – каже, – який був у печері до мене,
знайшов скарб – золота і срібла безліч, і посуд
безцінний. I з усім тим хотів тікати до іншої
землі. Я ж утримав його, і він нині юродствує:
бісам велить молоти і з берега дерево носити
на гору – і виходить по його. I скарб береже до
часу, аби, від мене втаївшись, із ним піти, куди
захоче. Ви ж нічого [того] не знайдете”. I боя-
рин, те почувши від біса, і думаючи, що Васи-
лієм є, привів його до князя Мстислава Свято-
полковича. Біс же те розповів князеві і каже:
“Швидко його схопіть і скарб відберіть. Коли
ж не дасть – то ранами загрожуйте йому і му-
ками. Коли ж і [по тому] не дасть – піддайте
його тортурам великим. Коли ж і тоді не
дасть – мене покличте, і я викрию його перед
усіма вами, і місце покажу, де заховано скарб”.
I цю подавши їм злу пораду, біс пішов з очей
їхніх.

Вранці ж князь, як на лови чи на якогось
воїна сильного, сам їхав з багатьма воїнами і,
захопивши блаженного Федора, привів його в
дім свій. I спершу ласкаво запитав його: “Отче,
повідай мені, чи знайшов скарб? Поділю його, –
каже – з тобою, і будеш батьком батькові моєму
й мені”. Був бо Святополк у Турові. Федір же
каже: “Так, знайшов, і нині є захований у пе-
чері”. Князь же запитує: “Чи багато, отче, [там]
золота й срібла, і посуду, і ким, як чував, те за-
ховане було?” Федір же каже: “В Житії святого
Антонія оповідається, [що] варязькою покла-
жею є, оскільки посуд латинський. I тому Ва-
рязькою печера зветься й донині. Золота ж і
срібла [там] безліч”. Князь же запитує: “Чому
не віддаси [його] мені, сину своєму? Собі ж
візьми, скільки хочеш”. Федір же відповідав:
“Я з того, що велиш мені взяти, не потребую
нічого. Не потрібно мені це, бо я – вільний від
цього. Не пам’ятаю [де скарб], а то все вам по-
відав [би], оскільки ви раби його, я ж – вільний
від цього”. I тоді князь гнівно наказав слугам:
“Цього мниха, що не захотів милості моєї, велю
закувати по руках і ногах, і три дні не давати
[йому] хліба й води”. 

I знову питає [святого]: “Скажи, [де] скарб!”
Федір же мовить: “Не відаю, де заховав його”.
Князь же повелів його мучити так жорстоко, аж

і власяниця змокріла від крові. I по цьому по-
велів його в диму великому повісити, і
прив’язати його вверх ногами, і вогонь роз-
вести. Тоді багато хто дивувався терпінню
мужа: як у росі, в полум’ї перебував, але навіть
власяниці його вогонь не торкнувся. I дехто з
присутніх там оповів про Федорові чудеса. I
вжахнувшись, князь запитує ченця: “Чому
губиш себе і не віддаси скарбу, який нам нале-
жить?” Федір же каже: “Воістину тобі кажу:
молитвою брата мого Василія тоді врятований
був, коли знайшов [його], і нині відняв Господь
пам’ять сріблолюбства у мене, і не пам’ятаю,
де заховав його”. Князь же швидко послав у пе-
черу по святого Василія. Той же не хотів іти, і
примусом привели його з печери. Князь же
каже йому: “Все, що повелів мені сотворити
цьому злодієві – сотворив. Тебе ж хочу замість
батька мати”. Василій же запитує: “Що ти по-
велів сотворити?” Князь же мовить: “Що ти
мені повідав про скарб? Цей же не розповів, [де
він], і мучив [я] його”. I відповів Василій: “Піз-
нав [я] підступи злого біса, що спокусив тебе, і
на мене набрехав та на цього преподобного.
Мене бо ніхто не бачив, аби я виходив із печери
своєї [протягом] 15 літ”. Та усі присутні ка-
жуть: “При нас казав [те] князеві”. Василій же
каже: “Всіх вас біс спокусив, і я не бачив ні
князя, ні вас”. I розгнівався князь, і повелів
бити його немилосердно. I не стерпівши ви-
криттів та буйний бувши від вина, розлютив-
шись, схопив стрілу й поранив Василія. I коли
стрелив у нього, Василій же вирвав стрілу з
тіла свого й кинув її князеві. I каже: “Цією стрі-
лою сам вражений будеш”. Що й сталося, за
пророцтвом його. 

I повелів князь нарізно ув’язнити їх, аби
ранком мучити тяжко. I тієї ночі обоє померли
в Господі. Дізнавшись про це, братія [Печер-
ська] прийшла, взяла тіла мучеників та похо-
вала їх із честю в печері Варязькій. Де підви-
залися, там і покладені були в закривавлених
власяницяхI. I донині тіла [їхні] цілі є: чого не
торкнувся вогонь – як зотліти може?! 

Невдовзі ж сам Мстислав застрелений був
у Володимирі на заборолах, за пророцтвом Ва-
силієвим, б’ючись із Давидом IгоревичемII.

I На початку XVII ст. мощі свмчч. Федора і Василія лежали вже у Ближніх печерах. Час перенесення мощей
невідомий. 

II Ця оповідь під тверджується у “Повісті минулих літ”: Мстислав Святополкович справді був убитий стрілою
під час оборони міста. Під 1099 р. у Лаврентіївському літописі знаходимо такий текст: “Пішов Святополк на
Давида до Володимира [-Волинського], прогнав Давида в Ляхи. Того ж літа побиті угри біля Перемишля. Того ж
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I тоді, впізнавши стрілу свою, якою застрелив
Василія, каже: “Це помираю нині через препо-
добних Василія і Федора!” 

Та збудеться сказане Господом: “Кожен, хто
піднімає меч – від меча помре”I, оскільки, без-

законно вбивши, і сам беззаконно вбитий був.
Ці ж мученицький вінець отримали у Христі
Iсусі Господі нашому, Йому ж слава з Отцем і
зі Святим Духом нині і повсякчас [і навіки-
віків. Амінь.]

літа убитий Мстислав, син Святополчий у Володимирі, місяця червня в 12 день”. Зв’язок між смертю Мсти-
cлава та убив ством святих тут не відзначено. Зате в Густинському літописі під 1097 р. читаємо: “...Святополк же
посадив у Володимирі сина свого Мсти слава, який недавно замучив за скарб Василія і Федора... Давид же Iгоревич
обступив град, і часто штурмуючи, хотів його взяти, але боронилися вельми з міста. У тій же битві застрелений був
Мстислав Святополкович стрілою під серце на заборолах, де і помер, за пророцтвом прмч. Василія Печерського,
якого разом із Федором за скарб убив був цей Мстислав...” Див.: Густинская летопись // Полное собрание рус ских
летописей. – СПб., 1843. – Т. 2. – С. 284. Очевидно, приблизно так, але набагато ширше була описана ця подія і в ав-
торському тексті прп. Нестора. 

О.О. Шахматов вважав, що в авторській редакції “Повісті” весь цей сюжет був віднесений до 1099 р. (за да-
туванням смерті Мстислава у Лаврентіївському літописі). Але ми не маємо незаперечної підстави відносити
обидві оповіді до статті одного року. 

У рукописній редакції Патерика Йосифа Тризни наведено ще один варіант датування описаних у Житії подій:
мучеництва святих Василія і Федора – 1093 р. та смерті Мстислава – 6608 (1110). Див.: Абрамович Д.И. Изсле-
дование о Киево-Печерском патерике, как историко-литературном па мятнике. – СПб., 1902. – С. 105. Дата
“1093 р.” – неправильна, адже в тексті ми маємо вказівку на те, що описані в Житії трагічні події відносяться
до 1096 р. Датування Йосифа Тризни може походити від того, що під 1093 р. у літописі оповідається про те, як
Святополк Iзяславич посів київський стіл. 

На нашу думку, смерть прпп. Василія і Федора треба датувати згідно з Густинським літописом, оскільки піз-
ніше, коли в. кн. Святополк, завдяки прп. Прохору Лободнику проникся надзвичайним пієтетом до Печерської
обителі, такі дії його сина вже навряд чи могли бути можливі. Смерть же убивці маємо віднести до дати, запро-
понованої О. Шахматовим – 1099 р.

I Мт. XXVI, 52.
II Мт. XXV, 29.

III Пс. VI, 6.

Фрагмент Слова про преподобного 
i багатостраждального отця Пимена

О.О. Шахматов відносив джерельну базу цієї оповіді до авторської ре-
дакції “Повісті минулих літ”144.

Цитата за: [Жиленко І.В.] Патерик Києво-Печерський. – К., 1998. – С. 167-168.

...Того ж дня, якого хотів приставитись, оду-
жав преподобний Пимен, і обійшов усі келії, і
всім кланявся до землі, пробачення просячи,
оповідаючи [про] відхід свій од життя цього.
Говорив [хворим] братіям: “Друзі і брати мої,
вставши, проведіть мене”. [I] негайно, за сло-
вом його, відступила від них хвороба, і, уздо-
ровившись, пішли з ним. Сам же, увійшовши
до церкви, причастився Животворними Хрис-
товими Таїнами і, взявши ложе [своє], поніс до
печери, в якій [через хворобу] ніколи не бував,
і ніколи не бачив її від народження свого. I за -
йшовши, поклонився святому Антонію, і місце
показав, де хотів бути покладений. 

“Тут, – каже, – два брати покладені цього
року. I того брата, якого без схими покладено,
[розкопуючи], в схимі знайдете. Хотів бо не раз
постригтися, але зневажений був братією через
бідність, [що] їм зарахується, як гріх. Цей же

справи показав належні [чернечому] образу, і
заради того дарував йому Господь схиму [по
смерті]: хто бо має справи добрі – дасться йому,
від того ж, який не має [їх], і навіть думає, що
має – відніметься од нього. Тому ж, хто має –
скрізь дано будеII. 

[Щодо] другого брата, котрого в схимі покла-
дено – взята [вона] у нього, оскільки за життя не
хотів її, але, помираючи, каже: “Коли побачите,
що відходжу – пострижіть мене”. I тому забрана
від нього благодать. Не зрозумів бо сказаного:
“Не мерт ві восхвалять Тебе, Господи, але ми,
живі, благословимо Господа”; “У пеклі бо, – ска-
зано, – хто усвідомлює себе?”III. Таким бо по-
стриження в схиму нічого не допомагає, і та
справа добра від муки не звільнить. 

Третій же тут від давніх літ покладений. Того
схима нетлінна є, і зберігається йому на викриття
і на засудження, бо недостойні образу [чернець-

c Документи до історії святих лаврських печер d
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кого] справи робив: в ліні та гріхах життя своє
проводив, не відаючи сказаного: “Кому дано ба-
гато – багато з нього і спитають”I. Якщо цього
Антонієва і Феодосієва молитва не упередить,
підданий буде цей Суду”. 

I це промовивши, каже до братії: “Ось при -
йшли ті, хто мене постриг, взяти мене ба-
жаючи”. I це сказавши, ліг і помер у Господі.
Його ж з великою честю в печері поклали. 

Розкопавши ж назване вище місце, знайшли,
за словом блаженного, трьох чорноризців: од-
ного всього зотлілого, куколь же один цілий
був. Двох же мнихів новопомерлих [відкопали],
[і] котрий був у схимі покладений, з того схима

знята була і на другого вдягнена – непостриже-
ного. Чимало дивувалися [всі] невимовному
Суду Божому, і говорили: “Ти, Господи, воз-
даси кожному по справах його”. 

Звідсіль, братіє, думається мені, зрозуміли:
якщо в хворобі [хто] пострижеться з вірою, [і]
просить у Бога життя, аби в чернецтві попра-
цювати на Нього, Господь же, який владний
над життям і смертю, якщо цього відведе, то
в 11 годину з тими, що прийшли рівним пра-
ведним сотворить йогоII. А той, хто говорить
так: “Якщо побачите мене, як помираю – тоді
пострижете мене” – цього суєтна віра і по-
стриг.

I Лк. XII, 48.
II Порівн.: притчу про робітників у винограднику (Мт. XX, 1-16).

Фрагмент Оповіді про преподобного Ісаакія Печерського

Цю оповідь взято з літописної статті (в нині існуючому тексті “Повісті
минулих літ” датована 1074 р.), присвяченої першим печерським подвижни-
кам. Текст відрізняється від літописного лише введенням спеціального
вступу, розширенням закінчення та деякими суто редакційними змінами. 

Цитата за: [Жиленко І.В.] Патерик Києво-Печерський. – К., 1998. – С. 169-172.

Як у вогні загартову-
ється золото – [так і] люди
[достойні] прийняття [до
Царства Небесного ста-
ють] у печі смирення.
Якщо до Господа в пустелі
спокусник приступити не
посоромився, то наскільки
ж хоче спокусити людину,
як це сталося з цим бла-
женним. Сей преподобний
отець наш Iсаакій у мир-
ському житії був купець,
родом торопчанин. Він, за-
думавши стати монахом,
роздав майно своє бідним
та монастирям, [і] прийшов до Великого Ан-
тонія в печеру, молячи його, аби стати мни-
хом. I прийняв його Антоній, і наклав на
нього монашеський образ, і нарік ім’я йому –
Iсаакій, мирське бо ім’я його було Чернь. Сей
же Iсаакій вдав себе у житіє кріпке і одягся у
власяницю, і повелів купити собі козла та
здерти з нього шкіру, і одягнув поверх влася-
ниці, і засохла навколо нього шкіра сира. I за-

творився в одній з вулиць печери, в келії
малій – близько чотирьох ліктів. I тут молився
Богу зі сльозами. Їжа ж його була – проскура
єдина, і то через день, і води в міру пив. При-
носив же [їх] йому Великий Антоній і подавав
йому через віконце, [таке], щоб лише рука по-
містилася, і так він брав харч. I так жив сім
літ, на світло не виходячи, ні на ребрах ле-
жачи, але, сидячи, трохи куняв...

Чудеса прп. Ісаакія. Мініатюра із Радзивілівського літопису. Кінець XV ст.
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...Пробувши ж у іншій печері шістнадцять
літ, закінчив у ній житіє своє тимчасове, і до
безкінечного перейшов, місяця липня в 10
день, в літо від Сотворіння світу 6581, від Різ-
два Христового 1073, від народження свого у
віці 90, у княжіння Свято слава Ярославича,
князя Київського, в царство ж Романа Діогена,
царя Грецького.

Чесні ж цього преподобного першоначаль-
ника мощі в тій печері під великим монасти-
рем, в якій і помер, покладені є.

Але як сам преподобний віддалявся в житті
своєму від очей людських, молячись Богу та-
ємно в самотині, так і мощам своїм такий дар
випросив, аби віддалені були від очей люд-

ських. Належить бо Рóссійському нашому за-
конодавцю рівного дару сподобитися з Ізраїль-
ським. Не могли колись на Мойсея ще за життя
дивитися, в світлі сяйва сильного, коли приніс
Закон Ізраїлеві з гори Синайської. Також не
могли і преподобного отця нашо го Антонія,
який ще жив у печері, бачити в світлі справ
добрих, коли приніс закон землі Рóссійській з
гори Афонської. Сокровенними є від погляду
мощі приставленого Мойсея, Ізраїльського за-
конодавця. Тому заповітні є від погляду і мощі
преподобного отця нашого Антонія, Рóссій -
ського законодавця. Їх же бачити нам до сьо-
годні Бог, дивовижний во святих Своїх, заборо-
няє чудо творно. Численні бо, хто насмілився
розкопати місце, де покладене чесне тіло пре-
подобного отця нашого Антонія, появою вогню
покарані були, і своїми тілами постраждали не-
мало, доки ж покаялися в своїм намірі. Проте,
хоча і віддалені від нашого зору мощі препо-
добного отця нашого Антонія, але допомогою –
завжди з нами, і близькі до всіх, хто закликає
його. Бо неоскудимі чудеса творять, допома-
гаючи всім, хто з вірою приходить до чесного
гробу преподобного. Найбільше ж від усього –
пітьму бісівську від людей відгонять, немов іс-
тинне сяйво, що в пітьмі темного гробу сві-
титься, [і] який пітьма бісівська ніколи не охо-
пить, але завше від блиску його щезає. 

II.
Звідки ж, братіє, дізнаємося про чесні мощі

святого отця нашого Антонія, до гробу його
приходячи? Від знамення вогню, який колись
від гробу його вийшов, що такою виявимо ана-
логією. Пише святий Афанасій про святого Ан-
тонія Великого: таку мав благодать від Бога, що
обличчя його подібне до сонця світилося, і
коли довелося один час бути йому між великою
кількістю братії, що навіддалік стояли, ні за
чим так не пізнавали святого Антонія, як за
світлосяйністю обличчя його. І мав таку ж бла-
годать і нині має преподобний отець наш Ан-
тоній Печерський, як рівний у подвигах препо-
добному отцю Антонію Великому. Сам бо
Господь явився йому, засвідчуючи [це], гово-
рячи: “Антонію, набув єси благодаті переді
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Оповідь про мощі прп. Антонія Печерського 
з Житія святого, поміщеного в друкованому Патерику 1661 р.

Публікується за: Патерик или отечник Печерский, содержащ Жития святых
преподобных отцов наших просиявших в пещерах... – К., 1661. – Передмова до
читача. – Б.н.с.

Патерик Печерський. Титул.
1661 р.
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Мною”, як пишеться в Житії його. Тому ж, хоча
й мощей його святих нині бачити не можна,
проте по світлості вогню, який колись вийшов
від гробу його, знаємо, що це наш преподобний
отець Антоній. Це знамення між такою без-

ліччю незліченних преподобних, нам від Житія
святого далеко віддаленим являє, там були сок-
ровенні чесні мощі святого Антонія, як же го-
ворити йому з Псаломником: “Це – покій мій з
віку у вік”I.

I Пс. СXXXI, 14.

Оповідь про святу Іуліанію Ольшанську 
з “Житій святих” святителя Димитрія Туптала

Ця оповідь, власне, належить до печерських, і введена до деяких видань
Патерика XIX і XX ст. Базується на печерській усній традиції XVII ст. Зараз
незрозуміло, чи лежало в основі тексту свт. Димитрія якесь писемне дже-
рело, чи це були якісь розрізнені записи та перекази, вперше зібрані воєдино
святим. Втім схиляємося, швидше, до другого. На це мало б вказувати існу-
вання одного з описаних ним чудес у “Тератургімі”, яке, найвірогідніше, і було
джерелом для свт. Димитрія.

6 липня
У дні блаженної пам’яті архімандрита Пе-

черської лаври Єлисея Плетенецького преста-
вилася у Богоспасенному граді Києві якась
знатна дівчина, котру мали поховати в святій
Печерській обителі. Могилу копали біля церк -
ви кам’яної Великої Печерської Успіння Пре -
святої Богородиці, перед приділом святого
Іоан на Предтечі, де нині двері до приділу того,
яких раніше не було, а входили до того приділу
зсередини Великої Церкви. Під час копання
знайшли хранимий Богом здавна скарб – чесні
мощі святої Боговгідниці княжни Іуліанії, що
почивали в доброму нетлінні. Була бо біла
тілом і благовидна, немов жива спляча, багато-
цінно прикрашена, шатами шовковими й золо-
тотканими вдягнута, на шиї мала гривні золоті
з численними перлами, й на руках – поручі зо-
лоті та персні коштовні. На голові ж – вінець
дівочий золотий із перлами, серги – також зо-
лоті з перлами великими та камінням коштов-
ним. Лежала ж при стіні церковній головою на
південь, а ногами на північ. Над ракою її покла-
дений був камінь, на якому було вирізьблено
знамено чи герб благочестивих князів Ольшан-
ських. І на самій раці прибита дощечка срібна
позолочена, на якій вирізьблене було те ж
княже знамено з таким написом: “Іуліанія,
княжна Ольшанська, донька князя Георгія Оль-
шанського, приставилась дівою на шістнадця-
тому році від народження”. Весь одяг її вигля-
дав новим, доки ніхто не торкався його. Коли
ж торкнулися – негайно зотлів. 

Потім ті святі мощі, одягнуті в новий одяг
шовковий, покладені були в Церкві святій Ве-
ликій Печерській, у південно-західному кутку,
без шани, без прикрас достойних, як належать
вшанованим святим. Їх же там різні люди огля-
дали, торкалися, скільки хотіли, без віддання
належної честі. Тоді, отже, і пилюкою припали
ті святі мощі, й трохи почорніли. 

По немалім часі, як посідав престол митро-
полії Київської разом із управлінням архіман-
дрією Печерською блаженної пам’яті преосвя-
щенний панотець Петро Могила, явилася йому
в чудесному видінні ця свята Боговгідна
княжна Іуліанія, викриваючи за те, що в такій
зневазі, з маловірством до святині, залишено
було мощі її святі. Тому турботливий той па-
стир негайно велів вмілим і Богобоязненим
чину іноцького дівам виготовити одяг та при-
краси благоліпні для прикрашення тих святих
мощей, і раку спеціальну зробити, в яку при-
вселюдно ті святі мощі благочесно та благо-
чинно попіклувався покласти, і з честю на те
місце, де лежать нині, перенести. Одягся сам у
святительський одяг, і, зізвавши весь Священ-
ний собор, і здійснивши святкові моління й
спів, з подякою Богу й Богородиці та преподоб-
ним отцям Печерським, що додалося до свя-
тині того місця, на похвалу йому, ще й цієї свя-
тої княжни Іуліанії явлення нетлінних чесних і
чудесних мощей. Ті, хто до них приходить із
благословенням та вірою, отримують молит-
вами цієї угодниці Божої, душекорисну допо-
могу на прохання свої.
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Коли хоче хто і про чудо якесь від тих
мощей чудотворних святої угодниці Божої
Іуліанії дізнатися, ось найбільше з усіх здійс-
нених чудес, на щонайдостовірніше увірування
кожному, хто хоче знати, тут подається.

В літо від Різдва Чудес Джерела і всього
благого подателя Христа Спасителя 1616, за
архімандритства вищеназваного Єлисея Пле-
тенецького, при йшов до монастиря Печер-
ського якийсь чоловік, нікому невідомий, кот-
рий (як пізніше про нього дізналися) був
єретиком із проклятого зловірства арієвого, на
ім’я Василій. Той, облудно прикинувшись бла-
говірним і благоговійним, увійшов, роблячи
вигляд, ніби прийшов відвідати святі місця й
поклонитися мощам угодників Божих святих
Печерських, але всередині таїв богохульство
душегубительної єресі арієвої й облудство. І
насмілився нечестивий увійти до святої чудо -
творної Великої Церкви Печерської, і  попро-
сив, обманюючи, ієро диякона Ліверія, котрий
був на той час еклезіархом, аби відкрив йому
раку блаженної княжни Іуліа нії, ніби бажав
ревно поклонитися її нетлінним мощам. І от-
римавши бажане, окаянний почав лицемірно
творити поклоніння чесним мощам, думаючи
про лукаве і чекаючи слушного часу, аби ви-
містити затаєне всередині зло. Коли ж поба-
чив, як еклезіарх задля якоїсь потреби віді -
йшов, негайно богомерзенний єретик –
обманщик і злодій, знову приступив до чесних
мощей святої Іуліанії, і, ніби з великою запо-
падливістю прикладаючись до них, насмілив -
ся украсти персня з перста десниці святої
княжни. І, відступаючи, проклятий “прочанин”
із душогубною своєю здобиччю,  попрямував
безстрашно із церкви з облудним своїм набут-
ком. І коли вийшов із дверей церковних, рап-
том знавіснів і упав на каміння, і загарчав,
немов скажений віл, метаючись та вигинаю-
чись туди-сюди. По тому злочестивий той єре-
тик і святокрадій, праведною Божою відпла-
тою караний, зразу погано стратив душу свою.
Еклезіарх же, вжахнувшись такій події, побіг
і звістив те архімандриту. І негайно прийшов
архімандрит із братією, і дивувалися всі такій
раптовій та страшній смерті, що люто душу
вирвала у людини. І бажаючи дізнатися про
причину раптової тої лютої смерті, наказав
скрізь належно оглянути, чи нема при тому
мертвяку чого церковного, викраденого і по-
цупленого. І коли пошукали – знайшли в пазусі

персня. І запитав архімандрит еклезіарха, з
якого образу було вкрадено того персня. Екле-
зіарх же оглянув і перерахував, і побачив, що
скрізь на всіх іконах усі цілі. По тому спало
йому на думку відкрити раку святої Іуліанії,
оскільки бачив, як той обманщик ревно мо-
лився мощам її чесним. І коли відкрив і огля-
нув – негайно зрозумів, що знятий був дорого-
цінний перстень з пальця правої руки святої
Іуліанії. І звістив про те настоятелеві. Коли це
сталося, прилучилося прийти до [Великої]
Церкви благовірному мужу Варфоломію. Він
пізнав того єретика, що бездушний лежав, і
звістив про ім’я та рід його. По тому архіман-
дрит перстень той, викрадений з мощей святої
Іуліанії, велів для більшої хвали такого чуда,
прикласти до ікони Пресвятої Богородиці
серед інших коштовних освячених речей, а
того святокрадця єретика поховати за монасти-
рем. І говорить до братії: “Дивіться, отці і бра-
тіє, як Бог, що знає серця і внутрішнє, злодійс-
тво, яке було в серці лукавого чоловіка,
викрив, і без покарання не лишив, аби й інші
страх мали. Немає нічого таємного, що не було
б виявлене”. Завдяки такому чуду, що сталося,
звістилося й увірилося всім вірним про свя-
тість і Богоугодність святої тієї діви Іуліанії.
Тому кожному, хто до тих чесних і чудо -
творних мощей приходить, зі страхом і вірою
приступати належить, і поклонятися їм, і бла-
гоговійно прикладатися заради отримання жа-
даного тілесного здоров’я і душевного спа-
сіння.

Про святу Іуліанію Ольшанську не нале-
жить замовчати і свідчення такого достовір-
ного, що сталося по довгім часі: 

В літо від Різдва Христового 1667, місяця
липня в 6 день всечесний отець Феодосій Со-
фонович, ігумен монастиря святого архістра-
тига Михаїла Золотоверхого Київського, спеці-
ально прийшовши в обитель Печерську,
забажав від еклезіарха тогочасного, ієромонаха
Паїсія, аби відкрив йому ковчега святої Іуліанії,
бажаючи мощам її святим поклонитися. Оповів
бо, що ніколи не доводилося поклонятися тим
святим мощам. І “таке, – каже, – видіння мав
недавно у монастирі моєму: по ранковій мо-
литві прийшов я із церкви й трохи задрімав.
Явився [мені] в світлості великій лик числен-
них святих Дів. Одна з-поміж них каже до
мене, викриваючи: “Ось єсмо Іуліанія, мощі
якої лежать у Церк ві Святій Печерській. Чому 

c Документи до історії святих лаврських печер d
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...Просіяли преподобні отці наші житієм
своїм небесним серед піску печерного, як зорі
невгасимі... Та оскільки є деякі з іновірних, котрі
наклепами своїми потьмарити надіються ці наші
добродійні зорі, відкидаючи чи святість [їхню],
чи православ’я, то на богопротивні суперечки
їхні відповідь нашу православну згадати нам тут
належить. Перш за все говорять, що нетлінність
тіл, які лежать у печерах (які є явним прикладом
нетлінності тіл небесних), не є достатнім свід-
ченням святості преподобних отців наших.
Могли бо, – кажуть, – і звичайним чином без вся-
кого чуда не зогнити до сьогодні тіла ті. [А ста-
тись] це [могло] з двох причин: або завдяки
місцю, яке за природою своєю зберігає тіла не-
тлінними, і таким [місцем] є київські печери,
котрі подібні до єгипетських печер, в яких, за
свідченням історії, також містяться тіла нетлінні;
чи завдяки обробітку [тіл] благовоннями, яке збе-
рігає від гнилості. На це відповідаємо так: при-
родним шляхом тоді тіла не гниють, коли внут-
рішня їхня мокрота, що утримує в собі
внутрішнє тепло, буває захищена сухістю зсере-
дини, аби не зотліла; і не розвивається від зов-
нішнього повітряного тепла. Але, коли тепло
внутрішнє облишить мокроту, тоді мокрота, не
маючи внутрішнього захисту, скоро зотліває і ви-
ливається в навколишнє зовнішнє тепло. І так за-
вжди гниття з’являється. Гниття бо, за вченням
мудрих, є ніщо [iнше], як припинення тепла
внутрішнього в мокроті, і розтління тієї ж мок-
роти від тепла зовнішнього. А тому запитуємо
противників: як [вони] думають, чи мають у собі
тіла, що лежать у печерах, внутрішнє природне
тепло... чи не мають? Якщо мають, то живі є, а
не мертві: бо на мокроті й теплі базується внут-
рішнє життя тіла. Якщо ж не мають, то де істина?
Тоді природним шляхом невдовзі по смерті мок-
ро та їхня, не маючи внутрішнього обмеження,

мала б від зовнішнього тепла зо тліти і розлитися,
породити черв’яків, і, наостанок, висохнувши,
залишити [по собі] порохняву і землю, за проре-
ченням Божим на грішника: “Як земля є і в
землю також повернешся”. Але, оскільки це зот-
ління не відбулося, зрозуміло, що надприродним
шляхом, від прореченого на грішника, вибрані є
тіла, що лежать у печерах, оскільки істинно є
святими, а не грішними, і завдяки тому й не пе-
ретворилися на землю, ні зогнили, оскільки мок-
рота їхня замість тепла внутріш нього природ-
ного, за промислом Божим,  надприродним, і
теплом Духа Святого, що живе в них, від будь-
якого зо тління і розлиття збере жені є, і досі на
місці своєму утримані і утаєні чудо творно. До
того ж, коли б печери київські за єством своїм
були місцем, яке зберігає тіла нетлінними, то не
мали б супротивної своїй природі дії, тобто
гниття не творили, бо не може одна причина бути
у протилежних дій: проте печери київські мають
у собі не лише святих тіла нетлінні та негніючі,
а й багато кісток від зогнилих тіл грішних людей,
там колись покладених, що будь-хто бачити
[може]. Така різниця тіл явно походить від житія:
бо від місця б мала бути рівність. Але і єгипет-
ські печери згадувати тут недоречно, бо не є вони
за природою своєю місцем, яке зберігає тіла не-
тлінними. Лише, за свідченням історії, мають у
собі тіла, клеєм жидівським і смолою кедровою
насичені, і бавовною обмотані. І тому впродовж
тривалого часу не гніють, а не заради місця.
Добре бо Арістотель каже: “Що якби і вищим
кола місячного людина була – і там би померла”.
Якщо не від тепла зовнішнього, якби його не
було б, то заради самого єства свого зо гнити б
мусила. А якщо про помазання цих тіл благовон-
нями говориться – запах тих благовонь має ви-
ходити з них: [бо] коли запах припиняється, і
сила благовонна діяти перестає. Проте від тіл, що

ти за нізащо маєш мене і мощі мої? Ось для
того явив тобі Господь видіння це, аби впев-
нився, що і я Господом Богом долучена до свя-
тих дів, котрі вгодили Йому”. І звідтоді шанов-
ний той ігумен, приходячи до святої обителі
Печерської, ніколи не проминув поклонитися

благочесно з великою ревністю, смиренним же
і розчуленим прикладанням, цим святим не-
тлінним мощам святої угодниці Божої Іуліанії.
Її ж святими молитвами хай і ми сподобимося
долученими бути до ликів [тих], котрі вгодили
Господові, хвалимому у святих Своїх. Амінь.

СВІДЧЕННЯ ПРО ЛАВРСЬКІ ПЕЧЕРИ XVII – ПОЧАТКУ XVIII ст.

Дослідження про мощі преподобних Печерських 
з передмови до Патерика 1661 р.
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лежать нетлінно в печерах, ні жодних благовонь
земних запах не чується, хіба [запах] мають від
благодатних пахощів: жодного бо й помазання на
них немає. Але коли б ра ніше й було (чого воіс-
тину не було ніколи!), то вже нині запах його і дія
припинилися [би, і] не могли б до сьогодні пере-
бувати нетлінними. Отже, зрозуміло, що вже
перша наклепів богопротивних пітьма не охо-

пила світла добродійного зірок нашого розуму.
Але нетлінність тіл, що почивають у печерах, є
достатнім свідченням їхньої святості. Оскільки
[це] є надприродним, – [сотворилось] лише зав-
дяки належному їхньому місцю на Небесах, де
тіла не тліють; також і завдяки помазанню Бла-
годаті Христової, Його ж Ім’я – Миро вилите, яке
виливає пахощі живоття в життя...

Феофан ПРОКОПОВИЧ 
“Натурфілософія, або фізика”. Фрагмент

Відомий український письменник і церковний діяч (18 червня 1681 – 19 ве-
ресня 1736). Робота присвячена нетлінності лаврських мощей. 

Публікується за: Прокопович Ф. Філософські твори в трьох томах / За перекл.:
В.Ю. Яніш, М.В.Кошуба, М.Д. Рогович, Я.М. Гайдукович, А.Е. Березницький. –
К., 1980. – Т. 2. – С. 401-436.

Розділ сьомий

Чи можна певній природній причині припи-
сати здатність зберігання святих мощей,
що знаходяться в наших київських гробни-
цях. Разом з цим розглядаються і розпухлі
трупи підданих анафемі

1. Спостерігаючи таку зміну речей і дивую-
чись, що все в світі з необхідністю тече і гине,

ми відкриваємо для себе дивовижні речі. Зреш-
тою, весь світ справедливо міг би бути здиво-
ваним і враженим, побачивши підземний Київ,
гробниці й печери, світліші від самого неба, на
які ми дивимось із захопленням як на щось
більше й славетніше від того, що могла б ство-
рити природа, а саме на тіла наших предків, що
лежать за небезпекою [дії] суперечливої самої
собі природи, вільні від законів руйнування,
цілі й нетлінні. Хоча й багато століть проми-
нуло, вони не зазнали жодного пошкодження,
жодного руйнування.

Це дійсно диво. І хто, я запитую, не лише фі-
лософ, а й той, що намагається досліджувати
зміни речей на основі причин, і той, мало осві-
чений, якщо він не є тупішим від тварини, на-
смілиться пояснити це силами природи? Нам ві-
домо, що навіть дуже міцні мури не можуть
чинити опір часові, що кам’яні брили не можуть
захиститись від руйнування, залізо – від іржі.
Разом з тим, хіба можемо ми стверджувати про
людське тіло, від якого немає нічого більш тлін-
ного, що воно якоюсь природною здатністю так
довго захищало і тепер захищає себе від гниття?

Проте вороги нашої православної церкви,
особливо ті, хто є сліпими і відданими слугами
папи римського, через ненависть не бачать на-
віть видимої речі або радше хоча й дивляться,
не бачать і заперечують, що бачать, а тому
вперто твердять, що та божественна нетлін-
ність не має в собі нічого божественного, а є
суто природною. Щодо цього й буде у нас з
ними суперечка. Я частково наведу їхні докази 

Портрет Феофана (Прокоповича), 
архієпископа Новгородського. 
Невідомий художник. XIХ ст.
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і не тільки ті, що їх прилюдно протиставляють
[нашим], але й ті, що їх могли б протиставити
та розділювати їх на дві групи. Одні з них є фі-
зичними, другі – частково історичними, част -
ково теологічними. Бо хоча диспутувати на
основі історій або святих пророцтв не є завдан-
ням і обов’язком філософа, це можна зробити
побіжно, бо тут сама справа вимагає не зали-
шати чогось, що може хвилювати думку. Па-
ралельно з цим скажемо дещо й про трупи
під даних анафемі, які також повинні бути не-
тлінними й розпухлими.

Розглядаються фізичні аргументи. Які за-
киди висувають або можуть висунути лати-
няни проти нетлінності тіл [наших] свя-
тих у гробницях

1. Передусім необхідно знати те, що всі фі-
зичні аргументи, які або протиставляють, або
можуть про тиставити [нашим], не дають ні-
чого, що могло б показати принаймні якусь ви-
димість певності, вони взагалі нічого й не бе-
руть під захист, але розмірковують на підставі
здатності до дії. Вони твердять, що все відбу-
вається так: ці тіла могли б у такий чи інший
спосіб бути захищеними від гниття, отже, збе-
рігатися не завдяки Божому втручанню. Що ця
аргументація є неправильною, не сумнівається
ніхто, хто з самого початку є в ладах з логікою.
Проте нічого не можна наосліп приписувати
надзвичайній Божій дії, за винятком тих дій,
про які ми твердо переконалися, що їх не
можна зарахувати до звичайних. І тому я що-
найбільше заперечуватиму те, що основа їх по-
лягає в матерії, якщо нам не вдасться дати їм
задовільне пояснення.

2. Отже, першим, що вони закидають, є те,
що цю нетлінність слід приписати природі
місця, а місце київських гробниць має власти-
вість зберігати. З свого боку, підтвердимо цей
аргумент, щоб ніхто не заперечував того, що
таке місце десь може існувати. Йоганн Цан
пише (“Дзеркала світу”, 4 геокосмічне дослід-
ження, розд. 5) з ФорнієроI: “На островах, на-
званих АранII поблизу морського узбережжя Ко-
нахії людські трупи не розкладаються і багато
людей можуть бачити своїх дідів і прадідів. Там
зовсім немає мишей, а завезені з іншого місця,
якщо їх переслідують, стрімголов кидаються у

море й гинуть. Це вказує на те, що природа
місця, тобто землі й повітря, там не схильна до
гниття, бо миші звичайно родяться з гнилизни
й живуть у гнилих місцях”.

На це відповідаю. По-перше, дійсно, необ-
хідно взагалі заперечити те, що існує якесь
місце, яке має здатність до консервування,
особливо трупів, а оповідання про острови
Аран слід віднести до казок. Адже зовсім не
можна пояснити, як за допомогою одного лише
місця може відбутися те, чого ледве можна до-
сягти за допомогою чисельних ліків, а най-
більше діяльністю й старанням людей і то не
навічно. Коли б ми припустили це, треба було
б взагалі сказати, що те місце зберігає трупи
протягом певного часу, і (якщо ми були б щед-
рими) навіть багатьох років, але не протягом
чисельних століть. Бо в противному разі на сьо-
годнішній день не залишилось би жодного
місця не лише для захоронення, але навіть і для
того, щоб трупи знести докупи, тому що всі
місця були б заповнені трупами, й ні ліси, ні
посіви, ні, врешті, самі люди, не мали б місця
[для життя]. Можливо, ти скажеш, що спалю-
ванням усувається така неприємність. Отже,
чому зберігають дідів та прадідів? Можливо, це
дозволено деяким, але не всім. Тому присту-
пимо до вивчення аранських законів. Однак не
затримуймось там, де в тому немає жодної по-
треби, залишмо острови, і на аргумент, що ви-
магає довгого пояснення, відповімо коротко.
Київське місце не має здатності зберігати (кон-
сервувати). Це не потрібно доводити хіба тим,
що живуть на місці. Й самі печери не мають
зберігальної здатності, бо бачимо там декілька
куп кісток, що є, як кажуть, переважно кіс-
тками людей, які загинули після здобуття Києва
татарином Батиєм, загнані страхом у печери й
завалені або придавлені натовпом і задушені.
Навіть тіла деяких святих є розкладеними, бо
Боже провидіння могло мати про них іншу
думку, як про це свідчать принаймні святі ми-
роточиві глави. Про них скажемо пізніше.

3. Крім того, коли б ці тіла зберігало місце,
то винесені на свіже повітря, вони б розклалися.
[Але відбувається] навпаки, їх виносять, а вони
не розкладаються. Відірвані від них малі час-
тинки навіть дарують побожним [прочанам] для

I Форнієро (1598–1652) –  французький вчений, автор багатьох географічних і математичних творів (тут і
далі примітки авторів видання).

II Аран – острів у Середземному морі.
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благочестивого користування. Вони могли б
легше розкладатися через саму сухість, бо малі
слабше, ніж великі піддаються гниттю, як було
відзначено раніше, у вже розв’язаних питаннях.
Нарешті, коли б у печерах й існувала якась збе-
рігальна здатність, вона була б не в змозі збері-
гати протягом семисот років. І сама вона не
могла б досі діяти, коли печери щодня відкриті
й їх відвідує велика кількість народу. Отже, і
цей аргумент не лише не суперечить нам, але й
звинувачує його авторів у великій непродума-
ності й надзвичайному примітивізмі, бо, не зро-
бивши досліду, насмілюються нам це проти -
ставляти. Але я думаю, що дорога до Києва
коротша, ніж до островів Аран або до Єгипту,
бо й там вони бачать у снах місця, які зберіга-
ють, хоча й не мають для цього підстав, як буде
сказано далі. Що ж до їхнього примітивізму, то
він полягає в тому, що, заходячи в печери й ба-
чачи там все, що ми бачимо, вони підозрівають,
що природа місця є іншою, ніж вони спостері-
гають.

4. Другий аргумент. Другим [аргументом] є
те, чого вони, правда, не закидають, але можуть
закидати, він є прямо подібним до поперед-
нього. А саме, в певних місцях постійно існує,
а в певних – трапляється якийсь каменетворний
дух або такий, що викликає це затвердіння тіл
і перетворює їх у каміння. Його на основі [дій]
хімічних елементів пояснює Данієль Сеннерт
(“Про хімічні елементи”, розд. 2, пункт 39 і
далі). Він говорить, що в Британії є печера, в
якій вся вода, що в неї вливається, перетворю-
ється на камінь. А на основі АвентинаI, якого
він цитує там таки, повідомляє, що в 1343 р. від
землетрусу заціпеніло більше ніж п’ятде сят
селян, що загинули під час доїння разом з ко-
ровами й їхні тіла від подуву землі перетвори-
лися в соляні статуї. Там же, на підставі інших
джерел, [він] розповідає, що подібну силу має
південний вітер, що дме в певні пори року в го-
ристих місцях провінції Чілі в Америці. На-
чебто під дією його подуву цілі загони вершни-
ків раптом заціпеніли і перетворились на
кам’яні статуї, ставши на дорозі в тому бойо-
вому порядку, в якому були перед метаморфо-
зою, коли доїхали до того місця. Тому наші су-
перники й насмілюються твердити, що така
каменодійна здатність існує в наших печерах та
що під її дією тіла ченців затверділи й уникли

розкладу. Якщо комусь здається, що цей аргу-
мент має якесь значення, то він боятиметься
ввійти до печер, щоб не перетворитись у ста-
тую. Відповідь: про цей аргумент ми говоримо
майже все те, що ми сказали про попередній.
Бо якщо там вічно живе той камене творний
дух, то питаю, чому не все перетворюється на
камінь? Чому численні хворі й чужинці, бодай
наскільки я знаю, не перетворюються на ка-
мінь? Викликає здивування, чому ця здатність
має місце саме в печерах, а не поза ними, хіба
що це влаштовує хтось з наших отців, коли
хтось помирає, бо не всі ж помирають одно-
часно. І, нарешті, чи вони закам’яніли тоді,
коли копали гробниці, чи їх внесли і поклали
вже мертвими? Якщо прийняти перше, то чому
вони не закам’яніли в різних позах та рухах,
але так, неначе передбачали, що їм те загрожує,
всі розмістились в однаковому положенні. А
якщо погодитись з другим твердженням, то
чому раніше, ще до того лиха, вони не зогнили?
Коли б ти говорив, що те закам’яніння наступає
невдовзі і негайно після смерті кожного, то хоч
ти висловишся досить неправильно, я все ж не
буду з тобою сперечатися. Бо коли б так було,
то ніхто не насмілився б неодмінно припису-
вати те природі, яка не має й не може мати того
призначення, щоб, немов позбавлений розуму,
наглядати за смертю тієї чи іншої людини й
протидіючи гниттю її трупа, випускати каме-
нетворний дух. Тому цю дію необхідно від-
нести до надзвичайної Божої сили, а не до сил
природи. При цьому немає значення, яким
чином Бог зберігає нетлінними ці святі тіла,
або зберігав, бо ми питаємо [не про це], а про
те, чи відбувається це звичайним ходом при-
роди [чи ні]. Однак для чого гаємо час на запе-
речення цих нісенітниць? Кожен скаже, якщо
він сам не є статуєю, що у нас немає камене -
творного духа і він ніде у нас не існує і не ви-
никає (про це відомо [може] божевільним та
цирульникам), а також, що тіла отців не є соля-
ними або кам’яними статуями.

5. Третій [аргумент], який наші супротив-
ники часто й охоче використовують і прилюдно
виголошують, зводиться до того, що тіла отців
не розкладаються тому, що [нібито] є змазани -
ми бальзамом та іншими пахощами. Вони впев-
нені в тому, що їх було забальзамовано з такою
самою або подібною майстерністю, з якою
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стародавні єгиптяни, про що немало пишуть,
бальзамували свої мумії. Як про це ми згодом
скажемо детальніше, труп померлої людини,
майстерно набальзамований оцтом (acetis), ви-
сушений і оброблений, вони наповняли пахо-
щами, і, щільно закривши, закопували в землю.
Кажуть, що ці померлі ще до цього часу справді
зберігаються і їх купує багато хто з лікарів, ви-
готовляючи з них якісь ліки. Всюди їх назива-
ють муміями. Говорять, що тіла київських отців
подібним чином забезпечені від розкладання.
Щоб довести, що таке базікання є цілком без-
змістовним і брехливим, і, що ті, хто до цього
вдається, нічого іншого не мають на думці,
крім майстерності єгиптян, з якою вони дбали
про померлих, звернусь до стародавнього істо-
рика Геродота, який (кн. II) пише про похорони
у єгиптян та про піклування про померлих так:
“Жалоба і похорони їхні бувають такими, що
коли хтось із домашніх помре, то всі жінки
роду обмазують собі голову й обличчя багном,
а потім, залишивши дома померлого, самі, під-
перезані, з відкритими грудьми, а з ними всі
найближчі [родичі] блукають по місту й б’ють
себе. Чоловіки, з другого боку, також з відкри-
тими грудьми, б’ють себе різками. Зробивши
це, несуть, нарешті, померлого для бальзаму-
вання. У них є певні люди, що цим займаються
і при тому дуже вміло. Останні, коли до них
принесено померлого, показують тим, що при-
несли, зразки мерців, намальованих на дереві.
Один з цих зразків, як вони запевняють, є дуже
старанно виготовлений, інший – гірший за
нього і дешевший, третій – найдешевший. Вис-
тавивши їх, розпитують [прибулих], за яким
зразком бажають мати зображення їхнього по-
мерлого. Швидко домовившись про ціну, ті від-
ходять. А ті, що залишились у будинку, дуже
старанно забальзамовують тіло. Передусім
вони через ніс вигнутим гачком витягають
мозок, а його місце заповнюють ароматними
речовинами. Потім дуже гострим ефіопським
каменем розтинають по колу живіт, повністю
видаляють нутрощі, а вичистивши і промивши
[його] пальмовим вином, знову промивають
роздрібленими пахощами. Далі, наповнивши
живіт чистою розтертою міррою й дикою кори-
цею та іншими пахощами, за винятком ладану,
знову його зашивають. Зробивши це, посипа-
ють померлого селітрою протягом 70 днів, бо

довше солити не можна. Після того, як через 70
днів померлого обмили, його всього обгорта-
ють тонким лляним полотном, розрізаним на
полоси, змазуючи їх камеддю, яку єгиптяни
звичайно використовують замість клею. На-
решті, забравши померлого, родичі роблять з
дерева зображення людини, в яке незабаром
вкладають померлого й залишають закритим.

Менш значні люди здійснюють бальзаму-
вання так. Наповнюють шприц маззю, яку до-
бувають з кедра і заповнюють нею утробу по-
кійного, не розтинаючи її і не виймаючи
[нутрощі], а проникаючи в неї через розсічений
задній прохід. Далі протягом стількох же днів,
як було сказано раніше, бальзамують сіллю. В
останній з цих днів з утроби виймають мазь,
яку перед тим ввели. Ця мазь має таку здат-
ність, що одночасно витягає з собою шлунок і
розкладені кишки. А селітра роз’їдає тіло і за-
лишаються від померлого лише шкіра й кістки.
Зробивши це, вони не роблять більше нічого і
в такому вигляді померлого віддають. Третім
видом бальзамування користуються дуже бідні.
Він полягає в тому, що вичищають утробу про-
миванням і протягом 70 днів висушують за до-
помогою солі. Потім віддають померлого для
поховання”. Ось що пише Геродот.

6. Примітивна мудрість породила для єгип-
тян цю незвичайність. Бо [вже] Піфагор вчив
або про метемпсихоз, тобто про переселення
душ, що переходять з одного тіла в інше, як
про це свідчить Овідій (“Метаморфози”, розд. 15
та ін.), або про палінгенесію, тобто про повер-
нення душі до колишнього тіла і неначе друге
народження, як пише граматик СервійI (“Ко-
ментар до кн. III “Енеїди”, текст 6), або гово-
рить (що вірогідніше, ніж перше й друге), що
душа, залишивши тіло, спершу переходить у
птаха, потім з птаха – в рибу, з риби – у вола
і т.д., а після короткого або довгого проміжку
часу знову повертається до людського тіла.
Про це також вчить і Платон. Стоїки висунули
третю гіпотезу, за якою душа існує й не поки-
дає тіла так довго, як довго продовжує існу-
вати тіло. Це саме говорили й єгиптяни, а
стоїки від них запозичили. Як говорить Сервій
у згаданому місці, єгиптяни, досвідчені у фі-
лософії, довше зберігають поховані трупи для
того, щоб душа довше продовжувала існувати,
підпорядковуючись тілу і не переходячи в інші
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I Мавр Сервій Гонорат – римський граматик кінця IV ст., автор коментарів до Вергілія.
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[тіла]. Спалюючи трупи, римляни чинили на-
впаки для того, щоб душа миттю поверталась
у своє лоно, тобто до своєї природи. Те саме,
зауважує Сервій, означає, що “могили оберіга-
ють душу” [вираз], який зустрічаємо як у кни-
гах Вергілія, так і в згаданому місці, тобто
душа немов прив’язується до трупа, щоб не ві-
дірватись від нього. Бо вимагалась не одна
лише нетлінність померлого, але й якесь забо-
бонне поховання з жерт вами, а коли його не
було, то [вважалось, що] душі блукають. І Ха-
ронI не бажав їх везти через СтіксII, як видно у
Вергілія (“Енеїда, кн. VI), де на запитання
Енея, звернене до СивіллиIII, чому ці [душі] не
залишають берегів, а ті – веслують по синю-
вато-сірій воді, Сивілла відповідає:
“Вся ця юрба, яку бачиш, – смутні непохова-

них тіні;
Цей перевізник – Харон, а по хвилях поховані 

їдуть” IV.
Однак [вважалося, що] після принесення

жерт ви згідно з обрядом, що полягав у вили-
ванні молока і крові (бо після з’єднання з
душею, тіло живиться молоком, а постійною
їжею душі є кров), душа повертається до по-
мерлого і сидить біля нього, доки він буде не-
пошкодженим. Коли ж труп розкладається,
душа відлітає до берегів Стіксу і легко пере-
правляється. Про це згадує Вергілій у різних
місцях (зокрема “Енеїда”, кн. III), говорячи від
імені Енея про похорон ПолідораV.
В коло й пінисте з дійниць молоко іще тепле 

зливають
В жертву священної крові із чаш ми ллємо, щоб

в могилі
Душу впокоїти, й голосно наше прощання лунає.

Тут ми говорили про єгипетські мумії та про
їхні забобони значно ширше, ніж цього вимагав
висунутий аргумент, але ми робили це не про-
сто для [вияву] ерудиції.

7. Тепер приступимо до заперечення закиду,
а саме. По-перше, єгипетські мумії, що тепер,

як кажуть, знаходять, не є справжніми трупами
давніх єгиптян, як пише інший автор “Великого
театру людського життя”), а трупами людей,
що загинули в скелястій Аравії від сухого вітру
й піску. Вірогідно, що той вітер дійсно має ка-
менетворну здатність, але не настільки сильну,
щоб могла привести до закам’яніння тіл на пев-
ний час.

А оскільки, як говорить той самий автор, не-
давно біля пірамід було знайдено декілька зов-
сім непошкоджених трупів, про які довідалися,
що вони поховані ще тоді, коли приносили жер-
тви ІзідіVI, найдавнішій єгипетській богині, а це
стало відомим на основі якихось закритих на
трупі образків, то звідси випливає висновок,
що трупи єгиптян, забальзамовані за великі
кошти, могли зберігатися й дотепер, а забаль-
замовані за незначні так, як це ви прочитали у
Геродота, не могли довго залишатися без змін і
незабаром розклалися. Але й дорогі мумії, яких
було небагато, також не всі залишились, а лише
деякі, очевидно, ті, що були, крім усього, дуже
старанно зроблені, ще й дуже щільно з усіх
боків закриті. Деяких, як свідчить названий
автор “Великого театру”, навіть покривали зо-
лотими плитками. Але й такі [мумії] можуть
проіснувати доти, доки їх не винесуть на свіже
повітря, а добре закриті можуть залишатись.
Про це свідчить мумія, яку знайшли в Римі
кілька століть тому біля Аппієвої дорогиVII

прямо напроти гробниці Марка Туллія Ціце-
рона. Цей труп, як припускають, належав його
дочці Тулісті. Він, як пише автор “Театру”, по-
силаючись на ЦеліяVIII (кн. III, розд. 24) був у
всіх відношеннях непошкодженим і незіпсова-
ним. Проте перенесений у місто, він зогнив
протягом трьох днів, бо були забрані або зіпсо-
вані ароматичні домішки.

Отже, коли б ми припустили, що тіла київ-
ських отців були піддані цій дорогій обробці і
настільки старанній, що не поступались (му-
міям) єгипетських фараонів, а з іншого боку, ви-

I Харон – в античній міфології – перевізник душ померлих через підземну річку Стікс до воріт Аїду.
II Стікс – в античній міфології одна з річок підземного царства Аїду. Клятва богів “священними водами Стіксу”

вважалася непорушною.
III Сивілла – за міфом старенька бабуся-пророчиця, яка віщувала людям лихо як Божу кару за гріхи, персонаж

“Енеїди”.
IV Переклад М.Й. Білика (Вергілій. Енеїда, с. 136).
V Полідор – у грецькій міфології – троянський царевич, наймолодший син Пріама, вбитий Ахіллом.
VI Ізіда – богиня сімейного життя і родючості в міфології стародавнього Єгипту.                                        

VII Аппієва дорога – збудована Аппієм Клавдієм Цензором у 312 р. до н.е. з Риму до Капуї, а потім продовжена
до Брундізія.

VIII Целій – римський лікар V ст. н.е., автор медичних праць.
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знали, що кожен добре бачить їх вже відкри-
тими й виставленими на показ людям, які огля-
дають їх сотні раз на день, то хто, питаю, був би
настільки впертим і тупим, що приписував би
таке зберігання людській майстерності та збе-
рігаючій здатності запашних речовин? Адже те,
що ці тіла ніколи не були закритими, є очевид-
ним, це відомо з давніх літописів. Цьому не су-
перечить і те, що тоді, коли випадково загрожу-
вало якесь нещастя, входи до печер були
закритими. Бо тимчасове закриття не усуває
дію сил природи, лише людське насильство, ос-
кільки потрібно закривати не взагалі, а індиві-
дуально, з усіх боків дотикаючи тіла, як це
видно в дерев’яних саркофагах, у яких ховали
трупи, за оповіданням Геродота.

Хто, зрештою, може повірити в те, що у
Києві колись існувало й розвивалось ремесло
бальзамування трупів, несхоже на єгипетське,
а якщо існувало, то чому про те мовчать істо-
рики? Адже воно, звичайно, прославило б дер-
жаву. Або чому ті майстри не доклали своєї
праці передусім до бальзамування тіл князів і
знатних людей, а затратили її на бальзамування
тіл найбідніших людей, (бо Печерський монас-
тир був тоді дуже бідним)? І як могло трапи-
тися, що ті, які ледве мали чим вгамувати голод
і часто терпіли від недостачі хліба, як видно з
життя св. Феодосія та інших, мали вдосталь
грошей, на які могли б купити величезну кіль-
кість різних дорогоцінних запашних рослин та
привезти їх з дуже далеких країн величезними
возами?

Геродот дійсно має на увазі велику кількість
пахощів, коли, говорячи про мірру, дику ко-
рицю й інше, виключає тільки ладан.

З новіших лікарів неаполітанець Йоанн Ба-
тиста ПортаI (“Природна магія”, кн. IV, розд.
15) вважає, що для того, щоб трупи не вічно,
але довго могли зберігатися, потрібно викорис-
товувати крім різної обробки, ще й запашні ре-
човини, а саме: мирт, лавр, розмарин, спалений
галун, мірру, [сік] алое й дерево алое, олію, на-
рдовий бальзам, висушений шафран та ін.

Хто вважає ці речовини менш коштовними
і такими, що їх навіть убогі можуть легко при-

дбати, той помиляється, бо він не має нюху і
під запашними рослинами розуміє гній і сіно.
Тому мало ймовірно, щоб відсутність ароматів
могла заважати святій непошкодженості наших
отців, а, навпаки, показує її славетнішою й гід-
ною більшого подиву та свідчить про те, що
вона божественна. Взагалі це можна аргумен-
тувати так: щоб [тіла] померлих могли довго
зберігатися незіпсованими, потрібне як велике
вміння і праця, так і багато дуже дорогих речей.
Отже, тіла київських отців збереглися дотепер
незіпсованими не завдяки людській, а Божій
силі.

8. Говорять також – і це приймається за чет-
вертий аргумент – що тіла київських отців вису-
шені і тому не гниють. Якщо так твердять люди,
хоч трохи обізнані з псуванням, то я не розумію,
на якій підставі вони це говорять. Якщо вони ціл-
ком недосвідчені й необізнані, то їм необхідно
пояснити спосіб бальзамування трупів, що засто-
совувався єгиптянами та ін.

Проте необхідно їх запитати, навіщо було
застосовувати таку велику майстерність і ви-
трачати такі великі кошти, коли цього можна
було добитись самим висушуванням? Крім
того, якщо допустити, що тіло може висушува-
тися, то воно, щоправда, не псуватиметься як
всі інші трупи, але незабаром перетвориться в
порох і попіл. Однак сухі речі у вологому місці,
яким є місце гробниць, поволі зволожуються,
вбирають у себе плісняву, бруд і псуються – це
видно на аркушах паперу, – хоч вони [аркуші]
забезпечені від того своєю тонкістю і щіль-
ністю.

9. По-п’яте, [опоненти] можуть зробити
закид: тіла не псуються, тому що ті люди за
своє життя від постійного недоїдання висна -
жилися і майже висохли, оскільки послаблене
харчування, здається, сильно впливає на таку
непошкодженість. Як повідомляє автор “Вели-
кого театру”, за МарцелліномIІ, трупи персів
висихають, немов пні. Колись після бою з рим-
лянами було знайдено тіла римлян зіпсова-
ними, а тіла персів – незіпсованими і сухими.
Та непошкодженість приписуєтьсія скромному
життю, яке вели перси, а псування [трупів]
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I Порта Йоанн Батиста (1538–1615) – італійський вчений доби Відродження, багато подорожував, напи-
сав ряд робіт з різних галузей знання, серед них головна “Природна магія”. Проводив досліди в галузі вивчення
оптичних явищ, магнетизму та ін. Є одним з винахідників камери-обскури, уподібнював зір людини до дії цієї
камери. Разом з тим у творах Порти є чимало містики, віри в чудеса, шарлатанства.

IІ Марцеллін Аміан (400–330 рр. до н.е.) – римський історик, брав участь у багатьох походах римського війська,
зокрема проти персів. Головний його твір – “Історія римської держави в 96–352 рр.” складався з 31 книжки.
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римлян свідчить про їхню ненажерливість. Про
це пише КсенофонтI у “Вихованні Кіра”, а саме
через помірне харчування персів, їхні трупи не
псуються.

На це відповідаю: ти не можеш звикнути до
того, що помірна за життя їжа має якесь зна-
чення для непсування трупів. Однак хоч вона і
має певне значення, то тільки для того, щоб
схудле від посту тіло могло зберігатися незіп-
сованим після смерті трохи довше, ніж жирне
і товсте. Проте воно не залишається незіпсова-
ним впродовж багатьох років чи століть – це
для кожного очевидно.

І не можна сказати, що тіла персів, оскільки
їх після бою знайдено сухими й непошкодже-
ними, постійно зберігались і продовжують збе-
рігатися; бо інакше [перси] не мали б місця для
поховання своїх померлих (за їхнім звичаєм по-
мерлих ховали, а не спалювали; про це скажемо
далі). Римляни ж дійшли до спалювання й во-
ліли, щоб тіла їхніх [громадян] спалювалися,
бо через часті війни спостерігали, що раніше
заборонених знову викопують (як повідомляє,
згідно з Плутархом, Пліній Молодший (§ 3, пи-
тання III), а жирні трупи швидко псуються,
тому їх необхідно знищувати. Значно рідше,
ніж перси, римляни забирали тіла своїх грома-
дян, коли вони ще не були пошкодженими і не
псувалися.

Зрештою, не лише перси змазували померлих
воском і переховували вдома, як свідчить [ско-
тист] Олександр з Александрії (кн. III, розд. 2):
якщо б тіла самі собою не псувалися, то не було
б потреби змазувати їх воском або захищати від
псування яким-небудь іншим способом.

10. Проте, згадавши про цей перський віск,
можна зробити новий закид. Звичайно, тіла ки-
ївських отців могли зберігатися від псування
легким і доступним способом, очевидно, без
того дорогого єгипетського бальзамування, а
саме шляхом змазування тільки воском, як на-
мазували перси, або навіть змазування медом,
бо Пліній у XXII книзі пише, що й труп Олек-
сандра Великого був змазаний, медом і тому не
псувався протягом багатьох років, оскільки мед
оберігає тіло від гниття.

Відповідаю: перси дійсно мали звичай ховати
в землі тіла своїх [громадян] і це підтверджує Лу-

кіан, коли пише про плач і коротко перераховує
поховання у різних народів. “Грек, – каже, – спа-
лює, перс закопує в землю, індуси обмазують
свинячим жиром, скіфи поїдають, єгиптянин
ховає в мумії і т.д.”

Тому те, що говорив Олександр з Алексан-
дрії, ніби перси мають звичай змазувати тіла
своїх померлих воском, буде істинним або
тільки про деякі з них, або про всі, але з метою,
щоб трохи потримати їх вдома, а потім похо-
вати. З досліду відомо, що те, ніби труп, змаза-
ний воском, можна довго оберігати від гниття, –
цілковита неправда, бо й сам віск поволі руй-
нується.

Про причину, чому перси не хотіли спалю-
вати померлих, розповідає той самий Олек-
сандр у згаданому місці, а саме вважали злочи-
ном, коли б вогонь, який шанували як Бога,
торкався трупа. Проте коли б стриманість від
їжі чи віск могли захистити трупи від гниття,
то, щоб вони не займали зайвої площі, їх для
зручності можна було б зносити у відведені для
цього місця (conditoria). Я не заперечую, що
перси могли мати особливе ставлення до похо-
вання трупів. Прикладом може служити їхній
славний і дуже могутній цар Кір. Він, як пові-
домляє Ксенофонт (“Виховання Кіра” кн. VIII),
перед смертю просив своїх синів і придворну
знать, щоб його тіло поховали в землі, моти-
вуючи тим, що земля для всіх є найкращою ма-
тір’ю, яка і породжує, й живить найкраще.

Необхідно, крім того, відзначити, що деякі
народи здебільшого спалювали або ховали
трупи померлих не відразу після смерті, а збе-
рігали їх вдома, змазаних пахощами, впродовж
декількох днів.

Наприклад, цей же Олександр з Александрії
(кн. III, розд. 7) повідомляє, що у надамонівIІ

був звичай тримати перед похованням тіла по-
мерлих 7 днів, а у греків – 17.

Тому я недаремно говорив раніше, що для
персів той віск, яким вони змазували мертвих,
мав значення хіба що для того, щоб принаймні
декілька днів оберігав трупи від псування, оче-
видно, доки їм, згідно з народними звичаями,
дозволялось перебувати з ними.

11. Що стосується тіла Олександра Великого,
то воно збереглося в Александрії незіпсованим
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I Ксенофонт (приблизно 430–355 рр. до н.е.) – відомий грецький історик, письменник, філософ. Його голов-
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(якщо вірити СветонієвіI) аж до часів імператора
Августа. Светоній же пише (“Август”, розд. 18),
що імператор Август під час перебування в
Александрії вшанував принесене до нього з
внутрішнього приміщення тіло Олександра Ве-
ликого, посипавши квітами та поклавши на
нього золоту корону. А на питання, чи він бажає
поглянути й на Птолемея, відповів, що не хоче
бачити мертвих. Це свідчить, що Олександр
немов живе й тепер і він гідний імені царя. На-
водячи це свідчення Светонія, Матвій РадераII у
“Коментарях” Квінта Курція в кінці твору додає
також на основі Діона КассіяIІІ, що Август тор-
кнувся кінчика носа Олександра, і той зламався,
бо тепло порушило його. А це так добре збере-
жене тіло завдячувало своєю цілістю не лише
медові, якщо ним було намазане, бо Курцій
(кн. X, розд. 4) пише, що єгиптяни й халдеї не
мали можливості забальзамувати тіло мертвого
Олександра за своїм звичаєм, тобто за тим, про
який ми недавно писали згідно з Геродотом. Діо-
дор Сіцилійський (кн. XVIII), де він описує дуже
величавий і найдорожчий екіпаж, в якому при-
везено тіло Олександра з Вавилона до Алексан-
дрії, на початку опису говорить таке: “В першу
чергу, було зроблено дуже добру труну, що якраз
відповідала померлому, й наполовину заповнили
запашними рослинами; вони мали надати тілу
аромату й тривкості”. Ось і приклад натирання
маззю і старанного закривання. Отже, коли Плі-
ній каже, що тіло Олександра було намазане
медом, то не виключає інших запашних рослин,
але, рекомендуючи властивість меду, твердить,
що його було використано для цієї потреби.
Цього, думаю, достатньо, щоб переконати тих,
які твердять про неефективність воску чи меду.
Однак, коли вони мали навіть найбільшу силу, то
не могли б нам цілком суперечити в питанні що -
до нетлінності святих тіл, тому що ми бачимо їх
не намазаними ні воском, ні медом. Якщо б спо-
чатку ті тіла були такими, то відкриті й витерті
псувалися б, коли б не зберігалися божою волею.

12. Коли окремі [автори] торкнуться цього
питання, то закидатимуть нам те, що пише
Плутарх (“Бенкети”, питання 2): трупи людей,
які загинули від блискавки, не псуються.

[...] Але, оскільки в даному випадку ми ско-
ріше бажаємо бути зобов’язаними перед розум-
ними, ніж нерозумними, якщо комусь не подо-
бається історія Нестора та ін., які самі нетлінні
і свідчать про те, що їх чисельні святі предки
гинули в різні періоди від найрізноманітніших
смертей, і що жоден не загинув від удару блис-
кавки, якщо, кажу, ці свідчення не заслугову-
ють довір’я, то заявляю, що й саме свідчення
Плутарха хибне або не суперечить нам. Чимало
[фактів] переконує в тому, що воно дійсно
хибне. По-перше: мудреці запозичують багато
з того, що говорить народ про блискавку, а саме
вона не вдаряє в лавр, ні в гіацинт, ні в дорого-
цінний камінь, ні в корал, ні в тюленя, ні в орла.
Всі вони є настільки прославленими й оспіва-
ними, що більшість простих людей, боячись
блискавки, шукає захисту біля цих речей. Роз-
повідають також, що Август із страху перед
блискавкою носив завжди і всюди з собою
шкіру тюленя, з цієї ж причини звичайно з
таких шкір робили палатки імператорів. Пере-
казують, що й імператор Тіберій, боячись блис-
кавки, носив лавровий вінок. 

[...] Тому, коли навіть і буде істинним те, що
він (Плутарх) говорить, то це зовсім не супере-
читиме нашій тезі, оскільки стосуватиметься
не всього часу, протягом якого святі мощі збе-
реглися незіпсованими і залишаються такими
в гробницях. Адже зовсім іншою є причина,
чому тіло, вражене блискавою, стає нетлінним;
сильний вогонь блискавки в одну мить зни-
щить всю його вологість і зробить його мерт -
вим і сухим; крім того, наповнить тіло сірча-
ним і селітровим випаровуванням (бо кажуть,
що з них складається блискавка), а про те, що
селітра сприяє нетлінності! і що її використо-
вували єгиптяни при бальзамуванні трупів, ми
перед тим вже довідалися. Але, саме висушу-
вання за допомогою солі, а також додавання
сірки зможе консервувати труп на декілька
днів, а не набагато років. Проте відомо, що все,
вражене блискавкою, не буває ні цілком мер-
твим, ні сухим. Можливо, ти міг би сказати, що
блискавці властива каменетворна здатність,
однак це заперечує досвід.
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I Гай Светоній Транквілл (75–160) – римський історик, автор твору “Життя дванадцяти цезарів”.
II Радер Матвій – Німецький письменник, єзуїт (1561–1634). Автор коментарів до творів Марціала і Квінта

Курція.
IІІ Діон Кассій (160–235) – грецький історик, автор відомої “Римської історії” в 80-ти книжках, що охоплює

історію Риму від прибуття Енея в Італію до царювання Олександра Севера (229 р.). Щодо форми розповіді Кассій
наслідує Фукідіда.
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13. [...] Проте ніхто розсудливий не скаже,
що природною, але таємною причиною є та, яка
зберігає саме ці, а не інші людські тіла, тобто в
тому самому місці і в тому самому часі. Правда,
[супротивники] зможуть наполягати на своєму,
наводячи подібний приклад про вісім синів Ге-
ракла, про яких згадує сам Арістотель (“Фі-
зика”, кн. IV, розд. 20). Після того, коли ті сини
припливли до Сардінії, саме там всі вони заги-
нули, а їхні тіла аж до часів Арістотеля нібито
залишилися нетлінними і мали вигляд немовби
сплячих, як за СтрабономI повідомляють ком-
брійці в коментарі на згаданий розділ “Фізики”.

Щодо цього, я відповідаю. По-перше: те
оповідання про синів Геракла справді є вигад-
кою, навіть сам Арістотель у вказаному місці
називає його байкою. Потім, супротивники не
можуть довести того, що була відсутня якась
природна причина, яка могла б зберігати ті
трупи нетлінними, тобто, що вони не змащені
маззю і що випадково не могла подіяти якась
зберігаюча причина, як ми доводимо щодо свя-
тих тіл.

14. Тут варто додати також дещо про святі го-
лови в чашах або черепи, які, щоправда, не на-
ділені нетлінністю у своїх власних тілах, проте
обдаровані іншим, не менш чудодійним приві-
леєм, бо постійно вони виділяють краплями
якусь олію, що є засобом проти різних хвороб.
З яких людей вони взяті, невідомо; але те, що
все-таки вони належать святим, показує саме це
чудо, бо вони, не покриті ні шкірою, ні тілом, а
принаймні зовсім сухі кістки виділяють з себе
дивну мазь. Щось подібне побачимо в тому, чим
була здивована античність, а саме: в ослячій ще-
лепі, яку носив Самсон замість зброї, і в скелі,
яку вдарив палицею Мойсей, тому що кожна,
завдяки Божому втручанню, випускала дже-
рельну воду. Це дуже важливе свідчення наші
вороги перекручують, а оскільки не можуть
його спростувати, то намагаються позбавити
його вартості, вперто стверджуючи, що ця олія
має своїм джерелом саму природу. Принаймні
погляньмо, на якій підставі.

Прихильник Лютера Йоганн Гербіній, який
по-латинськи описав підземний Київ, або Ки-
ївські печери, у виданій в Пруссії, в Кенігсберзі
1675 р. книжечці (розд. XIII, пункті 3) сам або
від імені когось іншого пише таке: “Кістки че-

репа не є твердими, як ті черепи, що не пропус-
кають порами повітря на всі боки, а м’якими,
пористими і такими, що їх легко можна про-
свердлювати. Тому ті черепи з відкритими на
всі боки отворами безперервно вбирають в себе
повітря гробниці, яке має досить водяних, а
також жирних випаровувань з трупів, і яке вже
через таку велику кількість випаровувань стало
густішим. Ввібране повітря потім краплями
стікає в чашу або в миску. Цей згущений сік
має наприкінці вигляд олії або бальзаму. Немає
нічого нового, і справа не в чуді: та олія лікує
тіла живих людей, тому що вона утворюється
із зітлілих у гробниці тіл. Отже, внаслідок вза-
ємної любові або симпатії, [що існує в] при-
роді, та олія, однорідна з людським тілом, його
лікує як подібне, бо виникає з подібного”. Він
підтверджує це кількома медичними експери-
ментами, а саме: зібраний з плівки, яка оточує
нутрощі людини, жир лікує шлунок і кишки
людей, а виготовлений з людської шкіри амулет
проганяє заразні хвороби та ін. І це доведення,
на його думку, є найсильнішим. Далі він наво-
дить докази такого розв’язання досліджуваного
[питання]. “Розв’язують, – каже, – суперечку ті,
які відвідали ці гробниці, бо крім тих мирото-
чивих голів у чашах, внаслідок вологості по-
вітря можуть бути мокрими й інші кістки, ос-
лінчики, двері та інші кам’яні чи дерев’яні
предмети. Торкаючись до них руками, самі
вони зрозуміли це за допомогою відчуття”. Це
говорить Гербіній.

15. Щоб вдало відповісти на це, необхідно
зауважити, що розв’язання цієї проблеми
можна здійснити двояко. По-перше, доведен-
ням, що добувати олію з черепів природним
шляхом не можна. По-друге, та олія не може
природним шляхом бути корисною для здо-
ров’я і лікувати хвороби. Отже, є чисельні до-
кази, що підтверджують перше [твердження].

Бо коли б ми наслідували Гербінія: [то треба
було б визнати, що] предмети з дерева й ка-
меню та кістки, що є в гробницях, не зволожу-
ються, хіба що тоді, коли у гробниці ходить ба-
гато людей; і тоді, дійсно, на мармурових
колонах, добре відполірованих і розмальова-
них, з’являються якісь краплинки. На де-
рев’яних предметах, звичайно, не з’являється
нічого, тому що вони є пористими (хоч не такі
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пористі, як кістки, що нагадують губку), крім
того, в пори легко проникає вологе повітря, і
через це ніде збиратися більшим водяним час-
тинам і згущуватися в одному місці. Наприк-
лад, це бачимо там, де повітря вкриває воло-
гою навіть дуже щільні дерев’яні предмети, а
інші пористі й губчасті [тіла] зволожуються
нелегко. На твердих же і особливо на відполі-
рованих предметах спостерігаємо протилежне.
І тому, що вони мають дуже щільну поверхню,
то в них одна частина вологого повітря приєд-
нується до іншої, і так багато їх, зі бравшись
разом, утворюють більші краплі, поки ці ос-
танні, ставши великими, не впадуть від влас-
ної ваги.

Тому те, що закидає Гербіній або хтось
інший, а саме, що черепи у гробницях є порис-
тими, більше підтверджує, ніж заперечує диво.
Чи ті черепи є пористими, чи щільними, чи
просочують, чи вбирають в себе і розсіюють
вологу, проте очевидним є те, що ця волога,
яка, як бачимо, збирається там на мармурі, є
чисто водяною, і не має в собі нічого ні клей-
кого, ні сухого. Дійсним є й те, що ця волога не-
значна і не може збиратися в такій кількості, в
якій вона збирається в інших печерах, оче-
видно тому, що через ці наші гробниці, які
щодня відкриті, проходить свіже повітря, яке
не дозволяє вологому випаровуванню довго
бути нерухомим і скупчуватися в краплі.

Отже, звідки ж береться олія в черепах, і в
такій великій кількості, коли інші кістки, яких
немало в гробницях, є нежирними й сухими?

Відносно ж того, що говорить Гербіній, ніби
матерія олії є жирним випаровуванням, яке ви-
ходить із трупів, то я не знаю, як не соромно
йому це говорити, немов справді трупи, які ле-
жали впродовж семи століть, досі мають в собі
якусь жирність. Адже нам відомо, що кістки,
які зберігають лікарі, коли вони добре не за-
криті, поступово зменшуються; зрештою, на-
віть дуже жирне м’ясо з часом стає сухим і
обезжиреним, а звичайна олія зникає.

Я додаю ще й те, що ці голови-черепи збе-
рігаються в маленьких, викопаних збоку загли-
бинах. Вони навіть закриті віконцями, проте за-
вжди показуються з олією, немов чаші. Крім
того, і в іншому місці, а найбільше на папері
могли б з’являтися сліди жирних випаровувань,
бо папір легко просякається жиром і вбирає
якусь жовту або темну цвіль. У гробницях же
можна бачити багато карточок, приклеєних до

табличок, на яких, очевидно, подаються імена
тіл, що лежать поблизу. І все-таки ти не поба-
чиш жодної пошкодженої олією, бо коли деякі
виявляються пошкодженими, то з’являється
якийсь дуже світлий голубий колір, пов’язаний
з вологою. На основі цього переконуємось, що
ні в тілах, ні в самій землі гробниць немає жод-
ної олії, хоч у багатьох місцях, де зогнили
тлінні тіла, ця земля спершу була просякнута
жирністю, проте вже не залишилось жодного
знаку від жирного випаровування, і малоймо-
вірним є те, що вся ця жирність не випарува-
лась дотепер. Можна також запитати поради
тих, хто виробляє соду, чи буде придатною, на
їхню думку, для виробництва соди земля гроб-
ниць, оскільки вони вважають придатною для
цього таку землю, про яку знають, що вона
жирна. Хоча, як свідчить Сеннерт (“Лікарські
вказівки”, кн. 1, розд. 9), сода також виробля-
ється з землі, наповненої сечею й екскремен-
тами живих істот.

16. Відносно другого, а саме, що олія з че-
репів не може природним шляхом лікувати, то
це здається очевиднішим від того, що потре-
бувало б доведення, бо вона лікує різні хво-
роби, які здебільшого вражають і ті частини
тіла, які не мають з нею жодної подібності.
Крім того, її не використовують люди, обіз-
нані з медициною, а використана навіть у
дуже малій кількості вона дає великі й диво-
вижні результати. З іншого боку, зібраний з
людських нутрощів жир і амулет, зроблений з
людської шкіри, повинні бути великими, щоб
мати якусь силу.

Вкажемо на те, що олія не може виходити
таким шляхом з трупів навіть у тому разі, коли
б це відбувалось природно. Адже вона, на-
певно, не має відповідності з людським тілом,
бо коли б навіть виходила від померлих, то було
б неймовірним, щоб вона зберігала ту силу, яку
мала в живому тілі чи в недавно померлому,
тобто таку велику, щоб могла лікувати навіть
дуже малою своєю частиною.

А якщо це так, то навіщо б здалися всі ве-
ликі зусилля фармакологів? Навіщо потрібні
різні трудомісткі, дорогі й майстерні дистилю-
вання? Навіщо лікарські знання? Адже напов-
нена трупами гробниця буде аптекою і скла-
дом чисельних ліків. Крім того, чи не легше
було Гербінію або комусь іншому пересвідчи-
тись на підставі досвіду щодо інших гробниць
або закритих гробів, чи й там може збиратися
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подібна олія і бути корисною для лікування
хвороб?

[...] Розв’язання історичних і теологічних ар-
гументів.

[...] 1. Перший теологічний аргумент: згада-
ний вище автор Йоганн Гербіній (“Підземний
Київ”, розд. 11, пункт 7), після того як заявив,
що його закиди проти нетлінності святих тіл
звичайно перекручуються, хоч і вказує, що ро-
бить це не від себе, а від імені русинів, супере-
чить сам собі (бо і сам змушений визнати, що
не можна такого великого чуда приписувати
силам природи), і це він твердить в тому са-
мому розділі в пункті 3.

“Якщо дійсно, – каже, – тіла київських отців
не змащені жодним бальзамом, не оброблені
ароматами, і все-таки впродовж багатьох сто-
літь залишаються неушкодженими і зовсім
(хотів сказати: “я кажу”) не зіпсованими й не-
тлінними, то коли історія цього явища очевидна
й істинна, нам справді варто зупинитися на ній
трохи довше. І щоб побачити це, вирушимо за
течією Прип’яті й Дніпра до Києва та зайдемо
у ті підземелля. Адже там саме повітря зміню-
ється кожен раз від того, що гробниці часто від-
криті, і від ходіння туди й сюди відвідувачів та
закритих там ченців, від палаючих факелів або
й від священного ладану під час частого вели-
коднього відвідування, від похоронних обрядів
і в інших випадках воно зазнає різних змін або
більше псується. А тіла померлих при такій ве-
ликій зміні повітря завжди залишаються в тій
самій формі і цілком незіпсовані”.

Здається, Гербіній суперечить сам собі на-
стільки, що не лише не визнає такої нетлін-
ності, як дійової, але й твердить, що вона не
може мати місця, бо інакше, вважає він, її не-
обхідно пояснювати заслугами святих отців; і
визнає, що ми її дійсно приписуємо їм, тому
вважає, що це нечестиво. “Шляхом, – говорить, –
великого применшення заслуг Христа припи-
сується слава чудес і спасіння заслугам люд-
ським”. Проте він розуміє, що не можна пояс-
нювати нетлінність лише силами природи, і
тому більше схиляється до заперечення самої
нетлінності.

Але відповісти на це неважко. Що було б,
коли б ми відштовхувалися від того, що припи-
суємо це диво заслугам отців? Бо хоч ми не зов-
сім виключаємо заслуги людей із скарбу нашого
спасіння, як це роблять лютерани, проте ми вва-
жаємо ці заслуги немов засобами, якими мала

б проявлятися влада життя і смерті нашого спа-
сителя. І все ж, з іншого боку, ми визнаємо, що
не всі Божі дари вимагають посередництва люд-
ських діл; однак знаємо, що численні ласки да-
ються даром не тому, що вони не враховують
безмежної вартості заслуг Христа, а тому, що
вони даються звичайно без жодного обола люд-
ських вчинків, як дар пророцтва, особливо при-
несеного пророчицями (Сивіллами) через звер-
шення чудес та багато іншого.

Так, якщо навіть нетлінність тіл ваших отців
оберігається Богом не стільки через їхні за-
слуги, скільки для якоїсь іншої величі – прита-
манної йому причини (а, можливо, щоб цим
дивом привернути до себе народ, що був осліп-
лений довго тривалим чужим культом і сліпий
щодо перших променів Євангелія, або, щоб по-
казати чистоту Православної Церкви, яку в той
час почали підривати латиняни), то це, що ми
говоримо, зовсім не є абсурдним, навпаки, аб-
сурдним виглядатиме закид Гербінія.

Потім, коли ми говоримо, що це або інше
диво дається за заслуги святих, то розуміємо не
так, що немовби цього заслужили чи бажали
заслужити святі, бо воно виходить за межі ді-
яльності блага. І коли ми продовжуємо благо-
родно діяти і з Божою допомогою змагатися в
чесній боротьбі, то цим намагаємося досягти
того, щоб здобути вінок справедливості в той
день і вічне життя, а не щоб творити чудеса за
життя чи після смерті.

Однак ми говоримо, що чудеса бувають
через заслуги або вони виникають завдяки за-
слугам святих, тобто, що Бог вважає святих або
їхні тіла засобами для доведення своєї сили, бо
ж заслуги, здобуті добрими ділами, є цінні-
шими, ніж інші, хоч він міг би показати те саме
і завдяки менш цінним [заслугам], коли б йому
так захотілося. Внаслідок цього іноді нечесні
були пророками, але здебільшого таку справу
завжди виконували чесні й святі люди.

Також можна сказати, що коли диво постає
через заслуги, то Бог, увінчуючи чесність на
небі, міг би показати її й на землі за допомогою
якихось дивних знаків, і цим люди скоріше б за-
охочувалися до наслідування святих, жили б за
їхнім зразком і були б впевненими в твердості
Божої обіцянки. Те саме можна сприймати в
тому розумінні, що Божа доброта збуджується
більше проханням святих, ніж проханням інших
так, що вона творить навіть щось надзвичайне
й чудесне. Та невже їхні чи прохання, чи за-
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слуги або виконують щось таке, або могли б ви-
конувати, немов обов’язок? Нарешті запитую,
чи не здійснені святими дуже численні чудеса?
Чи не те саме пообіцяв Христос? І, що більше
стосується нашої справи, чи не залишились не-
тлінними після смерті тіла й інших святих, крім
київських?

То хай судить, якщо йому так хочеться, Гер-
біній і який-небудь інший Божих справ суддя і
хай досліджує їх причини! Нам достатньо за-
явити, що цю нетлінність святих тіл ні в якому
разі не можна приписати природі.

2. Йоганн Гербіній (розд. 11, пункт 8) обурю-
ється, здається, з приводу того, що святим ки-
ївським отцям дано той привілей нетлінності і
що відмовлено в тому стародавнім патріархам,
також трьом царям, які привітали маленького
Христа в колисці, і голі голови чи черепи, яких
він, як твердить, бачив у Кельні (Coloniae), і що
швидше їм, ніж цим, повинна була бути дана
нетлінність: “Отже, – каже, – якщо привілей не-
тлінності одержують, як говорять, від Бога за
людські заслуги святі кияни, то чому, питаю, не
зберегли його за собою патріархи – Ісаак, Яків,
Йосиф та інші, поховані у двох гробницях?
Чому ті три маги, що їх називають трьома ца-
рями, прославлені набагато величнішими й
більш божественними ділами, не звільнені від
загального закону смертних. Бо ж їх тіла (по-
ширена така думка, яку я тим часом залишу) я
оглядав у Колонії Агрипінській над Рейном
[Кельні] 1664 р. у конклаві вівтаря кафедраль-
ного храму “Трьох царів”. Оглядав я їх з вели-
ким зацікавленням, бо неодноразово чув із роз-
мов, що вони там збереглися нетлінними
протягом більше 1500 років від народження
Ісуса Христа, Боголюдини, як знак дива. Але я
довідався, що там є не три тіла, а тільки три
людські черепи у трьох золотих капсулах з на-
писом: “Гаспар, Мельхіор, Валтасар”. І трохи
нижче: “Тому, коли говорять, що ці три черепи
царів або магів є скоріш скелетами, то я не
можу дуже не дивуватися, чому Бог не обдару-
вав привілеєм вічної нетлінності після смерті
тіл перших сподвижників Христа і тих же або
царів, або мудреців королівського сану, перших
з-поміж людей у Новому Завіті, що відзначи-
лися великими подвигами, а також славних
мужів за церковним каноном”. Він весь пори-
нув у це, тому що, можливо, не вірить у нетлін-
ність святих тіл, або приписує її силам при-
роди. І хоч він цього виразно не говорить,

однак міг би звинувачувати майже весь люд-
ський рід і виступати проти заслуг святих.

Це доведення майже ідентичне з попереднім
або є його підсиленням. А щоб виявилось його
значення, яке воно, можна дати такий короткий
засновок: якщо київським отцям дано Богом
привілей нетлінності за їхні заслуги, то це по-
винно було б бути дано й іншим, особливо пер-
шим і головнішим святим. Проте це їм не дано.
Отже, не дано і тим. Відповідаємо на це:

по-перше, що стосується заслуг, то Гербі-
нієві тут нічого робити, і даремно тут про них
згадувати та роздумувати, бо питання не тор-
кається причини, за яку дається нетлінність, а
про причину, яка діє фізично, тобто йдеться про
те, чи вона є суто природною, чи не є сама
Божа всемогутність, яка діє надзвичайним спо-
собом. У цьому питанні будемо доводити так:
те, що не є природною причиною, повинно
бути не чим іншим, як Божественною причи-
ною. Ми довели перше, розбивши аргументи
супротивників, отже, очевидним є і друге.

На основі цього вже можна казати, що за-
слуги тих отців перед Богом були великими,
якщо він наділив їхні тіла після смерті цим див-
ним привілеєм нетлінності. І вони самі не заслу-
жили б цього (бо людські дії не тільки самі
собою, але навіть взяті разом з ціною заслуг
Христа спрямовуються не на чудеса, а на вічне
спасіння, як ми перед тим сказали) – не тому, не-
мовби для цього органи й храми Святого Духа не
були достойними, щоб через них Бог творив таке
чудо, а через глибокі, відомі йому причини, за до-
помогою яких схвалив доблесть їхніх вчинків
для того, щоб ми її наслідували у своєму житті.

З цього випливає, що даремна теологія Гер-
бінїя. Бо коли б ми хотіли пов’язати заслуги
людей з чудесами так, як і з нагородами, то
його аргумент мав би якесь значення. Адже
коли б такий привілей було дано цим, то його
потрібно було б дати й іншим. Але ми нічого
подібного не говоримо, і він повинен запере-
чити припущення, як вважають логіки. Однак
слід запитати, чому Бог забажав, щоб тіла цих
святих, а не інших, подібних до них, були не-
тлінними. Таке запитання зухвале та непроду-
мане.

Чи безумовно [правильним є] те, що люди
можуть по-справжньому судити та оцінювати
діяння святих та говорити, хто має більше, хто
менше заслуг перед Богом, оскільки про Божі
дум ки, які є чисельними й глибокими, як безод -
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c Документи до історії святих лаврських печер d

ня моря, людина не може судити, хіба що вона
є безглуздою.

Я не пам’ятаю, коли Гербіній писав про те,
що різним царям Бог дарує різні дива й дари, і
це можна підтвердити тисячею прикладів з
Старого й Нового Завіту. Тоді нехай Гербіній
дасть відповідь: чому Мойсея, а не когось ін-
шого, було обрано вождем і законодавцем Із-
раїлю? Чому Єнох та Ілля, а не інші, зберіга-
ються до цього часу? Чому Соломонові він дав
мудрість, а Самсонові неймовірну силу? Чому
Давид, а не хтось інший навіть з його братів не
отримав владу над Ізраїлем? Чому його було
обдаровано й іншими чисельними привілеями?
Чому саме ці маги, про яких він згадує, а не
інші, вважались достойними того, щоб вони
першими впізнали Месію і привітали його?
Чому старий Симон, а не інший, одержав від-
повідь від Святого Духа, що він не вмре ра-
ніше, ніж побачить Господа Христа? Чому
після воскресіння Христос спершу з’явився
Магдалині? Чому Фомі не пощастило бути без-
посереднім учнем Господа? І мені не виста-
чило б дня для того, щоб я навів половину по-
дібних прикладів. Так само святі тіла одних
обов’язково зітліли після смерті, а інших збе-
реглися нетлінними. І що на це може відпо-
вісти Гербіній чи хто-небудь інший, подібний
до нього, я, принаймні, не знаю.

Ми ж з св. Павлом вважаємо, що розподіл
допомоги, впливу та ласки походить від того са-
мого Духа та Його волі. “Одному дається Духом
слово мудрості, другому – слово знання тим
самим Духом; іншому – віра тим самим Духом;
іншому – дар зцілення тим самим Духом, ін-
шому – чудотворення, іншому – пророцтво, ін-
шому – розрізнення духів, іншому – різні мови,
ще іншому – дар тлумачення мов.

Все це робить той самий Дух, розподіляючи
кожному окремо, як він бажає” (“Коринтянам”,
розд. 12). Але чому він так бажає, ми не маємо
права досліджувати, і це [дослідження] не є ро-
зумним. Скоріш, слід сказати, разом з тим
самим учителем народів:

“Глибокими є багатства мудрості й науки
Божої! Незбагненним є погляд Його і неосяжні
Його дороги! Бо хто пізнає думки Господа, бо хто
був його порадником?” (“До римлян”, розд. 11).

3. Можуть також закидати, як Гербіній в тому
ж самому місці говорить, що руйнування як і
смерть є карою і лихом за гріхи першої людини,
згідно з тією думкою Бога (“Буття”, кн. III). “Ти
є прахом і прахом залишишся”, і хоч Христос,
проливши Свою кров, зовсім змив ту провину,
але що Він не змив цієї кари – зрозуміло кож-
ному. Ось чому виявляється, що тіла київських
отців повинні бути нетлінними завдяки штучно -
му способу, бо їм не суперечить те, що Бог може
звичайно скасовувати встановлені ним закони.

Однак відповідаю. Цей доказ, якщо він має
яку-небудь вагу, виступає не лише проти нашої,
але й загальної справи християн, і тому всі по-
винні виступити проти нього. Бо не лише в
Києві, але й у багатьох інших місцях також на-
ходять нетлінні тіла інших святих, або, як ка-
жуть, вони були знайдені раніше. Наприклад, у
Халкедоні було знайдено колись тіло великому-
чениці Євфимиї, а біля неї дві книжечки: одна
містила православне вчення, друга – єретичне.
Ці книжечки були виставлені отцями IV Все-
ленського собору як такі, які необхідно розгля-
нути. Книжечку з право славним вченням муче-
ниця стиснула в руках, а книжечку з єретичним
вченням було знайдено пізніше, розтоптану, у
неї в ногах.

Никифор, наприклад, (кн. <...> розд. 5) по-
відомляє, що тіло св. СпиридонаI, і св. Тармо-
таргія, стародавнього праведника, ще й досі
видно на острові Корсиці.

Про те, що й тіло св. Іоанна Златоуста було
нетлінним протягом тридцяти років після
смерті, відомо нам хоча б з того, що воно було
привезене у Константинополь та встановлене
на престолі, з якого він був скинутий, і мало
благословити народ, просячи миру для всіх за
єпископським звичаєм.

Також Ієронім у книзі “Життя Іларіона”
пише, що його тіло знайдене через десять міся-
ців цілком нетлінним; це приписав він не при-
роді, а Божій силі. Августин (“Оповідь”, кн. 9,
розд. 7) свідчить, що тіла святих мучеників Гер-
васія і Протасія зберігались Богом непошкодже-
ними протягом багатьох років з метою, щоб
вони продовжували зберігатись для свого часу. І
тіло святої Марії Єгипетської весь час лежало не-
тлінним; про це точно довідався ЗосимII, як

I Спиридон (VII ст.) – єпископ в м. Тріміфун, був присутнім на І Вселенському соборі і нібито переконав 
одного знаменитого філософа в Істинності православної віри.

II Зосим (перша половина V ст.) – грецький історик, автор історії римської імперії “Нова історія”, 6 книг якої
сягають до 410 р.
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пише в його “Життєписі” блаженний Софро-
нійI.

Іоанн МосхIІ у книзі під назвою “Луг Духов-
ний” говорить, що було знайдено мертвими
якихось братів, тіла яких через вісім місяців
після смерті були непошкодженими.

Що мені сказати про тіла, які виділяють з
себе олію? З них відоміші два: тіло божествен-
ного Миколая, єпископа Миренського та свя-
того мученика Димитрія Фессалонійського.
Що ж сказати і про тіла інших, які по всій Русі
бачимо у великій кількості, а в самому Києві
ми можемо говорити про тіла мученика Васи-
лія, св. митрополита Макарія, св. Юлії Моліан-
ської? Ці тіла лежать поза печерами, на сві-
жому, відкритому, сухому, а іноді й вологому
повітрі, яке змінюється щодня і не втрачають
своєї нетлінності. Що ж тепер може сказати
про них Гербіній або хтось інший?

Те саме ми скажемо про тіла тих, завдяки
яким ми захищаємо тут наше твердження.
Отже, кажемо, що кара смерті усунена від
людей, принаймні тимчасово, смертю Христа,
проте їм була надана можливість виправдатись.
Отже, ніщо не суперечить тому, щоб Боже про-
видіння могло відвернути саму смерть чи її су-
путника – тлінність трупів – до дня суду від
якоїсь святої людини. І це не було б скасуван-
ням його закону, бо християни не винні в
смерті (Христа), а вмирають вони тільки заради
іншої, відомої Богу, мети. А перевагою для бла-
женних є не що інше, як особливий закон, або
закон, який був встановлений окремо, наприк-
лад: один або певна кількість [святих] звільнені
від спільного закону і про це свідчить сама їхня
назва. З іншого боку, ніщо не суперечить тому,
щоб хтось був звільнений від смерті взагалі, як
видно з останнього розділу (Євангелія) від
Іоан на, де Христос до Петра говорить про
Іоан на: “Якщо я хочу, щоб він залишився, поки
я прийду, то що тобі до того?”

Чотирнадцять історичних аргументів

4. Крім того, є особи, які дають справді
смішне пояснення, що Київ є тим відомим ан-
тичним містом Троєю або розташований на

тому місці, де була Троя, а ті печери викопані
троянцями і в них поховано забальзамовані за
єгипетським звичаєм тіла великих троянських
героїв – Гектора, Пріама та інших, тому вони
не псуються.

Про це говорить та відкидає цю думку вже
згаданий Гербіній у своїй книжці (розд. 2) та
в інших місцях. Нам хочеться замість власної
відповіді навести тут його слова: “Як видно з
географії, – говорить він, – така думка є без-
глуздою і дуже хибною. Бо якщо Троя колись
містилася там, де тепер знаходиться Київ, то
яким чином грецькі кораблі могли проник-
нути туди вгору проти течії Дніпра та ще
через пороги, коли навіть човен не міг би
цілим туди дістатися? Як же міг Еней пере-
правити свій флот через ці пороги, коли на-
віть колоди там ламаються? Дуже великим та
відомим є Вестроготський водоспадIІІ, який
по-латині називається Прогетта, а за НоніємIV –
шапкою або митрою чорта. Коли з нього спа-
дають колоди чи кораблі, то вони дуже рідко
залишаються непошкодженими. Коли ман-
дрівники дивились на цей водоспад, то їх
проймав жах. Але цей водоспад не можна по-
рівняти з численними дніпровськими поро-
гами. Вергілій, розповідаючи про морську по-
дорож Енея до Італії, зовсім не згадує ні про
Дніпро, ні про Чорне море, ні про переправу
Енея через Дарданелли, а коли ту думку вва-
жати істинною, то дарданським кораблям не-
обхідно було пройти цю відстань. Очевидно,
що сам Гомер не говорить нічого про наш
Дніпро і ми [погоджуємось] з ним”. Це сказав
Гербіній.

До цього можемо додати. Говорять, що
поряд з Троєю підіймалась гора Іда, а крім неї
там були пасма гір. Як говорить поет, перед
Троєю мав бути дуже багатий та славний ост -
рів Тенедос, і цей острів був дуже просторим,
тому що він міг прийняти весь грецький флот
та заховати його, а біля Києва не бачимо ні-
чого подібного. А те, що Троя знаходилась в
Азії і всюди називали Пріама володарем Азії
та сама держава називалась азіатською, чи-
таємо у Вергілія. Тим часом Київ знаходиться
в Європі, він розміщений більш як на 60 лев-

I Софроній – єрусалимський патріарх, відомий як противник монофізитства.
IІ Іоанн Мосх (кінець VI – початок VII ст.) – візантійський письменник.
III Вестроготський водоспад – можливо, водоспад на Рейні біля Шафгаузена.
IV Ноній Педро (1492–1577) – португальський математик, професор Коімбрійського університету, автор ряду

відкриттів у математиці.

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D
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ків від кордонів Азії, а саме від ріки ТанаісуI,
яка, як вчать всі географи, відокремлює Азію
від Європи. Купець ГерардII, дуже відомий
географ, на стислій “Карті світу” розмістив
Трою навпроти Константинополя за протокою
Мармурового моря на схід. З його думкою
збігається думка істориків, які говорять, що
Константин Великий, вирішивши заснувати
Новий Рим, знайшов місце Трої.

Зрештою, ніхто не знає, де знаходилась Троя,
тому що, принаймні, Іоанн Златоуст виголосив
безпристрасну промову, в якій запевняв, що ні-
коли й ніде не було не лише Трої, троянців та
троянського царства, але й події та імена їхні ви-
гадані. Тому не маємо підстав хвилюватися про
те, що наше рідне місто горіло так само, як Троя.
І якщо б наше місто було Троєю або ж знаходи-
лося на місці Трої, то тіла, що є в печерах, не
можна б назвати троянськими, незважаючи на те,
про що ми вже говорили, що їх було забальзамо-
вано з усією старанністю, оскільки при відкри-
тих гробницях протягом багатьох століть свіже
повітря доходило до них і до цього часу випару-
валися всі аромати.

5. Багато латинських священиків, побачив -
ши, що не можуть позбавити київських отців
слави дива, погоджуються з тим [тверджен-
ням], хоча, можливо, проти волі й неохоче, і на-
магаються привернути цю славу до себе та до
своєї секти. Тому і вони твердять, що ті тіла
справді нетлінні, і їх нетлінність необхідно
приписати не природі, а Божій всемогутності.
Оскільки це сталося тоді, коли ще не було
цього згубного [розколу], який порізнив між
собою східних і західних [християн], то вони
говорять, що це [диво] цілком не суперечить їх-
ньому вченню і не допомагає нашій релігії.

Тому деякі з них не бояться вшановувати
титулом святих Антонія і Феодосія та інших
наших отців. У книжці, яка має назву “Рік не-
бесний”, вони благають допомоги в святого
Антонія Печерського та деяких інших (свя-
тих). Це виразно видно у дуже відомого серед
них Теофіла РуткиIІІ (хоч взагалі він вартий
тієї зневаги, яку виявили ізраїльтяни до Го-
ліафа), котрий у книзі “Про ознаку церкви”
просить допомоги у православних святих за
те, що він видав цю книгу за свою, перепи-

савши майже повністю у Беларміна. Тих са -
мих київських отців, якщо Бог йому дозволяє,
робить святими.

На це нам слід відповісти не інакше, як за-
явою, що люди, які твердять таке, або зовсім не
знають, або злісно фальсифікують хронологію.
Адже прийняття християнства на Русі (бо були
деякі русичі, які й раніше прийняли христи -
янство) відбулося в 1000 р. від народження
Христа, за Баронієм, або в 1008 р. під час прав-
ління в Києві першого християнського князя Во-
лодимира.

Тим часом перші розходження з латинянами
виникли близько кінця VIII ст. за часів рим-
ського папи Лева III, коли деякі малообізнані
[отці] на Аквісграненському соборі намагалися
встановити нову догму про походження Свя-
того Духа та додати її до святого символу віри,
хоча деякі з них не могли навіть переконати
папу Лева.

Це лихо незгоди повзло тим часом по Італії
й Галлії, і коли це вчення там закріпилося, воно
нав’язувалось і Сходу. І дійсно, коли Болгарія
прийняла християнство, папа Миколай вислав
своїх послів, і вони принесли з собою поніве-
чений цим додатком символ віри. Почувши цю
новину, імператори Михайло і Василій надіс-
лали королеві Болгарії листа, в якому, однак, за-
чепили найбільше римську, а не всю латинську
церкву, оскільки вона вважає, ніби Святий Дух
походить і від Сина.

Тому папа Миколай, оскільки соромився
відмовитись від помилки, волів стати на дуже
небезпечний шлях, закликаючи французьке ду-
ховенство підтвердити його вчення. Все це
видно з листів папи Миколая. Він же не зава-
гався показати хижацьку голову у світі і викли-
кав нову суперечку щодо влади та управління
церквою.

Проти Миколая й інших латинян виступив
весь Схід, а не лише Фотій, як вони базікають,
бо ж сам папа римський Іоанн VIII у листах і
через послів на Константинопольському со-
борі, де знову було віддано престол Фотію, за-
судив той додаток до символу віри, як видно з
документів Собору. І здавалося, що заживає
свіжа рана і стихає недавнє церковне лихо.
Однак латиняни швидко взялися за своє. З дня

I Танаїс (тепер Дон) – ріка, що впадає в Меотиду (сучасне Азовське море).
II Герард (1114–1187) – визначний перекладач багатьох творів з арабської мови, автор математичного твору

про цілі числа і дроби.
III Можливо, мався на увазі київський уніатський митрополит Й. Рутковський. 
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на день міцніла ця згубна доктрина, поки на-
решті не зміцніла, і з часом не довершила роз-
брату. І все це тривало й росло до тисячного
року. Потім, якщо на час розпочатого на Русі
Хрещення існувала єдність між східною і за-
хідною [церквою], то чому, питаю, треба було
Володимирові висилати послів на Захід і Схід,
щоб довідатися, яка релігія є кращою. Про це
свідчать не лише польські письменники, а й пе-
редусім св. Нестор передає, що Володимир
прийняв латинян, коли вони пропонували йому
свою релігію. Щоправда, коли б ти сказав, що
греки перебували вже в схизмі, а Русь підтри-
мувала єдність з римською церквою, то багато
є надійних доказів, які показують невідповід-
ність цього істині.

Бо невже Русь відвернулася від латинян? А,
можливо, незабаром після прийняття христи-
янства могла перейти на бік папи? Тоді, чому
константинопольські патріархи призначили ки-
ївських митрополитів? Чому жодного не при-
значив папа римський? Чому не тільки єписко-
пів, але навіть жодних папських послів не
побачила Русь? Ані сама вона ніколи не відві-
дала Давнього Риму? Чому ж не могли назвати
хоч одне ім’я або вказати, коли Русь розірвала
ту давню з латинянами єдність, яку самі бачать
у снах? Швидше самі папи часто запрошували
як грецьких, так і руських князів та єпископів
до унії, й самі деякі руські ганебні пастирі, або,
вірніше, вовки хижі, блюдолизи й найнегідніші
підлабузники, які не могли стерпіти розгніва-
ного вигляду своїх пап, пристрастно рвалися до
тієї насильної унії, щоб не позбутися жирніших
кісток. Отже, можна вказати на спроби з одного
й другого боку домогтися унії, а про саме
місце, часи і плани щодо її розриву не можна
нічого сказати. Бо коли ми під проводом Бога
ввійшли у вівчарню Христа, то вже у ній лати-
нян не виявили. І вже зовсім смішними є ті, які,
коли чують у наших церквах прохання в Гос-
пода єдності віри, підозрюють нас у жалку-
ванні за втраченою цією єдністю, яку самі про-
понують і твердять, що ми її колись разом з
ними поважали. А це гідне сміху, а не відповіді.

Тим часом необхідно виявляти неймовірні у
людині божевілля й мудріють, щоб твердити,
ніби київські отці мали свою релігію і тому
вони святі, і Бог надав їм нетлінність тіл, проте
на основі вчених книг усюди це освистують,
ображають грубими жартами і нападають лай-
ливими словами.

Яка сліпота, громадяни, яке божевілля вас
опанувало! Якщо вони є справжніми святими,
то чому ви їх кривдите? Коли ж вони є вигада-
ними й нереальними [святими], то чому тяг-
нете їх до своєї Спарти і вимолюєте в них до-
помоги, і шукаєте через них окраси для вашої
чудової унії? <...>

Нарешті, роблять закид ті, що, здається,
стриманіші та розважніші від інших, а саме, що
київські отці були простими і неосвіченими
людьми, не знали розбрату, ні схизми греків, не
ставились з презирством до глави церкви і до
догми сходження Святого Духа від Сина, не
знали правди, бо дуже мало були обізнаними з
теологією. Отже, тому, що вони жили чесно й
благочестиво і свій характер підпорядковували
розуму, вони могли заслужити Вічне Спасіння
і стати гідними того, щоб Бог надав їм після
смерті нетлінність тіл.

Взагалі теологи вчать, що навіть люди, які
перебувають в єресі, але прості й не настроєні
вороже до православної доктрини і не розумі-
ють цього, можуть спастися, бо їх легко ви-
правдовує саме незнання, яке вони називають
нездоланним. На зи вають їх, звичайно, “матері-
альними” єретиками. 

[...] Або яким чином, навіть передові мужі,
наприклад, Никола Святоша, князь саднітіо-
менський, син сенатора Варлаама і інші могли,
чи то не знати християнської науки, чи, коли б
не знали, дожити до такої глибокої старості й
протистояти їй?

Крім того, тоді посилали з Константинополя
у Київ грецьких єпископів, очевидно, у супро-
воді добре освічених мужів. Адже було немало
таких, які знали обидві мови, слов’янську й
грецьку, і завдяки цьому могли перекладати
священні книги. А серед них, особливо ченці
та священики, якщо не з Навчання, то при-
наймні з досвіду, могли знати про розбрат з ла-
тинянами з приводу збільшеного нечестиво
святого символу віри й вигадки нової догми. Не
скажемо, що це був розбрат, тому що він був
дуже новим і мав слабке коріння, можливо,
менше був відомим або меншу викликав нена-
висть в ортодоксів, особливо у нових правовір-
них на Русі, і з обох боків зробиш протилежний
висновок і з того, що початковим був розбрат, і
з того, що новим було прийняття віри на всій
великій Русі.

Про народ, який тільки прийняв Віру, па-
стори піклуються з більшою пильністю і обе-
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рігають від всякої помилки, і тому не вага-
ються вказувати майже пальцем на єретичних
вовків, особливо, сусідніх. Однак новизна до-
ктрини має ту особливість, що вона спочатку
дуже поширюється і здається страшнішою. Це
видно з досвіду, бо тоді сильніша точиться бо-
ротьба і часто справа доходить до зброї.

Тим часом ті, які познайомилися з єрети-
ками, менше бояться і зв’язків з ними, і їхнього
вчення, бо ціпеніють, немов ті, що перебувають
в оточеному гадюками місці, не дуже певні, по-
дібно до того, як відчувають це чисельні в час
свого лиха, коли тільки хотіли б його старанно
зважити.

Святе письмо виразно вчить про єврейські
перекручення, обмірковуючи і подаючи при-
чину роз’єднання у псалмі <...> Отже, в той час
рідко який ортодокс із зазнайкуватих латинян
знав про нове відкриття і схизму та проклинав
їх. Тут ще слід додати, що в ці часи у Римі жили
дуже погані архієреї, яких скоріше можна на-
звати потворами, ніж людьми. Справді годи-
лося, щоб такими були засновники нової
догми. Бо у ці часи, не говорячи про інших, ша-
леніла така найогидніша потвора, як Сергій IIII.

Послухаймо, які були його вчинки, з твору
Платіни (“Житіє Сергія Третього”, с. 140):
“Вчинки Вродливого (бо померлий папа був
вродливим) [він] так засуджував, що знову до-
пустив до священного сану тих, кого до того
Вродливий вважав негідними духовного сану.
Проте вважаючи, що нанесеної ганьби помер-
лому мало, він витягає з гробу труп, немов жи-
вого, засуджує на кару смерті, а саме тіло кидає
в Тібр як не гідне захоронення й людської по-
честі. Те саме з Вродливим трохи раніше зробив
Стефан VIIIII, правда, відтяв його трупові лише
пальці, а голову пощадив, ніби передбачив, як
визначний провісник, що бажав зробити Сергій,
і для нього, як досвідченого ката, приберіг цю
кару смерті”.

Одначе, як могло це і подібне приховуватися
і не пройти по цілому світу страшною для
слуху вісткою? [Навіть] у сполуці з новою схиз-
мою як могло воно бути не викритим особливо
новим на Русі християнством? Отже, як при-
йнято благочестиво вірити, коли римські па-

горби на кару новій доктрині видихали такий
гидкий латинський сморід, тоді київські гроб-
ниці завдяки чудовому піклуванню Бога про
Його Церкву почали видихати приємний запах
Христа.

Коли ту землю, прославлену такою великою
кількістю святих мучеників, було збезчещено
й опоганено ворогами ортодоксального вчення
внаслідок осквернення могил, тоді вповні за-
сяяв Київ цими гідними подиву могилами і не-
тлінністю похованих тіл. Отже, дарма ці добрі
мужі, залишаючи святість київським отцям, на-
магаються позбавити їхньої вченості, бо щоб
пізнати огидне в той час обличчя римського па-
пства і відрізнити його від чистої Христової
Церкви, не потрібно було великої мудрості, а
вистачило б самих очей.

Я вже міг би зняти, як кажуть, щось нове з
полиці, проте, щоб чогось не залишив, що може
вважатися принаймні подібним на цей доказ і з
ним спорідненим, необхідно сказати коротко
про трупи людей, які справедливо були віддані
анафемі архієрея. Бо їхні тіла хіба що перед
смертю могли звільнитися від пут, або якщо
хочеш сказати, вилікувалися від рани, як ка-
жуть, після смерті не розкладаються, а залиша-
ються нетлінними, хоча, як твердять, є чорними
й страшними. Вони, немов надуті барабани, у
всіх тих, хто на них дивиться, викликають жах
і страх. Безсумнівно, такі трупи насправді існу-
ють, бо численні про це пишуть, а Лев Аллатій
у книзі “Про погляди греків” пише, що він, на-
віть, сам бачив це видовище.

Однак тут можна сперечатися, чи цю спот-
ворену нетлінність слід приписати природі, чи
не викликана вона анафемою католицьких ар-
хієреїв, і чи може її викликати надприродна бо-
жественна сила. Домініканець ГоарIІІ, який тлу-
мачив і роз’яснював нашу Православну
євхологію, вірить в це, захоплюється і диву-
ється силі архієреїв. Мартін КрузійIV, лютеран-
ський тюбінгенський теолог, автор “Турко-Гре-
ції” повідомляє про те саме або наводить інші
повідомлення, проте не говорить, чим є ця не-
тлінність або як вона постає. Лев Аллатій грек,
християнин, але неприхильний до греків, пере-
йшовши до латинян, відкидає, здається [Божест -

c Документи до історії святих лаврських печер d

I Сергій III – папа римський (904–911).
II Стефан VIII – папа римський (939–942).

III  Гоар (1610–1658) – французький еллініст, домініканець.
IV Мартін Крузій (1526–1607) – професор грецької мови в Тюбінгеймі. Написав багато творів з грецької мови,
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венну силу] і приписує [нетлінність] природі у
згаданій книжці “Про погляди греків”.

[...] По-перше. Через те, що не можна цього
приписати здатності природи, хоч такі трупи
впродовж багатьох років залишаються непош-
кодженими, як бачимо нижче. Однак, як зда-
ється, ми достатньо перед тим спростували всі
аргументи тих, які вважають причиною при-
родні сили. Це спростування має, крім того,
особливу силу щодо даної теми, коли говори-
тимемо проти Аллатія.

По-друге. Тому, що коли б православний ар-
хієрей згідно з святим звичаєм помолився Бо-
гові над таким трупом і висловив думку про
звільнення внаслідок великого і подиву гідного
дива, – труп раптом розклався б. Щодо цього
існує два дуже славні і досить очевидні при-
клади. Перший приклад ми беремо у Мартіна
Крузія (“Турко-Греція”, кн. II). Коли турецький
султан Магомет III до відався від когось, що
трупи християн, які були піддані анафемі хрис-
тиянським священиком, не розкладаються після
смерті, і наказав негайно підтвердити це при-
кладом, то деякі старі люди згадали про одну
жінку, яка загинула, будучи враженою таким
ударом за колишнього патріарха Генадія Схола-
ріяII. Її труп був знайдений і виявилося, що він
неушкоджений. Імператор, почувши про диво
розкладання, яке наступає слідом за зняттям
анафеми священиком, зажадав, щоб це також
йому показали. Тоді найвищий патріарх наказав
поставити напис та імператорську печатку на
гробі та зберігати до певного часу стільки,
скільки потрібно буде для молитви. Коли все це
було зроблено, помолився архієрей Богу й ви-
клав йому думку про розкладання. І раптом у
той самий момент у присутності багатьох ту-
рецьких достойників, труп розклався у труні з
такою швидкістю та нестримністю, що вони
могли чути навіть тріск кісток.

Другий приклад ми беремо у великому
слов’янському “Євхологіоні”, виданому в Києві
старанням київського митрополита Петра Мо-
гили. Саме тоді, коли він перебував у Вільні,
йому повідомив якийсь священик, що там по-
хований невідомий диякон, який називав себе
сином Бориса Годунова, що підступно здобув
царську владу над Росією. За це константино-

польський патріарх піддав його анафемі. Вми-
раючи, він просив, коли у Вільно прибуде якийсь
православний священик, щоб не відмовив йому
у звільненні [від анафеми]. Дізнавшись про це,
Могила вислухав прохання померлого і того
священика, що просив від імені померлого,
потім відправив урочисту церемонію звіль-
нення. Священикові стало легше на душі, бо
труп, який був досі непошкодженим і здутим,
негайно розклався.

Отже, звідси можна зробити висновок, що
такі трупи зберігаються не природними си-
лами, бо не можна сказати, що таке розкла-
дання здійснюється силами природи.

[...] Якщо хтось розповідає про непошкодже-
ність трупів засуджених [анафемою людей], то
описує їх гидкість, твердість, потемніння та на-
бряклість. І хто не відрізняє такого від тіла
якого-небудь блаженного – упорядкованого і
граціозного, що викликає почуття подиву і бла-
гочестя, а інколи видихаючого приємний запах,
той навіть не зможе відрізнити чорне від білого.

[...] Якщо б те, що бачив Аллатій, було так
розтягнене і оброблене силами природи, то не
можна все-таки на основі того твердити, що всі
такі трупи оброблені силами природи. Про це
говорить хоча б саме дивне розкладання, яке не
раз траплялося. Крім того, коли впродовж три-
валого часу такий труп лежатиме, він більше
буде спростовувати аргументи, які дає природа
і які ми вище спростували, бо у цих доводах не
матиме жодного місця висихання чи інше яке-
небудь виснаження, тому що тіло розпливчате
та розпухле.

[...] Це, кажу, написав той вигадник Аллатій,
щоб приховати такий обман, він добре і по-вче-
ному у згаданій книжечці показав, що всі ці
речі не мають великого значення для збері-
гання. Коли б ми мали ту його книжечку під ру-
ками, то легше спростували б Аллатія на основі
Аллатія і ще більше підтвердили б також Бо-
жественну нетлінність київських отців.

Тим часом нам слід тут зауважити, що, мож-
ливо, не всі взагалі тіла засуджених не розкла-
даються, а, принаймні, деякі, оскільки не всі
тіла святих обдаровуються нетлінністю, а коли
йдеться про всіх, то Богу видніше. Хай цього
буде досить про викладений аргумент.

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D

I Магомет II ель Фатіх (1430–1481) – сьомий османський султан, 1453 р. зруйнував Константинополь, захо-
пив Фракію, Македонію, вів війни з багатьма країнами, відзначався нелюдською жорстокістю.

II Генадій Схоларій (1400–1469) – константинопольський патріарх 1433–1469 рр. Відомий як коментатор Аріс-
тотеля, Порфірія, а також як перекладач творів Фоми Аквінського з латинської мови на грецьку.
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УНІКАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ДО БIОГРАФIЙ ОТЦIВ ДАЛЬНIХ ПЕЧЕР

1862 р. в Лаврі побачила світ непоказна книжечка під назвою “Краткие ска-
зания о жизни и подвигах св. отцов Дальних пещер Киево-Печерской лавры”.
Автором книги був зазначений іг. Модест. Незважаючи на бідність публікації,
це було одне з епохальних агіографічних видань Лаври нового часу. У книзі на-
ведені біографічні дані святих отців Печерських Дальніх печер, про яких немає
інформації в Патерику та інших лаврських виданнях. Разом із тим, ця інфор-
мація існувала в Лаврі впродовж віків, оскільки саме на її основі ще здавна пи-
салися богослужіння святим. Іг. Модест вперше привідкрив таємницю їхнього
походження. Утім, сам він вважав, що в давнину Житія цих святих  були окре-
мими агіографічними творами145. Проте його власні повідомлення суперечать
цьому. Очевидно, що зібрана інформація є вторинною… стосовно чого? Згідно
із записами іг. Модеста, це були написи на дошках із зображеннями преподоб-
них. Він пише: “За переказом, у стародавні часи св. мощі в Дальніх печерах ле-
жали не в трунах, а просто в нішах на дошках. Ці ніші, де стоять і тепер
труни з мощами святих, закривалися теж дошками. На цих дошках у нижній
частині, у лежачому положенні, зображувалися лики преподобних Печерських;
у середині вирізувалися невеликі вікна, щоб через них шанувальники могли при-
кладатися до св. мощей; а зверху надписувалися слов’янською мовою імена свя-
тих, яким належали мощі, з коротким життєписом святих. Без сумніву, ці ко-
роткі сказання про життя і подвиги святих або узяті з повних життєписів,
або складені за живим переказом. Якщо були життєписи повні, то вони могли
бути винищені в різні часи руйнувань Києва...; а написи цілком могли зберегтися
разом з мощами святих тому, що мощі з написами ховали в місця недоступні
для ворогів”. 

Як відомо, більшість наявних на сьогодні мощей святих первісно лежали
не в аркасоліях, а в локулах. Можна припустити, що йшлося про дошки, якими
закривалися локули, а автор видання, не бачивши сам описаних ним пам’яток,
помилився. Втім, не можемо виключити й того, що його розповідь торка-
ється певного моменту переробок у печерах. Проте, якщо великі дошки й іс-
нували – текст для них переписували з попередніх дощок, а на ті, можливо, з
написів на стінах, про існування яких при похованнях ми вже писалиI. Саме
завдяки їм і, можливо, певній усній традиції збереглась та дещиця реальної
інформації, яку подано в книзі.  До часу написання роботи іг. Модеста збе-
реглися тільки шість дощок із зо браженнями преподобних і записами їхніх
подвигів: святих Лог гина, Агафона, Арсенія, Веніаміна, Тита Воїна й священ-
номученика Лукіяна. Ще один запис, на який по си лається автор, за його сло-
вами, знаходився в якомусь описі Лаври, який ми на сьогодні ідентифікувати
не можемо. Проте інформація з нього дійшла до нас у спогадах А.М. Мурав -
йоваII.

Головним же джерелом іг. Модеста був рукописний зшиток, який зберігався
в бібліотеці Дальніх печер, і текст якого за його публікацією поданий нами
нижче. 

Нині всі ці пам’ятки втрачені. 
Текст подаємо давньоукраїнською книжною мовою. Адаптація до сучасної

української мови надана в описі біографій святих нижчеIII. 
Про роль цього видання, як ета пу канонізації святих Печерських див.

вищеIV.

I Див. с. 20.
II Див. с. 132.

III Див. с. 166 і далі. 
IV Див. с. 10.

c Документи до історії святих лаврських печер d
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M
Прп7дбный Логгинъ, oц7ъ вєликой с™обливости и6 послушаніz, былъ въ монастыру вратарємъ, имэ3лъ той даръ

t ГDа, и4же вэ3далъ мы3сли лю3дскіе, зъ я33кою кто входи1лъ до монастырz, а^бо зъ монастырz, а^ кого злэ2 мыслzчаго
ви1дэлъ, тому напомина1лъ, а^бы то1ей свое1й зл0й мhсли престалъ, грозsчи є^му караньемъ t ГDа БGа. Т0й по д0лгихъ
трудaхъ њставивши тёло своe въ пєщeрэ, пош0лъ душею до Хrтa.

Тропaрь Прпdбному Логгину. гласъ №.
Препdбне и бGоблаженне o4§є Логгине вратъ монастhрскихъ њпaсный храни1телю, њпaснэйшій же и неусыпный,

свои1хъ чувствій t всzкаго мірскaго суетствіz затворителю, моли1, нарeкшаго Себе2 двeрь, ГDа слaвы, да tвeрзетъ
нaмъ двeрь милости своеz2.

Кондaкъ глaсъ }.
Врат0мъ земнhмъ присэдz2, и џнымъ съ послушаніz внёшнима o6чи1ма наблюдaлъ, нбcныz врата2 присно ќмными

свои1ма o6чи1ма наблюдaлъ е3си2 Прпdбне Л0ггине, въ нzже u6же2 вше1дъ, и тaмошніz красоты2 спод0бивсz, моли1сz Гсcдви,
да и3 мы2 получимъ вх0дъ цrтвіz нбcнаго.

У напису над гробом так говориться про преподобного Логвина:

“Прпdный Л0ггинъ, вратaрь Печерскіи, с™о и6 прaведно монастhрское проходz2 послuшaніе сицевaго t Всевидца БGа
спод0билсz дaра, ћкw вёалъ приходsщихъ въ монастhрь и исходsщихъ мhсли сокровeныz. Д0брыхъ во благ0мъ
предложeніи uтверждaлъ, злhхъ же нещaдно њбличалъ, приводz2 къ покаsнію. По многотрyдномъ богоугодномъ
жи1тіи tи1де ко ГDу и3 є4сть неусыпaющій w6 всёхъ прнходsщихъ къ БGу моли1твенникъ.”

M
Препод0бный И#гнaтій Ґрхимандри1тъ Печeрскіи за с™ое свое житіе2, w6держaлъ дaры чудотв0реніz t БGа, и3 моли1твою

своeю мн0гихъ недужныхъ и3сцэлsлъ, такожде и кому є6го2 просфиру2, кот0рою џнъ служилъ, дано2 вкуси1ти, и6сцэлeніе
пріи1малъ; по смeрти тyтъ є4сть пол0женный тёломъ, ґ душeю въ нeбэ со Хrтомъ, и3 молитсz w6 нaсъ.

Тропaрь Прпdбному И^гнатію, гласъ д7.
Чи1стаго рaди и3 непор0чнаго твоего2 житіz2 богон0се џ§е И^гнaтіе, пріeмьій t ГDа чудотв0рные дaры н6сцэлsти не-

мощныz, и6сцэли2, м0лимъ тz2 н6 нeмощи наша, молz2 w нaсъ е6ди1наго человэбколю1бца.

Кондaкъ глaсъ №.
Проходz2 всеблажeнне добродётельми t си1лы въ си1лу, и3 всёхъ съ тоб0ю сyщихъ џными превозвышаz, всёмъ

служи1лъ е6си2 И^гнaтіе и6 uгождалъ, тёмъ и4збранъ былъ є3си2 всёмъ въ дому2 Б9іz М™рє сущнмъ въ старёйшину и3
вождz, въ чесомъ паче ГDевн благоугождь н стадо Его добрэ uпасшн, молисz w насъ чадэхъ твоихъ.

M
Прпdбный Снлуанъ схимникъ за с™ое свое жнтіе и великую чнстоту пріzлъ даръ чудотвореніz, между которымъ

и сіе: злодэе пришли красти до саду монастырскаго, молитвою свzзалъ, иже не могли рушитисz съ мэста чрезъ
три дни, а потомъ, oныхъ наказавши и до покаzніz приведши, пустилъ. Той по долгихъ лэтахъ трудовъ своихъ
преставилсz ко ГDу, а здэ положеное єсть єго тэло. 

Тропарь Прпdбному Силуану, гласъ G.
Многагw ти ради воздержаніz и бєзмэрнаго пощєніz пріемый свыше благодать чудотвореніz и къ БGу веліе

дерзновеніе стzжавый постникомъ uдобреніе, Снлуане, тому молись да подастъ намъ миръ и велію милость.

Кондакъ гласъ }.
Въ бдэнномъ и трезвенномъ молєніи и крэпкомъ всегдашнемъ пребываz пощеніи, тэло свое uмерщвлzлъ єси,

Силуне преподобне, и многихъ uченіемъ твоимъ въ тыzжде дородэтелн наставлzz, привелъ єси Хrтовн єму же въ
веселіи днесь предстоz, поминай насъ, чтущнхъ памzть твою.

M
Прпdдбный Агаfонъ чудотворецъ, которому ГDь БGъ, ради єго постническаго житіz, далъ чудтвореніz дары иже

на котораго только хорого, помоливсz, положилъ руки, исцэленіе пріималъ, имэлъ же и даръ пророчества, прійшлыz
рэчи вэдалъ и w смерти своей вэдалъ, когда нмэлъ преставнтисz и гдэ положенъ быти.

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D
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Тропарь Прпdбному Агаfону, гласъ }.
Блага небеснаz ради дэлъ твоихъ стzжавый благости тезоимените Агафоне, моли благаго ГDа, молнмъ тz

теплэ, якw да не лишитъ насъ вэчныхъ бlгъ своихъ.

Кондакъ гласъ в7.
Вэдый извэстно, якw снэдію родъ человэчь испадє изъ раz, постомъ же паки вниде въ oнь, постное избралъ

єси себэ житіе, въ немъ же крэпцэ подвизаzсz, блаженне Агаfоне, и бэсовскаz шатаніz тэмъ низлагаz, пріzлъ
єси цэлебныz дары t Хrта БGа, єму же присно молисz w душахъ нашихъ.

За словами стародавнього напису над його гробом, преподобний Агафон був довершений угодник Божий, 
“яко пророкъ будущая возвэщая; яко врачь, возложеніемъ рукъ своихъ иемощныя исцэляя; яко святъ, вь

небэ со святыми во славэ, тэломъ же въ нетлэніи съ преподобными здэ пребывая.” 

M
Преподобный Зинонъ, постникъ и трудолюбецъ, многнми добродэтельными постническаго житіz подвигами, по-

стомъ, молитвою, смиреніемъ, послушаніемъ, благоугоди БGови и преставленъ єсть душею на небо, тэломъ же не-
тлэнно здэ пребываz, всэмъ приходzщимъ скорый ко спасенію wбрэтаетсz помощннкъ.

Тропар Зинону постнику. гласъ д7.
Прпdбне oче Зиноне, преподобнэ и четнэ житіе твое на земли препроводивый, и тэмъ БGови по премногу бла-

гоугодивый моли насъ чтущихъ памzть твою.

Кондакъ гласъ }.
Восхвалzzсz днесь прпdбне Зиноне, якw преподобенъ во славэ, и радуzсz Давидски на ложи своемъ во цrтвіи не-

беснэмъ, непремолчи насъ мольбу принести ко ГDу.

M
Прпdбный Макарій діаконъ, котораго єщє малого родzчи, wбрикали въ хоробэ БGу на службу, и какъ выздоровэлъ,

то єго с™ымъ oц7емъ Печерскимъ tдали. Той въ монастырэ t с™ыхъ oц7ъ во вшелzкой побожностн выхованый
и выцвичоный, сподобилсz монашества и с™аго діаконства въ которомъ санэ єще больше подвизалсz, въ постахъ
и молитвахъ служилъ ГDу, сподобилсz дара чудотвореніz и ко ГDу tиде, єгоже возлюби.

Тропарь Прпdбному Макарію діакону, гласъ з7.
T юности Хrта усерднэ возлюбивъ, вдалсz єси Тому вєсь, якw непорочна жертва, и иго єго4:54 благое на себе

вземъ, работалъ въ немъ, всечетне Макаріе, спэшнэ, тэмъ же uбо молнмъ тz, молись w душах нашихъ.

Кондакъ гласъ д7.
Вдавшагосz Хrту БGу на служеніе t младенства, и Тому во иночествэ и діаконствэ послуживша сщеннолэпно

восхвалzемъ тz любовію, Макаріе сщ7енне, и молимъ: якw имый дерзновеніе, моли Хrта БGа w насъ, поющихъ тz.

M
Прпdбный Ахила діаконъ и постникъ, не токмо сластныхъ покармовъ никогда не живалъ, тоесть, смаженыхъ, або

вареныхъ, але и суровыхъ мало що эдалъ. Покармъ єго былъ просфнра єдина въ тыждень (седмицу); за которые
труды и посты наслаждаетсz въ небэ u Хrта вэчной сладости.

Тропарь прпdбному Ахилэ діакону, гласъ }.
Постническое житіе wблобызавъ, и многнми труды t младыхъ ногтей себе wбложивъ, на степень діакона про-

изведенъ бывъ всечестнэ, въ коемъ служилъ єси въ цRкви Б9іz М™ре непорочнэ, єн же молисz во єже спастись
душамъ нашимъ.

Кондакъ гласъ в7.
Веліе имэлъ єси воистину воздержаніе славне, и многое показалъ єси пощеніе, q Ахило: зане єдва єдиною въ

седмицы и се єдину малу просфору снэдаше и бдэннымъ стоzніемъ къ нему выну дручашесz, тэмъ тz, якw по-
стника и преподобнымъ соwбщника чтуще, uблажаемъ.
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M
Прбпdный Ипатій цэлебникъ въ хоробахъ oц7емъ с™ымъ послуговалъ, але въ постахъ и молитвахъ день и ночь

зоставалъ, который пріzлъ даръ t ГDа БGа, иже доткновеніемъ рукъ свонхъ, хорыхъ uлэчалъ, и теперь кто прите-
каетъ въ хоробахъ своихъ до мощей єго, той пріемлетъ нсцеленіе.

Тропарь прпdбному Ипатію врачу и цэлебннку гласъ №.
Безпечальнаго oнаго и тихаго мэста, идэже несть печали и воздыханіz, достигнути, прпdбне, желаz, не далъ

єси себэ здэ покоz ни мало, но присно день и нощь въ дэлахъ всzкихъ и жетокомъ житіи трудолюбно, подвизаzсz
пребываеши, тэмъ желаемаго получивъ uже Ипатіе, молисz w душахъ нашихъ.

Кондакъ гласъ G.
Труды ко трудомъ выну ради ГDа прилагаz, никогда же wбрэлсz єси празденъ Ипатіе, тэмъ же и въ лэпоту

трудолюбивъ наречесz, званіе пріемъ t дэлъ.

M
Прпdбные Паисій и Мєркурій, за живота живучи зъ собою въ великой любви, просили ГDа БGа, абы нигдэ t себе

не разлучилъ, и далъ имъ то ГDь, иже и въ келліи вкупэ жити и посполу положены, и въ небэ Хrта душами
посполу oной радости наслаждаютсz. 

Т р о п а р ь 

№-й, Прпdбному Паисію, гласъ д7.
Великаго во oц7эхъ подражаz Паисіz, якоже oнъ въ пустыню, тако и ты въ пещеру всеилсz єси идэже труды

прилагаz блаженне ко трудомъ, и псаломскому пэнію выну прилежа моли w насъ поющихъ тz.

в7-й, Прпdбному Меркурію, гласъ є7.
Пrносщуныz, бlженне, желаz сподобитись жизии, првdнэ и непорочнэ жизнь свою препроводилъ єси въ нынэшнемъ

вэцэ, тэмъ же Меркуріе желаемаго ти достигъ, моли и намъ вэчныz сподобитись жизни.

К о н д а к ъ

№-й, Пансію гласъ є7.
Всею душею и помышленімъ, Паисіе, Хrта возлюбивъ, Тому вседушнэ всz дни жнвота твоего служилъ еси, бо-

гомудре, тэмъ, по кончинэ твоей наслэдилъ єси радость и вэчное иаслажденіе.

в7-й, Меркурію гласъ }.
Прпdбному во всэхъ дэлэхъ ГDеви пріискреннэ работаz, и oнаго всегда въ цRкви преподобныхъ своихъ преподобнымъ

воспэваz гласомъ, наслэдилъ єси, прпdбне Меркуріе, часть прпdбныхъ, съ ними же молисz w всэхъ насъ.

M
Прпdбный Лаврентій толико возненавидэ мiра красоты, якw ниже жити восхотэ на явэ, но въ темнэ мэстэ

пещеры затвори себе, w єгоже подвигахъ єгда тамо пребываше, аще и нензвэстно єсть, каковъ постъ, бдэніе, мо-
литвы и колэнопреклоненіz творzше, oбаче сіе нэсть тайно, якw по преставленіи душа єго пріzта єсть t темна
затвора въ немерцающій свэтъ ко АгGльскому сожнтію, єже, тэло єго, нетлэнно здэ почнвающее, свидэл8ствуетъ.

Тропарь Прпdбному Лаврентію затворнику, гласъ G.
Затворивый себе ГDа ради въ темнэй пещерэ, прпdбне o§е Лаврентіе, многолэтнэ, и oному добрэ въ ней uго-

дивый, подаждь и намъ, t всzкаго ѕла, чувствіz затвоити, тмы страстей tвратитисz и свэтлость получити
цrтва нбcнаго.

Кондакъ гласъ д7. 
БGъ рекій нзъ тмы свэту возсіzтн, просіz тебе изъ темна мэста, якw свэтъ и знаема всэмъ показа, Лав-

рентіе, явиже и свэту невечернему тz причастника, прпdбне, въ немъ же ликуz, поминай насъ, хвалzщнхъ тz.
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M
Прпdбный Мwvсей чудотворецъ, хотzчи сz сподобити БGу и єму душу и тэло чисто представити, различно

тэло свое старалсz uмерщвлzти, постомъ, молитвами и воздежаніемъ, подвигами и поzсомъ железнымъ, который
на голомъ тэлэ носилъ и кrтъ великій желэзный, который своими руками былъ uробинъ, за которые подвиги и
труды сподобилсz t ГDа пріzти чудотвореніz даровъ, и по смерти въ нб7э неизреченныz радостн наслаждаетсz.

Тропарь прпdбному Мwvсею чудотворцу гласъ №.
Веліz исправленіz и крэпкіz подвиги, во псалмопэніихъ же и колэноппреклоненіихъ безчисленныхъ показавый

и многими (трудами) чудодэйствіи, богоносе Мwvее просіzвый моли Хrта БGа, во єже спастисz намъ.

Кондакъ гласъ №.
Явлzz твердую и неразоримую свою любовь ко ГDу, поzсомъ железиымъ єгw ради поzсалсz єси, къ сему и крсcтъ

желэзенъ приснw на себэ носилъ єси веліи, прпdбне Мwvсее, въ коемъ стэсненіи сущи єже и дэлы ручными uдручалсz
єси, за єже веліими чудесы wбогащсz, и цrствію Хrстову oбщникъ явльсz моли и намъ въ тожде вселитисz.

M
Прпdбный Иларіонъ схимникъ таковаго воздержаніz былъ, иже въ тиждень разъ только и то мало что эдалъ,

ревнуючи прпdбному Fеодосію, ибо и сожитель єго былъ, молитовъ же и моленій многw день и нощь, съ колэноп-
реклоненіемъ и слезамн творzщи, uгодилъ ГDу БGу и тэломъ зостаетъ въ пещерэ, а духомъ въ нб7э, и молнтъ ГDа
БGа за всэхъ, которыи кланzютсz мощемъ єго с™ымъ.

Тропарь прпdбному Иларіону схимнику, гласъ №.
Воистину достойнэ нареченъ былъ єсн Иларіонъ, тихостенъ бо и кротокъ нравъ по имени твоему имэлъ єси,

блаженне, имъ же кроткому ГDу Ііису бlгоудивъ молисz Ему w насъ рабэхъ твоихъ.

Кондакъ гласъ в7.
Великій АгGльскій oбразъ иноческагw чина с™ую схиму, якw пріемъ, и второе tрицаніе суетнаго мiра сего якw

сотворъ, тщалсz єси всэми oбразы, прпdбне Иларіоне, wбэщаніе дэломъ исполнити, и oбразу с™ому приличнэ по-
жити, тэмъ тz чтемъ и uблажаемъ.

M
Прпdбный Арсеній трудолюбивый, котораго нэгды невндано празднаго, але всегда або молилсz, албо послушаніе мо-

настырское tправлzлъ, а никогда же предъ заходомъ солнца покарму не заживалъ, за которы труды въ нб7э со
с™ыми почиваетъ, а тэло єго совершенной заплаты въ пещерэ wжидаетъ.

Тропарь прпdбному Арсенію трудолюбивому гласъ №.
Oбщіи: Слезъ твоихъ теченьми:

Кондакъ гласъ }.
Яже на земли wставль, Хrтовымъ стопамъ послэдовалъ єси теплэ, и того, славне, на рамо вземъ чcтный кrтъ,

uмертвилъ єси труды постническими тэлеснаz желаніz, треблаженне, тэмъ же зовемъ ти: радуйсz o§е Арсеніе.
У напису, що знаходиться над гробом Арсенія, говориться наступне:

Прпdбный Арсеній трудолюбнвый никогда же явлzшесz празденъ, но всегда или молzшесz нли послушаніе дэлаше
мнcтырское хлэба не вкушаше развэ по злхожденіи солнца. Нынэ же въ свэтэ не мецающемъ видэніz лица Б9іz
наслаждаетсz.

M
Прпdбный Пнменъ постникъ мэлъ тую бlагодать, иже разъ только въ тиждень мало эдалъ, а безпрестанно по-

слушаніе мнcтырское tправлzлъ; а нэгды t посту не wслабэлъ, и въ жорнахъ мелючи, дрова на себе носzчи, а чрезъ
ночь на мlтвэ стоzлъ, за которые труды въ нб7э почиваетъ. 

Тропарь Пимену постнику.
Oбщій: гласъ }. Въ тебэ o§е спасесz, єже по oбразу.....
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Кондакъ гласъ }.
Пимене прпdбне, постникомъ єдинонравне, послушаніz oбразе и трудолюбіz правило, во бдэніи и мlтвахъ неусыпне,

непрестай, молzсz w насъ ко ГDу.

M
Прпdбный Аfанасій затворннкъ, хотzчн въ безмолвіи uгодитн БGу, и на суету и прелесть міра сего неглzдэти,

затворилъ себе въ пещерэ, непрестанно молzсz БGу, тому безъ свэчки небеснаz сэтлость въ пещерэ свэтила; по
многихъ трудэхъ душу свою въ руцэ БGу tдалъ, а тэло єго здэ положеное исцэленіе подаетъ, кто съ вэрою при-
ходитъ.

Тропарь Прпdбному Аfанасію затворнику, гласъ з7.
По имени своему за труды веліz, и всегдашнее здэ uмерщвленіе плоти въ затворэ, безсмертную нн7э на нб7си

жизнь наслэдовавый, молимъ тz прилежно, w насъ, якw да и мы тоzжде сподобимсz получити.

Кондакъ гласъ №.
Вэдый мiра сего суету быти тщетну tвратилсz єси єz, не къ тому самима oчима, но и всего себе всеконечнэ,

прпdбне, tвративъ затворилсz єси въ темнэй пещерэ; въ иейже въ мlтвахъ и слезахъ многовременнэ потруждсz и
wбрэтъ на нб7си безконечную радость, молисz непрестанно за дши наша.

M
Прпdбный Сисwй схимникъ, жилъ въ пещерэ весьма постническо, и провождалъ жизнь свою набожно, и завчасу

uвэдалъ преставленіе свое, а по кончинэ здэ почиваетъ, и приходzщимъ съ вэрою къ мощемъ єго с™ымъ подаетъ
цэльбу.

Тропарь Сисwю схимнику.
Oбщіи, гласъ №. Пустынный житель и въ тэлеси АгGлъ......

Кондакъ гласъ а.
Сисwе чудне, на стрлсти вельми подвизалвыйсz, и постомъ и нощными мlтвамн сіz uспивый бlгодать t

Хrта пріzлъ єси въ страстэхъ бэдствующимъ пособствовати; тэмъ и наша страсти плоти и духа исцэли, мо-
лимсz.

s
Прпdбный Григорій чудотворецъ за великіе добродэтели свои сподобнлсz дара чудотвореніz; покармъ єго былъ во

всю жизнь зеліе не вареное, и приходzщимъ къ нему тежъ зеліе подаваше, t котораго пріимши, получаху исцэленіе,
а oнъ скончалъ жизнь свою бGоугодно, и въ пещерэ с™о почиваетъ.

Прпdбному Григорію чудотворцу. 
Тропарь oбщій гласъ №. Пустынный житель и въ тэлеси АгGаъ. . . .

Кондакъ гласъ ѕ7.
Веліимъ воздержаніемъ и нощными мlтвами, прпdбне чудотворче, o§е Григоріе, пріzлъ єси t БGа даръ чудотвореніz

исцэлzти недужныz съ вэрою къ тебэ притекающіz, тэмъ же и наша многіz болэзни нсцэли молимсz.

M
Прпdбные канонархистрыI, два, были канархистрами въ монастырю великомъ, и въ младыхъ лэтэхъ постриглисz

во oбразъ иноческій: и жили uгождаючи ГDу БGу въ постахъ и мlтвахъ, подобzчисz совершеннымъ с™ымъ oц7амъ,
въ подвигахъ и послушаніzхъ, по смерти здэ суть положены, а души ихъ со Хртcомъ веселzтсz.

Тропарь Прпdбнымъ канонархамъ, гласъ G.
Двоице с™аz, правилоначальнаz, бывшаz въ цRквэ и въ правилэ иночестэмъ возсіzвшаz свэтло, всечcтніи ка-

нонархн молите Хrта БGа, да прегрэшеніи wставленіе подастъ душамъ нашимъ.

I Леонтiй i Геронтiй.
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Кондакъ гласъ №.
Канонархиствующе чcтнiн канонархн, и пэніе цRковное поющимъ предводительствующе въ цRкви, подобистесz во-

истину АгGломъ, поющимъ БGа на нб7си, ихъ же и житію подражавше, и съ ними нынэ ликюще, поминайте ны, лю-
бовію хвалzщихъ васъ.

M
Прпdбный Паvелъ послушливый, по принzтіи на себе иноческаго oбраза въ Печерскомъ мнcтырю, держалъ послушаніе

безропотное, которое колвекъ настоzтель повелитъ, нэгде же бэ празденъ, а во избывающее времz t послушаніz
мелzше въ жорнахъ, розмашисто. изнурzz тэло свое всегда и проводz животъ свой, побожно скончасz.

Тропарь прпdдбному Паvлу послушливому, гласъ G.
Полушанію Хrтову подражавый, и имени Его ради во всzкомъ послушаніи терпэливнэ даже до смерти, Паvле всечcтне,

потрудивыйсz, мзду же нынэ послушаніz своего трудолюбна t ГDа пріемъ, къ Нему всегда молисz w насъ, поющихъ тz.

Кондакъ гласъ №. 
Послушника истинна, и прпdбнымъ равночестна, всеблаженнаго oц7а нашего Паvла, прійдите любимцы, uсе>днэ uб-

лажимъ, якw молzщасz непрестанно w всэхъ насъ.

M
Несторъ некнижный, не той который лэтопнсецъ w Руси писалъ, але иный, сей былъ некннжный и рода простого,

который, wставивши свэтъ и клопоты свэтскіz, такъ ГDви горzчо служилъ, иже слухаючи набоженства, нэгды не
дремалъ, а молzчись, нэгды иншого не мыслилъ, єдино къ БGу, и то что zзыкомъ мовнлъ, и дєнь t днz
старалсz лэпшимъ быти, подвигомъ себэ причинzючи, за что заслужилъ себэ, иже при молитвахъ видалъ АгGлы и
Самагw Хrта и вэдалъ день смерти своеz.

Прпdбному Нестору некнижному, тропарь гласъ в7.
Чнстъ и правъ сый сердцем, и с™ъ прпdбне Несторе, душею, простъ же паки и не uмэz самъ чести книгъ сего ради

чтущихъ z прилежно внималъ єси, и oнаz въ себэ соблюдаz спэшно тщалсz єси исправлzти, яже, якw разуменъ
исполнивъ, wбрэлъ єси цrтвіе нбcное.

Кондакъ гласъ є7.
Дивный во с™ыхъ своихъ ГDь uдивисz изрzднэ въ семъ с™эмъ Несторэ, иже аще и безкниженъ сый и простъ,

но превзыйде премудрыхъ и посрами книжниковъ, чтущихъ и не творzщихъ, наслэди бlга вэчна и молитъ присио,
єже спастисz намъ.

M
Прпdбный Титъ воинъ которому, гды была на войнэ голова пробыта, пересталъ воиномъ бытн, и прійшовъ въ

монастырь и до смертн плакалсz грэховъ свонхъ, ажъ было єму знайменно предъ смертію иже tпустилъ ГDь БGъ
грэхи єго.

Тропарь Прпdбному Титу воину, гласъ G.
Воинствw тлэнное wставль, въ нетлэнномъ ввоенилсz єси Хrтови, и oружіемъ єго кrтнымъ побэдивъ подзем-

ныхъ єfіоповъ, побэды вэнецъ t Хrта, Тите славне, пріzлъ єси, Ему же молисz даровати намъ миръ и велію млcть.

Кондакъ гласъ ѕ7.
Воина Хrтова храбрагw, щитомъ прєподобіz wбложшагосz и воевъ невидимыхъ крэпко побэдивша, пріидите

вэрніи восхвалимъ, Тита крэпкодушнаго, и возопіимъ: пріиди с™е къ намъ и никтоже wѕлобитъ ны.
У напису, що знаходився в давнину над гробом преподобного Тита, говориться про нього наступне:
Прпdбный Тнтъ воннъ, бывши на брани пораженъ бэ во главу oружіемъ, єдва не смертнэ и сего ради wстави

воинствованіе; мало нэчто возмогъ, пріиде въ мнcтырь Печерскій и, пріzтъ бывъ t ту живущихъ прпdбныхъ oц7ъ,
wблечесz въ чинъ иноческій и, доблественно подвизавсz постомъ и мlтвами, противу невидимыхъ супостатъ во-
oржисz, слезами же безпрестанными толику сниска бlгодать, якw извещенно бысть єму прежде смерти wбъ tпу-
щеніи грэховъ єго. По семъ пересеисz д¦омъ на нб7о къ торжествующимъ ликомъ. Доброподвижное же тэло єго
здэ положенное почиваетъ.
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M
Прпdбный Памво затворннкъ, на послушаніи мнcтырскомъ, пойманный t поганъ, и много t нихъ пострадавъ, не-

хотzчи Хrта tрещисz, и мовилъ имъ: иже ваши боги проклти суть, а я вэрую во Хrта, нстиннаго БGа, Который
сотворнлъ нб7о и землю. Той ГDь Единъ истинный Всемогущій, той и мене избавитъ t рукъ вашихъ, за мlтвами
с™ыхъ Печерскихъ; яже же агGлы вызволивше єго t uзъ принесли, и здраваго въ келліи посадили, за которые
скорби нынэ въ нб7э wдержалъ заплату.

Прпdбному Памвэ, тропарь гласъ №.
Нелэностнымъ послушаніемъ и tверженіемъ воли своеz крэпко себе wбуздавъ, вдалсz єси за Хrта БGа на муки

и раны, t Негw же сугубо, всечcтне o§е Памво, вэнчавсz, молись w душахъ нашихъ.

Кондакъ гласъ в7.
Послушаніе иноческое кровію мученіz wбагривша uблажаемъ тz любезнэ, прпdбномученнче Памво, и покланzющесz

чcтнымъ мощемъ, вэрно молимъ: молисz ГDеви непрестанно w всэхъ насъ.

M
Прпdбный Захаріz постннкъ, постановилъ себэ до смерти ничего печеного, а ни вареного не эсти, только суровіе

ярены, и того разъ на дєиь, мало по заходэ солнца эдалъ, и такъ былъ страшенъ бэсомъ, же, имz єго гдэ кто
вспомнилъ, боzлись, той и АгGлы часто видалъ, съ которыми по смерти сподобилсz въ нб7э вэчно жити.

Прпdбному Захарію постнику, тропарь гласъ G.
Постническаго ради твоего житіz бlженне Захаріе, якw пріемый велію на бэсы крэпость, моли и намъ тэхъ

же козней избышихъ, получити грэхwвъ прощеніе и велію милость.

Кондакъ гласъ №.
Въ постничествэ свэтло якw просіzвый и бэсомъ страшенъ якw явивыйсz, всечcтне Захаріе uкрэпн и насъ

твоими мlтвами постническое житіе имэти, и бэсовскаго избавитисz злодэйства, якw да uбажаемъ тz.

M
Прпdбный Fеwдоръ Даниловичь, кнzзь Oстрожскін, wставивши прелесть мiра сего и кнzжескую славу, взzвъ на

себе с™ое иночество, и такъ подвизавсz крэпко w спасеніи своемъ, uгождаючи БGу, ажъ до смерти, душу свою всzко
uкрашаючи, ГDевн въ руцэ далъ, а тэло єго, здэ положенное, почиваетъ.

Прпdбному Fеwдору, бывшему кн7зю Oстрожскому, таже иноку печерскому тропарь гласъ д7.
Кнжескихъ дароношеній и всего суетствіz мірскаго спэшнэ tвергсz, Б9іихъ же дарованій, премудре Fеwдоре, пріис-

креннэ сподобитисz желаz, пріzлъ єси иноческій oбразъ, и въ немъ смиреннымъ послушаніемъ и безмолвнымъ житіемъ
ЦRю Нбcному блгоугождаz, получилъ єси t Него безсмертныz дары, ихъ же и намъ, чтущимъ тz, получити молисz. 

Кондакъ гласъ №. 
Красоты ризныz возгнушавшагосz, и богатства тлэннаго со бlгодареніемъ tвергшагосz, въ ризу же безстрастіz

wблекшагосz и богатому во щедротахъ возслэдовавшаго Хrстови, пріидите вэрніи uсердно восхвалимъ Fеwдора до-
стославна, якw молzщасz непрестанно w дущахъ нашнхъ.

M
Прпбdный Софроній затворннкъ, затворивши себе въ темнэй печерэ, на кійждо день всю Pалтирь прочитовалъ,

и не только за всегда въ волосzницэ хожовалъ, але и поzсъ желэзный на тэлэ своему носилъ, за что въ нб\э
наслаждаетсz вэчной радостн, со Хrтомъ царствующи.

Тропарь гласъ №.
Пространна пути ведуща въ пагубу, бл\женне Сорфроніе, uгонзаz, затворилсz єси въ темнэ мэстэ пещернэмъ идэже

день и нощь въ мл\твахъ и слезахъ, и въ ручномъ дэлэ подвизаzсz, wбрэлъ єси вэчньій животъ и наслажденіе.

Кондакъ гласъ д\.
Явилсz єси древнимъ oц\емъ ревнитель въ темнэй пещерэ свэтлымъ житіемъ ясно просіzвъ, и wзарилъ єси

сердца поющихъ тz бг\омудре oч\є Софроніе. 
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M
Прпdбный Пагкратій, сщ\енникъ и чудотворецъ, мlтвою и постомъ, и помазаніемъ єлеz исцэлzлъ болzщихъ, и,

не лэниво подвизаючисz w спасеніи своемъ, ГDеви uгождалъ, за что сподобилсz со с™ыми вэчно веселитисz, а тэло
єго здэ чудотворне wпочиваетъ. 

Тропарь Пагкратію чудотворцу, гласъ в7.
Пагкратіе бGомудре, сщ7енниче ГDень изрzднє и чудесъ многихъ самодэтелю, молисzь ГDеви, во єже спасти души

наша.

Кондак гласъ в7.
Въ постницэхъ явилсz єси великъ во їреехъ нарочитъ, и во чудотвооеніzхъ, дарэхъ показалсz славенъ сщ7енне

o§е Пагратіе, тэмъ тz чтимъ и uблажаемъ.

M
Прпdбный Аммwній затворникъ, за бlгословеніемъ Игумена, ходилъ до с™ой горы и до Iеrлиму, кланzючись мэс-

тлмъ с™ымъ и ревнуючи житію с™ыхъ великихъ oц7ъ, а потомъ вернувшисz, такъ жилъ свzтобливо, иже изъ него
многіе вызерунокъ (oбразъ житіz иноческаго брали u старости; потомъ преставилсz душею ко ГDу, а тэло єго
положено здэсь.

Прпбdному Аммону тропарь глас в7.
Егда изшелъ єси t мiра, тогда мірскаz всz, якw тщєтна, tверглъ, єгда жє oбразъ иноческій на сz пріzтъ,

тогда вражіz коварства подвиги и труды, Аммоне бlженне, попралъ єси, вопіz: Хrте Б9е слава тебэ.

Кондакъ гласъ д7.
Да своему воеводэ и ГDу, прпdбне Аммоне, бlгоудиши, всэхъ tшавсz мірскихъ пристрастій, странствовалъ єси

сего ради всz дни живота своего многотруднэ тэмъ wбрэтъ вэчный покой, моли и намъ въ той вселитисz.

M
Прпdбный Мардарій безкелейный, якъ инокъ зосталъ, не только въ постэхъ мlтвахъ и послушаніzхъ и иныхъ

добродэлzхъ старалсz совершеннэйшій наслэдовати, але и въ нестzжаніи такъ себе wбожилъ, же и въ келіи своей не
хотэлъ имэти а ни жадныхъ вещей, w кромэ того wдэzніz, что на сєбэ носилъ, за которыz добродэтели wдэ-
дичилъI неизреченныz радости и пространства въ цrствіи нбcснэмъ.

Тропарь гласъ д7, прпdбному Мардарію.
Бывый, бlженне Мардаріе, нестzжатель Хrста ради, и Тогw за многаz твоz бlгодэzніz въ сердце твое вселивый,

молись w насъ, поющихъ тz.

Кондакъ гласъ в7.
Вышнихъ ища, ннжнихъ не стzжалъ єси, и колесницу oгненну къ нб7си нестzжаше себэ поставль, со АгGлы

жити сподобилсz єси, Мардаріе славне съ ними же Хrта БGа моли непрестанно w всэхъ насъ.

M
Прпdбный Руfъ затворникъ по oбычаю иноческому, tдавшисz Хrту, старалсz Ему t всеz дш7и uгодитн въ по-

стахъ, мlтвахъ, послушаніzхъ, подвигахъ и терпэніи день t днz хотzчи лэпшимъ быти, за которые труды
прінzлъ Хrта oныz радости, uготованныz с™ымъ, а тэло єго, здэ положенноє, wжидаетъ совершенной заплаты,
яже БGъ uготова любщимъ Его.

Тропарь гласъ }, Прпdбному Руfу.
Послушаніе с™ое, нарицающеесz животъ, прпdбне o§е Руfе, пріемъ, животъ вэчный oнымъ постиглъ єси, идэже

жива, не забуди и насъ, хвалzщихъ тz.

I Успадкував.
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Кондакъ гласъ ѕ7.
Честна смерть твоz, прпdбне Руfе, предъ ГDемъ, честнэ бо и прпdбнэ жизнь твою въ послушаніи с™омъ препро-

водилъ єси, тэмъ тz uбw почитемъ, якw послушникомъ oбразъ и наставникъ.

M
Прпdбный Венеаминъ купецъ; былъ купцемъ великимъ, той, єдиного часу, въ цRквэ слухаючи пильно набоженства

цRковнаго, почулъ oное съ Pальма слово: [погубиши всz глаголющіz лжу] взzлъ себэ тое въ памzть мовzчи:
“єсли ГDь БGъ погубитъ всz глаголющіz лжу, то и купцовъ; бо купечество безъ лжи не можетъ сz wбыйти;” а
потомъ, почувши слово, [якw неудобь богатіи внидутъ въ цrтвіе нбcное], раздалъ все имэніе нищимъ и на цRкви,
и зосталъ инокомъ, uгождаючи ГDу БGу въ постахъ, и мlтвахъ ажъ до смерти.

Прпdбном Венеамину, тропарь гласъ в7.
Добръ купецъ бысть, БGомудре Венеамине, богатство бо свое тлэнно раздавъ, купилъ єси oнымъ нетлэнное въ

цrтвіи нбcнэмъ, въ немже нынэ тамошнихъ бlгъ наслаждаzсz богатнэ, проси намъ мира и веліz милости.

Кондакъ гласъ }.
Куплю житейскую, якw тщетную wставль и шедъ купилъ єси себэ многоцэненъ бисеръ Хrта, Ему же во ино-

честэмъ oбразэ труды и подвиги, безмэнствомъ же и послушаніемъ, прпdбне Венеамине, бlгоуждаz пріzлъ t Негw
велію и богатую милость.

У напису, що знаходиться над гробом святого Веніаміна, говориться про нього наступне:
Прпdбный oц7ъ нашъ Венеаминъ, безчисленными, въ мірэ живz, wбовzзанъ былъ куплzми житейскими. Егда же

слыша словеса Еvангеліz, [якw неудобь богатіи внидутъ въ цrтвіе нбcсное], абіе измэни богатство на нищету про-
извольную Хrта ради, и раздавъ имэніе все требующимъ, самъ присовокупилсz нищимъ въ духэ, прпdбнымъ oц7емъ
Печерскимъ, съ ними же добрэ потрудисz, прейде душею къ подвигоположнику Хrту пріzти вэнецъ побэды. Мощи
же єго с™ыz здэ нетлэнны почиваютъ. 

M
Прпdбный Fеофилъ Епcкопъ Новгородскій, которому в8 хоробэ uказалсz прпdбный Нифонтъ, мовzчи, “иже wбэ-

щалсz поклонитись с™ымъ Печерскимъ, а не исполнилъ єси, tнюжъ за тое uкоротилъ ГDь лэтъ твоихъ; а не вэ-
даешь, кто не исполнитъ wбэщаніz Бgу, не wглzдаетъ лица Б9іz”. И такъ той с™ый казалъ себе везти хорого до
Кiева, але гды пріихалы ко Днэпру uказалсz єму Хrтосъ, wзнаймуючи єму кончину, и wбэща душу єго пріzти,
только нехай тэло твое положатъ въ пещерэ, и такъ преставилсz котораго тэло въ колодэ Днэпромъ пущенное,
ажъ подъ пещеру прнплыло, и ту положенно.

Тропарь Прпdбному Fеофилу, гласъ д7.
Правило вэры и oбразъ кротости и воздержаніz извэстный u§тель Хrтову стаду воистину єси, uчл е выну

смиренію, не мудрствовати же высокаz, сего ради стzжалъ яже желаше, o§е с™ителю Fеофиле, моли Хrта БGа спас-
тисz душамъ нашимъ.

Кондакъ гласъ д7.
Якw воистину, по имени своему житіе, ты БGолюбезнэ, с™ителю Fеофиле, и преподобнэ соблюдшу, явилсz тебэ

Хrтосъ Сп7съ, wбэщаz ти животъ вэчный и цrтвіе свое, въ немъ же днесь ликуz, не забуди иасъ рабwвъ твоихъ.

M
Прпdдбный Мартирій діаконъ, длz великой чистоты и подвиговъ постническихъ, сподобленъ былъ діаконства, и чу-

дотвореніz даровъ t БGа, иже за кого помолилсz ставши на амвонэ, завше uпросилъ БGа, каждому w чемъ
просилъ, либо здравіz, альбо якое намэреніе доброе: той и бэсомъ издалека страшенъ былъ, которыхъ oнъ tгонzлъ
мlтвою своею, а по долгихъ подвигахъ и трудахъ пошолъ душею до БGа, которому служилъ, а мощи єго здэ wпо-
чиваютъ.

Тропарь Прпdбному Мартирію, гласъ №.
Служивый въ чину діаконства ГDеви добрэ, честный Їеродіаконе Мартиріе, и тамо якw слуга ГDнь wбрэтыйсz,

идэже и ГDь твой, молисz Ему и w насъ, да подастъ намъ велію милость.
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Кондакъ гласъ в7.
Діаконе честный, иночествующнмъ похвало и преподобнымъ сопричастниче, всеблаженне Мартиріе, молисz ГDеви

непрестанно w всэхъ насъ.

M
Прпdбный Еvfимій, якъ въ схиму постригсz, нэгды ни съ кэмъ, ни мала, ни велика не мовилъ, w кромэ мо-

литвы въ цRкви и въ келліи, жадна тежъ покарму, который oгнемъ робленно, не эдалъ, w кромэ суроваго зеліz,
и нынэ пищи райскіz не возбранно иаслаждаетсz, и со АгGлы не молчно славословитъ БGа, и молитсz w насъ.

Тропарь прпdбному Їеросхимонаху Еvfимію, гласъ д7.
Еvfиміе всечестне, прпdбнымъ единоревнителю и АгGломъ собесэбдниче, получивый съ ними житіемъ своимъ чcтымъ

и безмолвнымъ вэчнаz бlгаz, молисz ГDеви приснw w всэхъ насъ, да и мы тэхъ же бlгъ сподобимсz.

Кондакъ.
Якw пріzлъ єси схиму, бысть выну тихъ и молчаливъ прпdбне, никогда же бо ни съ кимъ. развэ мlтвъ ко ГDу

ничесоже глаголалъ єси: и пищи развэ зеліz сурова никоеzже вкушалъ єси, тэмъ wбрэтъ днесь пищу не иждивущую
на нб7си, Еvfиміе, моли и намъ тоzжде причаститисz.

M
Прпdбный Кассіанъ затворннкъ и постникъ трудолюбивый, с™ымъ послушаніемъ примусилъ бэсовъ повэдати, якъ

много єсть въ Печерскомъ монастырэ иноковъ, которые бы могли бэсовъ выгонzти и якъ бэсове боzтсz с™ыхъ
Печерскихъ; а нынэ, въ нб7э, в8 неизреченнэй радости со АгGльскими лики наслаждаетсz.

Тропарь Прпdбному Кассіану, гласъ }.
Въ тебэ o§е Кассіане, извэстно спасесz, єже по oбразу воспріемъ бо кrтъ, и послэдовавъ Хrтови, творилъ єси

заповэди єгw тщательнэ, тэмъ же нынэ со АгGы радуетсz, прпdбне, духъ твой.

Кондакъ гласъ ѕ7.
Предъ всэми смирzzсz и во всемъ послушаніе, припzженное посту, блаженне Кассіане, имэz, покорилъ єси гордыхъ

бэсовъ исповэдати ти, сколь вельми боzтсz прпdбныхъ Печерскихъ, ихъ же и до конца посрамивъ, всельсz въ лицэ
првdныхъ, съ ними молисz w всэхъ насъ.

M
Прпdбный Пiоръ затворникъ затворилъ себе въ темнэй пещерэ, нехотzчи глzдэти на прелесть и суету мiра сего,

за что заслужилъ u Хrта wдэдичити свэтлость, нэгды незаходимую.

Тропарь прпdбному Пiору, гласъ є7.
Затворивыйсz, бGоблаженне Пiоре, въ мэстэ темнэ, и tнюдъ свэта сего и въ немъ сущихъ прелестей всzкихъ

зрэти не восхотэвый, свэта же днесь невечернzго якw сподобльсz, моли и намъ свэтомъ тэмъ же wзаритисz.

Кондакъ гласъ д7.
Веселіz днесь Лавра Печерскаz исполнzетсz въ памzтн благотворнаго затворника прпdбнаго Пiора, вопіюши ко

ГDу: дивенъ єси во с™ыхъ своихъ.

M
Прпdбный Пафнутій затворникъ зоставши законникомъ, безпрестанно плакалъ, воспоминаючи себэ, иже пріидетъ

часъ, когда душа с8 тэломъ разлучатисz будетъ, гды станутъ АгGлы, кому душа достанетсz и якiй декретъ Хrтосъ
uчинитъ, гдэ маетъ душа достатисz, чи до нб7а, чи до пекла, въ которомъ плачу содежалъ себе ажъ до смерти, а
uмираючи видэлъ хиры АгGльскіе, которые по єго душу пришли, и въ небо запровадили.

Прпdбному Пафнутію затворнику.
Тропарь oбщій гласъ }. Слезъ твоихъ теченьми пустыни безплодное воздэлалъ єси......
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Кондакъ гласъ }.
Помышлzz исходъ души твоеz и првdное мздовоздzаніе по дэломъ, непрестанными слезами uмолилъ єси ГDа

даровати тебэ неизреченныхъ радостей иаслэдіе, яже uже со с™ыми предвкушаz, Пафнутіе прпdбне, поминай и насъ
предъ БGомъ, чтущихъ тz.

M
Прпdбный Їwсифъ болэзненный, колько лэтъ хоруючи, wбэщалсz въ Печерскомъ монастырю служити єслибы єго

ГDь БGъ воздвигнулъ; и такъ выслухалъ єго БGъ и uздоровэлъ, а oнъ, прійшовши до монастырz, постригсz, и до
смерти не лэниво трудилсz въ молитвахъ, постахъ, ГDу БGу uгождаючи, и братіи uслугуючи, преставилсz ко ГDу, а
тэло єго тутъ положено.

Прпdбному Їwсифу болэзненному.
Тропарь oбщій гласъ }. Слезъ твоихъ теченьми пустыни безплодное воздэлалъ єси.....

Кондакъ гласъ }.
Многолэтнэ страдаz въ болэзнzхъ, мlтвою и wбэщаніемъ воспріzтіz иночества, пріzлъ єси здравіе t БGа, и

не лэностно подвизавсz въ Печерской oбители, наслэднлъ єси неболэзненную и вэчную жизнь и исцэлzеши недуги
чтущихъ тz, прпdбне Їwсифе, o§е нашъ.

M
Прпdбному Діонисію, тропарь гласъ д7.

Жертву безкровную приносивый ГDеви непорочнэ, и служивый Ему по званію своему многое времz нелэностнэ,
сщ7енне Діонисіе, молисz w насъ, любовію чтущихъ тz.

Кондакъ гласъ в7.
Сщ7еннодэйствовавшаго на земли сщ7еннолэпно, и потруждшагосz въ чину своемъ добрэ, нынэ же на нб7сэхъ

ликюща свэтло сщ7енными восхвалzемъ тz пэсни, Діонисіе, и молимъ: моли Хrта БGа непрестанно w всэхъ насъ.

M

Прпdбной Еvфросиніи дэвэ кн7жнэ Полоцкой
Тропарь гласъ д7.

Богатство свое нищимъ расточнвши, и славу кн7жескую ни во чтоже вмэнивши, wбручника временнаго, краснаz
дэво, возгнушаласz єси, и u невэстившись Жениху Хrту, Тому, якоже вэно, чcтоту душевную и тэлсную принесла,
Еvросиніе, Ему же иынэ въ веселіи предстоz, поминай насъ, чтущнхъ памzть твою.

Кондак глас }.
Чистое свое дэвство и честное милостынею, якw свэтильникъ єлеемъ uкрасившю, и съ мудрыми дэвами въ

пресвэтлый чертогъ Хrтовъ вшедшую Еvросинію славную uблажимъ, и припадше къ чcтнымъ єz мощемъ, иасладимсz
єz благоуханіz и uмильнэ къ ней возопіемъ: якw имэz дерзновеніе ко Хrту БGу, моли избавитисz зловоніz
страстей и спастисz душамъ нашимъ.

M
Сщ7енномучеиику Лукиаиу
Тропарь oбщіи гласъ д7.

И нравwмъ причастникъ и престолwмъ намэтникъ Апcтолwм.....

Кондакъ гласъ д7.
Въ сщ7ентвэ и иночествэ благочестно поживъ и мученіz путь прошедъ, мучителz и бэсовскіz полчища посрамилъ

єси, тэмъ же, почитающе тz, тайно вопіемъ ти: t бэдъ избави ны приснw твоими мольбами, o§е нашъ Лу-
кіане.
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ЗАПИСИ ПРО ЧУДЕСА, ЩО ВIДБУВАЮТЬСЯ 
У СВЯТИХ ЛАВРСЬКИХ ПЕЧЕРАХ

Вся історія Києво-Печерської лаври від перших днів її існування донині
сповнена чудесами. Дуже багато описів їх знаходимо, зокрема у Патерику.
Пізніше, в XVII ст., свт. Петро Могила започаткував систематичний
запис неординарних подій. Частина з них увійшла пізніше до “Тератур-
гіми”.

У XIX ст. було зроблено несміливу спробу поновити цю традицію, при-
чому на науковому підґрунті. Результатом цього стало, на жаль, абсо-
лютно безграмотне, перевидання чудес “Тературґіми”. До другої половини
XIX ст. відносяться також декілька початих і незакінчених архівних справ,
що стосуються зцілення різних осіб. Кращої якості подібна робота набула
в процесі підготовки до канонізації прп. Павла Тобольського (Конюскевича).
У фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного запо-
відника зберігається ціла добірка справ, у яких наведені не лише клятвені
описи самих зцілених та очевидців, а й спроби наукового аналізу: запити
лікарям, які лікували зцілених, довідки про цих осіб від парафіяльних влас-
тей. Втім, нашої нинішньої теми – чудес, що відбулися безпосередньо в пе-
черах, – вони не стосуються. 

Ми не можемо, звичайно, привести у цій добірці всі патерикові чудеса,
оскільки для цього довелося б подати тут фактично весь його текст.
Проте, аби ознайомити читача з аналогічними подіями, наводимо нижче
деякі з таких, що відбулися в більш пізній час. 

Чудо з преподобним 
Діонісієм Щепою

Вказівка на підземну трапезну свідчить, що
чудо сталося в Ближніх (Антонієвих) печерах.
(Стосовно особи святого, описаного в цьому чуді
див. с. 190).

Публікується за: [Жиленко І.В.] Патерик Києво-
Печерський. – К., 1998. – С. 177.

Року 6971 (1463) в Печерському монастирі
здійснилося знамення таке: 

За князя Семена Олександровича і за брата
його князя Михаїла, а за архімандрита Печер-
ського Николи, печеру ж тоді тримав дехто Діо-
нісій, прозваний Щепою. Він прийшов на Велик-
день у печеру покадити тіла померлих і,
прийшовши [до місця], котре називається Об-
щина [загальна трапе за? – I.Ж.], і покадивши,
каже: “Отці і брати, Христос Воскрес! Сьогод-
нішній день Великоднем є!” I відповіли, як грім:
“Воістину Воскрес Христос!”

Гравюра з Патерика Печерського 1661 р. 
Гравер Ілля
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Із записів про печерські чудеса святителя Петра Могили
Згадані нижче чудеса є вибіркою з дуже цікавої писемної пам’ятки XVII ст. –

особистих записок (точніше – записника) свт. Петра Могили, що містить
записи, зроблені в період між 1628 і 1632 рр. (з 1629). Вони не є автобіогра-
фічними замітками, як особистий літопис свт. Димитрія, та, однак, ми мо-
жемо вповні підтримати висновок М. Грушевського, котрий відзначав: ці за-
писки є “дорогоцінна пам’ятка його інтимних переживань”146, а також
“дуже цінне джерело… для висвітлення… цеї культурної епохи на безпосе-
редніх її відбиттях”147. Рукопис містить цілий ряд документів дуже різного
змісту, зроблених переважно почерком самого святителя, хоча деякі фраг-
менти занесені іншою рукою, вірогідно, писаря. 

Найбільш відомими і, власне, найвагомішими в рукопису є чисельні записи
чудес, які сталися в Православній церкві, та записи висловів духовних старців.
Із усього, що є в записнику, ці невеликі тексти – найбільш довершені й літе-
ратурно оброблені. Всього тут знаходимо 56 сюжетів.

Записи складено прекрасною церковнослов’янською мовою з деякими ук-
раїнізмами та полонізмами, переважно з відзначенням точної дати подій і
запису, а також імен дійових осіб і оповідачів, місця події. Моралістичних
додатків, які бачимо пізніше у виданні печерських чудес, тут немає, хоча є
певні їхні начерки. Тому перед нами – не чернетка певного твору, а певна база
даних. Цікавою особливістю даної збірки є наявність у них розповідей іновір-
них, які засвідчували необхідність вшанування, зо крема Києво-Печерської
лаври людьми різних конфесій. 

Записи припинился, найвірогідніше, у зв’язку з недостачею часу після сход-
ження святителем на митрополію. Втім, не можна виключити й того, що

це був не останній подібний записник, але єдиний, що
дійшов до нашого часу. 

Пізніше ці тексти увійшли до спеціального розділу “Те -
ратургіми”, присвяченого чудесам, які відбулися в Лаврі. 

Після смерті свт. Петра його записки перебували у
митрополичій бібліотеці Софії Київської, хоча певний
час вважалися втраченими, і введені до наукового обігу
тільки 1855 р. Нині зберігаються в НБУВ (Фонд 312.
Од. зб. 367/676 С).

До сьогодні ця надзвичайно цікава пам’ятка ще ніколи
не видавалася і не вивчалася в комплексі. Свого часу значна
частина записів мовою оригіналу опублікована С. Голубє -
вим у “Архиве Юго-Западной России”148, і з тих пір фраг-
менти того видання епізодично перевидавалися у вільному
перекладі на російську чи українську мови149. 

Більш-менш повний опис пам’ятки знаходимо тільки
в “Історії української літератури” М. Грушевського150,
де розгляду окремих сюжетів майже немає. 

Нині готується до друку нове видання з фотоко-
піями всіх сторінок та транскрипцією тексту. Завдяки
сучасним технологіям вдалося виправити деякі похибки
видання С. ГолубєваI. 

Записи свт. Петра Могили про чудесні події сто-
суються не тільки Лаври чи Києва, але й багатьох пра-
вославних країн. Нині ми подаємо чудеса, що пов’язані
з печерами. 

Портрет свт. Петра Могили. 
Фонди Заповідника.

Копія з прижиттєвого портрета. ХІХ ст.

I Було б невдячно лаяти дрібні недоліки прочитання тексту, оскільки робота тоді була проведена колосальна, 
по-своєму героїчна. Навіть М. Грушевський дивувався пізніше, як авторам вдалося відчитати деякі місця, зда-
валося б уже втрачені. Дрібні ж похибки в такій роботі неминучі. Проте доводиться відзначити, що при виданні
документа з ним сталося непорозуміння. Хтось (явно не автор) “відредагував” текст, адаптувавши його до си-
нодального “ізводу” церковнослов’янської мови, максимально нейтралізувавши, зокрема українізми в тексті. Та
якби ж тільки це! Приміром,  у виданні богослужбових творів виявилися суттєві вставки, від одного до п’яти
слів, можливо, для “благообразія” тексту. 
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M
Повідав нам дехто із благородних, на ім’я

Ян Піглавський, латинської віри, як привелося
йому бути в Печерському монастирі, коли хо-
вали….I року 1628II, місяця..... Прийшов, каже,
з численними своїми клевретами, бажаючи ба-
чити святі печери і в них святі мощі, бо чув
про них од багатьох чимало преславного. “Як
увійшли ми до печери святого Антонія, диви-
лися всі святі мощі i, подивувавшись предив-
ним Божим...., пішли. Коли йшли ми до міста,
ще дорогою, один юнак, дехто на ймення Ле-
ментовський, слуга Яна Мольського, одного з
клевретів моїх, розхворівся настільки вельми,
так, що ледь змогли донести його до міста.
Хвороба ж його була в усьому тілі, найбільше
ж у шиї та плечах, так, ніби мав переламані
кістки і розірвані жили. Ми ж подумали, що
[це] від клятого блуду погана шкода набута
ним, котра називається.... ця [i] негайно по-
кликали лікаря подивитися, що з ним, і догля-
дати за ним. Лікар, оглянувши його, сказав:
“Нема в нього нічого з того, про що ви кажете,
і не можу зрозуміти, що це є за така недуга”.
[Невдовзі] настільки його охопила хвороба,
що і рухатись не міг. Ми ж, бачачи в ньому
таку біду, яка все укріплювалась [в його тілі],
ще настійніше розпитували його і ретельніше
випитували: звідки те в нього взялось. Він же
казав: “Не знаю, звідки і в чому причина біду-
вання цього і нестерпної моєї хвороби. Лиш
те знаю: коли з усіма увійшов до печери, зов-
сім здоровим був; коли ж вийшов – негайно
охопила мене хвороба ця невідома”. Ми, отже,
зразу зрозуміли, що не від чого іншого йому
це зло сталось, як тільки від огуди або наруги
над святими тілами в печері. Запитали ж його:
“Коли був у печері, чи не чинив глуму кому зі
святих?” Він же, окаянний, почав оповідати
злі свої починання, які сотворив, бувши в пе-
чері, таке кажучи: “Все, що оповідали нам
іноки про святі тіла, я вважав байками, і ска-
зав про себе, що [ці] не святими, а простими
мерцями є. І коли, виходячи, підійшов і поба-
чив одного з них, котрого називають Іоанном
святим багатостраждальнимIІІ, сказав собі: не
потерплю більше цих русинських вигадок, а

викрию їхні брехливі поводі! І не гаючись за-
хотів одірвати голову його, і на сміх обернути.
І довго провозившись, не зміг відірвати, [а] за-
лишив її, як була і раніше, цілою. I пішов із
вами з печери, і з того часу та люта у шиї та
плечах оволоділа мною недуга”. Ми ж, те
чувши, вжахнулись усі, i зрозуміли, що це [i]
є причина хвороби його! Відразу сказали
йому: “Зогрішив [ти], окаянче, наругу вчи-
нивши блаженному тілу! Отже, покайся в
своєму негідному вчинку, і молись Богу, аби,
того [святого] молитвами, звільнитись од цієї
хвороби”. Він же зразу почав кричати голосно,
промовляючи зі сльозами: “Зогрішив, Гос-
поди, вельми зогрішив я, окаянний, перед
Тобою, коли наругу вчинив святим Твоїм угод-
никам у печері, і тілу святому Іоанна Багато -
страждального кривду хотів сотворити, тим
собі хворобу цю виклопотавши. Та, Господи,
в усьому цьому злі, яке сотворив, і святих
твоїх ганив, каюсь і сповідую: істинні Твої
угодники і святими є, тіла яких лежать у свя-
тих печерах! Тебе ж, о святий Багатостраж-
дальний, блаженний Іоанне, святим Божим
угодником сповідую, і сповідувати, доки ж і в
тілі живу, не перестану. Отже, молю: вибач
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I Тут і далі чотирма крапками позначено місця, де оригінал зотлів.
II Це чудо наведене також у “Тератургімі”, де дата його здійснення уточнена – 1627 рік.

IІІ Згаданий тут святий, що був підданий нарузі – прп. Іоанн Багатостраждальний. 

Фрагмент записок свт. Петра Могили. 
Розповідь Яна Піглавського. 20-ті рр. XVII ст.
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мене, Божий святче, за те, що тілу твоєму свя-
тому від невір’я окаянний я, безглуздо насмі-
хаючись, сотворити наважився, тим сотво-
ривши собі лиху і люту хворобу сію; і молись
за мене Богу, перед Яким нині пристоїш, аби
звільнив мене від злої недуги цієї, щоб усім
проповідував, що істинна є Віра Руська, котру
лаяв; і мав за істинних святих вас, над ким [ра-
ніше] сміявся. Та нині, звідавши гріх і па-
діння, і люту свою спокусу, хвалю Віру Ру-
ську, і сповідую Її істинність, і вшановую вас
та святі мощі ваші”. [Коли] це, і багато іншого
вимовив, негайно влігся його біль і зцілився
негайно від недуги, і, зараз же вставши, пішов
до печери, й довго молившись та дякувавши
Богу і святим Його, пішов здоровим, як і ра-
ніше. Ми ж, бачивши [це] предивне і страшне
чудо, вжахнулися i прославили Бога..... Кот-
рий преславно святими Своїми чудотворить”.
Я ж від вищеназваного Яна Піглавського опи-
суване чувши, написав це на утвердження
тим, [хто] до святих печер приходить, на….,
аби через гірке невір’я чи зневагу до Віри
Православної та святих мощей [не] постраж-
дали, і аби дізналися всі, що істинна є Віра
Православна Руська, й істинно в Ній спа-
саються вірні, i чудеса....

….і Благим і животворним Духом нині і
прісно, і на віки вічні. Амінь.

….Написав же це року 1629 місяця січня
14 дня.

M
Літа 1626, серпня місяця, перед Успінням

Пресвятої Богоро диці, прийшов один із шля-
хетних поморянI, на ім’я "...", [що належав до]
кальвінської єресі, в Печерський монастир,
[аби] побачити [те] преславне, що є, як чув, у
цьому монастирі (як на те звичай є багатьом із
чисельних далеких країн приходити), і, коли
був він тут – лаяв латиною (знав бо латину)
святі ікони та обряди церковні (як те є у звичаї
єретиків). Коли ж повідали йому про життя
преподобних отців і про нетлінні тіла, сміявся
і ганив.

Але, однак, чоловіколюбивий Бог, Котрий
прийшов у мир навернути і порятувати гину-
чих, і цьому не дав загинути – заклав йому в
серце зайти до печери і побачити святі мощі
(не хотів бо до того йти туди). І лиш зайшов до
святої печери преподобного Антонія, – на-
стільки смирення і скрута сердечна зі страхом
та жахом напали на нього, що немов із живця
сльози лилися із очей його (аж дивувалися всі,
хто тоді з ним разом там був, і на нього ди-
вився). І, плачучи, кинувся на землю, кажучи:
“Дякую Тобі, Господи, Який одного разу від-
крив очі народженому сліпим, [а] нині розуму
мого просвітив зіниці, що не залишив мене в
поганій та мерзенній кальвінській єресі заги-
нути, але дав мені взнати, що єдина лиш та є
істинною Віра, в котрій спаслися ці Твої угод-
ники, тіла яких, покладені тут бачу. Звідсьо-
годні ж Ти мене настав на Твою істину і со -
твори зі мною по Милості Твоїй!” Вставши з
землі, сказав тим, що стояли поряд: “Сьогодні
зрозумів, що Віра Грецька, котрої ви дотримує-
тесь, істинна є, а тому і я в цій вірі жити хочу”.
І обійшов усю печеру з великим благоговін-
ням, з рясними сльозами, молячись, прикла -
даючись до мощей святих. Вийшовши з пе-
чери, пішов до Михайлівського монастиря,
названого Золотоверхим, до православного
митрополита Іова Борецького і перед ним спо-
відавши гріхи свої, відрікся [од] кальвініст-
ської єресі i від нього нав[чившись] Право -
славної Ві[ри] і прилучившись до Святої
Соборної Апостольської церк ви, причастився
Божественними Таїнами, і з радістю дякуючи
Богу, Котрий грішних [до] покаяння приво-
дить, повернувся назад, [на Батьківщину]. Про
це в той же [час] повідав мені вищеназваний
преосвященний митрополит, і чисельні з-поміж
братії святої обителі Печерської, у Славу Божу,
Йому ж належить всяка слава, честь і покло-
ніння на віки віків. Амінь.

M
Літа 1621 князь Павло КурцевичIІ, настільки

хворий на очі, що не лише нічого не бачив на
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I Дана оповідь при поміщенні її в “Тератургіму” отримала певні уточнення. Так, рік її там вказано як 1628, і
вписано ім’я поморянина – “ Marcinа” – Марсин?

IІ Павло Курцевич – представник досить відомого українського шляхетського роду, що походить від Гедимин-
овичів. Його батько Костянтин Курцевич (†1591) був володимирським гродським писарем, а потім, аж до смерті,
володимирським підстаростою. 

Щодо його хвороби, то на полях записок свт. Петро відзначив, що Курцевич осліп тільки на одне око. Це ж
уточнення повторене і в “Тератургімі”. 
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одне око, а, від великої хвороби ледве й ходити
з підтримкою міг, прийшов до Печерського мо-
настиря від відати свою матір, котра іноцтвує в
жіночому монастиріI. Братія святої обителі, по-
бачивши наскільки він страждає, пожаліла його
(найбільше ж тодішній намісник Кипріан Ла-
бунський), [i] сказала йому: “Пане Кунцевичу,
ця Свята Лавра є чудотворною, і багато з тих,
котрі з вірою приходять сюди, молитвами пре-
подобних отців наших Антонія і Феодосія от-
римують зцілення. І ти також (хоча і не право -
славної нашої, але латинської є віри) попроси
ієрея, аби на ранок відслужив у печері препо-
добного Антонія службу. Ти ж, послухавши
Святу Літургію, від хреста святого Марка Пе-
черногоII, що на раці з мощами його лежить,
водою святою очі з вірою промивши, молит-
вами святого (котрий багатьох силою Христо-
вою зціляє), надіємось, отримаєш зцілення”.
Той же, це чувши, негайно, з радістю, попросив
отця Кипріана Божественну в печері здійснити
службу, і, на ранок, коли служив той, з благого-
вінням стояв, слухаючи Святу Літургію. По
здійсненні ж помолився Богу і святого Марка
закликавши про молитву, промив очі свої з
хреста святою водою, і приклавшись до святих
мощей, пішов. І негайно, в той же час, припи-
нилась його хвороба, але ходити ще не міг. І
сівши в карету свою, поїхав до міста Києва.
Коли ж він їхав, і піднявся на гору, котра нази-
вається УздихальницеюIІІ, зняв покров, котрий
покривав його очі (від світла ще більше бо-
ліли), і лиш зняв – побачив перед собою річище
та все інше, і обидва береги Дніпра вдалину. І

так з того часу зір повернувся до нього і став
здоровим. Тут же почав славити Бога і дякувати
святому Марку Печерському, молитвами якого
зцілення прийняв. Сам же цей князь Курцевич
в літо 1629, місяця серпня 15 дня, на свято Ус-
піння Богородиці, коли був у монастирі Печер-
ському, вустами своїми перед свідками повідав
мені чудо це, що було з ним, на славу Божу,
Йому ж належить всяка слава, честь і покло-
ніння на віки. Амінь.

M
Року 1628, місяця травня 10 дня, ляський

єпископ, котрий зветься Київським, на ім’я Бо-
гуслав Бокша Радошевський, побувавши у мо-
настирі Печерському Київському, оповів мені
сам, говорячи: “Року 1626, за архімандрита
Печерського Київського За ха рії Копистен-
ського, був я в граді своєму, що називається
ЧорногородкаІV. Пішов побачити робіт ни ків,
які земляну огорожу, тобто вал навколо граду
робили (почав бо розвалюватися, хоча і в дав-
нину зроблений був). Коли стояв я на верху
огорожі тієї і дивився на робітників, раптом
велика маса земляної огорожі, з гори зірвав-
шись, упала в яму, яку робітники копали. Інші
ж усі відскочили не уражені (багато їх було),
одного ж з них всього земля та покрила, так
що більше п’яти ліктів на ньому лежало. По-
бачивши ж це, я вельми запечалився, оскіль -
ки бачив, що смерть настала цьому чолові-
кові, і почав плакати, і корячи себе, говорити:
через гріхи мої це сталося. І пішов у дім, де
тоді жив, звелівши іншим робітникам від -
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I Курцевичева матір – Домнікія – “Domnikia” була черницею Печерського жіночого монастиря, невід’ємної
частини Лаври, що знаходився до початку XVIII ст. навпроти Святих врат, на місці сучасного Арсеналу. Жіноча
Печерська община заснована, вірогідно, в XVI чи навіть наприкінці XV ст., але остаточне її оформлення й бу-
дівництво окремого монастирського комплексу здійснене архімандритом Києво-Печерським Єлисеєм Плете-
нецьким. Печерські черниці уславилися як майстрині, насамперед, вишивальниці. 1689 р. до Вознесенської церк -
ви цього монастиря перенесено чудотворну ікону Богородиці з м. Рудні. У кінці XVII – на початку XVIII ст.
ігуменею монастиря була мати гетьмана Івана Мазепи, котрий надав сестрам великі пожертвування. 1712 р.
Петро I розорив монастир і змусив черниць переселитися на Поділ, до Флорівського монастиря.

II Про нього див. на с. 211.
IІІ Щодо маршруту, яким їхав Курцевич, то нині весь він проходить по території Києва. В описуваний час основна

частина міста знаходилася на території сучасного Подолу. У Верхньому місті між величними напівзруйнованими
церк вами давньоруського часу, Софією Київською з митрополією (в часі описуваних подій – ще уніатською) та
Михайлівським Золотоверхим монастирем населення було небагато. Лавра стояла посеред великого Печерського
містечка, що належало обителі. Таким чином, Курцевич виїхав з Печерського містечка, проїхав біля Миколаїв-
ського монастиря (сучасна площа Слави), і, вірогідно, спустився на Поділ, звідки й піднявся до Верхнього міста
узвозом, в районі сучасного Андріївського. Зір повернувся до нього на Уздихальниці (крутій горі, яка знаходилася
з північного боку від Старокиївської, і була дещо нижча від неї, нині в результаті нівелювання території, вона
складає частину Старокиївської). Звідси, дійсно, і сьогодні  відкривається прекрасний краєвид на обидва береги
Дніпра, що й побачив зцілений.

ІV Нині – село Чорногородка Макарівського р-ну Київської обл. Тут відоме городище давньоруського часу, а
вже в XVI ст. існував замок. Див.: Історія міст і сіл Української РСР. Київська область. – С. 435. Саме під час ре-
монту його валів і сталася описана тут подія.

c Документи до історії святих лаврських печер d



116

копати цього, землею приби того, як вже по-
мерлого. Як ішов же я і плакав, прийшла мені
згадка про чудотворну Лавру Печерську, і не-
гайно упав долілиць на землю і почав зі сльо-
зами до Пресвятої Богородиці Печерської мо-
литися, говорячи: “О Пресвятійша Діво, Котра
собі в цих землях обрала на оселення Печер-
ську Церкву, і чудесами просла ви ла її на славу
Пречистого Твого Імені! Покажи і нині, як і
завше багатьом благість і милість показуєш,
хто з вірою приходять до Церкви Твоєї Печер-
ської і від серця закликає Тебе, мені, котрий
нині припадає до Тебе, неураженим і живим
збережи чоловіка цього, якого земля покрила,
та й я піду і поклонюсь Тобі в Церкві Печер-
ській і подякую за благодіяння це. Нема бо,
нема вже надії іншої, крім Твоєї благості, о
Царице Небесна!” І так це казав, і більше, обі-
цяючи сам піти в Печерський монастир і по-
дяку в цер к ві перед усіма сотворити Пресвятій
Діві, й милостиню дати. Обіцяв же і чоловіка
того на поклоніння і дяку послати. Як молився
я, і вельми уболівав, прийшов слуга (вже ми-
нуло близько двох годин оролойних, тобто го-
динникових), і каже мені: “Панотче, вже до го-
лови чоловіка прокопали, і думаємо, що
живим є”. Я ж, те почувши, почав ще більше
молитви до Пресвятої Діви простирати, і обі-
цяти Печерську відвідати церкву. І як я ще це
робив, другий прийшов, говорячи: “Не вболі-
вай, пане, надіємося, що живим буде. До го-
лови бо його прокопали, і очима мигає та ди-
виться”. Я ж, це почувши, зрадів, і негайно
сам пішов туди, і побачивши, як він головою
ворушить (ще не весь викопаний), подякував
Богу. І так потроху викопали його живим та
здоровим, і нічим не ураженого, тільки стра-
хом об’ятого і в жахові. І негайно, коли ви-
тягли його, почав говорити й попросив пити.
Я ж звелів йому вина склянку дати, і випив її.
І так, благодаттю Божою і молитвами Пречис-
тої Діви Печерської, цей, здоровий, знову зі
слугами моїми почав працювати. Я ж прий-
шов, за обітом своїм, і подяку сотворив, при-
хиливши коліна посеред церкви тутешньої Пе-
черської перед усіма Господу Богу і Пре святій
Діві Марії, Котра чудодійствує пре славно в
Своїй цій святій церкві, що від гіркої смерті
чоловіка преславно вибавила, і вже (як я
думаю, і всі, хто там тоді був) не маючи ніякої
надії на життя і померлого, воскресила силою
Сина і Бога Свого, Господа нашого Ісуса

Христа, Йому ж належить всіляка слава, честь
і поклоніння з безначальним Його Отцем і
Пресвятим Благим і Животворним Святим
Духом на віки. Амінь.

Той же біскуп київський того ж року, в той
самий день у Печерському монастирі перебу-
ваючи, повідав мені, як за три дні до приходу
його в Печерський монастир, тобто місяця
травня 6, в Печерський монастир прийшов 10
того ж місяця. Того ж дня, прийшовши у ки-
ївський град, року 1628, кінь його кращий,
якого купив був за шістсот злотих, вельми
розхворівся, так що вже і не надіялися, що ви-
живе. “Прийшов, – каже, – старший над ко-
нюхами, і розповівши мені, говорить: “Пане,
кінь найкращий від твого повозу подихає, і
вже, як умію, лікував його, але нічого зара-
дити не можуть. Вже бо з землі не встає, та й
коновал, бачивши його, каже, що не бути
йому живим”. Я ж, – каже, – запечалився, бо
стільки грошей даремно за нього дав, звелів
усім піти з дому, і, упавши долілиць, помо-
лився зі сльозами до Пресвятої Діви Печер-
ської, говорячи: “О, Пресвята Діво Печерська,
Котра завжди преславні чудеса в Твоїй церкві
Печерській творить усім, хто тебе сердечно
закликає, як же того чоловіка, землею приси-
паного, від гіркої і лютої смерті вибавила,
здоровим неуражено зберегла, і нині молю

Афанасій Кальнофойський. Тератургіма. К., 1638. Титул
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Тебе, припадаючи, вилікуй коня цього, аби
усім возвістив славу Твою і прославив чудо -
творну Твою Печерську церкву”. І обі цявся
піти в Печерську церкву і посеред неї, прихи-
ливши коліна, 15 Господніх молитов, тобто
“Отче наш”, і 15 “Богородице Діво” – вимо-
вити, дякуючи Богу і Святій Богородиці. Не-
гайно ж, не минуло й чверті години, прийшов
знову старший над конюхами, і, постукавши в
двері, каже: “Не печалься, пане, вже кінь встав
здоровим, і їсть, і нічого поганого йому не ста-
лося”. Я ж зрадів і подякував Богу і святій Діві
Печерській, Котра преславне творить”. 

І каже [біскуп] до мене: “Ось вже, отче ар-
хімандрите, і обіт, який Пресвятій Діві обіцяв,
у святому тутешньому храмі Її пе ред усіма
вами во славу Божу і на честь Преблагосло-
венної Матері Його, що є благословенною на
віки виконав. Амінь”.

Той біскуп у той час повідав мені, як, коли
був у монастирі Печерському за архімандрита
ПлетенецькогоI, один із коморників його, на
ім’я Вольський, увійшов разом із ними до пе-
чери, і, увійшовши, не як усі благоговійно
споглядав, але лаяв святі мощі, за волосся
тягав їх, і казав: “Не є ці святими, але Русь
мертві засушила тіла, аби обдурювати тих,
хто приходить”. Інок же, котрий стеріг пече-
руII, казав йому: “Не гань, чоловіче, і не лай
святих, аби не постигло тебе щось зле. Бо ні-
кого, хто творить таке, кара Божа не обходить,
але скоро настигає; воістину бо ці святі, чиї
тіла тут лежать, є угодниками Божими. Тож
краще вшановуй їх, і про молитву попроси.
Він же лаяв його, кажучи: “Бреши, якщо
хочеш, я ж твоїй брехні не вірю”. Коли ж ви -
йшов із печери, сів на коня свого і поїхав у
путь разом із паном своїм біскупом. І лиш ви-
йшли з монастиря, кінь його упав із ним і по-
ламав собі передні ноги, та так, що там і здох.
Сам же Вольський сильно розбився. По цьому
ж багато лиха сталося з ним, доки, невдовзі,
того ж року, вбитий був. Цю ж повість біскуп
повідав перед усіма нами, на ставляючи одного
із своїх монахів, бернардина, котрий лаяв
мощі святі та безчестив. І каже йому: “Не гань
святих, аби й ти, як оцей, не постраждав
тяжко”. До усіх же своїх каже: “Коли хочете

до печери йти, то не входьте, коли не маєте
віри, аби як до святих зайти й з пієтетом цих
тіла відвідати не хочете. Святі бо місця свято-
ліпно з вірою відвідувати належить”.

M
Один благородний воїн на ім’я "..." Граже-

вич, латинської віри, з клевретами своїми
прийшов до Печерського монастиря літа 16
"..."III. Коли був він там – пішов до святої пе-
чери святого Антонія. І там цей багато лаяв
святі тіла і неприпустиме казав, ганячи препо -
добних отців. Інок же, котрий стеріг святу пе-
черу, молив його, аби не творив цього, і погро-
жував йому Божою карою. Той же і над ним,
злословлячи, насміхався. Вийшов він із печери
з іншими, і прийшов до монастиря. Інші всі
пішли, сам же цей лихослов, обезумівши,
ходив нав коло церкви. Було ж це перед полуд-
нем. Братія ж, по здійсненні Божественної
служби, пішла до трапезної i, поївши, розійш-
лася по келіях своїх. Він же без перестану,
немов божевіль ний, ходив. Бачила ж це вся
братія, проте ніхто з них, за промислом Божим,
не запитав у нього: “Чому тут ходиш?” чи “Для
чого тут дурно трудишся [ходячи]?”, аби знав
і навчений був, яким злом є ганити святих
Божих угодників. 

І так, по цьому, настав час вечірні, він же,
однак, не пере стаючи, кружляв навколо цер-
кви. По вечірні ж і повечірниці, коли всі мир-
ські виходять із монастиря, він [так само], не
перестаю чи, кружляв навколо церкви. Один
же з-поміж братії, котрий бачив, як він весь
день так безцільно трудився, підійшов до
нього і запитав, кажучи: “Що ти тут робиш,
пане, весь день кружляючи навколо церкви?
Вже вечір є i всі вже пішли, і настав час зачи-
нитися воротам монастирським. Іди й ти до
свого житла” (зібралися й інші брати до
нього, побачивши, що брат із ним бесіду має).
Він же каже: “Знаю, як сюди при йшов і з ким,
але не знаю як і що є, як [і] не можу звідти
вийти, і ні дороги не знаю, ні ворота знайти
не можу, і як божевільний ходжу, як же мене
бачите”. Вони ж кажуть йому: “Чи не зогрі-
шив чим, тут бувши?” Він же каже: “Іншого
не знаю, лише, як я був у печері – лаяв святих

I “Тератургіма” подає точніше – 1624 рік. 
II В “Тератургімі” уточнено, що печерного служителя, що розмовляв із Вольським звали Анастасієм.

III Дату цієї події в “Тератургімі” поточнено – 1629 рік. Проте уточнення неправильне. Як видно з дати нижче –
1629 р. оповідь була записана. Сама ж подія відбулася раніше, коли свт. Петро ще не мешкав у Лаврі. 

c Документи до історії святих лаврських печер d
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і багато злісно ганив їх. Нині ж бачу і розумію
воістину, що через це напустив Бог кару на
мене”. Вони ж сказали йому: “Во істину бач:
через цю вину Бог тебе карає, аби навчився,
що святих Його, яких же Сам прославив, не
[слід] ганити. Проте покайся від усього серця,
і Істинний Бог заради молитов святих Своїх,
прос тить тебе і помилує”. Він же почав зі сльо-
зами казати: “Бачу, що зогрішив, і вельми вбо-
ліваю серцем через зроблене зло, та, оскільки
ніби божевільний нині (яким мене бачите), не
відаю, що маю чинити. Навчіть мене ви!” Вони
ж повели його до уставника, тобто до еклезіар -
ха, котрий, діз навшись про обставини, чимало
наставляв його, і навчав, яким тяжким гріхом
є його наруга і злослів’я на святих Божих. Бо
хто творить наругу образу царському – самому
царю творить наругу. Так і святих Божих, котрі
образами Божими є, хто ганить – Бога ганить.
І так до смирення його наставивши, повів до
печери, кажучи: “Де зо грішив єси, тут і кайся”.
Той увійшовши, негайно до кожних святих
мощей зі сльозами припа да ючи, прощення
просив. І так повернувся до нього глузд, і
знову до тями прийшов, як і раніше. Здоровим
пішов [з монастиря], славлячи Бога. На ранок
же знову прийшов і попросив ієрея Божест -
венну в печері здійсни ти за нього службу, і з
великим страхом та смирен ням стояв, слу-
хаючи, і багато мо лившись та плакавши за
своїм гріхом, пішов геть, привселюдно слав-
лячи Бога і святих Печерсь ких угодників Його.
Повідав же мені це ігумен Цеперський Силь -
вестр, котрий чув те од самого Гражевича,
який оповідав це чудо, що з ним сталося; а ще
більше – від братії печерської: багато бо [з них]
самі бачили те. 

Написав же це в літо 1629, місяця жовтня 2го

[дня] на славу Божу, Котрий предивне й у наші

дні святими угодниками Своїми здійснює.
Йому ж належить всяка слава, честь і покло-
ніння, на віки [віків]. Амінь.

M
Дехто Олександр Музеля, родом грек, за

професією – лікарI, відомий у Київському, а,
особливо, В олинському воєводствах, відвідав
у ГородкуII, маєток Печерського монастиря,
мене, архімандрита Петра Могилу, року 1630,
місяця листопада 24 дня, оповідав мені, ка-
жучи: “Довгий час чувши від багатьох про чи-
сельні тіла святих нетлінні, що в печерах, я
сумнівався, не вірячи, що істинно це є. Особ-
ливо, коли про сухі кістки, тобто про голови
святих, з яких миро чудесно витікає, опові-
дали – ніяк цьому вірити не хотів, але більше
вірив брехунам, що казали: на облуду для тих,
хто приходить, якийсь єлей вливають, чи го-
лови ті мажуть, і показують, ніби з кісток ви-
тікає. Бажав сам очима своїми бачити те: чи
правду оповідають, чи хитруванням для об-
ману роблять. Божим же промислом літа 1621,
у святу Велику Чотиридесятницю, прийшов я
до Печерського монастиря, за благословенням
тодішнього архіманд рита Єлисея Плетенець-
кого, увійшов до печери святого отця нашого
Антонія, і послухавши там у церкві Введення
Пресвятої Богородиці Божест венну службу,
яка там здійснювалась, з великим здивуван-
ням оглядав всі святі тіла. Попросив тогочас-
ного печероначальника ієромонаха Ісайю, кот-
рий нині архієпископом СмоленськимIII, аби
показав мені глави, з яких витікає миро. По-
казав же мені в одному місця дві глави сухіIV,
що стояли на скляних тарелях. Сказав же йому
(були там і інші отці): “Чи ці є мироточи-
вими?” Він же каже: “Ці є.... рукою моєю з та-
релі голову, і бажаючи бачити, чи нема в ній

I Згаданий тут Олександр Музеля, чи Мозеллі дійсно був відомим в Україні та й в Речі Посполитій лікарем. 
Див.: Колосок Б. Формування архітектурного комплексу луцького братства // http://mau-nau.org.ua/kong/Odesa/
Book1/Art19.htm Музеля був, очевидно, православним за походженням. Проте його особлива ревність у релігії,
доволі дивна для людини його професії того часу, походить дійсно від бачених ним у печерах чудес. Впевнившись
у чудо творних лікувальних властивостях лаврського мира Музеля надалі використовував його в своїй практиці.
Цей Олександр Музеля заповів Луцькому православному братству чи не найбільший в його історії фундуш. Так
1645 р. він заснував при ньому шпиталь. 1647 р. Музеля написав свій заповіт, в якому залишив йому все своє
майно. Див.: Там само. Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов. – К., 1898. –
Т. 1. – С. 80-90; 95.

II Городок – містечко Володимир-Волинської області.
IІI Згаданий у тексті ієромонах Ісайя, “котрий нині архієпископом Смоленським”, – майбутній митрополит Ки-

ївський Ісайя Копинський.
IV Дана подія відбулась, очевидно, в кінці головної вулиці Ближніх печер. Дві мироточиві глави містились

тоді зразу за поворотом, навпроти і дещо лівіше сучасного місцеположення гробниці прп. Меркурія. Зберігались
вони тоді не в скляних посудинах, як нині, а на великих тарелях.

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D
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якоїсь хитрості, в усі боки повертав, оглядаючи.
Коли ж тримав у руках главу і оглядав – о пре-
дивне чудо! – негайно з сухої кіст ки на верху го-
лови, де не було жодного отвору, як із джерела,
що б’є високо, почало витікати святе миро так,
що не тільки я, але й усі, хто стояв там, вжахну-
лися і розгубилися. Не минуло ж і півчверті го-
дини, [як] наповнилась тарель миром, і пере-
стало вель ми текти, а подібно до роси помалу
витікало. Дякував же [я] Богу, Котрий так пре -
славно мій сумнів і невір’я у це в певність пере-
творив. І наповнив три немалі посудини святим
миром, і взяв їх собі, славлячи Бога, який так
премирно кістки преподобних Своїх зберігає, і
створює з них джерело благодаті. Запитав же:
“Чи часто так витікає святе миро з глав тих?” Пе-
чероначальник же і отці, котрі стояли там, ска-
зали: “Ніколи так сильно не тече, а лиш – як роса,
і то не завжди ви ходить. Нині ж, на диво, це було
на повчання всім нам. Вважаємо, що заради тебе
Бог це сотворив і показав тобі це предивне чудо”.
Я ж сказав: “Пробачте мене, отці святі, я доки це
диво не бачив, не вірив, що по правді є це, чого
сьогодні свідком став, а думав: хитруванням
вашим робиться це, як обмовляють вас против-
ники ва шої Церкви. Та нині бачу і сповідую, що
істинно є [це] не людське крутійство, а надпри -
родний дарунок Бога, який прославляє Своїх свя-
тих. І славлю Того, Котрий мене запевнив і ви-
крив тих, хто неправедне каже на Його святих”. 

Три ж посудинки, повні мира, взявши, пішов
із печери, славлячи і дякуючи Богу. Пробувши
ж кілька днів у монастирі, пішов собі.

Того ж року 1621, на четвертий тиждень по
Воскресінні Христовому, був я у пана київ-
ського Гавриїла ХойськогоI, в граді його Хо-
тищі, [i] розхворівся вельми так, що й до смерті
близький був. Хвороба бо була в мене вогне-
виця, яку “одрною” називають, і внутрішня,
яку звуть дизентерієюII. Не надіявся вже я ви-
дужати, і бачачи себе близьким до смерті, по-
кликав ієрея і попросив, аби освятив мене, як
належить, єлеєм. Замість єлею дав йому мира,
що од святих глав витікає. Коли ж, за звичаєм,
замість єлею миром тим помазали мене – о ве-

лике милосердя Боже і святим Його дарована
[сила] зцілення од Його дару! – негайно припи-
нилась хвороба, і зовсім здоровим та цілим
став і зараз же піднявся, і донині, Благодаттю
Божою та молитвами святих Його Печерських,
здоровий. Це ж моє зцілення, Благодаттю
Божою, від мира святого із глав святих Печер-
ських багато благородних волинського воєвод-
ства бачили, і сам вищеозначений пан київ-
ський є свідком великого благодаріння Божого
на мене, Йому ж належить всяка слава, честь і
поклоніння на віки віків. Амінь.

M
Дехто на ім’я Олександр Музеля, грек

родом, за професією лікар, відомий у Київ-
ському, а ще більше, у Волинському воєвод-
ствах, захворівши, не міг вилікуватися лікар-
ською наукою. В літо 162"..." прийшов до
Печерського монастиря, і почув од братії, що
багато хто від мира, яке витікає з глав святих,
котрі є в печері, мажучись, отримують [зці-
лення]. Службу Божественну в печері про-
слухавши, з благоговінням та вірою взявши
святого мира, помазав хвору половину свого
тіла. Коли ж вийшов із печери, Божою Благо-
даттю припинилась його хвороба і зцілився
молитвами отців наших, що в печері [похо-
вані], на славу і честь Бога, в Трійці слави-
мого. Амінь. 

Року, котрого Сагайдачний помер, того року
в середині [Великого] Посту був у Києві, а те
діялося по ВеликодніIII.

M
Року 1629 була одна жінка знатна в граді Бі-

лоцерківськомуIV, на ім’я Марина Пашкудська,
латинської віри, хвора на очі, і півроку нічого ба-
чити не могла. Чувши від багатьох, як численні,
мажучись із вірою миром, що витікає з глав свя-
тих в монастирі Печерському, отримують зці-
лення для очей, послала зятя свого Яна Піглав-
ського до мене, архімандрита Петра Могили,
просячи, аби сподобитись [отримати] трохи
мира, що витікає з глав святих у печері, кажучи:

I В переказі чуда в “Тератургімі” знаходимо деяку додаткову інформацію, що Хойський був київським каш-
теляном.

II В переказі чуда в “Тератургімі” знаходимо деяку додаткову інформацію, що медики хворобу Музелі звуть
“vt septem”.

III Подія відбулася в рік смерті гетьмана Сагайдачного (в оригіналі у свт. Петра приписка польською мовою:
“Roku, ktorego Sagajdaczny umar[l], tedoz roku o srodoposciu byl w Kijowe, a to sie po wielkiejnocy dzialo”. Сагай-
дачний помер 10 квітня 1622 р. Великдень того року був 21 квітня.

IV Це чудо було в містечку Біла Церква під Києвом. 

c Документи до історії святих лаврських печер d
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“…помазавши очі мої сим миром, негайно мо-
литвами святих печерських зцілення отримаю”.
Я ж дав їй. Взяла жінка святе миро, помазала очі
свої i негайно – о Божі благодійства й чудеса! –
відкрилися очі її і прозріла. І донині молитвами
преподобних отців наших Печерських, від хво-
роби звільнившись, добре бачить очима. 

У тому ж граді інша жінка, що прозивається
Щенютинською, також хворіючи на очі, по-
чувши, що святим миром од глав святих Пе-
черських Пашкудська, помазавши очі, зціли-
лася, прийшла до неї, просячи її, аби миром
тим і їй очі помазала. [Та] не мала вже його, а
лише посудинку, в якій воно було (бо дуже
мало було їй дано). Каже [Щенютинська]:
“Хоча б посудинку дай мені, аби, помивши її,
водою тією помазала очі мої. Вірую Богу, що
молитвами святих Печерських, якщо й мало,
розтікшись по стінках, в посуді лишилось, до-
статньо буде на зцілення очам моїм”. І так,
водою вимивши посудинку, промила жінка очі
свої, і негайно, Божественною Благодаттю, за-
ради молитов преподобних отців наших Пе-
черських, припинилась хвороба її очей, і до-
нині здорова й добре бачить на славу Бога, в
Трійці славимого, Йому ж належить всяка
слава, честь і поклоніння, нині i повсякчас і на
віки вічні. Амінь.

M
Літа 1627, один із знатних, на ім’я Олександр

Сосницький, настільки захворів на очі, що три-
надцять тижнів взагалі нічого не бачив, але во-
дили його, як сліпого [водять]. Почувши ж про
чудо творну Лавру Печерську Київську, з рев-
ністю із вітчизни своєї прийшов [до Лаври], де
у Великій Церк ві в день Успіння Пресвятої Бо-
городиці молитву творив, і негайно, Благодаттю
Божою та молитвами Пречистої Богородиці та
преподобних отців наших Антонія і Феодосія
Печерських, прозрів, і припинилась велика хво-

роба на очах його. І донині є здоровим він.
Прийшовши до Печерського монастиря з ба-
гатьма клевретами своїми воїнами, що були
свідками цього чуда, року 1630, місяця квітня
16го дня, сам повідав мені сіє чудо, що було з
ним, славлячи і дякуючи Богу та Пречистій Бо-
городиці, що Її молитвами з багатьма [вірними]
в цій святій Лаврі повсякчас здійснюються пре -
славні чудеса, і йому [серед них] було дароване
прозріння, на славу Єдиносущної i Неподільної
Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа, Бога Єди-
ного. Йому ж належить всяка слава, честь і по-
клоніння, нині i повсякчас, і на віки віків. Амінь.

M
Року 1630, місяця травня, коли ляське во-

їнство з козаками боролосьI, все військо те
мимо Лаври Печерської Київської на той бік
Дніпра переправлялось, і безліч їх повсяк-
денно приходило подивитись святі печери,
[i], бачачи стільки нетлінних тіл, дивувались
такій Благодаті Божій, що в них є. Один же
слуга деякого сотника, на ім’я Павло Павлов-
ський (його ж вождь ляського війська Стані -
слав Конецпольський... для проведення пере-
мовин.... київських і монастирських до
СтайокII послав був), зайшов до святої печери
святого отця нашого Феодосія, ганячи святі
тіла, глумився і плював на них. Коли ж ви -
йшов, і лиш дістався порома – о чудеса! –
ніби з глузду з’їхавши, закричав: “О, печери,
печери! Помираю через вас!” Сказали ж йому
ті, що були з ним: “Не бійся. Нічого з тобою
не сталось і не станеться!” Він же каже: “Вже
я помираю і жити не можу, оскільки вбива-
ють мене святі Печерські!” І так 7 днів ні їв,
ні пив, і день та ніч кричав зі стогоном, на
подив усього війська; на восьмий же день на
перевозі в Стайках, де переправлявся через
Дніпро, помер. Це ж чудо всі воїни, що там
були, бачили, і, повернувшись з-за Дніпра,

I 1630 рік – рік козацької війни, яка охопила значну частину України. Страшні криваві події торкнулися і Киє-
ва, та, зокрема Києво-Печерської лаври. Ми ще говоритимемо про напад на Лавру, що стався в кінці травня цього
року, коментуючи Канон на чудесне звільнення Лаври від нападу польського війська.

Події, описані в цій оповіді, сталися дещо раніше, коли польське військо під проводом Станіслава Конец-
польського було в Києві і готувалося до переправи на другий берег Дніпра. Було це, вірогідно, в перших числах
травня, бо 7 трав ня Конецпольський був уже під Переяславом. Див.: Грушевський М. Історія України-Руси. –
Т. VIII. – К., 1995. – С. 108. Оскільки переправа через Дніпро була тоді в районі Видубицького монастиря, зро-
зуміло, що цікаві мали повну нагоду відвідати Лавру. Враховуючи ж збільшення серед поляків та українців-ка-
толиків антиправославних настроїв, і взагалі підозри поляків щодо причетності Петра Могили до організації
повстання (що абсолютно не підтверджено), а також повну беззахистність обителі перед великим польським
військом – описані тут події виглядають аж ніяк не неможливими.

II Стайки – нині село в Кагарлицькому р-ні Київської обл., що здавна належало Лаврі. Знаходиться на Дніпрі
нижче Києва.

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D
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дехто з них ([а] серед очевидців був і Кази-
мир Тишкевич, мінський воєводич), оповіли
нам. Це ж на пересторогу всім, хто приходить
до святих печер, і на запевнення, що істинно
є святими ті, чиї тіла в печері нетлінно пере-
бувають, на славу Божу, Котрий предивно
святих Своїх прославляє, написав. Тому бо
належить слава і поклоніння на віки. Амінь.

M
Року 1606, місяця "..."I, коли Димитрій роз-

стрига з ляхами на царство Московське пішов,
один цирульник, тобто хірургII, німець родом,
прийшов з іншими багатьма воїнами до Печер-
ського монастиря і, увійшовши до печери свя-
того Антонія, аби поглянути на мощі святих,
одному із святихIII ногу відрізавши, вкрав, і, за-
ховавши у собе, пішов. І подався із нею в град
Київський, в своє житло, і там таємно поклав її
на полиці. 

Коли настала ніч, і всі полягали спати, воз-
сіяло світло велике з тієї полиці по [всій] бу-
дівлі; господиня ж дому, прокинувшись, поба-
чила світло і подумавши, що будівля загорілась,
зі страху голосно закричала: “Вставайте, дім
горить!” ЧоловікIV же її та інші домочадці всі
попрокидались, і побачивши, що освітлена вся
будова, перелякавшись, підскочили і вибігли
геть, аби побачити, з якого боку загорівся во-
гонь. Вийшов з ними і хірург той. Вийшовши
ж назовні і нічого не побачивши, повернулись
знову в дім свій, і вже і в домі світла того не по-
бачили, і подумавши, що це маячня якась є, по-
лягали спати. 

Перед північчю ж один із них знову проки-
нувся, і, побачивши світло, закричав так само,
як і перед тим господиня. Повстававши знову і
світло побачивши, всі, вийшовши назовні,
обійшли дім, і, з усіх боків оглянувши, нічого
не побачили. У страхові й жахові знову повер-
нулись додому і дивувалися видінню, бо, по-
вернувшись, не побачили світла. 

Полягали ж знову втретє спати, і, як вони ще
не поснули, з полиці тієї полилося світло, як від
блискавки, так, що надзвичайно всі перестра-
шилися і підбігли до тієї полиці. І, підійшовши,
знайшли ногу людську суху відрізану і ще
сильніше вжахнулися. Знайшовши ж ногу, вже
не бачили світла, яке виходило із неї. Негайно
ж почали розпитувати, хто приніс ногу ту. Хі-
рург же той, перестрашившись, вкляк перед
ними, кажучи: “Я є той, хто сотворив це, і знаю,
що зогрішив перед Господом Богом і через те
одкровення це було”. І почав оповідати їм, як в
печері одному із святих відірвав ногу, глузуючи
і не віруючи, що святим є. А тому відірвав, аби
іншим показуючи її, насміхатись над руськими
святими. Господар же дому із своїми домочад-
цями, почувши це, з великою честю взявши
святу ногу ту, постелили рушник на столі i
свічку запаливши [поряд], поклав, доки світати
почне. 

Як розсвіло, пішов [i] звістив старійшинам
граду; вони ж, дізнавшись, і під присягою до-
відавшись і від господаря дому і від хірурга
того, взявши святі мощі, з честю пішли, по-
несли їх до Печерського монастиряV. Тодішній
архімандрит Єлисей Плетенецький з крило-
сом і з усіма іноками, із свічками та кадилами,
пішли назустріч їм. І взявши від них святі
мощі, внесли їх до святої печери і поклали,
прив’я завши до святого тіла, од якого відір-
вані були, дякуючи і славлячи Бога за пре -
славне чудо, яким прославив угодників своїх
Печерських. 

Хірурга ж того звідтоді не бачили у Києві,
оскільки від великого страху та жаху, що напав
на нього, втік. Шукали його клеврети довго, але
не знайшли. Це ж здійснилось за Божим про-
мислом, аби ще ширше прославились святі
Його угодники Печерські, що їх Сам нетлінням
та чудесами прославив на славу Пресвятого
Свого імені, що преславне і благо словенне є на
віки віків. Амінь.

I У датуванні цієї події є певні суперечності. Так, у “Тератургімі” вказано дату 22 травня, у неділю. Проте це
помилка. 22 травня 1606 р. був четвер.

II “Тератургіма” подає ще деяку додаткову інформацію: так, щодо хірурга-кощуника сказано, що це був Тінна
Януш, хірург хорогви “його мосці пана Струша”, котрий саме тоді їхав разом із ним до Москви.

III У “Тератургімі” сказано, що святим, над яким поглумився був прп. Федір мученик († кінець XI ст.). У зв’язку
з цим, тут перед оповіддю самого чуда зазначено: цей святий зазнав мучеництва двічі. Судячи із сучасного стану
мощей, викрадено було не всю ногу, а лише її голеностоп. Правий чи лівий – невідомо.

IV Ім’я господаря дому – Богдан Сльозко.
V  У “Тератургімі” також названо тих, хто переносив мощі назад до Лаври – ігумени: Миколаївського монас-

тиря Ігнатій та Межигірського – Агафон, з київським кліром та “радними панами” з ратуші; а також “сила народу”.

c Документи до історії святих лаврських печер d



M
Року 1625, місяця листопада "...", у четвер

C "..."I Потоцький, підкоморій КаменицькийII,
котрий був тоді полковником, тобто стратила-
том, повернувшись із битви з козаками на Ко-
рукові, прийшов до Печерського монастиря.
Прийняв його тодішній архімандрит Захарія
КопистенськийIІІ, і з честю вгостив. Слуги ж
його і воїни, що були з ним, пішли до печери
святого Антонія оглянути святі мощі, і здиву-
вавшись такій Божій Благодаті, славили Бога
і, дивуючись, пішли. Один же отрок підкомор-
ного, німець родом, на ім’я Генрік Мансвел,
котрий був тоді разом із іншими в печері, та-
ємно від інших у одного із святих тіл від руки
відірвав пальця, і заховав у себе. Пішли ж усі
з підкоморним до Київського граду, і отрок
той пішов пішки позаду. Коли ж був навпроти
монастиря святого Николи ПустинногоІV,
морок темний напав на нього, і ніби з глузду
з’їхавши ходив, намагаючись іти до Києва, але
не міг. Бачив і це: навпереріз йому ішли якісь
мужі… скреготячи на нього зубами, і погро-
жуючи йому, аби взяте повернув. Побачили ж
його, що немов божевільний ходить, підій-
шовши, говорять йому: “Хто ти, і чому неначе
причинний тут ходиш?” Він же каже: “Морок
напав на мене, і не можу ні шлях бачити, ні
йти не можу”. Кажуть же йому: “Що ж це з
тобою і звідки ти?” Він же відказав: “Іншого
не знаю, але думаю, що це сталося через гріх,
який со творив”. Вони ж запитали його: “Що

ж ти со творив?” Він же почав повідати їм, як
у печері відірвав пальця одному із святих тіл і
заховав у себе і як негайно [по тому], коли
пішов він із печери, морок почав спадати на
нього: “Втім, – каже, – я ледве при йшов сюди.
Та далі ні бачити, ні йти вже не можу, і як бо-
жевільний є, яким мене бачите, і не знаю, що
робити далі!” Ті ж кажуть йому: “Безчесно со -
творив, окаянче! Проте, якщо маєш у себе
пальця – йди і поклади його, звідки взяв”. Він
же перед ними пальця показуючи, молив їх,
аби пішли з ним, бо сповнений був страху і
жаху. Вони ж, побачивши пальця, й самі вжах-
нулись, і повернулися з ним до монастиря. Не-
гайно ж отрок – о чудеса! – почав сам іти і по-
троху морок [став] відступати з очей його.
При йшовши до печери, поклав перста до тіла,
з якого взяв. Негайно ж [по тому], як це со -
творив, повернувся до нього розум і морок
зовсім відступив з очей його, і пішов здоро-
вий, славлячи Бога і дякуючи [Йому] та вели-
чаючи святих Божих угодників Печерських. І
пішов до граду Києва до пана свого, пові-
дуючи всім преславне чудо, яке було з ним, на
славу Отця і Сина і Святого Духа, Бога Єди-
ного, в Трійці славимого. Тому бо належить
всяка слава, честь і поклоніння від усіх ство-
рінь на віки віків. Амінь. 

Це ж повідав мені сам цей Станіслав По-
тоцький, що тоді був підкоморієм, нині ж –
каштелян Каменецький, року 1631, місяця
квітня 24 дня, в граді Потоку, на похованні Сте-
фана Потоцького, воєводи Брацлавського.
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I Описана тут подія відбулася, вірогідно, в середині чи кінці листопада 1625 р. (10, 17 чи 24го), ос- 
кільки битва на Коруківському озері відбулася до 31 жовтня 1625 р., а переговори між поляками і повсталими
велись там, починаючи з 3 листопада.

II Стефан Потоцький обіймав Брацлавське воєводство у 1628–1631 рр., коли після його смерті його змінив
Станіслав Потоцький (1631–1636). Див.: Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь
і Центральна Україна). – К., 1993. – С. 216.

IІІ Захарія Копистенський – архімандрит Києво-Печерський з 1624 по 1626 р. Був найближчим помічником
попереднього архімандрита Єлисея Плетенецького, котрий призначив його своїм наступником. Управління о. За -
харії можна назвати прямим продовженням діяльності Плетенецького. Помер 8 квітня 1626 р.

ІV Згаданий тут Никола Пустинний – монастир, що знаходився недалеко від Лаври край дороги, яка вела до-
Києва. В описуваний період (до 90-х рр. XVII ст.) він знаходився не біля самої дороги, а дещо вбік – в районі
Аскольдової могили. Очевидно, тут за орієнтир було взято не сам монастир, а “slup” – стовп з іконою св. Ми-
колая Мирлікійського, який стояв на узбіччі. У кінці XVII ст. коло slup’a була побудована “нова Миколаївська
церква”, котру зустрічаємо на плані Києва 1695 р. За цим планом відстань від неї до церкви Спаса на Берестові,
що знаходиться біля Лаври, становить 180 сажень (384,048 м). Отже, невдаха Мансвел не відійшов від Лаври
і 500 метрів.
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СВIДЧЕННЯ ПРО ЛАВРСЬКI ПЕЧЕРИ,
ВЗЯТI З ОПИСIВ ОЧЕВИДЦIВ XV–XVIII ст.

ЗОСИМА, ЧЕРНЕЦЬ (1420) 

Mонах Троїце-Сергієвої лаври, побував у Києві по дорозі до Святої землі.
Свою подорож описав у творі: “Книга, глаголемая Ксеносъ, сиречь Стран-
никъ Зосимы...”

Переклад з: Киевлянин. – 1840. – № 1. – С. 162.

КНЯЗЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Цей текст походить із заповіту князя Андрія Володимировича, внука Оль-
ґерда, який склав його 16 черв ня 1446 р. в Печерському монастирі.

Переклад з: Закревский Н. Летопись и описание Киева... – С. 610.

БАРОН СИҐІЗМУНД ГЕРБЕРШТЕЙН (1486–1563) 

Австрійський дипломат. Двічі їздив до Москви з посольством від імпера-
тора Максиміліана (у 1517 р.) та австрійського ерцгерцоґа Фердинанда (у
1526 р.). У 1549 р. вийшла з друку його книга, що містить в собі докладний
опис Московії та деяких сусідніх земель (зокрема Подніпров’я і Києва). Хоча
в Україні Герберштейн ніколи не був, але ретельно занотував розповідь ли-
товського канцлера Ольбрахта Мартиновича Гаштольда, батько якого був
київським воєводою з 1471 по 1477 р. 

Переклад з: Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии.–М.,1988.–С. 185. 

...досягши, благодаттю Божою, града Киє -
ва, пробув у Лаврі, яка зоветься Київською

пе черою, біля гробу Антонія, прпп. Антонія і
Феодосія, ігумена Феодосія півліта.

...поклонився батька свого гробу, князя
Володимира Ольґердовича, і дядь своїх гро-
бам, і всіх старців гробам у печерах. I заду-

мався в серці своєму: скільки то гробів [там],
а всі [ж] тії жили на сьому світі, а пішли всі
до Бога...

I тепер ще на сусідніх горах видні сліди
церков і запустілих монастирів; крім того, ба-

гато печер, в яких видні гробниці, в них ще не
зо тлілі тіла.

ОЛЕКСАНДР ГВАНЬЇНІ (1538–1614) 

Народився у Вероні. Довгий час служив у польському війську начальником
піхоти, під час війни з Росією був комендантом Вітебська. У 1581 р. надру-
ковано латинською мовою його книгу “Опис європейської Сарматії”, яка міс-
тить у собі й короткий опис Києва.

Переклад з: Сборник для исторической топо графии Киева и его окрест -
ностей. – Т. II. – К., 1874. – С. 12.

I Свідчення не зовсім зрозуміле. Адже зараз у печерах немає поховань мирян (їх ховали тільки в церквах та
на поверхні). Найбільш вірогідним видається, що мандрівник переплутав дещо дивне для представників інших
конфесій великосхимницьке вбрання із давнім мирським.
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...є такі величезні підземні печери, проко-
пані під землею на велику відстань, як деякі
кажуть, на 80 миль. В печерах видні многії
стародавні гробниці і тіла деяких знамени-
тих руських людей [давно поховані], але
[вони] лише зотліли, а не розпалися; особ-

ливо здаються цілими, ніби тільки що покла-
деними, тіла якихось двох князів у язиче-
ському одязі, як вони ходили за життяI. Так
лежать у печерах тіла не поховані, котрі по-
казують іноземцям і пришельцям монахи ру-
ського обряду.

c Документи до історії святих лаврських печер d



Тоді нами згаданий хранитель, дав за пів-
тори гроші восковий світильник і повів до
старця, у якого був ключ від печери. До неї ми
йшли через великий, хоч і поганенький сад,
як показує № 1. У ньому недалеко від брами
була хатина печерника. Той повів нас до своєї
хати (на тій горі з садом) до дверей, якими
входять до печери. Цей вхід під горою закри-
тий загратованими дверима (на місці, яке вка-
зую № 2). Це все з дерева. Кожен з нас взяв
світло в руку, і так ми спустилися. Від дверей
веде в бік гори прямий і крутий підземний
хід, такої висоти і ширини, що одна особа там
може йти вільно. Коридор у твердій глині з

вигладжени -
ми стінами,
такої дов -
жини, як [у
Гданську] від
вулиці рука-
вичників до
попівської .
Звідтіля ви-
ходимо у ве-
лику цер-
ковну гале-
рею, влашто-
вану прямо в
горі. Вона
такої шири -
ни, що троє
можуть сто -
яти поруч. У
цій галереї з
трьох сторін

влаштовано от-
вори, зроблені в
землі, один при
одному і один
над одним. Там
ховають помер-
лих чен ців або й
ін ших визнач-
них людей і за-
кривають їх гли-
ною. Оскільки
тіла лежать у хо-
лоді, вони не
псу ються, а зси-
хаються, так що
невдовзі можна
тримати назовні
без смороду.
Чор на смуга, по-
значена трьома
крапками (:.),
означає велике про копане вікно, заповнене
кіст ками мерців. Під № 1 йде прохід до кап-
лиці, де є вівтар, № 2 – великий льох, оббитий
деревом. Він має йти на 50 миль під землею,
притому він природного походження. Нам по-
казали там багато тіл тих, кого вважають
святи ми, й інших, вартих пам’яті. Є там і де-
кілька голів, від яких з зубів стікає миро до
скляночок. Його вважають дуже цілющим. У
цій печері зовсім нема вологості. Найвизнач-
нішим мені здається, що тут нам показали ці-
лого велетняI. Я дав провідникові два литов-
ські гроші і подякував йому за доброзич-
ливість.

МАРТИН ГРУНЕВЕГ (1559 – ПІСЛЯ 1606 р.) 

Німець за походженням, народився у Гданську. З 1582 р. жив у Львові, пра-
цюючи у львівського купця-вірменина Асадура. У 1584 р. під час подорожі з
караваном львівських купців до Москви відвідав Київ, де перебував 8 днів. Зго-
дом постригся у монахи Домініканського ордену. В цей час, у 1601–1606 рр.
склав для своїх небожів родинну хроніку, яка містить найдавніший докладний
опис Києва, супроводжуваний дуже цінними, попри їх схематичність, пла-
нами та замальовками, зокрема найдавніший план Ближніх печер.

Переклад з: Iсаєвич Я. Мартин Груневег та його опис Києва. Мартин Гру-
невег. Славнозвісне місто Київ // Всесвіт. – 1981. – № 5. – С. 211.

Ближні печери. 
Малюнок М. Груневега.
“До неї ми вийшли через 

великий, хоч і поганенький 
сад, як показує № 1”

I Вірогідно, прп. Ілля Муромець.
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Ближні печери.
Малюнок М. Груневега
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СТАНІСЛАВ  САРНИЦЬКИЙ 

Польський історик. У 1585 р. з’явився його “Опис давньої та нової По-
льщі”, в якому є також згадка про Київ.

Переклад з: Сборник для исторической топографии Киева и его окрестнос-
тей. – Т. II. – К., 1874. – С. 14.

...руські тепер стараються примусити
інших повірити в свої чудеса і героїв, яких
звуть богатирями, тобто напівбогами. Вони
поховані за руським звичаєм у гірських пече-
рах, які нібито, як підземні коридори, тяг-
нуться на велику відстань навіть до Новго-

рода Великого. Тільки те, безсумнівно, і вва-
жається чудом богомольцями, які стікаються
до Києва, що монахи показують там нетлінні
тіла князів, котрі завдяки якійсь особливості
місця залишаються незруйнованими багато
років.

ЕРІХ ЛЯСОТА 
(НАРОДИВСЯ БЛ. 1550 р.)

Онімечений слов’янин з моравського роду Одровун; перебував на службі в
імператора Рудольфа і за його дорученням їздив у 1594 р. з посольством до
запорі зьких козаків. По дорозі відвідав Київ і зробив його докладний опис у
своєму щоденнику.

Переклад з: Сборник для исторической топографии Киева и его окрестнос-
тей. – Т. II. – К., 1874. – С. 18-21.

За чверть милі від міста, вниз по Дніпру, на
горі лежить Печерський монастир, в якому живе
руський митрополитI разом із своїм конвентом,
який складається з чорних монахів, котрі тому
називаються ченцями. Церква тут красива,
кам’яна... Вниз по горі від цього монастиря, біля
води, є сад, в якому є велике підземелля, або ями,
що називаються у них “печурками”II, воно зроб-
лене в горі, в шарі чистої глини, направлене в
різні боки, з багатьма ходами, які бувають в люд-
ський зріст і вище, де-не-де ж такі низь кі, що по-
трібно нахилятися; широкі ж вони настільки, що
двоє можуть розійтись; у давнину тут ховали тіла
покійників; ті, що там лежать, по більшості ще
нетлін ні. Між іншими, яких я бачив, лежать там
Денис, св. Денис, св. Денис (думаю, що Діонісій,
св. Діонісій), Алексій, св. Алексій, свв. Алексій і
Марк, св. Марк, св. Марк, але не євангеліст. Є
також один велетень чи богатир, котрий зветься
Чобітьком; кажуть, що на нього напало одного
разу багато ворогів у той час, як він одягав чобіт,
і, оскільки в поспіху він не міг вхопити ніякої
іншої зброї, то почав захищатися іншим чоботом,

котрого ще не одягнув, і ним переміг усіх, від
чого отримав своє прізвиськоIII. Крім того, ле-
жать там, у кам’яному гробі, два товариша: вони,
як кажуть, ще за життя свого умовились лежати
ра зом в одному гробі, один праворуч, другий –
ліворуч; але [так] вийшло, що один із них на яки-
йсь час поїхав кудись, і, повернувшись додому,
дізнався, що вже три роки пройшло, як його то-
вариш помер; він прийшов до гробу, і коли поба-
чив, що покійника покладено в корсті не з того
боку, з якого мусив лежати за домовленістю, то
сказав йому, аби той пересунувся на своє місце,
а йому поступився б зайнятим; покійник після
цих слів негайно пересунувся, а той, живий, ліг
до нього і невдовзі помер, і лишився тут лежати
мертвим біля ньогоIV. Крім того, в довгому вузь-
кому кориті лежить тіло, що припливло в ньому
із Смоленська вниз по Дніпру і пристало під мо-
настиремV. Там і ті 12, що побудували монас-
тирVI. Далі був вражений під Києвом з великої
зброї, добрався сюди, помер і похований тутVII.
Там, навпроти Чобітька лежать батько й син,
обидва дуже великі людиVIII, у яких ще видно

I Помилка автора. Київський митроплит за тих часів у Лаврі ніколи не жив.
II Тобто “печерками”.

III Київський переказ про прп. Іллю Муромця.
IV Вірогідно, це – Іоанн, брат Феофіла.
V Йдеться про свт. Меркурія, єпископа Смоленського.

VI Дванадцять братів-будівничих.
VII Про кого розповідає автор – невідомо. Це не міг бути прп. Тит Воїн, оскільки він упокоєний у Дальніх печерах,

які Лясота не відвідував. Не виключено, що тут йдеться про якогось із святих, мощі якого були пізніше втрачені.
VIII Судячи з планів “Тератургіми”, це прп. Онисифор і Спиридон, які лежали, щоправда, не прямо навпроти, а

дещо навскоси від прп. Іллі.

c Документи до історії святих лаврських печер d
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волосся на голові та бороді. У тих печерах два
вівтарі, в котрих кожну суботу служать обідню.
Там, де стоїть задній вівтарI, земля до св. Анто-
нія провалилась. Про це оповідають так: Анто-
ній, котрий, як вони кажуть, був монахом цього
монастиря, одного разу зізвав усіх своїх братів,
і, нагадавши їм деякі події, і, особливо, напу-
тивши на братське єднання, попрощався з ними.
Коли ж [по тому] прийшов на те місце, де стоїть
цей вівтар, то земля, нібито, провалилась між
ним і його братією і роз’єднала їх. Після того
вони почали відкопувати це місце і хотіли шу-
кати Антонія, але вирвався із землі вогонь і ві-
дігнав їх. Коли ж вони після цього одійшли лі-
воруч і там почали копати, то прорвався потік
води такий сильний, що залив би їх, коли б вони
не зупинилися. I до сьогодні добре видно, як
діяла вода і з якою силою витікалаII. Проти

цього вівтаря міститься дерев’яний стовп, який
з низу печери доходить до верху, об’ємом при-
близно в обхват людських рук. Кажуть, якщо
прив’язати до нього тяжко хворого і залишити
так зв’язаним на ніч, то він одужає, звільнив-
шись од своєї хвороби. Кажуть, що в цій печері
є ще тіло, з руки і одного зуба якого кожен рік
тече декілька крапель олії в склянки чи посу-
динки, що постійно тут підставляють; олія ця
ніби корисна багато для чого. Але той, що водив
мене по печері, забув показати мені це. Коли
йдуть у ці підземелля, то кожен повинен прино-
сити свою воскову свічу, оскільки там дуже
темно і в безлічі ходів легко заблукати. Там ба-
гато ущелин або ходів, підкладених або підпер-
тих деревом, без цього вони повалились би і
зруйнувались. Вхід зроблений майже так, як це
роблять при вході в копальні.

I Найвірогідніше, що йдеться про церкву Прп. Антонія. Отже на той час вона вже була збудована. Проте, як
видно з подальшої оповіді, Лясота міг мати на увазі й ікону над місцем поховання прп. Антонія (містилась не на
теперішньому своєму місці, а значно глибше).

II Сліди вогню і води видні в ході за іконою прп. Антонія досьогодні. 

СЕБАСТЬЯН ФАБІАН КЛЬОНОВИЧ
(БЛ. 1545–1602 рр.)

Відомий польський поет епохи Відродження. Жив деякий час у Львові. Поема
“Роксоланія” – його найвизначніший твір, де він оспівує красу і багатство ук-
раїнської землі, її міст і сіл, описує життя простого люду, його звичаї і віру-
вання, використовуючи при цьому поетичні засоби античної літератури і міфо-
логії. Нижче подано уривок із цього твору, який описує лаврські печери.

Публікується за: Кльонович С.Ф. Роксоланія / Пер. М. Білика. – К., 1987. –
С. 70-73.

Києве древній, колишня великокнязівська столице, 
Скільки зберіг ти слідів славної старовини! 
Мури й руїни старі по левадах розсіяні нині, 
Зілля й висока трава криє забутки твої. 
Є ще багато людей, що шукають тут залишків Трої... 
Знайте, що Київ у нас на Русі значить стільки, 
Як давній Рим для старих християн, має таку ж він вагу. 
Києву див не бракує – всіма чудесами своїми 
Завжди пишається він, все це покаже тобі. 
Глибоко є під землею великі печери, й уздріти 
Давні гробниці князів можна у тьмі підземель. 
У щонайглибших печерах спочили нетлінні останки руських героїв. 
Чудна доля посмертна у них: 
Кажуть-бо, тління ніяке не може торкнути тіла їх, 
Що в тишині своїх трун довгі століття лежать. 
Вельми дивують усіх святі підземелля: чиї ж то 
Руки майстерні могли вирити їх у глибині? 
Бо в товщі ґрунту вони простягаються он як далеко,
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Щоб збудувати їх так, царських не стало б скарбів. 
Вірю, проте, й довести бажаю всім іншим, що справді
Жодних немає причин, щоб дивувалися ми. 
Є в світі ріки, що течуть по землі, і так само 
Iнші, невидні для нас, десь під землею пливуть. 
Часом зникають вони, і річища їх висихають, 
I на поверхні річки інше знаходять русло. 
Як на шляху течії трапляється нижча долина, 
Змінює також ріка напрямок руху старий. 
Отже, за тим же законом спливають і ріки підземні, 
Там, де печери нові трапляються – звернуть туди.
Щойно вода змінить путь, висихають старі підземелля, 
Річка у плині своїм творить печери нові. 
Передусім, якщо ґрунт твердий і не тріскає легко, 
То під землею ходи й давні склепіння стоять. 
Так, я гадаю, й постали прославлені руські печери, 
Що то їм шана така всюди по нашій землі.
Там були русла колись, заховані глибоко в ґрунті, 
А залишились тепер лише підземелля самі. 
Згинув ревучий потік, мов канув у плин Ахеронту, 
Сплинувши, бистра вода хід залишила сухий.

ДАНИЛО КОРСУНСЬКИЙ

Був архімандритом монастиря в селі Корсуні на Гродненщині. У 1590 р.
вирушив до Єрусалима, де пробув три роки.

Переклад з: Щурат В. Перегринація или путь до Іерусалиму Данила ар-
химандрыта данная Коръсунского в Бỷлой России. Середньовічна пам’ятка
староруської літератури в редакції XVI в. по Умонцій рукописі. Жовква, 1906.

СИМОН СТАРОВОЛЬСЬКИЙ (ПОМ. 1656 р.)

Краківський канонік; відомий історик і публіцист. Його опис Києва вмі-
щено у “Географії” Блавіана (Амстердам, 1662), але складено набагато ра-
ніше, між 1622 та 1632 рр.

Переклад з: Сборник для исторической топографии Киева и его окрестнос-
тей. – Т. II. – К., 1874. – С. 50.

ГІЙОМ ЛЕВАССЕР ДЕ БОПЛАН (БЛ. 1600–1673 рр.)

Французький військовий інженер, перебував на польській службі з 1630
по 1647 р. Збудував кілька фортець та замків в Україні. Склав “Опис Ук-
раїни”, перше видання якого вийшло в Руані у 1650 р. Опис Києва складено
у 1647 р.

Переклад з: Гійом Левассер де Боплан . Опис України. – К., 1990. – С. 34-35.

Року Божого 1599 прийшов до Києва, до мо-
настиря Печерського на Воздвиження Чесного
Хреста і там бачив мощі преподобних Антонія

і Феодосія. Виточують святе миро так, як лю-
дина од тепла сонячного пітніє, і той піт крапає
на підставлену миску крапля за краплею... 

При цьому монастирі знаходяться викопані в
землі печери, куди ховали колись тіла київських
князів; деякі з них до цього часу непо шкоджені
і тому вважаються святими. Ці підкопи і під-
земні печери, як їх називають, простягаються на

декілька десятків миль, аж до Москви. Монахи
цих печер, котрі належать до базиліанського ор-
дену і ведуть найсуворіший спосіб життя, закри-
ваються в них під час Великого Посту, щоб без
перешкод здійснювати подвиг покаяння.

c Документи до історії святих лаврських печер d
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У половині льє нижче Києва видніється по-
селення, що називається Печери, а в ньому –
великий монастир, звичайна резиденція митро-
полита або патріархаI. У горі, сусідній з монас-
тирською, є багато печер, схожих на копальні,
які заповнені великою кількістю тіл, що збері-
гаються тут понад 1,5 тис. років і подібні до
єгипетських мумій. Розповідають, що перші
християни-пустельники вирили ці підземні
пристанища, щоб таємно молитися Богу, і спо-
кійно жили в цих печерах під час пересліду-
вання язичниками. Тут показують якогось свя-
того Iоанна, якого видно тільки до пояса, а
нижче він у землі. Тутешні ченці розповіли
мені, що згаданий Iоанн, передчуваючи набли-
ження смертної години, сам приготував для
себе яму, але не в довжину, як звичайно, а в гли-
бину. Коли ж настав його час, до чого він
здавна був готовий, то, попрощавшись із
своїми братами, почав спускатись у могилу, але
з ласки Божої зміг увійти туди лише по пояс,
хоча яма і була достатньої глибиниII. Тут можна
також подивитися на якусь Олену, яку вони
дуже шануютьIII, і залізний ланцюг, яким, як ка-

жуть, диявол бичував святого Антонія, і який
має силу проганяти злих духів з тіла [людей],
ним пов’язуванихIV. Є також три людські го-
лови в посудинах, з яких постійно виділяється
олія, дуже ефективна при лікуванні деяких хво-
роб. У цьому місці спочивають також тіла ряду
визначних осіб, серед них 12 будівничих, які
спорудили [тутешню] церк ву. Їх бережуть,
немов дорогоцінні реліквії, показуючи цікавим,
що не раз траплялося і мені, коли я стояв на зи-
мових квартирах у Києві, маючи час знайоми-
тися з цими подробицями. Щодо мене, то я зов-
сім не бачу (як уже казав) помітної різниці між
цими тілами і єгипетськими муміями, хіба що
ті не настільки чорні і тверді. Гадаю, що вони
зберігаються так довго нетлінними завдяки
природі цих печер чи копалень, виритих пев-
ною мірою у піску, які взимку теплі і сухі, а
влітку прохолодні й сухі, без жодної ознаки во-
логості. У цьому монастирі є багато ченців, а
також є патріарх всієї Русі (ми про нього вже
згадували), який проживає в цьому місці і під-
лягає лише константинопольському патріар-
хові.

I Ця інформація Боплана, на відміну від вищенаведеного повідомлення Лясоти – достовірна. Свт. Петро 
Могила обіймав у цей час посади і архімандрита Києво-Печерського, і митрополита Київського і всієї Русі.
Проте, звичайно, останній ніколи не носив титула патріарха.

II Прп. Іоанн Багатостраждальний.
III Боплан не може в даному разі мати на увазі св. Іуліанію Ольшанську, оскільки мощі її на той час знаходилися

ще у Великій Церкві Печерській. 
IV Ця святиня на сьогодні невідома.
V  Насправді пояси печерських святих, похованих у печері зроблені із шкіри. Залізними могли бути тільки ве-

риги. Можливо, така помилка походить від того, що в печерах при світлі свічок шкіра блищала?

ПАВЛО АЛЕППСЬКИЙ

Архідиякон, секретар антіохійського патріарха Макарія, що подорожував
до Москви у 1653–1655 рр. Патріарх із своїм супроводом відвідали Київ двічі:
на шляху до Москви і при поверненні. Павло вів подорожній щоденник араб-
ською мовою, до якого увійшов і опис Києва.

Переклад з: Сборник для исторической топографии Киева и его окрестнос-
тей. – Т. II. – К., 1874. – С. 63-66.

У вівторок, перед святом Апостолів, ми
відвідали церкву Поклоніння Святому
Хресту, де лежать тисячі мощей святих, що
провели життя у благочестивій самотності;
слава їхня розійшлась по всьому світу. Ця свя-
тиня міститься внизу під великою церквою,
що стоїть біля підніжжя гори, з двома купо-
лами, покритими жерстю і з хрестами... Ми
прослухали тут обідню, а тоді нас повели
вниз до підземелля, викопаного на всю до-
вжину гори, і привели до печери, де прово-

дили благочестиве життя Антоній і Феодо-
сій – перші, що показали у цій країні янголь-
ський приклад благочестивого усамітнення.
Ми йшли з величезною кількістю воскових
свічей і бачили мощі, все ще одягнуті в свій
чернечий одяг, з вузькими залізними пояса-
миV, всі вони лишились досі в тому вигляді, в
якому настигла їх блаженна смерть. Про них
можна сказати: “Дивен Бог у святих Своїх, і
в Благоговінні до них”. Ми бачили своїми
очима і були очевидцями та свідками диво-

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D



вижних чудес; бо як же інакше пояснити,
якщо не чудом, що тіла їхні збереглися як живі
в їхньому початковому стані без усяких руко -
творних засобів? Навіть світлорусе волосся
збереглось цілим на подив глядачів. Вони були
вірні своїй благочестивій обітниці в цьому по-
хмурому підземеллі, яке можна швидше на-
звати світлим, оскільки воно було освітлене
їхньою присутністю. Вздовж усього підзе-
мелля ідуть маленькі келії, які годяться бути
житлом лише для малих дітей; в таких кімнат-
ках, де тяжко було повернутися, святі все ж
проживали цілі роки без хліба, харчуючись
лише травамиI. Деякі з них закривались назав-
жди у свої келії і вдовольнялись їжею і пит-
тям, які їм подавали через отвір. Один закопав
себе в землю по пояс, у такому стані проводив
життя і помер; він ще й тепер стоїть там, як
живий, з лицем, повернутим на схід. Інший,
підвизаючись перед Богом у цій печері, провів
там усе життя і був похований у могилі. У
нього був брат – пустельник Святої гори. Цей
брат прийшов відвідати брата і, знайшовши
його мертвим, поселився в його печері, пробув
там до смерті. Тіло його хотіли покласти
разом із братом, але могила виявилась тісною;
тоді брат, що помер за декілька років до того,
повернувся, аби дати місце братові, і досі ли-
шився з піднятими коліньми на подив прочан
і в славу БожуII. Келії святих Антонія і Феодо-
сія, великих козацьких патріархів, розташо-
вані порядIII; неподалік від них стоїть
кам’яний стіл, висічений в горі. Над цими ке-
ліями в скелі видно місце, з якого капала вода,
що доставляла в достатній кількості пиття як
цим двом святим, так і іншим пустельникам.
Біля самих келій цих святих красива церковка
з іконостасом, який здається зовсім новим,
хоча вже декілька сот літIV спливло відтоді,
коли в ній вперше служилась обідня. Монас-
тирські священики і до сьогодні проводять у
ній богослужіння. У цьому підземеллі є ще

три інші церкви, що служили іншим пустель-
никам, у кожній церкві – іконостас, і все ще
проводиться богослужіння. Поблизу келій
двох вищезгаданих святих стоїть дерев’яний
стовп, до якого прив’язують божевільних, і
вони негайно видужують. Ми ставали на ко-
ліна перед головами святих, цілували їх і їхнє
чоло, від якого йшла благодать; вони жовті як
золото. Вони знаходяться в окремих скляних
посудинах; але 12 голів інших подвижників
лежать разом в одній печері купою одна на
одній. Нам говорили, що Антоній і Феодосій
прийшли до цієї країни з Румелії в часи Васи-
лія МакедонянинаV, за його наказом і навер-
нули жителів у християнство. Вони були па-
стирями, що збудували цю прекрасну церквуVI

з багатьма іншими. Після них величезна кіль-
кість інших осіб присвячували себе Богу у цій
печері, де й померли. Неможливо перелічити
усіх, бо їх було до тисячі. Половина з них ле-
жить на виду, інші заховані у келіях, де жили
затвірниками. Iмена двох найголовніших ві-
домі по усьому Всесвіту, і нехай буде благос-
ловення Боже над нами їхніми молитвами! Ми
лишили печеру і, йдучи вздовж підніжжя гори
(під якою, неподалік від того місця, де ми
були, протікає широкий Дніпро), дійшли до
другої церкви, де знаходяться тіла двох ін -
ших святих того ж імені. Слід зазначити, що
свв. Антоній і Феодосій – головні святі цього
імені, тобто Антоній Великий і Феодосій Ве-
ликий, з яких перший був святителем пустелі
Аскійської, а другий – пустелі Палестинської.
Ці святі усім відомі; але були святі того ж
імені, що з’явились у більш пізній час; вони
перші умножили янгольське життя в цих краї-
нах і стали святителями козацького і москов-
ського країв. Прибувши сюди, вони викопали
церкву і печеру біля підніжжя цієї гори і тут
проживали тривалий час у благочестивих под -
вигах, оточені чисельними учнями. Маючи ве-
лике бажання засновувати кіновії і монастирі,
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I Мабуть, Алеппський так запам’ятав оповідь про прп. Прохора Лободника. Проте цей святий затвірником
не був. Затвірники ж звичайно харчувалися проскурами, які подавались разом із водою у віконце через певний
проміжок часу, що дорівнював іноді тижню і більше. 

II Ще одна версія оповіді про прпп. Іоанна і Феофіла (попередню див. у тексті Еріха Лясоти на с. 125).
III Помилка автора: келії прп. Антонія і Феодосія знаходяться в різних печерах. У даному разі, судячи з по-

дальшої оповіді, йдеться про Ближні печери, а тому мається на увазі келія прп. Антонія.
IV Насправді Антоніївській церкві на той час не було і ста років.
V Вірогідно, Павло Алеппський переплутав імена засновників монастиря з розповіддю про т.зв. багатосту-

пінчате Хрещення Русі. За останнім сюжетом за Василія Македонянина до Русі прийшов митрополит Михаїл,
що привів з собою перших єпископів та ченців.

VI Вірогідно, йдеться про Велику Церкву Печерську.
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вони створили церкву для братства пустель-
ників: всередині цієї гори, що височить над
Дніпром, є багато келій, де і тепер живе ве-
лика кількість відлюдників...I

У згаданій печері багато склепінь і три церк -
ви з іконостасами і образами. Поблизу цих келій
столи одноманітного вигляду, схожі на ті, які
знаходяться в попередніх печерах; тут багато

мощей, вони значно пошкоджені, оскільки пе-
реважно старші від інших і тривалий час пере-
бували під землею серед руйнівної вологи. Ба-
гато з них заховані [у землі]. Тут є мощі двох
юнаків, котрі чудесно збереглись: їхні голови
жовті і благодать випромінюють вониII. Тут є
тіло єпископа, перенесене з Москви в гробі, ви-
довбаному з цілого шматка дереваIII.

I Свідчення надзвичайно цікаве. Не виключено, що у зв’язку з малою відвідуваністю Дальніх печер прочанами
та цікавими, там ще і в XVII ст. продовжували підвизатися окремі анахорети, хоча саме з цього століття місцем
їхнього помешкання стають вже лаврські пустині. 

II Можливо, прпп. Геронтій і Леонтій.
III Можливо, свт. Феофіл, архієп. Новгородський. 
IV До нашого часу ці перекази не збереглися. Можливо, також, що мається на увазі подія 1630 р., коли чудесний

золотий дощ не пустив до Лаври німецьких найманців, що служили полякам. Не виключено, що йдеться саме
про цю історію, але для поляків про те, з ким відбувалась битва, воліли не згадувати.

V Як видно з посилання, за рукописом подорож датована 1710–1711 рр. Проте М. Максимович за реаліями
київсько го життя датував його відвідини Києва 1701 р. Див.: Максимович М. Собрание сочинений. – Т. 1. – К.,
1876. – С. 527-538.

АНДРІЙ ЦЕЛЛАРІЙ

Автор компілятивного “Опису Польщі” (1659). Опис Києва взято ним із
записок Д. Лаврентія Мюллера, радника курляндського герцога.

Переклад з: Сборник для исторической топографии Киева и его окрестнос-
тей. – Т. II. – К., 1874. – С. 95.

“...і прекрасний в ньому храм, в якому пока-
зують величезні печери, в яких є багато нетлін-
них, хоча і висохлих тіл. Хоча ці тіла і сухі, але
вони не дуже чорні, і схожі за кольором на люд-
ське тіло, а тому дивують кожного, хто [їх] ба-
чить. Жителі вважають, що це тіла мучеників,
до яких нібито в результаті закляття не можуть
підступити татари. I хоча часто татари стара-

лись зробити це, але завжди були прогнані від
цього місця без будь-якої людської допомоги,
будучи за Божественною волею охоплені жа -
хомIV. Від Києва до Смоленська існують під-
земні проходи, і та їхня частина, що проходить
під самою течією Дніпра, в усю їх ширину має
литі склепіння... Це повідомляє Мюллер під
1585 роком”.

IВАН ЛУК’ЯНОВ

Московський священик. Подорожував у Святу землю 1701 р.V По дорозі був
у Києві (вдруге – на зворотному шляху); вів подорожній щоденник, в якому збе-
рігся опис Києва. 

Переклад з: Путешествие в Святую землю московского священника
Иоанна Лукьянова. 1710–1711. – М., 1862. – С. 12.

“...і пішли до Антонієвої печери, і тут ба-
чили преподобних отців, що в нетлінні, як живі
лежать! I так багато їх – як зірок небесних! Всі,
як живі, лежать – дивне чудо! Так Бог просла-
вив Своїх угодників, які боялись його. Бачили
і малих дітей нетлінних, котрі [тут] лежали. Тут
же бачили хороброго воїна Iллю Муромця, в
нетлінні під покровом золотим, ростом як су-
часні крупні люди; рука у нього ліва пробита
сулицею, права рука зобразила хресне зна-
мення... I тут же в тій печері прп. Йосиф. Тут
же бачили 12 зодчих, тобто церковних майс-
трів; під єдиним покровом ті майстри лежать,
що Пресвята Богородиця прислала з Царгорода

до Києва. I так ми, грішні, сподобились до
мощей святих усіх прикластися!.. I ходили по
печері, і дивувалися, і пили воду з Маркового
хреста, що на собі носив преподобний, заліз-
ний великий хрест – він зроблений із заглиби-
ною. Тут же бачили хрест Антонія, дерев’яний,
великий з навершям, трьохчасний, на його
гробниці лежить. Тут же стоять стовпці де-
рев’яні, а до них прикріплені ланцюги залізні:
тут на ніч на ті ланцюги біснуватих прикову-
ють. З Антонієвої печери пішли до Феодосієвої
печери; і там також сподобились до мощей
прикластися і їм поклонитися, і повернулись,
радіючи радістю незріченною, до монастиря”.
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Як перебував я у Святій Києво-Печерській
лаврі – велику користь мав для душі. Бачив там
серед святих отців тих великих подвижників. З
них першим був… начальник Дальньої печери
отець Іоанн ієросхимонах названий Кмитою,
котрий був соборним, тобто головним для всіх
духівником. Другий, всечесний отець Павло,
ієро схимонах, котрий у мирському житті був
священиком, життя достойного великої по-
хвали. Як постригся ж у монахи – за велике
його добродійство був посланий до Китайської
держави в монастир, де проживши певний час,
відпросився жити до Києво-Печерської лаври,
в якій же Боговгідно перебував. Мав серед ін-
шого і книги отецькі, з яких деякі і мені давав
почитати, удостоюючи мене і душекорисної
своєї бесіди. Одного разу прийшов до келії
його, і запитав його “що є смирення?” Він же
грізно подивився на мене, швидко замахнувся
рукою своєю на мене, ніби хотів мене по щоці
вдарити, аж вжахнувшись, ледве зумів встояти
на ногах від страху, думаючи, що сильно уда-
рить мене по щоці. Він же, бачачи, як вжах-

нувся я, почав смиренно і з любов’ю казати до
мене: “Бог з тобою, чадо, не бійся. Та оскільки
запитав у мене, що таке смирення, то якби тобі
словом відповів, то по певнім часові мабуть і
забув би слово моє. Тому, аби назавжди в неза-
бутній пам’яті слово моє зберіг, такий приклад
привів. Знай, отже, добре, що це є смиренням:
якщо б хто тебе і по щоці вдарив, то ти не тільки
не гнівайся на нього, але за заповіддю Христо-
вою, підстав йому і другу.  Я ж, почувши це від
нього, вельми здивувався Богоданій йому муд-
рості, і подякував його за такі його настанови. 

Третій, син святого мужа цього по плоті,
Феоктист, ієромонах, начальник іконописців,
вельми благоговійного житія, покірний і сми-
ренний, і всіма добродійствами прикрашений,
і великий воздержник. 

Четвертий отець Іларій, ієросхимонах вели-
корус, котрий біля Дальньої печери в саду в
келії одній жив. Крайнім воздержанням і по-
стом вельми сточив тіло своє,  аж страшно було
дивитися на священноліпне обличчя його через
худобу, бо як здавалося мені, лиш шкірою при-

ПАЇСІЙ (ПЕТРО ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ)
(21.12.1722–15/28.11 .1794)  

Великий український і молдовський святий. 
Грамоті вивчився в парафіяльній школі. У 1735–

1739 pp. навчався в Київській академії. Вирішивши
стати ченцем, залишив навчання, деякий час був по-
слушником у Любецькому монастирі. Врешті 1741 р. був
пострижений у Медведівському монастирі Св. Миколи
з іменем Парфеній. Після закриття монастиря знай-
шов притулок у Києво-Печерській лаврі, однак перебу-
вав там недовго. Звідти поїхав до Молдови (Валахії), де
мешкав у скиті Трейстени, гірському скиті Кирнул.
1746 р. поїхав на Афон, де 1758 р. заснував у монастирі
Пантократор особливу чернечу общину-скит Святого
Іллі (тодішнього константинопольського патріарха) і
був рукопокладений в ієреї. Після 17-річного перебу-
вання в Афоні Паї сій з 64-ма монахами у 1763 р. повер-
нувся в Молдо ву, де став настоятелем монастиря Свя-
того Духа в м. Дра гомирні. Після переходу території
монастиря до складу Австрії (1774) князь Гіка віддав
Паїсію в управління Секульський монастир Усікновення
глави Іоанна Предтечі. Оскільки монастир не вміщував
усієї братії (350 чол.), Паїсій звернувся до молдовського
господаря Костянтина Мурузу з проханням допомогти
в будівництві келій. У відповідь господар дозволив чен-

цям переселитися в Нямецький монастир, який вважався найбагатшим і до
того ж найчастіше відвідуваним мирянами. У 1779 р. Паї сій поселився в
Нямці. У цьому монастирі подвижник і помер на 72-му році життя. Похо-
ваний у соборному храмі Вознесіння Господнього. Канонізований 1988 р. 

Серед інших творів святий залишив спогади, зокрема і про Лавру першої
половини XVIII ст. 

Св. Паїсій Величковський. Сучасна ікона
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крите було. І від самого погляду на нього ко-
ристь отримувала окаянна душа моя. 

П’ятий, ієромонах, котрий при тій же Даль-
ній печері один. Сорок літ чи й більше водив
прочан по святій печері цій, великого воздер-
жання і посту дотримувався, носячи на нагому
тілі своєму ряску плетену із товстого дроту, по-
вернуту гострим вниз, довжиною до пояса.
Через гостроту ту ніколи на ліжку не лажав, а
сидячи трохи спав.

Шостий, підначалій ковальський, великий
воздержник і подвижник, котрий носив на собі

залізо вагою сорок фунтів. Цей у Бозі любив
мене. До нього ж приходячи, користь мав від
духовної бесіди його. 

Сьомий, отець Никандр, начальник над кух-
нею, також великий подвижник. І цей у Бозі
мене любив і час до себе закликаючи на слова
душекорисні. Носив і цей на собі пояс залізний
вагою тридцять фунтів. 

Й інші ж чисельні там були великі подвиж-
ники і постники, на яких дивлячись, радів і
прославляв Бога, що сподобив мене з такими
святими мужами перебувати. 
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СТАРЕЦЬ СПИРИДОН

Старець Спиридон, останній живий постриженик Лаври до жовтневого
перевороту, записав в останні роки життя ряд спогадів про обитель того
часу, які стосувалися передусім внутрішнього устрою в ній та богослужбових
особливостей Лаври. Серед них є свідчення і про поховання в печерах. Втім,
слід відзначити, що жодного прямого відношення до печер він у своєму чер-
нечому служінні не мав, отже явно передавав чиюсь розповідь. Крім того,
йдеться про часи, коли припечерне подвижницьке середовище давно не існу-
вало. Таким чином, тут може йтися тільки про традицію вельми пізню та
ще й, вірогідно, легендарну. Деякі поховання XVII ст. до певної міри підтвер-
джують описану версію. Однак у більш ранніх, наразі, жодних слідів її не зна-
ходимо. Вірогідно, даний звичай міг скластися тільки в більш пізні часи (XVI–
XVII ст.) на основі повторного привнесення афонських узвичаєнь (на чому
наголошує і отець Спиридон), і не має ніякого відношення до первісних печер-
ських звичаїв.

Рукопис записів був люб’язно наданий ченцями Київського Свято-Йонів-
ського монастиря.

У К.П. Лаврі, якщо вмирав який-небудь
брат, то його тіло спочатку замуровували на
3 ро ки в стіну. Потім виймали; якщо залиши-
лися одні кісточки, то клали їх у спільну брат-
ську усипальню, а черепи клали на полицю.
Тому до цих пір було багато безіменних миро-
точивих глав. Вони поміщені в закритих скля-
них посудинах, так що видно миро й те, що
глави в них розм’якшені, ніби розчиняються.

Якщо ж через три роки виймуть останки, а
тіло – нетлінне, то клали тоді ще на три роки
(може, людина – під прокльоном і земля його
не приймає!) Ну, а якщо і потім виймуть мощі
нетлінними – тоді ставили їх у відкритих тру-
нах у печерах. Обличчя закриті (як належить
ченцям), одіяння без рукавів (щоб при переодя-
ганні не поламати скелета: адже тіло сохне),
руки – відкриті. 

АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ МУРАВЙОВ

Перебував на військовій службі; потім був чиновником за обер-прокурор-
ським столом при Святійшому Синоді, членом “присутствія” в азіатському
департаменті. Твори його були першими російською мовою книгами духов-
ного змісту, що набули поширення в середовищі вищого російського суспіль-
ства. Виклопотав дозвіл друкувати невидані раніше Житія, чого доти при-
ватним особам не дозволялося. Мав великий вплив на духовенство. Написав
ряд праць з церковної історії. 

Тут ми публікуємо фрагмент його спогадів про поїздки по різних святих
місцях Російської імперії, здійснених у 30-х рр. XIX ст. Таким чином, митропо-
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Коли ми вийшли з південних воріт Лаври,
проминувши звичайний критий вхід у печери,
спустилися через нижній сад обителі. Преосвя-
щенний зупинив мене і сказав: “З благоговін-
ням ступай на цю святу землю! Ти йдеш тим
пагорбом, під яким почивають угодники Божі
у викопаних ними келіях. Це молитовний па-
горб самого преподобного Антонія; він там і
донині зі своїми духовними чадами!” Таке на-
гадування святителя невільним трепетом про-
никло у глибину самого серця. 

Біля вівтарного входу у церкву Воздвиження
Чесного Хреста, збудовану над печерами, ігу-
мен з братією цих печер чекали на Владику і
подали нам запалені свічки.

З благоговійним мовчанням почали ми спус-
катися в тісне підземелля, так що кожен наш
крок було чути під низькими склепіннями.
Свічка ігумена, який ішов попереду нас, освіт-
лювала звивисті переходи печер, і після пер-
шого їх крутого повороту здалеку блиснула
лампада, відсвічена срібною ризою ікони і гро-
бовою дошкою. “Це гроб преподобного Анто-
нія! Місце його подвигів за життя і спокою по
смерті”I, – сказав мені Владика, і продовжував
йти до цього спокійного притулку великого
подвижника. З розчуленням простерся він

перед його труною, і зворушливо було бачити
набожний поклін, через вісім століть, отцю мо-
нахів, блюстителю викопаної ним обителі.

Тієї ж миті пролунало з прилеглої підзем -
ної церкви славослів’я Пресвятій Трійці з
благо словенням Царства Отця і Сина, і Свя-
того Духа, яке проповідував Антоній; Боже-
ственна Літургія почалася в малому храмі, ви-
копаному на його честь послідовниками його
подвигів: двоє з них лежать у відкритих раках
по обидва боки, ніби на варті підземного свя-
тилища: постник Іоанн і Прохор, прозваний
Лободником від трави, яку єдино вживав сам і
прогодував народ в голодний час. З такими
двома блаженними молитвениками у храмі,
маючи блюстителем самόго великого отця
їхнього з перших днів, удостоївся я чути цю
Божественну службу в печерах Антонієвих, і
вона глибоко запала мені в серце. Я перено-
сився подумки в перші віки Християнства, в
усипальниці мучеників, у підземні їхні при-
тулки, де свічки і ладан були справді необхід-
ністю Богослужіння. Під спудом матері землі
при нетлінності тіл преподобних зникала від-
стань віків; бо покійні здавалися сучасниками
тих, хто у свій час співав хвалу Господові, яка
ніби нещодавно лунала тут з їхніх власних вуст.

Коли закінчилася Літургія, митрополит, ви-
ходячи з церкви, вклонився знову гробу пре-
подобного Антонія і, показавши мені його тісну
келію з кам’яним ложем, сказав: “Багато було
великих подвижників у цих печерах, які рап-
том з вертепу варязького зробилися мисленим
небом стількох земних ангелів; але з їх нього
сонму – ось найвеличніший! Бо від нього про-
лилося благословення Святої гори Афон ської
по всій Росії. Довго дозрівало в ній сім’я спа-
сіння, посіяне ще апостолом Андрієм на горах
Київських, але раптом і розцвіло; особливо
щедрі були плоди його тут, бо з цих печер про-
сіяли святителі, проповідники і мученики за
Віру, і найбільш теплі молитвеники; вони і до-
нині тут лежать, мов несхитна основа земної
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священноархімандрит Києво-Печерської лаври 

Євгеній Болховітінов. Портрет ХІХ ст. 

лит, з яким разом він оглядав печери, найвірогід-
ніше, був визначний церковний історик Євгеній
Болхові тінов. (18 (29) груд ня 1767 – 23 лютого (7 бе -
рез ня) 1837).

Публікується за: Путешествие по Святым местам
русским. – СПб., 1888. – Часть первая. – С. 482-507.

I Насправді, це приміщення не є келією прп. Антонія, оскільки його келія знаходилась, вірогідно, далі й саме
там він був похований.
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Вітчизни нашої і наші вожаті до Небесного. –
Початком же усьому послужив цей преподоб-
ний Антоній; – така надзвичайна благодать
дана була йому від Господа! Він же у смиренні
своєму не хотів навіть і священства; у любові
своїй до безмовності ревно наслідував він од-
нойменного отця ченців Єгипетських і, по-
дібно до нього, усамітнювався, уникаючи уся-
ких розмов. Було поряд з ним тихе товариство
перших дванадцяти відлюдників, котрі зібра-
лися в його Дальні печери! Однак через них
залишив, любитель безмовності, свій перший
притулок, де провів сорок років у молитві,
щоб не порушувалася бесіда його з єдиним
Богом; тут, у цьому пагорбі, викопав він собі
нову келію і довершив у ній через дванадцять
років подвиг ангельського життя. Таке не-
змінне віддалення від світу виявив преподоб-
ний Антоній і після блаженної кончини, при-
ховавши святі мощі свої. Ти побачиш у
Ближніх і Далеких печерах майже усіх учнів,
що зібралися під крило свого блаженного учи-
теля; лише його нетлінних мощей не видно
між стількома угодниками, котрі відкрито по-
чивають у викопаних ними підземеллях, і коли
одного дня благочестя деяких ревнителів його
пам’яті хотіло торк нутися гробу Антоніє-
вого, – несподівано полум’я, що вийшло від
нього, утримало їх від порушення таємничої
волі покійного. Подивися, яким небесним спо-
коєм сяє лик його!”

З благоговінням наблизився я до гробу пре-
подобного: на срібній раці зображений був
упокоєний угодник; над нею стояла його
ікона – дійсно, з ангельським смиренням; са-
мотня лампада освітлювала по боках ще дві
ікони, де вже Антоній сам, або із своїм бла-
женним сподвижником Феодосієм, у молитві
стояв перед ликом Пречистої Діви, Заступниці
їхньої Лаври. Темна, тісна келія преподобного
прикрашена була такими самими іконами над
його кам’яним ложем, яке не відрізнялося
нічим від його гробу; бо кожної ночі готувався
він заснути на ньому останнім сном. “Тут
спочинок його тимчасовий, а тут вічний!” –
сказав Владика, показуючи крізь відкриті
двері келії на кам’яне ложе і на гробницю, що
стояла перед нами. 

З глибини келії почувся церковний спів,
немов безкінечна молитва святих: я став при-
слухатися до таємничих голосів; Владика роз-
радив мій подив: “Ще триває Літургія в іншій

підземній церкві Преподобного Варлаама, яка
примикає до келії святого. Там покояться і
мощі цього першого ігумена Дальніх печер, з
іменитих бояр київ ських, постриженого Анто-
нієм. Багато прийняв він гонінь від великого
князя Ізяслава за нього і за іншого ченця
Єфрема, скопця княжого, але усе влаштувалося
на душев ну користь обох. Узяті звідси, один на
ігуменство обителі Св. Димитрія, а інший на
кафедру святительську в Переяславль, вони не
хотіли ніде упокоїтися, окрім як у печерах, де
почався їхній под виг. “Ми вклонимося святим
мощам їхнім у двох інших церквах цього під-
земелля; тепер ходімо далі”.

Митрополит знову узяв свічку з рук ігу-
мена Ближніх печер, котрий пішов попереду
нас із запаленими свічками, освітлюючи темні
низькі склепіння. Він зупинявся перед кож-
ною ракою, молитовно називаючи упокоєного
в ній угодника, і Владика з благоговінням кла-
нявся, цілуючи нетлін ні останки. Біля гробу
більш відомих, преосвященний говорив мені
декілька повчальних слів про їхнє житіє. Від
гробу преподобного Антонія перша покоїться
Іуліанія, княжна Ольшанська, вже в пізніші
віки знайдена під Великою Церквою Лаври і
поставлена в печерах на місце  свт. Ми хаїла,
першого митрополита Київського, ко ли він
був перенесений у Соборну Церкву Ус піння.
Потім два мученики, Василій і Федір, за жит -
тя пов’язані духовною дружбою і навіки по-
єднані смертю в одному гробі. Користолюб-
ство жорстокого князя Мстислава, сина
Святополкового, було причиною їхньої муче-
ницької смерті. Спокушений лукавим, який не
терпів доброчинності святих, Мстислав став
вимагати від них скарбів варязьких, нібито
відкритих ними в печерах, і навіть власно-
ручно вразив стрілою Василія; згодом ця
стріла стала причиною власної його смерті:
обидва мученики померли в темниці від чи-
сельних катувань.

“Чи читав ти Патерик Печерський? – запи-
тав мене Владика, зупинившись біля наступ-
ної раки. – А якщо і читав, то раджу тобі знову
перечитати, щоб вивчити Житія великих угод-
ників, повз яких швидко проходимо, хоча
кожен міг би нас багато чому навчити. Ось
один з трьох авторів повчального Патерика
цього, Полікарп, перший священноархіман -
дрит Печерської лаври, котрий ревно насліду-
вав преподобного Нестора в такій благосло-
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венній праці. Через нього дізналися нащадки
про великі подвиги відлюдників, які смиренно
почивають з ним. “Поряд із священноархіман -
дритом покоїться пресвітер Даміан Цілитель,
постриженик преподобного Феодосія, кот-
рому він був настільки відданий, що одного
лиш просив від Господа: не розлучатися з ним
і в майбутньому житті, і в годину смертну.
Ангел в образі преподобного запевнив поми-
раючого, що виконається його палке ба-
жання”.

Знову почувся спів: небесні звуки лунали
під землею: “Тобі співаємо, Тобі благосло-
вимо, Тобі дякуємо, Господи, і молимося
Тобі, Боже наш”. Животворні Таїни Христові
здійс нювалися в пітьмі вівтаря печерного. Ми
стояли в малій печерці, висіченій для церкви
Преподобного Варлаама. Вона була напов-
нена народом так, що насилу міг я пройти
крізь натовп до мощей преподобного. Хоті-
лося б дослухати і другу Літургію в над рах
землі, але потрібно було продовжувати під-
земні мандри.

Ми повернули спершу ліворуч у тісний про-
хід, щоб вклонитися чотирьом угодникам: Ни-
кодиму, проскурнику Печерському, котрий
тридцять років підвизався в цій благочестивій
праці; затвірникам Лаврентію і Афанасiю, кот-
рий воскрес після дводенної смерті і, повчивши
братію трьом чеснотам: послушанню, пока-
янню і молитві, сам затворив себе ще на два-
надцять років, і Еразму, що спокутував собі
спасення душевне вільним пожертвуванням
усього свого майна храму Божої Матері. Потім
ми пішли назад, мимо тієї самої церкви до
гробу Луки, економа Печерського, і знову по-
чувся нам далекий спів з церкви. Вже Таїни Бо-
жественні здійснилися і лунала похвальна
пісня, що ублажала Пречисту Матір: “Чеснішу
від Херувимів і славнішу від Серафимів”.
Звуки ці, ледве чутні вдалині, линули за нами
в печерах, як райська пісня, що досягла землі.

Неподалік від церкви, в невеликому заглиб-
ленні почивають чотири відлюдники: Агапіт,
лікар безплатний, котрий усіх зцілював молит-
вою, який почав свій христолюбивий подвиг
ще при Антонії і підняв заочним словом із
смертного одра самого великаго Мономаха;
два брати Іоанн і Феофіл, один з яких за сло-
вом святого гробокопача Марка посунувся вже
мертвий на своєму могильному ложі, щоб по-
ступитися почесним місцем старшому братові,

а зворушений цією слухняністю Феофіл провів
залишок днів своїх в безперервних сльозах;
тут і священномученик Кукша, котрий просві-
тив словом Євангельським усю землю в’я -
тицьку і там убитий стрілами дикунів.

Хто обчислить імена ваші і діяння, святі Пе-
черські, відкрито або в затворі почилі у тіс-
ному переході? Тут Нектарій і Алексій затвір-
ник, Григорій іконописець, Сергій послушливий
і Сава. І святий Мер курій, єпископ Смолен-
ський, прославлений чудесами на своїй бать-
ківщині, прийшов упокоїтися в мирний вертеп
ваш; святительська мантія над кам’яною пли-
тою свідчить про місце його поховання. “Що
зображує ікона ця над ракою одного із препо-
добних?” – запитав я Владику, і він відповів
мені: “Це ангельське постриження Пимена Ба-
гатохворобливого. Хворим прийшов він у світ,
хворим і виріс; але хвороба тілесна не дала в
ньому місця духовного. Палко жадав він іноц -
т ва, але батьки йому довго в тому перешкод-
жали, доки самі не були вимушені принести
його в обитель, щоб там зцілився молитвами.
Але замість зцілення, котрого не бажав сам бо-
лящий, ангели при йшли до нього вночі у ви-
гляді ігумена з братією і постригли його в
ченці. Вони нарекли його Пименом і проро-
чили довгу хворобу до смертного часу. Ігумен,
обдумавши таємниче постриження, не смів
пов торювати його. Пимен, зцілюючи інших,
сам ще двадцять років пролежав на одрі хво-
роби і тільки тоді, як прийшли ангели по його
душу, котрі його постригли, встав зцілений і
обійшов усі келії, щоб попрощатися з бра-
тією. Чи тепер па м’ятатимеш, що зображує ця
свята ікона? Ось недалеко від Пимена Багато -
хворобливого преподобний Нестор, котрого ви
особливо шануєте у миру як іменитого літо-
писця; ми ж тут ублажаємо його як великого
подвижника нашої Лаври, сподвижника Анто-
нія і Феодосія, бо він з юного віку присвятив
себе Богу в цих печерах, і спершу дотримався
заповідей Христових, а потім зберіг справи
святих своїх співмешканців словом істини. То-
вариство любителів історії обкувало сріблом
його раку”.

Поряд з літописцем мученик Євстратій, не
ним, проте, описаний. Він узятий був у полон
половцями при розоренні Лаври ханом Боня-
ком і проданий з іншими п’ятдесятьма ченцями
Печерськими корсунському євреєві. Євстратій
підтримав їх усіх в Істинній Вірі й сам сподо-
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бився хресної смерті в самий день Пасхи за
сповідання імені Господа Ісуса Христа перед
своїм жорстоким мучителем. Його образ по-
ставлений над його ракою. Далі два затвірники,
закладені у своїх келіях, які послужили їм і гро-
бом: Елладій і Єремія прозорливий, котрий ви-
кривав сокровенні помисли братії. Ще далі два
мученики, вільний і невільний, один проти од-
ного: Мойсей, родом Угрин, любимий отрок
святого страстотерпця князя Бориса, уникнув
мученицької смерті пана свого, але потрапив у
полон до короля Болеслава, зазнав там жорсто-
ких катувань від іменитої жони польської за
любов свою до цноти. Подібно до Йосифа, пе-
реборов усі спокуси і після п’ятирічної муки
затаївся в печери у преподобного Антонія, де
довершив подвиг святого життя, зберігши по
смерті благодатний дар укріпляти в цнотли-
вості тих, хто приходить до його нетлінних
мощей.

Проти нього закопав себе в землю по самі
груди інший ревнитель такої доброчесності,
Іоанн Багатостраждальний. Палаючий нечис-
тою пристрастю, почув він над гробом препо-
добного Антонія таємничий голос, який сповіс-
тив його про те, що знайде він собі порятунок
біля мо щей невідомого йому Угрина, і, охопле-
ний Вірою, викопав собі глибоку яму перед
його ракою; там засипав себе землею, спершу
у дні Великого Посту, а потім і на все життя, і,
вже не палаючи пристрастю, але страшною
примарою диявольською, перебував твердо в
своєму підвизі й навіть зцілив від такої при-
страсті брата, що звернувся до нього, часткою
від мощей преподобного Мойсея. Чесна глава
його і хрестоподібно складені руки, повиті пе-
ленами, досі виступають з-під землі, немов та-
ємничий стовп на утвердження Віри і чистоти.

Владика з благоговінням зупинився перед
цим дивовижним страдником, котрий подвигом
мимоволі вражає і зупиняє кожного, хто йде
шляхом гробового спокою стількох святих
Божих. Він зняв з глави Іоанна маленьку ша-
почку і надів її на мене, говорячи з теплим по-
чуттям щирої Віри: “Скажи мені, чи бачив ти
де-небудь щось подібне до цього? Ось подвиг,
якому не притаманне запитання: як і чому, що
навіюється свідомістю людської немочі перед
цим взірцем Сили Божої. Молися і прославляй
Бога за Його угодників!”

Я нахилився в малу печеру, де стояв препо-
добний, щоб поцілувати багатостраждальну

главу його, і ледве піднявся із землі, як знову
почув голос Владики: “Ось ще два великі под -
вижники, різні за народженням та поєднані тут
смертю: Марку Печернику корилися мертві, бо
для них працював преподобний усе своє життя,
викопуючи могили покійній братії; а Никола
Святоша був сином князя Чернігівського і
правнуком великого Ярослава. Чи бачиш, як у
кожному сані знає Господь обраних Своїх, бо
хоче загального спасіння і пізнання Істини.
Князь Никола цурався свого високого сану,
приймав найтяжчі послухи монастирські, довго
був воротарем святої Лаври і після тридцяти-
річних подвигів переселився у Вічне Царство
в цих печерах; але і Господь прославив його чу-
десами”.

Біля князя-ченця покоївся інший чернець
Печерський, втоплений у Дніпрі його родичем
князем Ростиславом за те, що передрік йому
поразку від половців. Але Чудотворець Григо-
рій, так названий за свої знамення, явив диво і
по смерті, бо зв’язане тіло його знайдене було
не під водою, а у власній його келії, а пророц-
тво святого збулося над вбивцею. 

Ми йшли далі довгим переходом, де поба-
чили тільки двох затвірників у своїх келіях:
Онисим і Матфей Прозорливий. І ми вже
майже закінчили великий круг підземелля,
коли знову круто повернули праворуч, щоб
вклонитися ще декільком угодникам, які почи-
вають поблизу.

У вузькому переході, який веде до трапези
преподобного Антонія, перший почиває від ба-
гатьох трудів своїх св. Алі пій, іконописець Пе-
черський, прославлений багатьма зціленнями,
якому ангели дописували його ікони. Він на-
вчився своєму мистецт ву від іконописців
грецьких, чудесно присланих з Царгорода пре-
подобними Антонієм і Феодосієм через десять
років після їхньої кончини для розпису Собор-
ної Церкви. Поряд з Аліпієм – Спиридон про-
скурник Печерський,  котрий загасив мантією
своєю полум’я в храмині, що спалахнула,
якому вогонь пічний нагадував завжди про віч-
ний вогонь осуджених. Владика велів ігуменові
зняти рукавичку з нетлінної руки, і вона мені
відкрилася з право славним зображенням Зна-
мення Хрестного, яким осінив себе преподоб-
ний в час блаженного свого відшестя до Бога,
Ігумен засвідчив Владиці, що багато старооб-
рядців навернулися до Істини від такого явного
її сповіщення. Навпроти цих двох блаженних
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спочивають: чорноризець Арефа, якому по-
ставлене було за милостиню втрачене ним
майно, бо дякував за те Господа; і двоє саміт-
ників, Феофіл і Сисой, у своїх келіях. Далі по-
коїться Анастасій, відомий тільки по імені; і в
самій трапезі, де братія збиралася по суботах,
є ще декілька відлюдників Печерських: чудо -
творець Ісайя, Авраамій Трудолюбний, Силь-
вестр, Пимен Постник, котрий духовним оком
побачив страдницьку смерть священномуче-
ника Кукші, і Онуфрій Мовчазний. Їхнього
життєпису немає в Патерику Печерському; але
пам’ять їх місцево вшановується, здійснюється
в печерах.

Між ними знайшов собі місце упокоєння і
великий трудівник Нифонт, єпископ Новгород-
ський, прозваний сучасниками поборником
землі Руської; бо він був примирителем князів
і народу, і непрестанно мандрував великою Віт-
чизною із словом правди та миру. Св. Нифонт
чинив опір свавільному обранню митрополи-
том Київським Климента без згоди Патріарха
Царгородського і навіть тимчасово зазнав
ув’язнення. Його святе тіло покладене було в
печерах, де почалися його чернечі подвиги.

Митрополит зупинився на хвилину посеред
трапезної келії і, звернувшись до мене, сказав:
“Уяви собі, якою урочистою повинна бути та
хвилина, коли одного дня усі ці мертві у
Христі відгукнулися на голос одного жи-
вого! Діонісій, настоятель цих печер, сповне-
ний любов’ю до преподобних, зійшов у день
Пасхи покадити покійну братію, щоб і самому
долучитися до їхньої духовної радості. Тут,
посеред цієї самої трапези, він сказав їм з про-
стою вірою від усього серця: “Святі отці і бра-
тія, цього дня великий день – Христос вос-
крес!” – і несподівано усі вони голосно йому
відповіли: “Воістину воскрес!” бо смиренні
кістки їхні зраділи і по смерті Богові Живому,
і явили в собі Його життя”.

Після цього утішного слова ми повернулися
знову на колишній шлях наш у напрямку тре-
тьої підземної церкви і досягли спершу гробу
св. єпископа Суздальського Симона, котрий
зійшов на кафедру з цих печер, який разом з
Нестором Літописцем потрудився в складанні
Житій Печерських святих. Майже навпроти
нього, біля сповідника Онисифора, спочиває в
срібній раці Никон, третій ігумен Печерський,
наступник блаженного Феодосія, котрого він
сам постригав, бо раніше розділяв подвиги чер-

нечі з великим Антонієм; тимчасово пішов у
свою Тмутараканську обитель і знову за рішен-
ням братії був викликаний в настоятелі Лаври.
За преподобним Никоном, ближче до церкви,
Феофан Постник, Макарій, Анастасій диякон і
Авраамій Затвірник, яких відомі тільки імена.
Там, в окремому покої, опочивають і дванад-
цять братів каменярів, котрі  будували Соборну
Церкву. Переказ свідчить, що усі вони, окрім
останнього, відійшли до Господа в один день;
коли ж дванадцятий побачив братію свою вже
в блаженному успінні і хотів лягти разом з
ними у вічному спокої, але він не знайшов собі
достатньо місця, і одна нога його залишилася
зігнутою під смертним покровом.

Ми зійшли в притвор третьої підземної
церк ви, що поряд з Варлаамовою, бо тут закін-
чується печерний круг. Церква давніша від
двох перших і походить від початку Ближніх
печер; там вклонилися ми мощам чотирьох
преподобних: Ісаакiю, випробуваному в затворі
страшними спокусами демонськими; Никону
Сухому, котрий дивовижно звільнився з поло-
вецького полону, на спасіння тому, хто його по-
лонив; чорноризцю Іллі Муромцю, названому
так за місцем свого народження, і немовляті
Іоанну, синові варяга, убитого ідольськими
жерцями ще до Хрещення Русі. Усередині
церк ви, освяченої на честь Введення у храм
Божої Матері, упокоєні два угодники Печер-
ські: Єфрем, єпископ Переяславський, і Тит
Пресвітер, дивовижно зцілений, заради мило-
сердя свого до брата, що образив його. Цим по-
вчальним взірцем завершуються поховання
преподобних у Ближніх печерах великого отця
їхнього Антонія.

Коли ми піднялися у [наземну] церкву, там
служили молебень усім преподобним Печер-
ським, і особливо немовляті Іоанну; до нього
зверталися скорботні батьки, котрі втратили
чада свої, благаючи про благословення чадона-
родження, бо такий переказ споконвіку зберігся
в печерах…

Біля виходу з церкви Владика, зачерпнувши
святої води в мідний хрест Марка Печерника,
скуштував сам і дав мені її пити, кажучи: “Ди-
вуйся воздержанню преподобних, вони стриму-
вали себе не лише в їжі, а й у питті, приносячи
в жертву Господові навіть найневинніші свої ба-
жання і до кінця поборовши плоть свою, воіс-
тину стали немов земними ангелами і небес-
ними людьми…”

c Документи до історії святих лаврських печер d
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Пройшовши через двір монастирський, за-
йшли ми в довгу криту галерею, що тягнеться
майже на сто сажнів між Ближніми і Дальніми
печерами, яка ніби міст перекинута через гли-
бокий яр, що їх розділяє. Убогі, які були у цій
галереї, мимоволі нагадували про усі лиха, які
можуть спіткати людство, і через те виникало
ще більше прагнення до смирення. Деякі між
ними дійсно докучливі і спокушають терпіння
перехожих, але інші воістину наставляють
ім’ям Ісуса Христа, особливо сліпі, що нагаду-
ють того сліпого,  якого зцілив Господь. Є між
цими убогими старці, які увесь день сидять на
шляху богомольців і не просять милостині, а
тільки читають напам’ять псалтир або акафіст,
не звертаючи уваги ні на перехожих, ні на по-
даяння, яке їм дають. Настільки сильні у вустах
їхніх ці зворушливі слова акафіста Ісусу:
“Ісусе, суддя живих і мертвих, Ісусе, надія не-
надійних, Ісусе, втіха тих, що плачуть…”

Біля виходу з галереї, настоятель Дальніх
печер з двома ченцями зустріли Владику, щоб
допомогти йому піднятися до церкви, що стоїть
на вершині пагорба над самими печерами. Вона
збудована вже пізніше на честь Зачаття св. Анни
на тому місці, де стояла раніше перша дерев’яна
церква Успіння Богородиці, яку спорудив пре-
подобний Феодосій за благословення святого
Антонія, коли вже у підземній церкві не могла
вміщуватися чисельна братія. З неї є круті сходи
в печери, але вони настільки тісні й незручні,
що виникла необхідність зробити інший вхід із
східного боку; від церкви влаштована до нього
зовнішня галерея, яка багатьма східцями спу -
скається з пагорба в невеликий притвор печери.
Звідтіля зі свічками в руках, услід за ігуменом,
спустилися ми знову під землю, і тут вже
більше відчувалася вогкість через близькість
Дніпровських вод. 

Після довгого переходу в підземеллі, нічим
не означеного, ми досягли трьох затворів пре-
подобних Порфирія, Афанасія і Діонісія, Житія
яких, як і усіх інших угодників Печерських, що
спочивають у Дальніх печерах, не записані в
Патерику, а тільки імена їхні зберігаються свя-
щенними переказами. Але наскільки великий
був мій подив, коли після цих самітників пер-
ший упокоєний угодник був Феофіл, знамени-
тий архієпископ Новгородський, ув’язнений у
Чудовському монастирі під час підкорення
Новгорода Іоанном ІII, і котрого могилу вказу-
ють донині в Софійському соборі. Мій подив

незабаром роз’яснився, бо я дізнався, що на
одній старовинній іконі, яка знаходилася біля
мощей Феофіла, записано було наступне пере-
дання: “Великий Нифонт, єпископ Новгород-
ський, що опочиває в Ближніх печерах, явився
побратимові своєму Феофілу під час його хво-
роби і нагадав цю обітницю: вклонитися пре-
подобним Печерським. Вже він наближався по
Дніпру до Києва, коли хвороба посилилася, і
святитель Новгорода мав при останньому по-
диху одкровення від Господа, що сам він не до-
пливе живим до жаданих печер, але тіло його
упокоїться там разом з преподобними, і так
справдилося над ним це пророцтво”.

Чотири преподобних Печерських: Зенон По-
стник, Григорій Чудотворець, Іпатій Цілитель і
священномученик Лукіян, спочивають між
ракою останнього архієпископа великого Нов-
города, обраного на вічі, і його сучасником кня-
зем Федором Острозьким, котрий не менше
свого славного онука, князя Костянтина, тру-
дився для Православ’я в тяжку годину гонінь
латинських і закінчив у схимі подвиг, початий
в мантії князівській.

Далі, пройшовши мощі диякона Мартирія і
схимника Іларіона, біля затвору преподобного
Лаврентія закладений вхід до стародавніх Ва-
рязьких печер, бо небезпечно проходити глибше
в ці невідомі підземелля, що тягнуться, як вва-
жають, навіть під сам Дніпро і частково обва-
лені. Вклонившись ще святим мощам чудо -
творця Мойсея, хворого Йосифа і схимника
Сисоя, митрополит зупинився перед однією
ракою і сказав: “Ось і преподобний Нестор не-
книжний, якого нарікли цим смиренним іменем
щоб відрізнити від Літописця. Отже є у нас Не-
стор книжний, є і некнижний, щоб і прості люди
тішилися тією думкою, що не великим знанням,
а багатьма трудами, вірою і любов’ю досягнемо
Небесного Царства”. Преподобний Нестор по-
коїться біля входу в невеличку підземну церкву
Благовіщення, що була чи не найдавнішою з усіх
печерних; її викопали ще святі отці цих підзе-
мель, бо до неї спрямований крутий спуск з верх -
ньої церкви Зачаття, що замінила підземну, і не-
далеко від неї давні Варязькі печери. Навколо
неї велика кількість преподобних покоїться, по-
чинаючи від самітника Пафнутія і до воїна Тита.
Від його гробу відкривається інший прохід, в
іншу частину підземелля. Тут, недалеко від
церк ви Благовіщення, покладена і свята ігуменя
Єфросинія, дочка князя Полоцького, котра по-
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мерла під час прощі до Єрусалима і перенесена
була до Києва братами, які її су проводжували.
Пимен Постник і св. немовля Леонтій, канонарх
Печерський, спочивають відкрито у великому
притворі церкви Преподобного Феодосія, яка
влаштована вже на початку XVII ст., за описом
Кальнофойського, і з’єднується довгим перехо-
дом з церк вою Благовіщення.

“Подивися, – сказав мені Владика, – які от-
роки, безневинні за самим віком, досягали важ-
кими подвигами Небесного Царства в нашій
святій Лаврі”. Так кажучи, він завів мене у
келію, схожу на Антонієву, яку бачив я в Ближ-
ніх печерах. “Це келія преподобного Феодо-
сія, – сказав розчулений Владика, приклонив-
шись перед його ложем, – це місце освячене
подвигами його довголітнього чернечого
життя; тут серце Лаври!” Помовчавши трохи
від надмірного почуття, що переповнювало
серце, він продовжував: “Тут ще все дихає про-
стотою часу Феодосія: подивися, це власні
стіни його келії; не можна було змінити їх, вони
прокопані ним у землі! Це його, його ложе; на
цьому помості він молився, тут він плакав, і
цей поріг стоптаний ногами святих…”

Глибоко зворушений, мовчки йшов я за Вла-
дикою з келії преподобного Феодосія вздовж
тісного проходу, навколо його церк ви. Декілька
заглиблень, зроблених для святих мо щей, було
видно з обох боків у стінах печерних. “Місця є
ще, але за гріхи наші нині вже ніким їх запов-
нити, – сказав, зітхаючи Владика, – і цей отрок
нас викриває!” Він вказав на мощі Геронтія,
другого канонарха Печерського. Захарій По-
стник, Силуан Схимник, Агафон Чудо творець
і Ігнатій, архімандрит Печерський, покояться
ще в тому переході, в кінці якого досягли ми до
колишнього гробу преподобного Феодосія, нав -
проти входу в церкву Різдва Христового. Гроб
цей влаштований у заглибленні, за зразком Ан-
тонієвого; лик преподобного зображений на
дошці і багате панікадило освітлює три ікони
по боках: Богородиці й святих засновників
Лаври в срібних ризах.

У темряві підземелля, у тьмяному світлі
лампади мимоволі згадав я над труною препо-
добного оповідь Нестора Літописця про від-
криття святих мощей Феодосія, через вісімнад-
цять років після його блаженної кончини…

Церква Різдва Христового дуже давня, бо
випокопана була руками преподобних Печер-
ських, суміжна з церквою Святого Феодосія;
але ми не зайшли до неї, бо в ній було багато
народу, який залишався після Літургії, щоб слу-
хати панахиду; благочестиві шанувальники
особливо люблять здійснювати їх у печерах,
там, де стільки нетлінних угодників свідчать
про прийдешнє Воскресіння. Біля входу в церк -
ву Владика помазав мене миром, що витікає з
мироточивої глави. Потім перед церквою Різдва
ми благоговійно вклонилися часточці мощей
одного з немовлят, убитих Іродом у Віфлеємі,
яку патріарх Єрусалимський Феофан приніс на
благо словення Лаврі. 

Нарешті, наблизилися до останньої у цій
печері раки Логгина, воротаря Печерського.
“Ось і воротар стереже браму печерну, – ска-
зав мені Владика, – ним завершується похо-
вання стількох преподобних. Ти бачив перед
собою цілий підземний світ християнський і
усі ступені церковні: святителів, пресвітерів,
дияконів, схимників, затвірників, мучеників,
благочестивих жон і дів, отроків і навіть вої-
нів: від князя до останнього воротаря, усе тут
знаходиться, іноді ж князь і воротар в одній
смиренній особі, як преподобний Никола Свя-
тоша Чернігівський. Усіх закликає до спасіння
Господь, усім зичить спастися і до розуміння
істини прийти, аби тільки йшли на спаситель-
ний поклик цей. Пам’ятай бачене тобою і
молитва ми преподобних Печерських знайдеш
і ти поряту нок”. З цими повчальними словами
вийшли ми із підземної церкви Різдва Хрис-
тового, ніби з печери Віфлеємської, і підняв-
шись східцями до східного виходу з Дальніх
печер, вступили знову в невеликий притвор, а
звідтіль – на відкритий балкон, що висить над
Дніпром.

c Документи до історії святих лаврських печер d
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Відвідувач Києво-Печерської лаври з натов-
пом прочан поспішає зійти в глибини печер, і з
розчуленим трепетом іде із запаленою свічкою
по вузьких коридорах за ченцем, котрий висвіт-
лює темні склепіння тьмяним смолоскипом, і
тихим голосом творить молитви кожному свя-
тому. Тут ясно представляються чудеса всемо-
гутності Божої, сила Помочі Небесної тим, котрі
зважилися жити заради єдиного Бога. Тут, у хо-
лодних, темних печерах, особливо сильно від-
чуваєш нікчемність величі і слави земної. Ко-
лись у цих священних місцях лунали молитви
праведників, проникаючи в глибину похмурих
склепінь і підносилися до селищ небесних...

Тут понині вражають погляди мандрівників
свя ті мощі Іоанна Багатостраждального, зако-
пані по рамена в землю: перед ним лежить роз-
крите Євангеліє. Навпроти нього, у заглибленні
стіни, покояться мощі Марка Гробокопача. А
поруч нього сидить старець і дає прочанам пити
воду з хреста, який служив щоденною мірою
втамування спраги святого, коли він знемагав
серед многотрудних подвигівI. Ось один із при-
кладів терпіння святих мужів, котрих подвиги і
чесноти мало відомі нам, тим часом, як подібні
риси, що знаходяться в життєписах стародавніх
філософів, передаються від століття до століття!

Мощі Літописця Нестора, котрий прийшов
на подвиги самовідданості в ранній юності і
котрий зробив великі послуги Росії історич-
ними своїми працями, нагадують про чернечі
заслуги для держави і Християнства...

Поблизу місця, де покояться мощі преподоб-
ного Антонія, першого засновника цих печер,
знаходиться церква в ім’я святого, і келія його.
У ній зберігаються залізні вериги його...II

При виході із священних жител, вся природа
постає немов би в новому, чудовому вигляді.
Зелень здається яскравішою, блакить небес –
яснішою, величний Дніпро, який звивається  і
села, що синіють вдалині – все набуває нового
чарівного вигляду. Але й без того, зійшовши
під галерею, що веде до Дальніх печер, будь-
хто буде вражений витонченістю краєвидів, вид -
них на всі боки за монастирською огорожею...

Дальні печери називаються Феодосієвими,
вони не такі великі, як Антонієві. Не дивлячись
на близькість їх до Дніпра і безлічі джерел нав -
коло, повітря в них надзвичайно свіже і легке,
та і в тісних переходах печер шанувальник,
благоговійно йдучи услід за старцем, котрий
несе факел, не відчуває страху, який глибина
печер, тьмяне світло  факелів, мертва тиша або
глухий шурхіт від кроків по дзвінкому помосту,
і труни покійних повинні були б навівати...

Здається, що обрання похмурих печер для
молитов тих, хто каються, придатніше від світ-
лих місць; зоряна ніч схиляє до високих розду-
мів, а блиск закликає до розсіювання...

ПАВЛО СВІНЬЇН 

Свіньїн Павло Петрович (8[19].06.1787–9[21].04.1839), письменник, ху-
дожник, історик, географ. Служачи протягом 1806–1824 рр. в Міністерстві
закордонних справ і багато подорожуючи Європою і Пн. Америкою, надру-
кував кілька книг подорожніх нарисів.

Вийшовши у відставку, Свіньїн зайнявся вивченням Російської історії, зби-
рав історичні документи, відомості про визначних співвітчизників. Мате-
ріали про них друкував у своєму журналі “Вітчизняні записки” (1818–1830).
Книги “Достопам’ятності Санкт-Петербурга і його околиць” (ч. 1-5, 1816–
1828), “Картини Росії ...” (1839) та ін., ілюстровані самим Свіньїним, віді -
грали певну роль в історії російської культури.

Цитата за: Картины России и быт разноплеменных ее народов (из путе -
шест вий П.П. Свиньина). – СПб., 1839. – Ч. 1. – С. 264-277.

I Це зображає додана тут картинка (прим. авт. запису). 
II Вірогідно, так автор запису ідентифікував стовп для прив’язування біснуватих.

Лаврські печери. Малюнок П. Свіньїна. ХІХ ст.
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Дуже важливим чинником вшанування
будь-якого подвижника є офіційне визнання
його Церк вою і долучення його до лику святих,
тобто, канонізація. Латинське слово  канон
“canon, onis”, походить від грецького. Це слово
первісно означало “правило, норма”. Від цього
кореня походить декілька церковно-ужиткових
слів, приміром, “каноном” називається вста-
новлений Церковю перелік книг Святого
Письма. Від нього ж походить і слово “Canoni-
zatio” – канонізувати, тобто долучати до списку
святих, канону. У грецькій агіології використо-
вується термін, що означає “проголошення”
(святим). В українській мові використовуються
обидва терміни. 

Правила, згідно з якими покійних праведни-
ків зараховують до лику святих, склалися ще в
Давній Церкві, і вони дещо відрізняються для
різних форм служіння. Зазвичай тут виділяють
три групи: 

I. До першої групи належать подвижники,
святість яких виявляється в особливому слу-
жінні Церкві і може не супроводжуватися
даром чудотворінь (прижиттєвих або посмерт -
них), – старозавітні патріархи і пророки, ново-
завітні апостоли. До другої чверті XI ст. існу-
вала також тенденція відносити до цієї групи
ієрархів, за винятком єретиків, тих, хто жив не-
гідно, облишив кафедру за житя або зведених
з неї на законних підставах. Святі ієрархи скла-
дають лики святителів. До цієї ж групи можна
віднести і рівноапостольних. Так називають
благовірних можновладців, прославлених за
особливі заслуги перед Церквою, переважно

так чи інакше виявлені у поширенні й сприянні
поширенню Християнства. 

II. До другої групи належать особи, святість
яких виявляється в особливому підвизі – муче-
ництві заради Господа нашого Ісуса Христа. 

Ті з праведників, які страждали за Христа,
але не померли від мук, розглядаються як спо-
відники і входять у групу святих, на яку ми, го-
ловним чином, звернемо увагу. 

III. До третьої групи входять подвижники,
святість яких визначається за подвигом бого -
вгідного життя, засвідченого дарами Святого
Духа – чудотворіннями. Це – преподобні, бла-
говірні, сповідники, і ті, кого ми звемо препо-
добномучениками (преподобні, які померли
мученицькою смертю) та ін. 

Почилі праведники з тих або інших причин
ще не долучені Церквою до лику святих, але
про яких є достовірні відомості, що їхнє життя
було благочестивим, вони мирно померли в
Бозі або постраждали за Христа, йменуються
подвижниками благочестя. Цей термін не має
офіційного значення.

Канонізації бувають місцевими і загально-
церковними, відповідно до того, яке святку-
вання вони встановлюють святому. Місцевим
святкуванням  називається як те свято, що
здійснюється тільки в одному храмі (монас-
тирі), так і те, що здійснюється в усій єпархії.
Здавна канонізація до місцевого святкування в
єпархіях здійснювалася місцевим єпископом,
з відома митрополита і Собору єпископів мит-
рополії. У деяких випадках з різних причин
єпархіальні архієреї здійснюють місцеві кано-
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нізації, не узявши благословення вищої цер-
ковної влади. Як правило, у такому разі кано-
нізація не відміняється, але проводиться пов -
торно так, як належить. Іноді предстоятель
Церкви (чи митрополії) самостійно здійснює
місцеву канонізацію. Цікаво, що на Афоні зу -
стрічаємо іншу традицію, за якою подвижни-
ків канонізують до місцевого вшанування вла-
дою братств окремих монастирів або ж усієї
общин, через Собор протата; тут подвижники
зараховуються до лику святих іноді за одним
знаменням пахощів від кісток151. При цьому всі
святі, яким церковною владою встановлені
святкування, загальноцерковні або місцеві, не-
залежно від того, відомий або невідомий час і
обставини встановлення святкування їм, ви-
знаються Церквою рівновшановуваними: до
них ми можемо звертатися з молитвою, усім
служити служби, усіх зображувати на іконах.
Церква не робить  догматичних або каноніч-
них відмінностей у шануванні святих, однак
вона розрізняє статутне святкування їхніх
пам’ятей. Терміни “місцевий чи місцевовша-
новуваний святий”, “загальноцерковний чи за-
гальновшановуваний святий” означають  не
ступінь святості, а поширеність вшанування
святого152. 

Як правило, місцевій або загальноцерковній
канонізації передує народне вшанування, що
супроводжується, зокрема посиленим служін-
ням панахид. Бували випадки, коли ще до
здійснення канонізації навіть у церковний
устав вносилася т.зв. пам’ять панахиди – на
день кончини або іменин подвижника благо-
честя. Такий звичай бере початок у літургійній
практиці Давньої Церкви. 

Крім народного вшанування і якомога
більш точно фіксованих чудес, для канонізації
потрібна наявність житія (куди вносяться всі,
або частина чудес). Отже, підготовка до кано-
нізації включає посвідчення в чудесах, скла-
дання служби, житія, молитви, написання
ікони, часом проложного читання, похвального
слова.

Іноді не існує не тільки житія, а й будь-яких
даних про святого, і достатньо тільки наявності
мощей і чудес від них. При цьому, говорячи про
мощі святих, ми не завжди маємо на увазі не-
тлінні останки. Нетлінність не є причиною кано-
нізації. Крім того, часто останки вшановуваного
і прославленого чудесами святого знаходяться
“під спудом” – під підлогою церкви чи в ін-

шому місці. Перед канонізацією, як правило,
проводять пошуки мощей, які переміщують
для більш зручного поклоніння. Втім, і це не є
абсолютним правилом. 

Сам чин канонізації в історії Церкви був різ-
ний, але основу його складають: остання заупо-
кійна молитва (парастас, панахида, літія) і
перша молитва до святого (всенічне бдіння, мо-
лебень, величання).

Такими є основні постулати щодо каноніза-
ції святих. Як бачимо, вони відрізняються ве-
ликою варіабельністю навіть у сучасних умо-
вах. Якщо ж говорити про історію канонізації,
зокрема історію канонізації українських свя-
тих, то тут справа є ще складнішою – через
над звичайний брак джерел з канонізаційної
практики різних періодів. Так мусимо визнати,
що обставини, за яких відбувалося долучення
до святих за княжої доби взагалі не з’ясовані.
В усякому разі, серед величезної агіо графічної
літератури до нас не дійшло жодних соборних
рішень з цього приводу (за винятком прп. Фео -
досія Печерського, про що ми говоритимемо
далі), а, отже, час та обставини долучення до
святих наших перших подвижників, мучеників
та рівноапостольних є на сьогодні предметом
постійної полеміки. Для цього потрібне було
відповідне благословення київського митропо-
лита, а пізніше – і єпархіального архієрея,
проте, вірогідно, були варіанти. Можна при-
пустити, що канонізація була логічним затвер-
дженням вже поширеного вшанування того чи
іншого святого, за наявності житія й чудес.
Безперечно, впливала на ці процеси і княжа
влада. 

Вірогідно, такою ж була процедура каноні-
зації у Великому князівстві Литовському та
Речі Посполитій і в наступні роки. З відомих
нам святих цьо го часу шляхом соборної каноні-
зації був зара хо ва ний до святих тільки прп. Єли-
сей Лаврашевський 1514 р.153 Ця справа вважа-
лась внутрішньоцерковною і як чинник
політичний питання про святість вшановува-
них у Православ’ї осіб виникло тільки в умовах
полемічної боротьби другої половини XVI–
XVII ст. 

У Московії склалася приблизно така сама
ситуація, тільки вплив державної влади був
сильнішим. Тут “привласнення” Москвою свя-
тих із інших земель було нарівні із загарбниць-
кою політикою місцевих князів, а потім царів,
а кількість святих часто символізувало дер-
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жавні здобутки. Результатом була ціла низка за-
ходів XVI ст., які увінчалися т.зв. Макаріїв-
ськими соборами 1547 і 1549 рр. До України ці
заходи відношення не мали, за виключенням
того, що вільна практика не заважала бажанню
вшановувати тут святих із того списку. На тих
соборах було канонізовано і декілька святих,
які жили на території Литовсько-Руської дер-
жави (приміром, литовських мучеників, смерть
яких приписали ворогу Московії князю Оль-
герду, що є маловірогідним), проте лаврських
святих серед них не було. Прпп. Антоній і Фео-

досій вже вшановувалися на московських тере-
нах, а інші святі, вірогідно, не зацікавили орга-
нізаторів соборів. Проте були канонізовані, як
загальноцерковні, давно вшановувані  в Новго-
роді двоє пострижеників Лаври – свт. Никита
Новгородський та свт. Нифонт Новгородський,
втім, безвідносно до Лаври, а як новгородські
святі154. 

Про подальші етапи канонізації в східно -
слов’янських землях ми говоритимемо далі, в
описі вже безпосередньо історії вшанування
святих Печерських. 

КАНОНІЗАЦІЯ СВЯТИХ ПЕЧЕРСЬКИХ
Історія печерської канонізації є особливо за-

плутаною як через велику кількість святих, що
жили в різний час впродовж XI–XV ст. і влива-
лися до Собору поступово, так і через те, що
склад Собору святих Печерських і долучення до
нього монастирська капітула та вся братія завжди
вважали виключно власною прерогативою (мож-
ливо, враховуючи тут на афонський досвід), і про
участь у цих процесах архієреїв ми майже нічого
не можемо сказати. За межі монастиря вшану-
вання святих Печерських виходило завдяки ав-
торитету обителі також без додаткових церков-
них узаконень, особливо зважаючи на популяр-
ність впродовж віків Печерського патерика. 

І, однак, дослідження в останні роки дали
можливість суттєво розширити інформацію,
що була подана нами в попередньому виданні
“Дива печер лаврських”. 

Переходячи до викладу цієї інформації, ок-
реслимо передусім ту джерельну базу, якою ко-
ристуватимемося в процесі дослідження. Отже,
як вже зазначалося, повідомлення 1108 р. є єди-
ною наявною літописною інформацією про ка-
нонізацію святих Печерських, але його зміст є
вельми непевним. Таким чином, мусимо корис-
туватися непрямими повідомленнями в різних
джерелах. До них відносяться:

I. Згадки святих у різних наративних дже-
релах, заснування на їхню честь храмів за ме-
жами Києва. Таких повідомлень дуже мало,
проте вони існують.

II. Наявність днів пам’яті святим у різних
Місяцесловах та Списках святих Печер ських. 

III. Наявність богослужебних творів різного
змісту.

IV. Окремим і найцікавішим джерелом є на-
явність агіографічних творів, присвячених свя-
тим. Тут мусимо дотримуватися деякої обереж-
ності. Адже, приміром, оповіді про святих
Печерських у Патерику ніколи і ніяким чином
не асоціювалися у жодного дослідника з їхньою
канонізацією, навіть місцевою. І це є рішенням
абсолютно правильним, з огляду на аналогії в
східних патериках, завданням яких є радше роз-
повідь цікавих і повчальних історій, ніж вшану-
вання святих. Пізніше Печерський патерик
набув на наших теренах іншого значення, але
не маємо жодних причин говорити про вшану-
вання в Печерському монастирі святих, згада-
них, зокрема в творах свтт. Симона і Полікарпа
в часі їх написання. До того ж, з послання По-
лікарпа до Акіндіна виходить протилежне: “За-
питав мене колись, велячи мені розповісти про
діяння тих чорноризців… [Отже], вирішив пи-
санням звістити тобі про святу блаженну братію
нашу, аби й наступні чорноризці дізналися
[про] благодать Божу, яка була на святому цьому
місці, і прославили Отця Небесного, Котрий по-
казав такі світильники в Руській землі, у Печер-
ському святому монастирі”.

V. Зовсім інше наповнення має наявність ко-
ротких житій святих, оскільки вони створюва-
лися уже з конкретною метою вшанування свя-
тих – як передмови до богослужбових текстів та
для агіографічних збірок. Поява таких творів мо же
бути зумовлена місцевим вшануванням святихI. 

I Вище ми торкалися питання вшанування святих за місцем поховання – серед анахоретів, які гуртува-
лися довкола печер. Відзначимо, що це вшанування ми до уваги у нашому дослідженні не беремо, оскільки воно
не обіймало навіть усю монастирську братію. 

[ Преподобні отці Печерські... ]
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VI. Окремим пунктом варто згадати короткі
Житія святих, які увійшли до різних редакцій
Прологу. В літературі не прийнято вважати їх
наявність досконалою інформацією на ко-
ристь офіційної канонізації тих чи інших свя-
тих княжої доби. Проте ми й не говоримо про
якийсь офіційний канонізаційний акт, ос-
кільки нічого не знаємо про його наявність чи
відсутність. Зате поява проложних Житій реп-
резентує достатньо поширене вшанування
того чи іншого святого, наявність у нього дня
пам’яті, і це для нас є надзвичайно важливим
фактом, оскільки свідчить не тільки про вша-
нування того чи іншого Печерського святого
на рівні монастиря, але й вихід цього вшану-
вання за межі обителі. 

Пролог, зібрання коротких Житій святих,
склався в Греції, де використовувався в бого -
службовій практиці. У кінці XI чи на початку
XII ст. він був перекладений за однією чи де-
кількома грецькими редакціями, і, вірогідно, в
Києві155, при митрополії, для аналогічного ви-
користання. Пізніше на основі цього тексту
сформувався ряд редакцій збірки. Найбільш
близькою до оригіналу вважається група спис-
ків Прологів болгарського і сербського похо -
дження XIII–XIV ст., що має назву південно -
слов’янської редакції156. Проте і першо джерело
цієї редакції вже містило ряд вставок із Жи-
тіями київських святих157. О. Лосєва відмови-
лась від використаної тут редакції, не вва-
жаючи її близькою до первісної, а похідною від
однієї з наступних переробок158. Однак неза-
лежно від проблем генеалогії проложних ре-
дакцій для нас нині важливо, що основа півден-
нослов’янських редакцій, найвірогідніше,
сформувалась у Києві в першій половині XII ст.
чи трохи пізніше159. 

Як вже говорилося, первісний грецький си-
наксар включав тільки Житія святих та оповіді
про важливі події в Церкві (освячення церков,
приміром), однак пізніше в Києві було проведено
складну роботу, пов’язану зі вставкою до нього
також оповідей патерикового та проповідниць-
кого характеру, що можна пояснити впливом
Четії-Міней160. Логіку прив’язки тих чи інших
фрагментів до певних дат прослідкувати на сьо-
годні не вдалося161. Встав ку до Прологу цього
комплексу О. Лосєва датує 60–80-ми рр. XII ст. і
пов’язує з діяльністю св. Кирила Турівського162. 

Традиційно подальшу історію розвитку
Прологу представляють таким чином: 1) ство-

рення першої (короткої) редакції Проло гу в
результаті послідовного розподілу слів і по-
вчань по днях року; 2) виникнення при пере-
робці і розширенні короткої редакції другої
(поширеної) редакції Прологу, названої так у
зв’язку з тим, що її повчальний розділ при-
близно в два рази більший, ніж у короткій ре-
дакції. Зараз існують теорії про походження
короткої редакції від поширеної, а, точніше,
існування між ними цілого ряду нині втраче-
них редакцій, які відображали різні стадії ре-
дагування як Прологу загалом, так і окремо
взятої його повчальної частини163. Та якою б
складною і не до кінця вивченою не виглядала
на сьогодні генеалогія проложних Житій, та
для нас важливо, що верхньою межею ство-
рення короткої редакції можна вважати по-
чаток XIII ст. (більш вірогідно – до кінця
XII ст.164), оскільки найбільш ранній рукопис,
де вона відобразилась, датується 1262 р. Що
стосується поширеної редакції, то ранні відомі
нам списки датуються XIV ст.165, що становить
верхню межу створення усіх згаданих редак-
цій (ми вже писали вище, що більш вірогідним
і тут є XII ст.). Отже, незалежно від висновків
окремих дослідників, маємо час створення усіх
редакцій (і Житій святих, які будуть розглянуті
нами нижче) в межах XII–XIII ст., а більш ві-
рогідно, у перше з означених століть. Отже, на-
явність у них Житій святих Печерських є дуже
вагомим свідченням, якщо не офіційної в тій чи
іншій мірі канонізації, то в усякому разі виходу
традиції їхнього вшанування за межі Печер-
ського монастиря166. 

У короткій редакції Прологу знаходимо дві
пам’яті печерського змісту, і обидві вони від-
носяться до прп. Феодосія Печерського.

Поширена редакція Прологу репрезентує
нам цілий список лаврських пам’ятей. Нам вже
доводилося раніше писати про них на основі
змісту Спасо-Прилуцього прологу другої поло-
вини XIV ст.167 і ми відзначали його як над -
звичайно вагоме джерело з історії лаврської ка-
нонізації, оскільки наявні в ньому пам’яті
святих, крім прпп. Ан тонія і Феодосія, свідчать
про більш ранній, ніж вважалося донедавна,
початок вшанування преподобних Собору свя-
тих Печерських за межами Лаври. Проте студії
О. Лосєвої, яка датує створення поширеної ре-
дакції XII ст., дозволяють нам поглибити ці ви-
сновки для часу більш раннього – а саме кня-
жої доби.  
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Отже, в поширеній редакції Прологу знахо-
димо такі пам’яті, що відносяться до Печер-
ського монастиря:
1.  27 квітня “Слово про Ісаакія мниха”.
2.  3 травня. Житіє Феодосія Печерського. 
3.  3 травня. “Слово від Житія св. Феодосія 

Печерского”. 
4.  7 травня. “Слово про прп. Антонія Печер-

ського”. 

5.  10 травня. “Слово про чорноризця, котрий
ішов із монастиря”. 

6. 26 травня. “Слово, як диявол виводить до (за-
кінчення) Служби з церкви людей”168.
За змістом статті розподіляються на дійсні

Житія (прпп. Феодосія, Антонія та Ісаакія) і на
вибірки чудес чи замальовок побутового харак-
теру, які відносяться радше до проповідницької
літератури.

КАНОНІЗАЦІЯ СВЯТИХ ПЕЧЕРСЬКИХ КНЯЖОЇ ДОБИ 

Канонізація прп. Феодосія Печерського 

Найпершим відомим нам печерянином,
вшановуваним як святий, є прп. Феодосій Пе-
черський.  Святість його як за життя, так і по
смерті, була підтверджена не тільки діяннями
великого подвижника, а й чисельними чуде-
сами. Тоді ж з’явилося й іконне зображення
прп. Феодосія, близьке до оригіналу. Свідчення
про його існування, як і про існування зобра-
ження прп. Антонія маємо з Патерика. 

Проте непрості стосунки, які печерський
ігумен мав за життя з Київською митрополією,
і незгоди між його обителлю та митрополитами
в подальшому, призвелися до того, що запро-
вадження його офіційного вшанування не вда-
валося протягом декількох десятиліть, хоча
було організоване написання Житія, яке вклю-
чало чудеса, а нетлінні мощі 1091 р. були в при-
сутності чисельних архієреїв перенесені з
печер до Великої Церкви ПечерськоїI. І лише
1108 р., великий князь Святополк Ізяславич,
котрий на той час завдяки баченим чудесам
став прихильником монастиря169, посприяв ка-
нонізації. У нині існуючому тексті “Повісті ми-
нулих літ” під 1108 р. знаходимо таке повідом-
лення: “...Цього року вклав Бог у серце
Феоктисту, ігумену Печерському, і почав [той]
звертатися до князя Святополка, аби вписав
Феодосія до Синодика. І [князь] радий бу в ши,
обіцяв це зробити. І звелів митрополитові впи-
сати його до Синодика, що і сотворив митро-
полит: наказав вписати по всіх єпископіях. Всі
ж єпископи з радістю вписали і поминають
його на всіх соборах”170. Аналогічне повідом-
лення існує і в патериковому тексті 171. 

Автори XVII ст. вперто говорять про спеці-
альний канонізаційний Собор. Так, у друкова-
ній редакції Патерика читаємо: “Добре є зга-
дати тут і те, що Господь, Який прославляє тих,
хто звеличує Його, Котрий благоволив, аби пе-
ренесеному бути преподобному отцю нашому
Феодосію тілом із темної печери до Святої Пе-
черської Церк ви у вісімнадцяте літо від при -
 с тавлення його, Той же, бажаючи ще більше
вславити угодника Свого, благоволив у вісім-
надцяте також від перенесення його з печери
літо, аби перенесеним йому бути іменем і вша-
нуванням від темної невідомості в усі право -
славні Церкви, щоб був він світильником все -
світнім, який всіх просвітлює добрими
справами. Сталося ж це таким чином: Вклав
Серцевідець блаженному Феоктисту, котрий
був тоді ігуменом Печерським, у серце попік-
луватися, аби вписалося ім’я преподобного
Феодосія в Синодик чи Соборник Церковний,
і долучений буде цей преподобний до лику дав-
ніх преподобних отців і всіх святих, яким по-
всюдно Свята Православна Церква вшанування
здійснює. Почав, отже, про це нагадувати бла-
говірному великому князю Михайлу Свято-
полку Ізяславичу, і молив його, аби звелів
преосвященному митрополиту Никифору зі -
брати Священний Собор єпископів, ігуменів, і
всього кліру церковного, і оголосити сіє, аби як
Богу завгодно буде, так вирішили справу. Вели -
кий же князь Святополк, Боголюбивим бувши,
знаю чи про житіє святе і богоугодне преподоб-
ного, із задоволенням сказане вислухавши, і
сильно зрадівши, покликав преосвященного

I Див. текст про знайдення мощей на с. 63.
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митрополита і сказав йому, аби зібрав Боголю-
бивих єпископів на собор і хай порадяться про
це. Митрополит же прихильно послухавши,
зібрав єпископів, ігуменів, і весь клір церков-
ний, і оповів їм справу. Почав же і сам великий
князь Святополк повідувати всім житіє пре-
подобного Феодосія. І так всі злагоджено й од-
ностайно вирішили й оголосили, аби вшано -
вуваному бути преподобному у Святій
Православній Церкві, як рівного всім вшанову-
ваним попереднім святимI. І звелів преосвя-
щенний митрополит єпископам, аби кожен у
своїй єпархії по всіх церквах ім’я преподобного
Феодосія вписав у Соборник святих. Єпископи
ж усі з радістю це зробили: вписали ім’я пре-
подобного отця нашого Феодосія, і почали по-
минати його по всіх церквах, молячись до
нього і день святкування йому з похвалами
здійснюючи в усі роки, во славу Вседаруючому
Богу і угоднику його дароіменитому Феодосію.
Блаженному ж ФеоктистуII, котрий постарався
тепло отцю своє му преподобному Феодосію
послужити, і в Соборник ім’я його вписати,
воздав Господь за труди його. Бо невдовзі об-
раний був на ступінь єпископський Богоспасає-
мого града Чернігова, і хиротонисований тим
преосвященним митрополитом Никифором.
Коли ж зійшов на свій престол, тоді христолю-
бивий князь Давид, княгиня, бояри ж і всі люди
з невимовною радістю прийняли його, як того,
хто невимовну радість Церкві зробив вписан-
ням у Соборник імені преподобного Феодосія.
Заради нього з блаженним Феоктистом і ми
чаємо ту почути радість: “Радуйтеся, бо імена
ваші записані є на небе сах”IІІ, 172. З друкованого
Патерика ця інформація потрапила в літературу
пізнішого часу173. Та як видно з тексту літопису
і Патерика, тут навіть не йшлося про справ жню
канонізацію, тобто, визнання прп. Феодосія
святим із присвоєнням йому окремого дня
пам’яті. На думку церковного історика Є. Голу-
бинського, митрополія обмежилася внесенням
печерського ігумена до т.зв. “Литійного сино-
дика” для поминання під час всенічних у ве-

ликі свята174. В. Мошин натомість припустив,
що в літописі йдеться про Синодик у Неділю
Православ’я – особливий чин на честь тор-
жества іконовшанування, який здійснюється
щорічно в першу неділю Великого посту. Тут
наявний окремий розділ прославлення борців
за Право слав’я, до якого і було внесене ім’я
Феодосія. Втім, на думку цього автора, таку
дію можна сприймати як офіційну каноніза-
цію175. І хоча дане твердження спірне, та
значно ліпше пояснює наступний крок – вне-
сення прп. Феодосія до Місяцесловів і Проло -
гу. Сталося це вже невдовзі після подій 1108 р.,
і вшанування святого поширювалося Київ-
ською державою досить швидко (чому безпе-
речно посприяли єпископи-постриженики Пе-
черської обителі176), оскільки піснеспіви на
честь преподобного знаходяться у новгород-
ському Стихирарі 1156–1163 рр. і ростовському
Кондакарі 1207 р.177 У Місяце словах пам’ять
Феодосія Печерського з’являється набагато
пізніше, ніж в інших богослужебних книгах –
тільки в XIII ст., причому й у цей час згадка
його пам’яті є не у всіх Місяцесловах, і час-
тіше – в болгарських і сербських178. На думку
О. Лосєвої “Це свідчить про існування знач-
ного пласту в страчених руських рукописних
книг, які слугували прото графами для півден-
нослов’янських Місяце словів”. 

M
Отже, маємо всі підстави твердити, що вже

невдовзі по 1108 р. ім’я прп. Феодосія було
внесено в перекладений невдовзі перед тим
Синаксар. Причому, найбільш ранню форму
цього вписання ми зустрічаємо у південно -
слов’янській редакції Прологу. Саме там ба-
чимо відображення вшанування прп. Феодо-
сія Печерського в Києві у першій половині
XII ст. Як давно відзначили дослідники, Жи -
тіє прп. Феодосія в південнослов’янських
Прологах значно відрізняється від наявних
там Житій інших київських святихIV. Воно на-

I На полях: “Зібрався Собор і вписали св. Феодосія в Синоди в літо від Сотворіння [Світу] 6616, від Різдва
[Христового] – 1108”.

ІІ На полях: “По вписанні Феоктист поставлений єпископом Чернігівським в літо від Сотворіння [Світу] 6620,
від Різдва [Христового] – 1112”.

ІІІ На полях: “Лука, 10”.
IV До цієї редакції були введені короткі проложні оповіді про убієння Гліба під 5 вер., про кн. Мстислава під

15 квіт., про перенесення мощей Бориса і Гліба під 2 травня, про кн. Ольгу під 11 липня, про Бориса і Гліба під
24 липня.
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багато біль ше за обсягом179 і не вирізняється
особливими літературними якостями – це не
дуже технічне скорочення Житія, написаного
прп. Нестором, без залучення літопису та ін-
формації про перенесення мощей180. Воно не
має нічого спільного з відомими чисельними
короткими Житіями святого, і навряд чи могло
бути створене в Лаврі чи навіть у Києві. Най-
вірогідніше, місцем його написання були пів-
деннослов’янські землі. Чому ж так сталося?
Тому що в оригіналі Прологу взагалі не було
Житія святого, а під 3 травня наявна лише
пам’ять його у такій формі: “Въ тъжде дьнь па-
меть прѣподобна го отьца нашего Ѳеодосия
игумена печерскаго монастыря въ Роусии”181.
Вірогідно, саме так (без Житія) виглядала
вставка із згадкою прп. Феодосія у Києві182. 

Дуже спокусливо бачити у відсутності Житія
святого негативний вплив ворогів Печерського
монастиря, але насправді ми навряд чи можемо
прокоментувати таку ситуацію. Можна лиш за-
уважити, що коли б вшанування прп. Феодосія
за межами Печерського монастиря на той час
досягло сучасного рівня – це було б неможливо. 

M
У короткій редакції Прологу, як вже говори-

лося вище, знаходимо дві пам’яті прп. Феодо-
сія Печерського – Житіє святого і перенесення
його мощей183. Тут бачимо вже зовсім інакше
Житіє – вдумливо скорочене і дбайливо напи-
сане, причому, при його написанні використано
не тільки житійний, а й літо писний текст184. Все
це свідчить про доволі складну і розважливу
автор ську роботу, що могла бути виконана, най-
вірогідніше, зацікавленим у вшануванні свя-
того печерянином. Друга стаття – про перене-
сення мощей – характеризується певними
текстуальними зближеннями з характерними
для печерян текстами, відомими нам у більш
пізніх списках, зокрема з Хлєбніковським літо-
писом і Касіянівськими редакціями, що є тра-
диційним для печерської літописно-агіогра -
фічної роботи. Ще ці   ка вішою є стаття про
перенесення мощей прп. Феодосія Печер-
ського. Це скорочений варіант літописної статті
1091 р. Проте її текст має явні зближення з лі-
тописними і патериковими збірками, відомими
нам у списках на кілька століть давніших, і
таких, що традиційно вважаються похідними

від редагувань значно більш пізнього часу.
Таким чином, написання твору в Печерській
обителі сумніву не викликає. Проте, як це не
дивно, ця стаття вставлена не під 14 серпня,
хоча ця дата витікає навіть із скороченого тек-
сту, а під 30 чи 31 травня (в різних списках)185.
Додамо, що існує ця дата не тільки в пролож-
них, а й у деяких інших пам’ятках186, а отже,
можна відкинути випадкову помилку. Є. Голу-
бинський лиш побіжно згадав вищеназвану
особливість, написавши: “...а в деяких святцях
XIII ст. під 31 травня записано перенесення
мощей невідомо яке”187. Проте ніякого іншого
випадку перенесення мощей святих, місцезна-
ходження яких після 1240 р. взагалі невідоме,
ми не знаємо. Зразу відзначимо, що дати пере-
несення пам’ятей святих у лаврській агіографії
непоодинокі, проте відносяться вони до більш
пізнього часу. Причини таких змін невідомі,
проте, можливо, причиною була спроба “роз-
вести” дні пам’яті до більш зручних дат188. На
загал, такі зміни не повинні нас дивувати, ос-
кільки ще преосв. Сергій (Спаський) відмічав
подібні випадки для літератури візантійської:
“Якщо порівнювати свідчення днів кончини
святих в актах і житіях з днями святкування
ним у Місяцесловах в Євангеліях і Апостолах,
і якщо порівнювати Місяце слови між собою, то
виходить такий вис новок, що пам’яті багатьох
святих у більшості випадках поставлені в різ-
них Місяцесловах не в дні їхньої кончини, а в
інші – перенесення мощей, освячення церков на
їхню честь часто в дні, призначені їм на розсуд
укладачів місяце словів”189. Чи може на підставі
вищесказаного з’явитися ідея про переміщення
пам’яті перенесення мощей прп. Феодосія до
часу освячен ня парафіяль ної Феодосіївської
церкви в Печерському містечку, появу якої ле-
генда також пов’язує з перенесенням мощей?I

На жаль, жодних доказів цього не існує. Коли
відбулась наступна зміна дати перенесення
мощей “на зад” – невідомо, оскільки жоден лі-
топис чи список Патерика не дає нам з цього
приводу жодної інформації, а в поширеній ре-
дакції Прологу окремого дня перенесення
мощей немає, бо інфор мація про цю подію
увійшла до Житія прп. Фео досія під 3 трав -
ня190.

І За легендою, церква збудована на тому місці, де Хресний хід з мощами святого зупинився на відпочинок. 

[ Преподобні отці Печерські... ]



M
У поширеній редакції Прологу до прп. Фео-

досія мають відношення тексти №№ 2, 3, 5.
Житіє прп. Феодосія Печерського є скоро-

ченням Житія, написаного прп. Нестором, і є
надто коротким, аби визначити в ньому тексту-
альні особливості першоджерела. Наявність
тут заповіту прп. Феодосія із зазначенням за-
лежності подальшої долі обителі від його влас-
ної святості однозначно вказує на редагування
Житія саме в Лаврі. Однак, цікаві особливості
знаходимо в доданій до нього оповіді про пе-
ренесення мощей святого. Як правильно зазна-
чила і О. Лосєва191, особливості тексту вказу-
ють на користування першоджерелом, ближчим
до відомого нам із Касіянівської II редакції. Для
нас цей нюанс змісту є ще однією важливою
вказівкою на історію лаврської агіографічної
роботи за княжої доби. 

Два інших тексти радше можуть бути на-
звані не житійними, а вибірками чудес та побу-
тових сцен, яких дуже багато в поширеній ре-
дакції Прологу. Вибірки ці зроблені з Житія,
написаного прп. Нестором, причому, записані
не завжди точно192. Перше з них, за припущен-
ням О. Лосєвої, задумане за аналогією з допов-
ненням Житія його небесного патрона, прп. Фео -
досія Великого “Словом від Жи тія св. Феодосія
Великого”193. Причому, другий текст однознач -
но за змістом ближчий до варіанту тексту Жи -
тія, відомого в Успенському збірнику XII ст.,
що, вірогідно, репрезентує Житіє, поширене за
межами Печерського монастиря. Про непечер-
ське походження статті свідчить і спеціальна
вказівка з локалізацією Печерського монас-
тиря194, I. Згадка ж у статті про Турівського кня -
зя Юрія (Гюрги) дозволяє при пустити, що її
створення має безпосереднє відношення до ро-
боти св. Кирила Турівського195. Таким чином,
маємо підстави твердити, що цей твір, хоча й є
за змістом печерським, не відноситься до ком-
плексу Житій, які вийшли з обителі196.

Власне ми могли б коротко відмітити наяв-
ність цих статей на підтвердження досить ве-
ликого поширення вшанування прп. Феодосія
за межами Лаври у XII ст., що, втім, і так не ви-
кликає особливого сумніву. Проте деякий

нюанс статті № 3 дозволяє відзначити історич-
ний момент, коли особлива святість Печер-
ської обителі була не просто підтверджена, але
чудесна подія дала поштовх особливому по-
ширенню інформації про святість її далеко за
межами Києва. У тексті, зо крема наводиться
скорочений переказ житійного чуда про роз-
бійників, які прийшли захопити ченців під
час розбудови монастиря на Дальніх печерах
(бл. 1068)197, але з іншим закінченням. У Житії
розбійники самі прийшли до преподобного з
покаянням і повідали про те, що сталося. За
“Словом від Житія”, вони були спіймані, і коли
їх проводили повз монастир, один з них розпо-
вів про дивне перетворення Печерської церкви
на “град твердий необорим”. Цей епізод узятий
з іншого місця Житія, де наводиться розповідь
схоплених розбійників, що хотіли напасти на
“село монастирське”, і “побачили град високий
вельми, що не могли ми і наблизитися до ньо -
го”198. Описана тут подія відноситься до XI ст.,
проте особливої актуальності подібний сюжет
набув після чудесного повторення через сто
років. Розповідь про це чудо дійшла до нас у
двох редакціях. Найвідоміша з них написана
свт. Симоном і додана, серед інших чудес, до
розповіді про обкування раки прп. Феодосія. У
ній розповідь ведеться від імені учасника
подій – Георгія Шимоновича, але без вказівки
на дату. Друга редакція дійшла до нашого часу
в літописному зведенні, відомому як Тверський
літописець (див. порівняння нижче).

Зрозуміло, що поширення у Київській Русі
подібної розповіді, вірогідно, повтореної не од-
нією людиною, могло вплинути на ставлення
до обителі та її засновника, враз поставивши
його в один ряд із великими східними препо-
добними. Таким чином, тут ми можемо припус-
тити існування того бар’єра, коли вшанування
святого стало загальним серед найширших
верств населення Русі, навіть вийшло за її межі
(згадаймо дещо пізніше зроблену вставку
Житія в південнослов’янських Прологах). 

Нижче, у розділі про вшанування та каноні-
зацію прп. Ан то нія, ми ще торкнемося і поши-
рення вшанування прп. Фео досія, зокрема на
землях Залісся (Північ но-Східної Русі). 
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княжої доби. 
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Києво-Печерський патерик 

“Коли бо прийшов на Ізяслава Мстиславича з по-
ловцями – побачив здалеку град високий; і негайно
пішли [приступом] на нього. I ніхто не знав, що то за
місто. Половці ж билися біля нього, і багатьох пора-
нено було і відступили від града того. По тому ж ді -
зналися, що це – село святої обителі Богородиці Пе-
черської. Града ж там ніколи не було. Також [і] ті, хто
були в маєтку, не розуміли, що то було, а вийшовши
зранку, побачили крово пролиття і здивувалися поба-
ченому”199.

Тверський літописець 

В літо 6657 (1149)… “І допоміг Бог Юрію, і пере-
міг Юрій; а князь великий Ізяслав втік до Києва,
тільки сам третій, серпня 13, і звідтіля зібрався з жін-
кою і з дітьми і з усіма своїми, і втік до Луцька; а
Юрій, пробувши в Переяславі три дні, і пішов до
Києва 15 серпня. Як ішли вони до Києва, побачили
град високий здалеку, і ніхто не знав, який це град, і
пішли на нього; половці ж билися біля нього, і багато
поранені були, і втекли від града того. Був же то не
град, але село святої Богородиці Печерської, а града
ніколи не було; ні ті самі, хто був у селі тому, не зро-
зуміли того, що сталося, але вийшовши, побачи ли кро-
вопролиття, і здивувалися тому, що було”200. 

Канонізація прп. Антонія Печерського
Цілком вірогідно, що вищезгадані події XII ст.

вплинули і на вшанування другого (точніше –
першого) співзасновника Лаври – прп. Анто-
нія Печерського. В усякому разі, саме з цього
часу його Житіє з’явилося у проложних стат-
тях. 

На загал, обставини канонізації прп. Анто-
нія є одним із найтаємничіших і найзаплутані-
ших епізодів у історії Лаври. Чому прп. Анто-
ній, один із засновників Лаври, великий
подвижник, котрий мав дар чудотворіння ще за
життя, не був канонізований разом із прп. Фео-
досієм, чому його ім’я протягом століття було
ледь не забутим, а Печерський монастир нази-
вався Феодо сіє вим? Звичайно, прп. Феодосій
зіграв визначну роль саме в становленні монас-
тирського статуту і був набагато більш знаний
за межами общини ніж анахорет прп. Антоній,
але чи можна пояснити дану аномалію лише
цим? Наскільки відомо, до сьогодні жоден до-
слідник не спромігся відповісти на це пи-
тання201. Так, Є. Голубинський, не знаходячи
жодної імовірної відповіді, припустив лише,
“що Богу, за невідомим Його Промислом, не
зав годно було прославити преподобного даром
чудотворінь (як не завгодно було явити і самих
його мощей), тому що якби відбувалися чудо -
творіння біля його раки, то, безсумнівно, було
б установлене йому і святкування”202. Це твер-
дження, звичайно, неправильне. За Патериком,
чудеса прп. Антонія як прижиттєві, так і по-
смертні, не лише були відомі в монастирі, але
й вшанування самого прп. Антонія в стінах мо-

настиря ніколи не припинялося. Чому ж тоді це
вшанування так пізно вийшло за межі обителі?
Спроба пояснити це різницею в політичних по-
глядах двох подвижників203 виглядають радше
сміховинно, оскільки ні якої реальної участі в
політичному житті святий не брав, на відміну
від прп. Феодосія. 

Вся вищезгадана проблема ускладнюється
також тим, що в давнину, як відомо, було напи-
сане навіть Житіє прп. Антонія. У Печерському
патерику, серед інших його джерел воно зга-
дане неодноразово204. Причому, це не той од-
нойменний твір, який зустрічаємо в друкова-
ному Па терику та деяких інших його
редакціях, і який є пізньою компіляцією з різ-
них літописних та агіо графічних джерел. Пер-
вісне, поширене і складне за змістом Житіє,
створене не пізніше 1093 р., і вже в XVI ст. вва -
жало ся втраченим205. Раніше ми припускали,
що во но сталося в період XIII–XV ст.206, проте
вивчення проложних Житій прп. Антонія свід-
чить про його відсутність вже у XII ст., чи, зва-
жаючи на використання його свт. Симоном при
написанні Патерика, існувало в окремих спис-
ках, і як історичний твір ігнорувалосяІ. Піз-
ніше, вірогідно, використовувалося не все
Житіє, а якісь вибірки з нього, наявні в літопис-
ному чи агіографічному тексті, чим можна по-
яснити втрату Житія і його відсутність у Касія-
нівських редакціях Патерика. У результаті вже
в XII ст. бачимо спробу поновлення чи нового
написання Житія святого проложного типу шля-
хом переробки оповіді, чому прозвався монастир

I Про причину цього ми вже говорили у вступі. Див. с. 8.

[ Преподобні отці Печерські... ]



Печерським. При цьому була використана певна
печерського походження редакція літописної
стат ті, з певними дописками і редагуваннями, які
у XV ст. були використані в Касіянівських редак-
ціях. З’являється думка: чи не були вказані нами
вище особливості тексту вперше сформованими
саме у проложному Житії, і вже потім потрапили
з нього у Патерик? Проте, чому тоді Касіянівські
редакції містять літописну статтю, а не спробу
поновлення Житія прп. Анто нія? Питання, на
жаль, лишається відкритим. 

Протягом століть було створе но цілий ряд
“поновлень” Житія прп. Антонія, про що ми го-
воритимемо далі. 

Таким чином, як би там не було, але у другій
половині XII ст. вшанування прп. Антонія Пе-
черського вперше вийшло за межі обителі, яка
звідтоді сприймалась як дітище обох святих.
Свідченням останнього є поява ікони Печер-
ської Богородиці, з предстоячими преподоб-
ними. Автором іконописного типу був, за ле-
гендою, прп. Аліпій, хоча відомий нині
найдавніший образ Свенської Печерської Бого-
родиці навряд чи був на писа ний ним самим
(він є, мабуть, копією початку XIII ст.). Та в да-
ному разі для нас важливо, що такий образ з’я -
вився не пізніше кінця XI – початку XII ст. 

Отже, вже на той час в обителі сприймали
обох святих як рівно значних її співзасновни-
ків. Такий самий, власне, тотожний сучасному
погляд на цю обставину зустрічає мо також на
знаменитому триптиху XV ст., виконаному на
замовлення київського князя Симеона Олель-
ковича на честь закінчення робіт у храмі 1470 р.

(з відповідним записом). Тут зображено Пре -
святу Богородицю (відображення вівтарної мо-
заїки Великої Церкви) та прпп. Антонія і Фео-
досія ПечерськихІ, 207. 

Таким чином, ми маємо достатні докази
вшанування обох святих співзасновників Лаври
ще за княжої доби, причому не тільки в Києві.

I Триптих зроблений з плит тесаного білого каменю тернопільського мармурового вапняку і пізніше грубо
розписаний. Первісно він був вмурований у вівтарну апсиду Великої Церкви, та після пожежі 1718 р. його було
звідти знято і поміщено над дверима до Великої лаврської дзвіниці, де він перебуває і до сьогодні.

ІI Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского // Труды отдела древнерусской литературы Ин-
ститута русской литературы АН СССР. – М.;Л., 1956. – Т. 12. – С. 353.

ІIІ “Аще быхом обэт постризаниа нашего схранили, то не токмо грэхов оцэщение, но и земную честь приали
быхом, яко же святии ваши отци и чюдотворци, им же цари и князи падше поклонишася...”

Свенська ікона Пресвятої Богородиці. Прорис

Інші святі
Ще в кінці XII ст. свт. Кирило Турівський у

посланні до архімандрита Києво-Печерського
Василія писав про святих отців і чудотворців Пе-
черських: “Коли б обітницю постригу нашого
зберегли, то не лишень від гріхів очищення, а й
земне вшанування прийняли б, як же святі ваші
отці й чудотворці, котрим же царі й князі, ук-
лякши, поклонилися…”IІ В оригіналіIІІ тут вико-

ристано не форму двоїни (тобто відносно до
прпп. Антонія і Феодосія), а множини. Загалом,
зрозуміло, що деяка кількість святих Печерських
могла визнаватися святими чи благовірними в
межах монастиря чи й за його воротами відразу
по приставленні, і навіть ще до відкриття нетлін-
ності їхніх мо  щей. Неодноразові вказівки на це
зустрічаємо, зокрема і в Патерику. Втім, назвати
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Рельєф XV ст. із зображенням прпп. Антонія і Феодосія з Великої Церкви Печерської. Прорис ХІХ ст.

імена вшановуваних тоді святих ми не можемо.
Є тільки деякі вказівки на окремих святих, хоча
навряд чи цей список може бути повним. Згадку
про двох святих знаходимо, зокрема в пошире-
ній редакції Прологу. 

Перший із них – прп. Ісаакій Затвірник,
Жи тіє якого знаходимо як у Пролозі208, так і в
окремих збірках209 з датою пам’яті 27 квітня, що
не відповідає його нинішньому дню пам’яті.
Таким чи ном, ми б могли припустити ще одне
незрозуміле за змістом перенесення дня пам’я -
ті. Проте в даному випадку все набагато про-
стіше. Давнім днем па м’яті (і, можливо, при-
ставлення) святого таки було 27 квітня. Та в
лаврському виданні чернечого Молитвослова –
“Полууставі” (1643) він представ ле ний вже
двома днями пам’яті – 14 лютого та 27 квіт   ня,
що, як не дивно, відповідає реальності. Річ у
тому, що за планом 1638 р. в XVII ст. у Ближніх
печерах було двоє святих із цим іменем. 

Проложний текст є скороченням літописної
оповіді, проте має в собі певні текстуальні
особливості, що як і в деяких згаданих нами
вище проложних Житіях, вказує на користу-
вання літописом, який включає особливості
Іпатіївського та Хлєбніковського списків, та
особливості, притаманні Касіянівській редакції
Патерика210. Таким чином, він створений на ос-
нові того самого протографа, який пізніше ліг в
основу Касіянівських редакцій, і, однозначно, в
Лаврі.  Цікаво, що серед скорочень, зроблених

автором, виявилися випущеними і обставини
конфлікту прп. Антонія Печерського з князем.

Другий святий, оповідь про якого знаходимо
у поширеній редакції Прологу – прп. Матфей
Прозорливий, повідомлення про провидіння
якого також знаходиться у літописі. Тут ми ба-
чимо зовсім іншу картину, бо ця оповідь відно-
ситься не до житійної, а до проповідницької час-
тини збірки. Ім’я святого немає в заголовку
статті, хоча воно є в тексті. Таким чином, за ана-
логією із створенням додаткових статей на ос-
нові Житія прп. Феодосія, можна було б при -
пустити, що цей текст написано не в Лаврі.
Особливості тексту, які мають аналогії в Касія-
нівських редакціях Патерика, ведуть нас все-таки
до Печерської обителі. Вірогідно, тут ми зустрі-
чаємося із вставленням тексту про святого, на за-
гальне вшанування якого монастир не претенду-
вав, але заявляв про нього ось таким способом. 

Тут також слід згадати, що крім вищезгада-
них житій у різних джерелах нами знайдено
ряд ін ших коротких житій святих Печерських,
зокрема прп. Даміана та прп. Пимена.
Маючи текстуальні особливості, близькі до ви-
щезгаданих проложних житій, вони, до Про-
логу не увійшли, і відомі у списках не раніше
XVI ст. Коли були створені ці пам’ятки – неві-
домо, втім, можемо припустити написання їх
до початку XIV ст. і пов’язати з виходом за
межі монастиря вшанування вже святих Печер-
ських, згаданих у Патерику. 

[ Преподобні отці Печерські... ]



КАНОНІЗАЦІЯ СВЯТИХ ПЕЧЕРСЬКИХ У XIV–XVI ст.

Вшанування преподобних Антонія і Феодосія Печерських у XIV–XVI ст.

Як ми вже писали вище, вшанування
прпп. Ан тонія і Феодосія Печерських вийшло
за межі монастиря і стало ледь не повсюдним
у східно сло в’янських землях ще за княжої
доби. Маємо певну інформацію про історію по-
ширення їхньо го вшанування, зокрема в Мос-
ковії у подальші ві ки. До переліку не входить
історія поширення Патерика, оскільки він не
пов’язаний безпосередньо із вшануванням зга-
даних там осіб як святих. 

До XIV ст. відноситься і заснування свт. Ар-
сенієм Тверським 1394 р. у Жовтиковому мо-
настирі першої відомої нам церкви на честь
прпп. Антонія і Феодосія Печерських. Сам по
собі це факт не дуже значущий, оскільки Арсе-
ній – постриженик Лаври, та, до того ж, був ав-
тором першої відомої нам непечерської ре -
дакції Патерика, отже, по ньому не можна
визначити, наскільки у Заліссі були відомі
лаврські святі, та це, натомість, ілюструє, як
така інформація потрапляла на схід.

Ще більш вагому вказівку на вшанування
прп. Антонія зустрічаємо у рукописах, пере-
важно XV–XVI ст., або пізніших та забазова-
них на писаннях вищезгаданого періоду, де на-
явні Житія святого чи служба йому. 

Про ці тексти потрібно сказати окремо. Йде ть -
ся про короткі твори проложного типу, забазо-
вані на згаданій вище літописній статті 1051 р.,
з деякими додатками в різних випадках патери-
кових матеріалів. При цьому доводиться тут го-

ворити саме про окремі Житія, оскільки, незва-
жаючи на спільність походження, назвати їх ре-
дакціями навряд чи мож на, оскільки незва-
жаючи на спільність першоджерел, тексти
суттєво відрізняються за компонуванням тексту
і створені різними людьми, і в різний час.
Можна припустити, що “поновлення” Житія
створювалися неодноразово і, можливо, не зав -
жди у Лаврі. 

Слід також відзначити, що відтворені Житія
існували у деяких редакціях ранніх Патери-
ків211. Проте їхня поява там така сама, як і у
збірниках іншого змісту – тобто вони були за-
лучені до редакцій, де не було Житія  прп. Фео-
досія (і, зрозуміло, прп. Антонія). 

Що стосується служби святим, то, судячи з
публікації її в Анфологіоні 1619 р., це були ок-
ремі й досить усталені твори, що походили з
печерських теренів, проте в різних і різночасо-
вих редакціях. Втім, це питання ще вимагає до-
сліджень фахівців. 

Ще одним цікавим фактом є те, що у вище -
зга даних рукописах ми зустрічаємо різні дні
пам’яті прп. Антонія: як “старий” – 7 трав ня,
так і “но вий” – 10 липня, що вказує на періо-
дичне отриман ня матеріалів із Києво-Печер-
ської лаври. Щоправ да, оскільки в тій зміні
днів пам’яті також дуже багато незрозумілого,
то датувати цю зміну, і час, коли інформація
про неї не тільки досягла Мо сковії, але й там
утвердилася, наразі неможливо. 
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Інші святі
Значно складніше визначитися із вшану-

ванням у цей період інших святих Печер-
ських. Справа в тому, що навіть у самому мо-
настирі Собор святих Печерських у цей
період ще тільки складався на підставі від-
найдених мощей. Проте поняття про існу-
вання в Лаврі не тільки двох святих, але ще й
більш чи менш чисельного Собору вже не
було новиною не тільки на теренах Литов-
сько-Руської держави, але й у Московії та
Новгородській землі. На підтвердження ос-
таннього, можна навести фрагмент повчання
проти новгородської секти стригольників, на-
писаного в кінці XIV ст., і підписаному іме-

нем “руського єпископа Стефана”, що припи-
сується свт. Стефану Пермському, де згадані
не тільки прпп. Антоній і Феодосій, але й
інші печерські святі212.

M
Першим наявним у нас суто печерським

джерелом, яке містить список святих Печер-
ських, є збережений до сьогодні Пом’яник Пе-

черського монастиря, заведений 1483 р., за-
писи в якому датовані кінцем XV – початком
XVI ст. Тут на аркуші 9 на другій частині сто-
рінки під заголовком, написаним кіновар’ю,
знаходимо такий текст:

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D
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ПОМZНИ ГИ\ ДШ\Я UСb
пшы< рабъ свои<. иже зdе
лежащи< и повсюдuпра
въславны<. Антоніа. 
Fеwdсbсіа. Никwна.

Арк. 9зв. Стефана Fеwdрbра Ва
силіа Николu Ани
сифора Исакіа Ма
рка. А(?)fеа (іншим почерком, допи-

сано, можливо, мався на увазі Матфей)213.
Далі – приблизно 2⁄3 сторінки порожньої.
На аркуші 10 починається поминання патрі-

архів і митрополитів. Таким чином, препо-
добні, хоч і не названі преподобними, але явно
поставлені вище від священноначалія, як і на-
лежить святим. Пропуск свідчить про те, що
переписувач мав на меті пізніше дописати спи-
сок. Порівняно незначний розмір пропуску оз-
начає, що на той час Собор святих Печерських
був більший від зазначених імен, але не такий
великий, як нині. За розміром це цілком міг
бути той самий список 24-25 імен, який відо-
мий уже на початку XVII ст. Таким чином, цей
список був у середньовічній Лаврі доволі уста-
леним і традиційним.

M
Висловлюючи вищенаведені здогади, ми не

можемо не відзначити, що в іншій пам’ятці
лаврського книгописання XV ст. – Служеб-

нику – згадок про Печерських святих немає.
Втім, незважаючи на те, що книга фундувалася
бібліотеці Феодосієвої печери та наявний у ній
Місяцеслов – надзвичайно короткий і включає
дуже незначну кількість грецьких святих, а
тому переписувачі могли взяти його готовим із
того протографа, з якого переписувався і сам
текст Служебника, без змін, що взагалі харак-
терно для подібної літератури. 

M
До нашого часу дійшло одне цікаве джере -

ло – проект розписів Великої Церкви XVIII ст.,
т.зв. документ № 204 (під цим номером він пе-
ребував у XIX ст. у рукописному відділі лавр-
ської бібліотеки). По суті, при описі цієї
пам’ятки йдеться не про один, а про два доку-
менти, оскільки існувала ще одна, дещо пере-
роблена редакція вищевказаного рукопису,
здійснена в 70-х рр. XVIII ст. і відома під на-
звою “документ № 183” (а також декілька
списків із останньої). Нині оригінали доку-

мента втрачені. Обидві редакції введено в на-
уковий обіг М. Істоміним, котрий вперше при-
пустив, що першооснову документа слід шу-
кати в розписі храму, який був здійснений ще
під час капітального ремонту в 1470 р.214 Цей
висновок заперечив М. Петров215, котрий вва-
жав, що документ не міг з’явитися раніше
XVIII ст. На нашу думку, першооснова доку-
мента дійсно сягає своєю історією у XV ст.216

Серед іншого, в цьому документі приведені
55 імен святих, котрі мали зображатися на сті-
нах храму. У нас немає підстав вважати його
якоюсь спеціальною вибіркою (на чому наго-
лошував М. Петров217), оскільки:

1. Собор святих Печерських традиційно зо -
бражується не вибірково, а повністю, бо кіль-
кість святих завше була предметом гордості
монастиря.

2. У тексті пропущені імена таких відомих
святих, як прп. Никола Святоша та прп. Вар-
лаам, котрі мали потрапити до нього навіть у
тому випадку, якщо були зображені окремо в
інших місцях храму чи Лаври.

Найвірогідніше, специфіка даного переліку
полягає саме в багатошаровості правок, коли
різні люди по пам’яті протягом віків допису-
вали в нього імена святих. Ми не знаємо навіть,
чи використовувався у XVIII ст. саме цей спи-
сок для написання зображень Собору святих
Печерських. До того ж, на його підставі ми не
можемо сказати нічого про первісний список
XV ст.

M
Більш-менш докладну інформацію про вша-

нування печерських святих отримуємо тільки
починаючи з XVII ст. Однак, виходячи з вище-
зазначеного, ми розміщуємо цю інформацію у
даному розділі, оскільки, на наш погляд, тут зу-
стрічається узагальнення традиції, яка склалась
у попередні віки. 

Найпершим і, власне, одним із найцікавіших
джерел є лаврське видання 1619 р. – “Анфоло-

гіон” – перше велике за обсягом київське зі -
брання служб святам Богородичним, Господнім
і святим.

При створенні цього зібрання перед авто-
рами-упорядниками, вочевидь, було постав-
лене завдання зібрати якомога більш широкий
спектр днів пам’яті й служб. Отже, в тексті зна-
ходимо, крім поширеного списку грецьких та за -
хід нослов’янських святих, і великі групи східно-

[ Преподобні отці Печерські... ]



слов’янських – київських, новгородських, мос-
ковських. До списку увійшли й Печерські святі.
Їхніх пам’ятей тут знаходимо 25 (або 24, якщо
віднесемо пам’ять Ісайї Ростовського до запо-
зичених із московських джерел): 
Аліпія Іконописця 17 серпня 
Агапіта Лікаря 1 червня 
Антонія Печерського 10 липня 
Василія Печерського, мученика11 серпня 
Григорія Чудотворця 25 травня 
Даміана 5 жовтня 
Євстратія 28 березня 
Єфросинії Полоцької 23 травня 
Єремії 5 жовтня 
Іоанна Затвірника 18 липня 
Ісайї РостовськогоI 15 травня 
Ісаакія 27 квітня 
Марка Печерника 29 грудня 
Матфея 5 жовтня 
Мойсея Угрина 26 липня 
Никодима Проскурника 31 жовтня 
Никити, єп. НовгородськогоII 30 січня 
Николи Святоші 14 жовтня 
Никона Великого 11 грудня 
Нифонта, єп. Новгородського 8 квітня 
Пимена Багатотерпеливого 7 серпня 
Прохора Лободника 10 лютого 
Спиридона Проскурника 31 жовтня 
Федора Печерського 11 серпня 
Феодосія Печерського 3 травня, 14 серпня. 

Відзначимо, що прп. Антоній згаданий тут
вже під своїм пізнім днем пам’яті – 10 липня.
Отже, на той час ця дата у Лаврі не тільки
встигла з’явитися, а й усталитися. Під днем
свого приставлення поминаються прп. Єфро-
синія Полоцька та свт. Нифонт Новгородський
(в останнього день був визначений неточно)218.
Зазначимо, що свт. Никита Новгородський зга-
дується з новгородським днем пам’яті (знай-
дення мощей). 

Що ж стосується всіх інших, то у їхніх
пам’ятей є одна спільна особливість – вони не
притягнуті до імен інших однойменних святих
більш раннього часу, що робилося досить
часто. 

Серед іншого, знаходимо тут і оригінальну
пам’ять св. Ісаакія Печерника, відзначену в
Пролозі. 

У списку представлені святі, які є і в списку
Пом’яника. Проте у Пом’янику є два імені,
яких немає в “Анфологіоні” – це Онисифор і
Стефан. Такий незбіг свідчить про те, що і в
цей час у Лаврі більш чи менш офіційно вша-
новувалося насправді більше святих, ніж навіть
вказано в “Анфологіоні”. 

Головним запитанням є: звідки були взяті
дні пам’яті? Зазвичай, вважають, що це мо-
жуть бути реальні дні приставлення преподоб-
них. Зокрема О. Шахматов на тому висновку
створює цілу теорію щодо прп. Євстратія219.
Ми не заперечуємо такої можливості, але вва-
жаємо, що навряд чи можна сприймати подіб-
ний висновок апріорно стосовно всіх святих.
Це, в будь-якому разі, слід доводити для кож-
ного окремого випадку, а таке часто немож-
ливо. Спробуємо розглянути ті випадки, коли
маємо таку можливість. Те, що пам’ять
св. Іоан на Багатостраждального – 18 липня –
день його приставлення – спеціально засвід-
чено Paterіkon’ом 1635 р. Ми можемо при-
ймати чи не приймати це свідчення, проте
воно – вагоме. Дата смерті прп. Григорія
Чудотвор ця визначається за однією з софій-
ських графіті, знайденою С.О. Висоцьким.
Там написано: “Місяця травня в 25 день утоп-
лений ХКМХТ(?)F князем”220. Ім’я утопле-
ного зашифроване. Щоправда, сам Висоцький
пов’язував цей запис із смертю князя Рости -
слава, котрий невдовзі після убивства святого
потонув сам. Проте для чого зашифровувати
ім’я князя? Крім того, якщо підставимо ім’я
св. Григорія у вищенаведений шифр – поба-
чимо, що мався на увазі саме він. Літера “Г”,
змінена у шифрі на “Х”, в обох словах стоїть
першою і четвертою. Отже, св. Григорій
помер за добу до свого вбивці (битва на
Стугні, під час якої втонув Ростислав, відбу-
лась 26.05.1093 р.)221. Таким чином, день при-
ставлення прп. Григорія Чудотворця – 25 трав -
ня. Це не має нічого спільного з його
сучасним днем пам’яті, проте в “Анфоло-
гіоні” як день його пам’яті названа саме ця
дата! Оскільки ми навіть теоретично не мо-
жемо припустити, аби печеряни дізналися
його тим самим шляхом, що й ми, вважаємо
цілком вмотивованим припустити, що ця дата
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I Тривалий час свт. Ісайя Ростовський ототожнювався у Лаврі зі св. Ісайєю Чудотворцем.
II Слід мати на увазі, що в лаврських печерах довго знаходилися мощі св. Никити, які ототожнювалися з по-

хованням свт. Никити Новгородського. Очевидно, про поховання його у Новгороді в Києві дізналися пізніше. 

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D
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збереглась в усній традиції Печерського мо-
настиря, потрапивши туди, можливо, через
напис на похованні. 

Ще один випадок, коли ми можемо (втім,
дуже приблизно) визначити дату приставлення
святого, є докладний аналіз інформації про
прп. Прохора Лободника. На підставі його
Житія та додаткової інформації Густинського
літопису, приставлення прп. Прохора маємо
підстави віднести до часу близько весни-літа
1107 р., а не 10 лютого, як мав би свідчити день
пам’яті222. 

Отже, не можемо, наразі, свідчити, що дні
пам’яті святих, зазначених у “Анфологіоні”,
однозначно є днями приставлення святих.
Якщо припустимо, що дні пам’яті походили із
усної лаврської традиції, то походження їх
могло бути різним. Наприклад, цілком ре-
ально днями пам’яті могли ставати дні знай-
дення мощей. Крім того, оскільки ще в
пам’ятях Могилянської доби знаходимо дати,
“оформлені” на певні патерикові оповіді, мо-
жемо припустити й те, що вони походять від
якоїсь невідомої нам редакції Патерика, роз-
битої подібно до Прологу за хронологічним
принципом на щоденні чи в усякому разі ре-
гулярні читання223.

M
Згадку про святих, упокоєних у печерах, і

явно вшановуваних як святих, знаходимо
також у наведених вище записках Еріха Лясо-
тиI. Він поминає: 
Діонісія (вірогідно, йдеться про митрополита

Діонісія) 
Алексія Затвірника 
Марка 
Іллю Муромця 
Іоанна та Феофіла (?) 
Меркурія Смоленського 
Дванадцять братів-будівничих 
Гроб прп. Антонія (з докладним описом спроби

відкриття його мощей, який відноситься до
лаврської усної традиції, і потім знайшов також
відображення в тексті друкованого Патерика)  

Онисифора і Спиридона (?) 
Невідома особа: “Вражений під Києвом з великої

зброї, добрався сюди, помер і похований тут”. 
Як бачимо, тут зустрічаються згадки про

багато мощей святих, які пізніше бачимо і на
карті печер 1638 р. та які отримали окремий
день пам’яті набагато пізніше. Це свідчить
про існування значної кількості місцевоша-
нованих у печерах святих.

I Див. с. 125.

КАНОНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ 
(ПЕРША ПОЛОВИНА XVII ст.)

Могилянська доба привнесла в більшість га-
лузей церковного життя велику кількість нових
чи “забутих старих” чинників. Саме для неї ха-
рактерна спроба уніфікації і систематизації всіх
напрямів діяльності Церкви, осмислення й за-
твердження того кращого, що зродило україн-
ське Православ’я. На жаль, доводиться ви-
знати, що вповні ця робота не була доведена до
кінця. Спочатку цьому перешкодила рання
смерть свт. Петра Могили, потім війна, і, на-
решті, всезростаюча агресія московщини. При
цьому тільки окремі духовні здобутки України
отримали своє продовження вже в синодальній
церковній традиції.

Та попри неповну завершеність усіх ідей та
намагань свт. Петра, слід зазначити, що час,
пов’язаний із його власним життям і діяль-

ністю, та діяльністю його учнів і спадкоємців,
є настільки унікальним пластом нашої духов-
ності, що, мабуть, його вивчення і засвоєння у
сучасних дослідників займе ще не одне десяти-
ліття. Це стосується й історії Печерської, та за-
галом київської канонізації, бо саме в цей час
була проведена не вповні завершена уніфікація
вшановуваних у митрополії Київській і всієї
Русі святих. До досліджуваної нами теми до-
тичні декілька досить програмних писань та
видань Лаври тієї доби. 

За дивним збігом (а, може, й не збігом) об-
ставин два документи, які маємо на меті проа-
налізувати з цього періоду першими, датуються
часом близько 1643 р.

Перш за все йдеться про Місяцеслов із “По -

лу уставу” 1643 р. Цей Місяцеслов поміще-
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ний в “Полууставі” – чернечому Молитвослові,
що був опублікований 1643 р. Тут знаходимо
таких Печерських святих:
Агапіт Лікар 1 червня 
Аліпій Іконописець 17 серпня 
Антоній Печерський 10 липня 
Афанасій Затвірник 2 грудня 
Василій прмч. 11 серпня 
Григорій Чудотворець 8 січня 
Даміан, пресвітер 5 жовтня 
Діонісій, митрополит 26 червня 
Євстратій прмч. 28 березня 
Євфимій, єп. Суздальський 2 квітня 
Єфросинія Полоцька 23 травня 
Єремія Прозорливий 5 жовтня 
Захарія Постник Як посилання на

чудо – 24 березня 
Іоанн Багатостраждальний 18 липня 
Лаврентій Затвірник 29 січня 
Марко Печерник 29 грудня 
Матфей Прозорливий 5 жовтня 
Мойсей Угрин 26 липня 
Никита Новгородський 15 травня (у виляді 

“повісті” про нього) 
Никодим Проскурник 31 жовтня 
Никон Сухий 11 грудня 
Нифонт, єп. Новгородський 8 квітня 
Пимен Багатотерпеливий (Хворий) 7 серпня 
Прохор Лободник 10 лютого 
Спиридон Проскурник 31 жовтня 
Федір прмч. 11 серпня 
Феодосій Печерський 3 травня, 14 серпня. 

Другий документ – “Правило молебне до
преподобних отців наших Печерських, і всіх
святих, котрі в Малій Русі просіяли, що виголо-
шується, коли й де хто захоче”. “Правило” про-
тягом своєї історії неодноразово змінювалося і
доповнювалося. Найбільш ранній варіант тек-
сту дійшов до нас у виданні: “Пречестныи Ака-
fісты всє сєдмичныz съ стихиры и каноны,
имжє приличныхъ, и прwчіz Благопотрєбныz
молєніz, съ мэсzцєсловомъ, Пасхалією и лунымъ
тєченіємь”, видрукованому в Лаврі 1677 р.

Авторство твору приписувалося визначному
грецькому письменнику і богослову Мелетію
Сіригу. Саме з появою цього документа істо-
рики впродовж тривалого часу пов’язували тео-
рію, за якою абсолютна кількість святих Печер-
ських (крім прпп. Антонія і Феодосія) були
канонізовані свт. Петром Могилою близько
1643 р. Проте нині можна вважати однозначно
доведеним той факт, що жодного церковно-

юридичного канонізаційного акту свт. Петром
Могилою 1643 р. не здійснювалося224.

Таким чином, хоча ніякої “канонізації”
1643 р. не було, та роль “Правила” в історії пе-
черської канонізації є доволі визначальною і як
одного з етапів еволюційного процесу. Безпе-
речно, святі, згадані в “Правилі”, за невеликими
виключеннями, з’явилися там не завдяки волюн-
таристському рішенню свт. Петра, а з причини
реальності їхнього вшанування в Києві чи міс-
цево – в Лаврі того часу. Звичайно, при внесенні
святих до переліку робилося і певне корегу-
вання. Наприклад, хоча прп. Нестор Літописець
і був надзвичайно популярним в Могилянську
добу, і згаданий у “Правилі”, та вшановується з
окремим днем пам’яті тільки в другій половині
століття. Постає також питання: чи дійсно в
Києві того часу вшановувалися всі єпископи,
згадані в творі і обрані, вочевидь, за принципом
їх згадки в Патерику й постригу в Києво-Печер-
ській лаврі? Щоправда, і дати тут однозначно не-
гативну відповідь ми б не насмілилися, оскільки
джерел – немає. В усякому разі, можемо припус-
тити, що “Правило” таки мусило бути початком
якогось досить складного процесу уніфікації за-
гального списку святих митрополії Київської і
всієї Русі, здійснену свт. Петром, як її предстоя-
телем, подібно до аналогічних акцій москов-
ського митрополита Макарія.

У “Правилі” знаходимо згадки про таких пе-
черських і київських святих (з поділом на групи):
Антоній Печерський
Феодосій Печерський
Никон Великий
Варлаам Печерський
Даміан Лі ка рі 
Агапіт
Онисифор Наді ле ні да ром пророц т  ва 
Єремія
Матфей
Ісаакій
Лаврентій
Аліпій
Григорій Чудотворець
Мойсей Угрин
Іоанн Багатостраждальний
Прохор Лободник
Марко Печерник
Феофіл
Іоанн, брат Феофіла
Федір Му че ни ки 
Василій
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Пимен Хворий
Спиридон
Никодим
Євстратій
Никон Сухий
Афанасій
Никола Святоша Вказаний як цілитель  
Еразм
Арефа
Тит
Пимен
Кукша (з учнем) 
Нестор
Полікарп
Діонісій (згаданий в чуді 1463 р.) 
Єфросинія Полоцька
Митрополити, єпископи 
та не печерські святі Михаїл

Іларіон
Петро 
Алексій 
Йона 
Фотій 
Кипріан 
Єфрем
Миколай 
Никита
Ісайя
Мина 
Лука 
Феоктист 
Леонтій 
Стефан 
Герман 
Нифонт
Марин 
Євфимій 
Лаврентій  
Діонісій  
Симон (?)    
Симеон (?) 
Макарій 

Іуліанія
Іоанн мученик
Михаїл, митрополит

M
Окремо слід сказати про внесення до спис-

ків св. Євфимія Суздальського, котрий нині в
списку Собору не зазначений. Якби його ім’я
з’явилося тільки в “Полууставі” – можна було
б припустити, що він потрапив туди з москов-

ського джерела. Проте текст, з яким його
пам’ять там зазначена, наводить на інше пояс-
нення. Тут, під 2 квітня, читаємо: “Прпdб: Еv-
fvміz Суждалскагw. Иже бывъ постриженецъ Пе-
черскій, поживе в Лэто ¤А&V&Д&”. 

Йдеться про преподобного Євфимія Суз-
дальського (†1404), засновника Спасо-Преоб-
раженського Євфиміївського монастиря у
Суздалі, котрий, згідно з сучасними даними225

походив із Нижнього Новгорода, і був постри-
жеником Печерського Нижегородського мо-
настиря, причому постригав його згаданий
вище вшановуваний у Лаврі свт. Діонісій.
Зараз важко сказати, чи маємо тут справу з
помилкою когось із оточення свт. Петра Мо-
гили, чи у них у руках був якийсь до кумент,
який пов’язував св. Євфимія саме з Києво-Пе-
черською лаврою. На останнє може вказувати
те, що дата вшанування святого в україн-
ському джерелі   2-ге, а не 1-е квітня. З іншого
боку, цікавим є те, що в “Анфологіоні” з його
великою кількістю механічно введених
пам’ятей новгородсько-московських святих,
пам’ять св. Єв фимія поміщена під 1 квітня і
без згадки про місце постригу. Так само, під
1 квітня й без згадки про Лавру поміщений
цей святий у “Правильнику” 1677 р. 

M
Є. Голубинський вважав, що до часів свт. Пет -

 ра Могили відноситься й заснування святку-
вання Собору преподобних отців Києво-Печер-
ських Ближніх печер – на той час – в суботу по
відданні свята Воздвиження Чесного Хреста226,
проте, оскільки джерел цього періоду не так
мало, і ніде згадане свято не відображається –
це здається маловірогідним. Ще маловірогідні-
шим є запровадження в цей час пам’яті Собору
Дальніх печер. Вважаємо можливим припус-
тити, що обидва соборних святкування зароди-
лися, так би мовити, в середовищі печерян,
тривалий час існували напівофіційно, святкую-
чись тільки у печерах, і тільки пізніше, коли
лавр ське керівництво було поставлене перед
необхідністю офіційно усталити внутрішні ка-
нонізаційні процеси, ці святкування вийшли за
стіни обителі.

M
Так само немає ні найменших підстав

стверджувати, що в часи свт. Петра Могили
було засновано загальне свято “Малоросій-
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ським святим”. Зрозуміло, що   свт. Петру не
мог ло спасти на думку щось подібне. Він пра-
цював над уніфікацією святих, які мали вша-
новуватися на території Київської і всієї Русі
митрополії, так для чого треба було вводити
окреме щорічне свято? Радше б могло з’яви-
тися окреме свято для вшанування новгород-
сько-московських святих, як достатньо чи-
сельних на той час й інформація про яких
мала потрапляти в Київ не завжди достатньо.
Вірогідно, така версія історії свята могла ви-
никнути пізніше, коли треба було доводити
його “давність”.

M
Окремо слід сказати про вже не раз згаду-

ваний нами документ – експлікацію до планів
печер, доданих до “Тератургіми” (1638). Нині
ми розглянемо його як джерело до вшану-
вання святих там зазначених. На нашу думку,
вже сама поява того чи іншого поховання на
планах свідчить про його вшанування в пече-
рах. При цьому, найпростіше порівняння тих
величезних переліків із вищенаведеними
списками святих, свідчить: місцеве печерне
вшанування ніяким чином не дорівнювало на-
віть загальномонастирському. Крім того, в пе-
реліку є особи, котрі так ніколи й не увійшли
до Собору (можливо, через втрату мо щей?).
Та однак цей перелік є достатньо важливим
фактором. 

M
Цікаво, що така серйозна канонізаційна ро-

бота того часу ніяким чином не відобразилась
в “Требнику” свт. Петра Могили. Тут, як не
дивно, не знаходимо жодної пам’яті святих Пе-
черських, крім прп. Феодосія Печерського. На
загал, як добре видно навіть з першого погляду,
тут на один день наведено, як правило, тільки
по пам’яті одного святого (крім тих випадків,
коли святі вшановуються групами). Чому в таке
поважне видання потрапив такий недолугий
Місяцеслов чи чому він був так скомпонова-
ний – це запитання для дослідників самого
“Требника”, але для нас це не є вказівкою на іс-
нування тих чи інших па м’ятей.

M
Таким чином, в Могилянську добу бачимо

швидке збільшення кількості святих – від
24(25) – до 47-ми. Наявні й ще деякі нюанси,

які свідчать не лише про кількісні, а й про
якісні зміни. 

Так пам’ять Григорія Чудотворця зміща-
ється з 25 травня на 8 січня. На якій підставі?
На 8 січня не припадає пам’ять однойменних
святих, тому у перенесення мусить бути якась
інша фактична основа. Можемо припустити,
що причиною були певні незручності у відзна-
ченні первісного дня пам’яті, бо на цю дату
припадає відзначення третього обретіння глави
Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна. 

Цікава історія появи у списках святих мит-

рополита Діонісія. Йдеться про Печерського
постриженика свт. Діонісія, митрополита Київ-
ського і всієї Русі, котрий, інтернований київ-
ським князем, помер у Лаврі 15 жовтня 1385 р.
і похований у печерах. Його нетлінні мощі пе-
ребували в Ближніх печерах і вшановувалися
там досить давно, що видно вже з записів Еріха
Лясоти. Іноді його плутають з іншим Діонісієм,
упокоєним у Дальніх печерах. Відомо, що вша-
новувався святитель і в деяких місцях Моско-
вії. Так, у Синодику 1552 р. Нижегородського
Печерського монастиря він названий “препо-
добним чудотворцем”. Цікаво, що хоча в Києві
було добре відомо про приставлення Діонісія
15 жовтня, та пам’ять його, представлена вже в
“Полууставі” під 26 червня, причому збли-
ження тут зроблене не з тезоіменитим святим,
а з Давидом Солунським. Можливо, справа тут
у тому, що, вірогідно, Давидом святого звали в
мирському житті227. 

Окремою сторінкою лаврської канонізації є
вшанування св. Іуліанії Ольшанської. Її
Житіє вперше знаходимо в “Житіях святих”
свт. Димитрія Туптала. Оповідь базується на
печерській усній традиції XVII ст. Зараз незро-
зуміло, чи лежало в основі тексту “Житій”
більш раннє писемне джерело, чи це були роз-
різнені записи та перекази, вперше зібрані
воєдино саме святителем. Втім, схиляємося
радше до другого. На це мало б вказувати існу-
вання одного з описаних ним чудес у “Тератур-
гімі”. Історія відкриття мощей докладно опи-
сана у цьому Житії. Точний рік відкриття
мощей невідомий, та це сталося до 1616 р.,
яким датоване чудо святої, описане в “Тератур-
гімі”228. Св. Іуліанія згадана також у “Правилі”,
та окремого дня пам’яті тоді у неї, мабуть, ще
не було, хоча дата знайдення мощей, вірогідно,
вже тоді могла усталитися в такому вигляді, в
усякому разі, на рівні причту Великої Церкви. 
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Лаврентій Затвірник з’являється і в “Пра-
вилі”, і в “Полууставі” саме в Могилянську
добу з пам’яттю 29 січня, що збереглася до на-
шого часу. Зближення з однойменними свя-
тими тут немає, отже можемо припустити, що
дата походить із лаврської традиції й може бути
дійсним днем приставлення чи днем відкриття
мощей. 

Цікаві нюанси бачимо у вшануванні св. Ни-

кити Новгородського. Під 15 травня в “Полу-
уставі” знаходимо не стільки пам’ять, як
статтю про нього: “И повэcт w Нiкитэ Печер-
скомъ. Иже бысть затворникъ, по семъ же епcпъ
Новгороду”. В “Анфологіоні”, як вже говори-
лось вище, пам’ять св. Никити знаходиться під
30 квітня і є явно Новгородського походження.
У подальшому ця дата була замінена на 15 трав -
ня, причому очевидно, саме тоді свт. Никиту
“офіційно” асоційовано з похованим у печерах
однойменним святим. Причина надання свя-
тому дати пам’яті 15 травня невідома. Мож-
ливо, це був день смерті чи день відкриття
мощей тієї особи (котра, звичайно, не мала нія-
кого відношення до описаного в Патерику), а
може, зважаючи на згадку в “Полууставі”, дата
походить від якогось хронологічно розбитого
для читання тексту Патерика.

Св. Никола Святоша з пам’яттю 14 жовтня
є одним із найбільш вшановуваних святих Пе-
черських. Відомий ще у переліку Поменника
XV ст. Втім, зважаючи на популярність опові-
дей про нього в Печерському монастирі, мо-
жемо припустити навіть, що його вшанування
почалося тут безпосередньо після смерті.
Проте в “Полууставі” його пам’яті немає, що
можна пов’язати радше з помилкою типографа
чи складача, ніж із якимись об’єктивними при-
чинами. В усякому разі, вказаний день пам’яті
наявний у “Анфологіоні”, й зберігся до нашого
часу. Стосовно ж походження самої дати ми мо-
жемо лише припускати. З дат із життя прп. Ни-
коли нам зараз відомо тільки те, що він по-
стригся у Лаврі 17 лютого 6614 (1106) р.
Відсутність же в його пам’яті зближення з
іншим однойменним святим може свідчити, що
це, найвірогідніше, або дата приставлення
(особливо, якщо ми припустимо все ж дуже
ранній початок його вшанування), або дата
знайдення мощей. 

“Отримує” в Могилянську добу новий день
пам’яті прп. Никон Великий, відомий, як
вшановуваний святий, ще з Пом’яника XV ст.

В “Ан фологіоні” він представлений під 11 груд   -
ня. Ця дата, як і інші пам’яті відомі з цього пе-
ріоду, немає зближень з іменами однойменних
святих. Проте вже в “Полууставі” з’являється
інша да та – 15 травня, разом із свт. Никитою
Новгородським. Причина перенесення святку-
вання невідома, і зближення  з пам’ят тю іншого
тезоіменитого святого тут немає. У другій по-
ловині XVII ст. з’являється ще одна його
пам’ять – 23 березня. 

Св. Захарія Постник в могилянських пи-
саннях ще не представлений. В “Полууставі”
з’являється згадка про нього, але у вигляді по-
силання на чудо, яке сталося в його присут-
ності. Існування цієї дати не мусить вводити
нас в оману щодо наявності якоїсь додаткової
інформації про події, описані в Патерику, ос-
кільки тут маємо атрибуцію згаданого в Пате-
рику монаха з однойменним святим із Дальніх
печер – правильним чи неправильним, зараз
важко сказати. 

Що стосується св. Ісайї Ростовського, то,
найвірогідніше, його вшанування було запо -
зичене з новгородсько-московських списків
разом із датою пам’яті – 15 травня. Вірогідно,
впродовж якогось часу в Лаврі можливе було
зближення між свт. Ісайєю та прп. Ісайєю Чу-

дотворцем з Собору Дальніх печер.

M
Слід зазначити, що в переліку святих вище -

згаданих хронологічних періодів, за декількома
незначними виключеннями, не представлені
святі Дальніх печер. Ця особливість зберіга-
лась впродовж тривалого часу. Чому так ста-
лося, так би мовити, на офіційному рівні –
важко сказати, оскільки у нас є всі підстави
свідчити, що на рівні місцевого вшанування
імена більшості з них були вже давно відомі, як
відома і деяка інформація про них. Проте в
“Правило” вони не потрапили, що й зумовило
пізніше редагування даного твору. Можливо,
саме тут ми можемо бачити найбільш вагомий
розрив у традиціях вшанування святих між ке-
рівництвом монастиря і подвижниками, котрі
жили біля печер. Можна припустити також, що
через малу кількість інформації про святих
Дальніх печер, керівництво монастиря не нава-
жувалося на той час офіційно розширяти за
їхній рахунок вшановуваних печерських свя-
тих, аби не бути підданими критиці католиць-
кими полемістами.

[ Преподобні отці Печерські... ]
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Період другої половини XVII ст. з його Руї-
ною і початком тиску на українську книжкову
культуру зазвичай вважається менш результа-
тивним у розвитку церковної культури, а значні
церковні видання цього періоду є, фактично,
виконанням за думів ще свт. Петра Могили. До
таких видань належать і церковно слов’янський
друкований Патерик, що вийшов 1661 р., і Ки-
ївський Синопсис 1674 р., і, нарешті, задумані
ще свт. Петром, але втілені в життя свт. Димит-
рієм Тупталом “Житія святих”. Проте це не оз-
начає, що в цей час припиняється поступаль-
ний розвиток лаврської традиції. Попри всі
негаразди, пограбування і нещастя, Лавра про-
довжує притягувати спраглих до духовного
життя людей. Продовжується і формування
усної традиції вшанування святих, і вплив цієї
традиції на писемні пам’ятки Лаври. На жаль,
як і раніше, у нас занадто мало інформації не
тільки про ці процеси, але навіть і про їх відоб-
раження в писемній традиції. 

Так, не виключено, що не в Могилянську
добу, а саме близько 1670 р., як вважав архіє-
пископ Димитрій (Самбикін)229, після ремонту
в Ближніх печерах по землетрусі (про цей ре-
монт відомо тільки те, що під час нього було
знайдено нові мощі святих), було встановлено
загальномонастирське, а потім і загальне свят-
кування пам’яті святих Ближніх печер, у першу
суботу після Хрестовоздвиження. Хрестовоз-
движення було вибране відповідно до назви
храму над печерами230. 

M
Для вивчення розвою вшанування окремих

святих Печерських у цей період ми викорис-
тали дати пам’яті святих, подані в друкованому
Патерику 1661 р.; перелік мощей, що зображені
на карті, доданій до деяких екземплярів цього
ж видання; а також Місяцеслов у виданні “Пра-
вильника” 1677 р. 

У друкованому Патерику та “Правильнику”
пам’яті святих, Житія яких описані в Патерику,
зазначені під такими датами: 

Патерик  “Правильник”

Агапіт Лікар 1 червня –”–  
Аліпій Іконописець 17 серпня –”–  
Антоній Печерський 10 липня –”–  
Арефа 24 жовтня 
Афанасій Затвірник 2 грудня      1 грудня 

Варлаам 19 листопада 
Василій 11 серпня –”–  
Григорій Чудотворець 8 січня –”–  
Даміан 5 жовтня –”–  
Еразм 24 лютого –”–  
Євстратій 28 березня –”–  
Єремія 5 жовтня –”–  
Єфрем 28 січня 
Захарія –               24 березня 
Іоанн Багатостраждальний 18 липня –”–  
Ісаакій Затвірник 26 квітня   14 лютого, 

27 квітня 
Ісайя Чудотворець 15 травня –”–  
Кукша 26 серпня 
Лаврентій Затвірник 29 січня 
Марко Печерник 29 грудня –”–  
Матфей 5 жовтня –”–  
Мойсей Угрин 26 липня –”–  
Нестор Літописець 27 жовтня 
Никита Затвірник 14 травня  31 січня, 

30 квітня 
(новго -
родські 
пам’яті),
14 травня 

Никодим 31 жовтня –”–  
Никола Святоша 14 жовтня –”–  
Никон Великий 23 березня 
Никон Сухий 11 грудня –”–  
Нифонт Новгородський 8 квітня –”–  
Пимен Багатостраждальний 7 серпня –”–  
Полікарп 24 липня 
Прохор Чудотворець 10 лютого –”–  
Симон 10 травня 
Спиридон 31 жовтня –”–  
Стефан 27 квітня 
Тит 27 лютого 
Федір 11 серпня –”–  
Феодосій Печерський 3 травня, 

14 серпня –”–  
Феофіл 29 грудня 

Особливостей вшанування, введених за
цими документами, не так багато, і, власне,
вони є тільки певними доповненнями і уточ-
неннями Могилянської доби. Так друкований
Патерик з двох прп. Ісаакіїв обирає (абсо-
лютно правильно), як описаного в Патерику
того, що має пам’ять 27 квітня. Разом з тим, на
карті 1661 р. зображено, як здається, мощі двох
осіб, а в “Правильнику” знаходимо обидві
пам’яті – і 14 лютого, і 27 квітня.

ПОСТМОГИЛЯНСЬКА ДОБА

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D



КАНОНІЗАЦІЯ СВЯТИХ ПЕЧЕРСЬКИХ У XVIII–XIX ст.

Вшанування свт. Никити Новгородського

традиційно продовжується з використанням
обох пам’я тей – і лаврської, і новгородської. У
друкованому Патерику зустрічаємо пам’ять
14 травня (замість 15 травня), а в “Правиль-
нику” крім цієї дати є ще дві новгородські
пам’яті – 30 квітня і 31 жовтня.

У цей же час з’являється день пам’яті
свт. Єф рема, єп. Переяславського – 28 січня,
з притягненням його дня пам’яті до пам’яті
св. Єф рема Сиріна.

Очевидно, тільки в кінці XVII ст. встано-
вився остаточно й день пам’яті св. Іуліанії

Ольшанської. 
Прп. Нестор Літописець згаданий вже в

“Правилі всім святим Печерським”, та й у всіх
історіо гра фічних документах початку XVII ст.,
як святий. Разом з тим, пам’ять його знаходимо
вперше тільки в Патерику 1661 р. Утворена

вона в результаті зближення з пам’яттю одно -
йменного святого. Так само утворено день па -
м’яті прп. Пимена (Ближні печери) та свт. Си-

мона, єп. Володимирського. Прп. Пи мен був
згаданий ще в “Правилі”, але день пам’яті
(27 серпня) ми знаходимо вперше в Патерику
1661 р., і він є притягненням до дня пам’я ті
прп. Пимена Великого. День же пам’яті
свт. Симона (10 травня) є притягненням до дня
пам’яті Симона Зилота. Пам’ять Феофіла,
брата Іоанна з’явилась у результаті притяг-
нення до пам’яті прп. Марка Печерника.

Проте не всі дати, які вперше зустрічаємо в
цей період, сформувалися вищенаведеними
способами. Так, дата пам’яті прп. Тита Пре -

світера, ім’я якого знаходимо ще у “Правилі”,
не має притягнення до імені однойменного свя-
того, що може вказувати на раннє її похо -
дження. 
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Наступні два століття історії Лаври були
дуже тяжкими для її культурного та духовного
життя. Відомі ті утиски і обмеження, які вже
невдовзі привели до нищення самобутньої
книжкової традиції Лаври231. Значно менш
вид ним, на перший погляд, був наступ на тра-
диції духовні. Але цей тиск, насправді, був
шаленим. Про історію нищення лаврського
подвижництва Святих гір ми вже писали
вище. І не слід вбачати в цьому нищенні
тільки будівництво Печерської фортеці чи ви-
ловлювання кріпаків, котрі втекли від своїх
панів. Це було тотальне нищення самої лавр-
ської свідомості, істинної лаврської духов-
ності. Поряд із руйнацією і відведенням від
території Лаври дійсного подвижництва (в
пустині) проводилось і плюндрування лавр-
ської ідеології. Знамениті постанови Св. Си-
ноду від 10 липня 1741 р. та 6 вересня 1755 р.
про перлюстрацію тексту друкованого Пате-
рика232 означали початок не просто правки, а
прямого вихолощення з тексту вказівок на
особливу святість Лаври, що було невід’єм-
ною частиною лаврської ментальності. 3 лис-
топада було видано постанову “О порядке
исправления Четьи-Минеи и Патерика Печер-
ского”, яке містило “критерії оцінки” тексту і
відзначалось особливою ворожістю до укра-
їнської агіографії233. “Плідна робота” над Па-

териком тривала протягом усього року, доки в
постанові 29 листопада “О внесении исправ-
лений в Патерик Печерский” не були зведені
воєдино основні зміни, які передусім стосу-
валися вилучення з тексту більш чи менш ве-
ликих фрагментів (іноді – до трьох сторінок!).
Таких купюр у документі нараховується 58!234

Це число не включало дрібних граматичних,
стилістичних та інших суто коректорських
правок. Не проводилась тоді й масована руси-
фікація церковнослов’янського тексту. По-
дібні зміни робилися пізніше, по мірі виходу
наступних нових видань. “Справщиків” ціка-
вили, переважно, фрагменти, де наголошува-
лося на винятковій святості Лаври. Так, зовсім
викинуто було оповідь про прп. Ониси фора та
обітницю прп. Антонія, обітницю прп. Фео -
 досія. Прискіпалися навіть до того, що в
церковно слов’янській друкованій редакції
Лавра названа “архімандрією всієї Руської
землі”. Печеряни намагалися боронитися. Ось
що писав тоді, спираючись на давній Пате-
рик, якого Д. Абрамович вважав списком із
Касіянівської II редакції (в Лаврі після страш-
ної пожежі 1718 р. не лишилося більш давніх
манускриптів), старець Києво-Печерської
лаври ієро монах Веніамін: “Ті ж, хто сумні-
ваються, мусять по-справжньому зрозуміти
силу слів, обіцянки і силу молитов прп. Ан-

[ Преподобні отці Печерські... ]



тонія, які пов’язані з тією обіцянкою...”235. Втім,
представників Св. Синоду сила молитви “яко-
гось там” святого обходила найменше. Вони
мали на руках розпорядження людей більш
впливових... Вихолощене видання Патерика
вийшло в Москві 1756 р. і потім пов торене у
Лаврі. 

Безпрецедентний тиск і нищення націо-
нальних святинь, формалізація церковного
життя в даний період стимулювало керівниц-
тво Лаври до введення вшанування святих
Печерських у “зрозумілі” навіть синодальним
чиновникам, повністю формальні рамки.
Адже донедавна загальнонаціональні святі
преподобні Печерські раптом стали “мєст -
ночтімимі”, “новими” і ледь не неправильно
вшановуваними (щось подібне говорили на-
віть католики). Все це змушувало керівництво
Лаври наголошувати на давності канонізації
своїх святих, у тому числі святих Дальніх
печер, вшанування яких на цей момент не ви-
кликає сумнівів, проте воно не виходило за
стіни монастиря, а, може, й за межі печер.
Мабуть, тоді й з’явилась версія про каноніза-
цію усіх преподобних свт. Петром Могилою.
Щоправда, особа великого українського свя-
тителя не викликала симпатій у синодальної
влади, але “канонізацію” того часу, в усякому
разі, можна було “довести” хоч якимись доку-
ментами, зокрема існуванням “Правила” та
картою 1638 р. У результаті лаврському керів-
ництву вдалося добитися указу Св. Синоду
1762 р. (підтвердженому в 1775 і 1784 рр.),
згідно з якими київських святих могли вно-
сити в московські місяцеслови, а служби їм –
друкувати в Місячних Мінеях. Але, як це не
парадоксально, реально ці укази не були за-
вершенням формування Собору святих Пе-
черських. До того ж, як і більшість москов-
ських обіцянок, вони не виконувалися й
іншою стороною. Головні нормативні міся-
цеслови синодального періоду (в Типіконі та
Слідуваному Псалтирі) не включали імен ки-
ївських святих, вважаючи їх “мєстночті-
мимі”. Місяцеслови інших богослужбових
книг (ієрейського Молитво слова, “Требни -
ка”) стали включати імена окремих святих,
переважно тих, служби яким видані в т.зв.
Мінеї Київській236. І тільки у місяцеслови

небого служебні намагалися включати макси-
мальну кількість святих, у тому числі й Лавр-
ських237.

І все ж, аби “закріпитися” повністю хоча б
там, куди українських святих “допускали”,
потрібно було повністю уніфікувати Собор,
присвоїти всім святим дати пам’яті. Головним
чином це стосувалося святих Дальніх печер,
хоча й не тільки. Але всі ті дії керівництва
Лаври базувалися переважно не на якихось
вигадках, а на давній традиції печерян, тоді
ще живій. Такий висновок ми можемо зро-
бити з ужитку Модестом давніх записів про
святих Дальніх печер. Використовувалась і
усна традиція. 

Про результати цієї діяльності можемо су-
дити, перш за все, за даними видань цього
часу, які містять списки святих: 

1) у книзі преосв. Самуїла Миславського,
написаній у кінці XVIII ст., але нам відомій у
більш пізньому стереотипному виданні238;

2) також у книзі преосв. Євгенія Болховіті-
нова, хоча це видання репрезентує нам на-
ступний етап “канонізаційного процесу”. 

Більшість святих, які отримали в цей час
окремі дні пам’яті, не були знайдені в зазна-
чений період, вони відомі ще на карті 1638 р.,
і, найвірогідніше, місцево, в печерах, вшано-
вувалися вже дуже давно. Таким чином, кано-
нізація тут велася не як прилучення нових
осіб до Собору святих Печерських, а як впо-
рядкування вшанування святих на рівні за-
гальномонастирському, а відтак і загально-
державному. 

Значна частина пам’ятей, що з’являються в
цей період, сформовані за єдиним принципом –
шляхом притягнення до дня пам’яті іншого
тезоіменитого святого. Так сформовані дні
пам’яті прп. Авраамія Затвірника (Ближні пе-
чери), Авраамія ТрудолюбивогоІ, Анатолія За-
твірника (Ближні печери), Арефи, Григорія
іконописця, Іллі Муромця, Луки економа, Ма-
карія (Ближні печери), Онисифора Сповідника
(незважаючи на тривале його вшанування,
вперше з’являється в описі Миславського), Са -
ви, Сергія, Сильвестра, Феофана Постника, Фе-
дора Мовчазного (Дальні печери).

Щодо деяких святих маємо особливо ці-
каві колізії. Наприклад, оригінальною є “ка-
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нонізаційна доля” прмч. Анастасія. Цей свя-
тий був похований з прп. Титом, котрий був
ідентифікований печерянами як Тит, відомий
із патерикової оповіді про свв. Тита і Євагрія.
Власне, причин не вірити цій ідентифікації у
нас немає. Адже після Євагрія у св. Тита ціл-
ком міг бути інший побратим. Проте обста-
вини життя та мученицької загибелі
прп. Анастасія невідомі. Втім, зважаючи на
період, в який він жив, найвірогіднішим ви-
дається його загибель під час плюндрування
Печерського монастиря 1096 р. Те, що
прпп. Тит і Анастасій були поховані в одній
могилі, відображено вже на карті 1638 р. Але
офіційне вшанування св. Тита спочатку не
торкнулось св. Анастасія. Пізніше інформація
про зв’язок його зі св. Титом був втрачений, і
вже, мабуть, у кінці XVIII ст. він отримав
окре мий день пам’яті, з притягненням до
прмч. Анастасія Персіянина.

Григорій Іконописець, котрий ще у дру-
гій половині XVII ст. мав пам’ять 8 січня
(разом із Григорієм Чудотворцем), у XVIII ст.
отримав па м’ять 8 серпня, з притягненням до
пам’яті св. Григорія Синаїта. Вірогідно, така
правка зроблена з тією метою, аби двоє од-
нойменних святих у Ближніх печерах вшано-
вувалися в різні дні.

Слід відзначити, що в деяких випадках ми
маємо дати пам’яті, які з’явилися в цей пе-
ріод, але не мають притягнень до днів пам’яті
однойменних святих. Так, прп. Алексій За-

твірник (Ближні печери) “отримав” дату
пам’яті у писаннях преосв. Євгенія, а у
преосв. Самуїла згаданий ще без окремого
дня вшанування. Але сама дата – не пов’язана
з притягненням до дня пам’яті однойменно -
го святого, а тому, вірогідно, досить давня.
Таким чином, тут, найвірогідніше, маємо
справу з використанням дати, що існувала
здавна, але “використана” не раніше XIX ст. 

Пам’ять Іоанна Постника з’являється у
записах Миславського, і незважаючи на її від-
сутність у Болховітінова, ми могли б віднести
її до XVIII ст. Але оскільки не знаходимо тут
притягнення до імені іншого однойменного
святого – маємо підстави говорити про давнє
походження дати і тривале побутування в пе-
черній традиції монастиря. Така сама ситуація
і з пам’яттю прп. Нектарія (Ближні печери),
яка вперше з’являється у С. Миславського. З
тих самих причин маємо підстави відносити

до досить раннього часу і дату пам’яті св. Си -

соя Затвірника, хоча її ми не знаходимо на-
віть у списках Миславського і Болховітінова;
а також стосовно прп. Феофіла Затвірника.

Важко встановити час появи дати вшану-
вання прмч. Елладія, оскільки ми не знахо-
димо її навіть у Миславського та Болховіті-
нова, і притягнень до певного тезоіменитого
святого також немає. Можливо, з якихось
причин вшанування цього святого було в
XIX ст. приєднане до пам’яті св. Онисима.

Що стосується дванадцяти братів-будів-

ничих (з пам’яттю 14 лютого), то логіка і час
введення її невідомі, бо вона впродовж трива-
лого часу взагалі не відображалась та й нині
часто не відображається в Місяцесловах.

Пам’ять прп. Ісайї Чудотворця з’яви-
лась в умовах ототожнення його зі свт. Ісайєю
Ростовським. Проте, навіть коли обставина
його поховання останнього в Ростові стала ві-
дома – дата збереглась незмінною, вірогідно,
вже як своєрідне притягнення. 

Не зовсім зрозуміле походження дати
прп. Меркурія Смоленського. Нині він має
пам’ять 7 серпня, про те ще у Болховітінова
вказана дата 27 серпня. Оби дві дати не мають
зближень, і їх походження невідоме. 

Досить незрозумілим є походження дня
пам’яті прп. Онисима Затвірника у Ближніх
печерах. На сьогодні у нього є два дні пам’яті –
4 жовтня і 21 лип ня, причому обидва з’явля-
ються не раніше середини XIX ст. Разом з тим
жодна з дат не є притягненням до пам’яті од-
нойменного святого, що вказує радше на раннє
походження цих дат. Власне, те саме стосується
пам’яті св. Онуфрія Мовчазного (в один день
з прп. Онисимом).

M
Щодо деяких правок (іноді тимчасових) у

днях пам’яті, в часі написання і видання обох
прижиттєвих книг преосв. Євгенія Болховіті-
нова “Описание Киево-Печерской лавры с
присовокуплением разных грамот и выписок,
объ ясняющих оное, а также планов Лавры и
обеих пе щер”239. 

Так, Анатолій Затвірник з Ближніх печер
має нині дату пам’яті – 3 липня, але у преосв. Єв -
генія вказана інша – 31 жовтня. Обидві ці
дати на перший погляд є притягненням до дня
пам’яті однойменного святого. Проте, в “Ан-
фологіоні” під 31 жовтня немає пам’яті свя-
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того такого самого імені. Виходячи з цього,
можемо припустити, що день пам’яті
прп. Анатолія Затвірника – досить давній, і
вже після преосв. Євгенія вшанування було
перенесене на 3 липня, оскільки 31 жовтня
воно збігалося з вшануванням свв. Спири-
дона і Никодима. 

Прп. Арефа, котрий згаданий як святий у
“Правилі”, отримав свій день пам’яті (з при-
тягненням до дня пам’яті мч. Арефи) у
XVIII ст. Цікаво, що у Миславського він зга-
даний під сучасною датою пам’яті, то у Бол-
ховітінова віднесений до 24 лютого, віро-
гідно, до дня пам’яті Еразма. 

Дивну зміну зустрічаємо у давно устале-
ному дні пам’яті св. Іоанна Багатостраж-

дального. У Болховітінова він змінений з
18 липня на 18 червня. Причина такого пере-
несення – незрозуміла, але непоодинока.
Майже так само сталося і з па м’яттю
прпп. Марка, Феофіла та Іоанна. Маючи
спільний день пам’яті 29 грудня – дату уста-
лену з XVII ст., а найвірогідніше, ще більш
ранню, – вони раптом у преосв. Євгенія зазна-
чені під 29 жовтня. Причина невідома. Піз-
ніше поновлена стара дата.

Пам’ять прп. Сергія Послушливого при-
тягнута до імені мч. Сергія, і, мабуть, з’яви-
лась у XVIII ст. Збереглась вона і до сьогодні.
Проте в списку преосв. Євгенія святий зазна-
чений із пам’яттю 27 серпня, що є, найвіро-
гідніше, притягненням до пам’ятей свв. Кук -
ші і Пимена Постника. Чому була зроблена
така правка – незрозуміло. 

До XIX ст. слід, вірогідно, віднести і
спроби змі ни пам’яті свт. Нифонта Новго-

родського. У Патерику, в тому числі і друко-
ваному, наведено як дату приставлення свя-
того – 8 квітня, звідки і день його пам’яті,
зафіксований ще в “Анфологіоні”. В Іпатіїв-
ському літописі наведено іншу дату смерті –
15 квітня, в суботу Великої седмиці240. У Нов-
городському літописанні сказано, що святитель
помер 21 квітня241). Вказана дата 1156 р. при -
падала на суботу Великої седмиці. А 15 квіт -
 ня був саме Великдень. 8 квітня того року
було не суботою, а неділею, причому на цей
день припадала Вербна Неділя. Ми схильні
вважати більш точною датою смерті святого
свідчення Іпатіївського літопису в тій його
частині, що вказує на суботу Великої седмиці.
Оскільки цей день 1156 р. припадав на 21 квіт -

 ня, то тим самим підтверджуються і дані нов-
городського літописання. В Іпатіївському лі-
тописі неправильна дата є, напевне, результа-
том описки. Приблизно така сама ситуація і в
патериковому тексті, оскільки тут правильно
вказано, що святий помер на пасхальному
тижні, але неправильно назване число, яке в
той рік на цей тиждень не припадало. Це, на-
певне, спонукало пізніших печерських авто-
рів писати замість “8” – “18”, що відповідало
середі пас хального тижня. І на цей день
пам’яті в часи преосв. Євгенія було зроблено
спробу “перевести” свт. Нифонта. Проте, в
результаті ця правка, як і інші правки цього
часу, не була прийнята. 

M
Про дні пам’яті та вшанування святих

Дальніх печер ми маємо інформацію пере-
важно з роботи ігумена Модеста, бо ще у
списках С. Миславського і Є. Болховітінова їх
у більшості випадків немає. 

Говорячи про інформацію Модеста, му-
симо розділяти два інформаційні потоки, на-
явні в його праці. Перш за все, це основа –
інформація, вочевидь, базована на давніх
лаврських переказах, зібрання якої можна да-
тувати Могилянською добою. Про неї ми вже
писали вище. Що ж стосується дат пам’яті,
в цитованому Модестом документі та у Мис-
лавського не зазначених, то вони з’явилися,
най вірогідніше, вже в XIX ст., бо й вихід книги
Модеста слід вважати завершенням багатосто-
літнього процесу печерської канонізації. 

Отже, назвемо святих, інформація про
яких була у доступних Модесту матеріалах.
Вони відомі ще з Могилянської доби (на карті
1638 р.) і мають дату пам’яті, якої немає у
С. Миславського, але наявна у Модеста. Всі
ці пам’яті є притягненням до пам’яті тезоіме-
нитих святих (у тому числі й Печерських):

Аммон Затвірник
Афанасій Затвірник
Памво Затвірник
Пагкратій, ієромонах
Пафнутій Затвірник
Силуан Схимник
Сисой Схимник
Арсеній Трудолюбивий
Веніамін
Геронтій, канонарх
Євфимій Схимник
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Агафон Чудотворець
Йосиф Хворий
Касіян Затвірник
Логгин, воротар
Макарій, диякон
Мартирій, диякон
Мартирій Затвірник
Меркурій Постник
Не згадані на карті 1638 р. такі святі:
Діонісій Затвірник (згаданий ще в “Пра-

вилі” і явно віддільний від зазначеного там
святителя). Цей святий асоціювався, більш чи
менш вірогідно, із згаданим у Патерику в чуді
1463 р. Діонісієм Щепою. 

Павло Послушливий
Тит Воїн
Іларіон Схимник
Анатолій Затвірник
Григорій Чудотворець
Захарія Постник
Зенон Постник
Ігнатій, арх. Печерський
Іпатій Цілитель
Леонтій Канонарх
Лукіян, священномученик
Мардарій Затвірник
Незнайдення їх на карті 1638 р. може бути

й помилкою. 

Разом із тим, маємо кілька святих, пам’яті
яких не притягнені до імені однойменного свя-
того. Всі інші категорії нашої вибірки тут
чинні. Тому, не виключено, що пам’яті цих свя-
тих – іншого походження. Вказувати тут про
їхню давність не маємо підстав, за відсутністю
інформації. Це:

Паїсій
Пимен Постник
Руф Затвірник
Піор Затвірник (його пам’ять вшанову-

ється в Сирну суботу, і, таким чином, зв’язок
його з тезо іменитими святими не може бути
встановлений). 

Мойсей Чудотворець
Федір, кн. Острозький
Феофіл, єп. Новгородський (найвірогід-

ніше, дата пам’яті походить від дати пристав-
лення).

Софроній Затвірник (у публікації Модеста
має пам’ять 11 березня, в той час як у сучасних
місяце словах його можна зустріти як під цією
датою, так і, найчастіше, під 11 травня. При
цьому 11 березня є притягненням до пам’яті те-
зоіменитого святого, а 11 травня – ні).

Акіла
Нестор Некнижний
Лаврентій Затвірник.
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ОСТАННI ЕТАПИ СКЛАДАННЯ 
СОБОРУ СВЯТИХ ПЕЧЕРСЬКИХ

Завершенням уніфікації Собору святих
Печерських можна вважати підтвердження
соборного святкування їм указом Св. Сино -
ду 1843 р.І Проте останньою дією в цьому
напрямі (крім долучень до Собору нашого

часу) можна вважати перенесення 1886 р.
за митрополита Платона святкування Со-
бору Ближніх печер на 28 вересня (за ана-
логією до пам’яті Собору Дальніх печер
28 серпня.

[ Преподобні отці Печерські... ]
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Підсвітка



АГАПІТ ЛІКАР 

Прп. Агапіт пострижений ще за прп. Анто-
нія Печерського, був учнем святого і за своє
подвижницьке життя удостоївся від Бога дару
зцілення. Ці зцілення давалися по його мо-
литві, але аби притаїти таке чудо, преподобний
наділяв хворого своїм харчем. Коли хтось
з-поміж братії хворів, святий “залишав келію
свою – не було бо нічого, що можна було б
вкрасти в келії його, – приходив до хворого
брата і служив йому – піднімаючи і допома-
гаючи йому, і на своїх руках носячи, і давав
йому свого харчу – варених овочів,– і так уз-
доровлювався хворий молитвою його. Якщо ж
тривала його недуга – так Бог благоволив, аби
віру і молитву раба свого помножити – цей же
блаженний Агапіт перебував [біля нього] не-
відступно, молячи за нього Бога безперервно,
[аж] доки Господь здоров’я подавав хворому
заради його молитов”242.

Лікував прп. Агапіт і мирян, що зробило
його надзвичайно популярним серед насе-
лення Києва та й за його межами. І хоча свя-
тий ніколи не виходив за монастирську браму,
його молитва зцілювала і на відстані. Так він
зцілив, зокрема майбутнього київського вели-
кого князя Володимира Мономаха. 

У Житії святого оповідається про довготри-
валу полеміку між ним і вченим київським лі-
карем-вірменом. У цій полеміці переміг святий,
хоча, як невдовзі зрозумів лікар, він, власне, не
мав ніякого поняття про лікарську науку. 

Прп. Агапіт помер у віці 50–60 років, мож-
ливо, за ігуменства Іоанна (1088–1103?), зазда-
легідь провидівши свою смерть. У виданнях з
історії Печерського монастиря вказана дата
його смерті – 1095 р., але наскільки вона заба-
зована на реальній літописній інформації, на-
разі невідомо243. 

АЛІПІЙ ІКОНОПИСЕЦЬ 

Прп. Аліпій був відданий батьками в на-
вчання до грецьких іконописців, що розпису-
вали Велику Церкву Печерську. У рукописній
редакції Патерика Йосифа Тризни вказана дата
постригу святого – 6591 (1083). Вона є резуль-
татом обчислень автора, у джерелі якого поча-
ток розписуван ня Великої Церкви Києво-Пе-
черської лаври віднесено до цього року. А тому,
виходячи з даних Житія, він припустив, що і
постриг святого відноситься до того ж року.
Втім, ця дата (якщо прий ня ти на віру час по-
чатку розписування – 1083 р.) – є цілком віро-
гідною, коли не для постригу (який міг відбу-
тися в наступні роки), то для приходу
прп. Аліпія до Печерської обителі. В усякому
разі, згідно з Житієм, пострижений він був за
ігуменства прп. Никона (1078–1988).

Прп. Аліпій, згідно з його Житієм, писав
нові ікони й обновляв старі як для монастир-
ських потреб, так і для мирян. За свою роботу
ніколи не брав плати. Крім дарування писати
чудотворні ікони святий мав і дар зцілення. У
Патерику описаний випадок зцілення ним
прокаженого – одного з київських бояр. За
своє подвижницьке життя він удостоївся ви-
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святи на священство244 (на той час в обителі
було всього декілька священиків). 

Прп. Аліпія був, як видно, дуже відомим.
Так, у Патерику знаходимо опис випадку, коли
двоє нечистих на руку печерян обманом взяли
з якогось благочесного городянина гроші, обі-
цяючи, що святий напише для нього ікони –
п’ять Деісусних і дві намісні. Так неодноразово
вимагали вони з того чоловіка гроші, а коли той
все ж став вимагати обіцяне – спробували зви-
нуватити у всьому прп. Аліпія. Святий не міг
довести, що він не обіцяв робити ту роботу. І
лише чудо, коли ікони виявилися написаними,
звільнило його від наруги. Втім, вигнані з мо-
настиря винуватці, продовжували розпускати
про святого чутки, що, мовляв, ті ікони напи-
сали вони самі. Дехто вірив. Від наруги святого
врятувало інше чудо, коли під час пожежі церк -
ва на Подолі, де стояли ікони, згоріла, а ікони
лишилися неушкодженими245. Сталося це, най-
вірогідніше, 1111 р.246 Піс ля цього великий
князь Володимир Мономах забрав одну з цих

ікон до соборної церкви м. Ростова. Там під час
пожежі на початку XIII ст. чудо повторилося.

Коли прп. Аліпій занедужав, а замовник до-
кучав, аби він закінчив малювати ікону, перед
очима самого старця її дописав янгол. 

Помер прп. Аліпій, за даними антропології,
у віці 40-45 років. У деяких виданнях з історії
Печерського монастиря вказують дату його
смерті 1114 р., що підтверджується вищенаве-
деними даними. Якщо святий прожив 45 ро ків,
а, отже, народився близько 1069 р., і міг ще ди-
тиною брати участь у розписі Великої Церк ви
близько 1083 р. 

Є декілька ікон, які здавна вважають влас-
норучною роботою прп. Аліпія247. Серед них: 

1) Ікона “Предста Цариця” чи “Царь
Царем”, що знаходилась в іконостасі Москов-
ського Успенського собору. На початку
XVIII ст. її переписав іконописець К. Уланов. 

2) Копія Вишгородської (Володимирської)
ікони Богородиці, що знаходилась у Ростов-
ському соборі, і вважалася саме тією, що збе-
реглась після пожежі на Подолі248. 

3) Оригінал знаменитої Свенської Богоро-
диці з предстоячими прпп. Антонієм і Феодо-
сієм, яка навряд чи могла належати пенз лю
прп. Аліпія, оскільки вшанування в Лаврі
прп. Антонія нарівні з прп. Феодосієм вста-
новилося пізніше. 

Вже в наш час були спроби атрибутувати як
твори, такі пам’ятки:

4) Ярославську Оранту (“Богородицю Зна -
мен  ня”), знайдену 1919 р. в Ярославському
Спасо-Преобра женському соборі249. Не виклю-
чено, що Ярославська Оранта (насправді, це
зображення належить до іконографічного типу
“Знамення”) є тією самою, описаною в Житії
святого, чудотвор ною іконою, посланою Воло-
димиром Мономахом до Ростово-Суздальської
землі. 

5) Два мозаїчні зображення – Димитрія Со-
лунського та архідиякона Стефана з Михайлів-
ського Золотоверхого храму250, 251.

АНТОНІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ I

Прп. Антоній родом із міста Любеча, його
мирське ім’я – Антип. У молоді роки він пішов
на Афон, де прийняв постриг у невідомому мо-
настирі. Близько 1051 р. ігумен обителі послав
прп. Антонія в Русь-Україну, вірогідно, в мі-
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Ікона “Ярославська Оранта”. 
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I Про його біографію в цій книзі оповідається також на с. 8, 15-17, 22, 25, 58, 61, 68, 76-77, 126.



сіонерських цілях. Проте, прийшовши до
Києва, святий не знайшов собі в тутешніх мо-
настирях достойного місця для високого чер-
нечого підвизу, і оселився в княжих мислив-
ських володіннях, у печерці, раніше викопаній
майбутнім митрополитом Іларіоном. Ця неве-
лика печерка стала тим ядром, тією основою,
з якої походять Дальні печери та й вся Києво-
Печерська лавра загалом. Сюди до прп. Анто-
нія зі бралися перші дванадцятеро ченців. 1061 р.
святий відійшов від активної участі у справах
обителі і переселився на сусідній пагорб, де
ним були засновані сучасні Антонієві чи Ближ -
ні печери. Проте він лишався духовним на-
ставником братії. 

1069 р. він був змушений тікати з Києва від
гніву князя Ізяслава до Чернігова, де викопав
печеру і заснував Єлецький монастир. Невдовзі
святий повернувся до Києва, де виявив чис-
ленні чудотворіння при заснуванні Великої
Церкви Печерської. Передчуваючи свій відхід
до Бога, пішов до своєї келії в печері, де й
помер 7 травня 1073 р. По його смерті прохід
завалився, і спроби будь-кого проникнути до

мощей звідтоді й до сьогодні приречені на не-
успіх, роблячи такі спроби, вірні ризикують ви-
кликати гнів прп. Антонія. Так, зокрема ста-
лося в XVI ст., коли спроба відшукання мощей
святого закінчилася тим, що з завалу вдарив во-
гонь, а потім вода.

Прп. Антоній залишив завіт, за яким кожен
насельник Печерського монастиря, який жи-
тиме, помре і буде похований в обителі, досягне
Спасіння. 

АРЕФА ЗАТВІРНИК 

Прп. Арефа жив у Печерському монастирі
в кінці XII – на початку XIII ст., оскільки в за-
писах про нього свт. Симон виступає, як оче-
видець подій. Родом полочанин, і в чернецтві
був вельми багатим та настільки скупим, що й
себе самого морив голодом. Коли однієї ночі
його пограбували, – ледь не покінчив життя са-
могубством, і “стягнення великі наклав на не-
винних, і багатьох мучив без правди”, незва-
жаючи на прохання братії. Невдовзі чернець
тяжко захворів, однак не припинив ремству-
вання. І тоді побачив видіння: “Янгольське при -
шестя й бісівський полк. I почав звати: “Гос-
поди, помилуй! Господи, зогрішив! Твоє є, не
жалію за тим!” Вилікувавшись від хвороби,
розповів своє видіння. “Коли, – каже, – при -
йшли янголи, увійшли ж і біси, і почали суди-
тися за вкрадене багатство, і говорили: “Якщо
не похвалив, а полаяв – наш є, і нам переданий
був”. Янголи ж говорили до мене: “О, окаян-
ний чоловіче! Якби ти дякував Богові за те, це
б тобі було зараховано, як Йову. Якщо бо хто
милостиню творить – велике [діло] перед
Богом є, але своєю волею здійснене. А [за
майно], взяте насиллям, якщо дякувати Богу,
більшим є од милостині: хотів бо диявол на
огуду навернути людину, таке зробивши. Той
же Богові все віддав, і задля цього більше від
милостині є – з подякою”. Янголи це мовили
до мене, і я закричав: “Господи, помилуй! Гос-
поди, прости! Господи, зо грішив! Господи,
Твоє є, не жалію за ним!” I тут негай но біси
щезли, а янголи зраділи, і вписали мені в ми-
лостиню втрачене срібло”. Після цього видіння
прп. Арефа повсякдень дякував Богу за те, що
звільнив його від майна252. 

У виданнях з історії Києво-Печерської лаври
можна знайти різні дати приставлення
прп. Арефи – 1195 р., перед 1190 чи у 1170 р.,
але походження їх невідоме253        . 
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АФАНАСІЙ ЗАТВІРНИК

Прп. Афанасій жив у Печерському монас-
тирі й відзначався святістю життя. Коли він
помер (чи був прийнятий за мертвого), “два ж
брата обтерли тіло його мертве й пішли, обмо-
тавши його, як і належить мертвого. Випадково
зайшли [ще] деякі, побачили, що той помер, і
пішли. Пробув же мертвий весь день не похо-
ваний, бо був дуже убогим і не мав нічого від
світу цього, а тому зневажений був: багатим бо
всякий старається прислужитися і за життя, і
по смерті, аби успадкувати щось. 

Поночі ж явився хтось ігуменові, говорячи:
“Чоловік Божий сей два дні не похований, а ти
веселишся”. I ді знавшись про це, ігумен ран-
ком з усією братією прийшов до померлого і
знайшов його, [коли той] сидів і плакав! Вжах-
нулися [всі], побачивши його ожилим, і запи-
тали його: “Як ожив і що бачив”? Цей же не
відповів нічого, крім: “Спасайтеся!” Вони ж
молили його, бажаючи почути [хоч] щось від
нього, “аби і ми, – кажуть, – мали від того ко-
ристь”. Він же мовить до них: “Якщо вам
скажу – не повірите мені”. Братія ж присяглась
йому, що “збережемо [в пам’яті] все, сказане
нам”. Він же каже їм: “Слухайтеся в усьому ігу-
мена і кайтеся повсякчас, і моліться Господу
Ісусу Христу і Пречистій Його Матері, й пре-
подобним Антонію і Феодосію, аби закінчити
життя своє тут і сподобитися зі святими отцями
похованими бути в печері. Ці три речі – найго-
ловніші з усіх речей, якщо хто [звичайно] зуміє
все [це] зробити, як належить – лиш не зазна-
вайтеся! I більше не питайте мене, але молю
вас, пробачте мені”. Пішов же до печери і, за-
городивши за собою двері, пробув [там], не ка-
жучи нікому нічого, дванадцять років. Коли ж
мав померти, зібрав усю братію, те ж саме їм
говорячи, що і спочатку – про послух і про по-
каяння, кажучи: “Блажен є той, кого тут покла-
дено буде”. I це мовивши, почив з миром у Гос-
поді”254. 

Свт. Симон оповідає про зцілення від свя-
того хворого ногами печерського ченця Вавіли.
“I відтоді зрозуміли всі, що вгодив Господові
[прп. Афанасій]. Ніколи бо не виходив [із пе-
чери] і не бачив сонця 12 років, і плакатися не
переставав день і ніч, ївши [тільки] трохи хліба
і води мало пивши, й то через день. I це чув від
того Вавіли, зціленого ним”255. 

Приставився прп. Афанасій Затвірник у віці
55–60 років. За монастирською традицією вка-

зується рік його смерті 1176, але походження
цієї дати невідоме256.

ВАРЛААМ, ІГУМЕН ПЕЧЕРСЬКИЙ

Був одним із перших пострижеників печер-
ських. Юний син великого київського боярина
Іоанна, він, часто приходячи на бесіду до
прп. Антонія, забажав покинути мирське життя
і присвятити себе Богу. Пострижений прп. Ни-
коном Великим 19 листопада 1060 р.257 Ба-
жання юнака наразилося на жорстоку проти -
дію його батька, яку, втім, той зумів збороти, і
повернувся до печери. Близько 1061 р. прп. Вар-
лаам став першим ігуменом Печерської оби-
телі. З благословення прп. Антонія він збудував
на території сучасних Дальніх печер першу на-
земну церковку. Та невдовзі великий князь Ізяс-
лав перевів його до новозаснованого Димитрі-
ївського монастиря у Верхньому Києві.
Пізніше прп. Варлаам здійснив декілька подо-
рожей у Святі місця. Повертаючись із остан-
ньої, він захворів і невдовзі помер в Успен-
ському Святогірському монастирі в с. Зимно
неподалік від Володимира-Волинського у віці
35–40 років і його тіло було привезене для по-
ховання в печери. 

[ Преподобні отці Печерські... ]
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За переказом, прп. Варлаам сприяв місіонер-
ському освоєнню Волинських земель і заснував
там Корецький Свято-Троїцький монастир. 

ВАСИЛІЙ І ФЕДІР ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ

Печерські ченці, брати у Христі, Федір і Ва-
силій, мали звичай ніколи ніяких своїх думок
не таїти один від одного. Успішно зборовши не-
мало диявольських спокус, вони, і особливо
прп. Фе дір, удостоїлися від Бога дару величних
чудотворінь. 

Свого часу прп. Федір, котрий мешкав у мо-
лоді роки у Варязькій печері, знайшов там
скарб – “золота й срібла безліч, і посудини без-
цінні”258. Ця знахідка, що була диявольською
спокусою, ледь не коштувала святому Спа-
сіння. Він вже ладен був покинути монастир і
втекти із скарбом та настанови прп. Василія по-
вернули його до тями. Святий закопав кляте
майно і змусив себе забути місце знаходжен ня
сховку. Так оповідається у Патерику. Проте не
треба забувати, що ця оповідь написана одним
із авторів Патерика Полікарпом із значним за-
лученням фоль клорних монастирських перека-
зів. Тому, не виключено, що ніякого скарбу на-
справді не було, і пізніші розповіді про його
знахідку були лише легендою. Та як би там не
було, про реальну чи міфічну знахідку прп. Фе-
дора, на той час вже відомого печерського по-
движника і чудотворця, було донесено сину
Святополка Мстиславу, котрий, негайно при-
бувши до монастиря, захопив Федора, а піз-
ніше й Василія, і закатував їх. Перед смертю
прп. Василій пророкував Мстиславу, що він
заги не від стріли, якою той смертельно пора-
нив святого. Це пророцтво збулося259, віро-
гідно, того ж таки 1097 р.260, 261

Преподобномученику Василію на час при-
ставлення було 50–60 років, а прп. Федору –
40–50.

ГРИГОРІЙ ЧУДОТВОРЕЦЬ 

Святий був учнем прп. Феодосія Печер-
ського і в рукописній редакції Патерика Йо-
сифа Тризни вказана дата його приходу до Пе-
черського монастиря – 1064 р., проте похо-
дження її невідоме.

Прп. Григорій був надзвичайно благочести-
вим. З Житія прп. Никити, єп. Новгородського,
відомо, що він був одним із найавторитетніших
Печерських старців. У його келії не було ні-

чого, крім книг, які, проте, він також продав
після невдалої спроби його пограбувати, і на ті
гроші викупив злодіїв, яких заточили у тем-
ницю. 

1093 р. Володимир Всеволодович Мономах
із своїм братом Ростиславом збирався у похід.
Обоє, кожен зі своїм почтом, поїхали до Печер-
ського монастиря на прощу. Володимир покло-
нився святиням і пішов на битву. А Ростислав,
їдучи берегом Дніпра, зустрів дорогою
прп. Григорія, котрий ішов до річки по воду.
Почет молодого князя став глумитися над чен-
цем. “Мних же, знаючи, що всі [вони] при
смерті сущі, почав казати: “О, чада! Коли б
треба жалітися і чисельних молитов прагнути
від усіх, тоді ж ви ще більше зло творите, яке
Богові невгодне є. Але плачтеся над своєю по -
гибеллю і кайтеся у своїх гріхах, аби радість
сприйняти в Страшний День, вже бо вас настиг
Суд, бо всі ви у воді помрете із князем вашим”.
Князь же, страху Божого не маючи, не взяв до
серця слів преподобного, прийнявши за пусто -
слів’я пророцтво про нього, і каже: “Чи мені
зичиш смерті від води, тому, хто вміє плавати?”
І тоді, розгнівавшись, князь повелів зв’язати
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йому руки і ноги, й камінь на шию повісити, та
вкинути у воду. І так утоплений був”262. Було
тоді святому приблизно 50–60 років263. 

Битва закінчилась поразкою, і, за повідом-
ленням Густинського літопису, “...християни,
бувши переможені, побігли. І прибігли до
Стугни ріки. Володимир із дружиною своєю
перебрів, а Рости слав, котрий утопив св. Гри-
горія, Чудотворця Печерського, утонув, за про-
роченням св. Григорія”264. Ця трагічна і промо-
виста подія, вірогідно, справила велике
враження на киян, оскільки була відображена
навіть у одному з графіті Софії Київської 265. 

ДАМІАН ЦІЛИТЕЛЬ 

Як розповідається у Житії, цей святий “був
таким постником, що крім хліба і води нічого
не їв до дня смерті своєї”266. За своє подвиж-
ницьке життя він був удостоєний від Бога
даром зцілення. Перед смертю святий побачив
янгола “в образі Феодосієвому, обіцяючи йому
Царство Небесне за труди його”. 

Цю ж розповідь знаходимо також у Житії
прп. Феодосія, куди вона вписана прп. Несто-
ром, як видно з літописного тексту (оскільки
ніяких додаткових відомостей, порівняно з лі-
тописним, там немає). Помер преподобний
1071 р. у віці близько 60 років267.

ДВАНАДЦЯТЬ БРАТІВ-БУДІВНИЧИХ 

Будівничі та іконописці, які брали участь у
спорудженні та оздобленні Великої Церкви Пе-
черської. Чудесно запрошені Пресвятою Бого-
родицею в Константинополі, вони після завер-
шення будівництва та розписування храму
постриглись і прожили залишок життя в Печер-
ській обителі, лишивши тут і весь свій спадок –
книгиІ. 

ЕРАЗМ 

Цей святий жив у другій половині XII ст. Він
розтратив своє велике багатство на прикрасу
Великої Церкви Печерської. Але, збіднівши,
відчув зневагу до своєї бідності й “у відчай
себе кинув, [вважаючи], що не мати йому воз-
даяння за розтрачене багатство, оскільки на
церкву, а не на милостиню віддане. Таку
[думку] диявол йому вклав у серце. Почав не-

належно жити, безчинно, у загальній недба-
лості дні свої проводячи. 

[Одного разу] розхворівся дуже і, врешті,
пробув німий та незрячий 8 днів, і лише трохи
дихання в грудях маючи. На 8-й же день прий-
шла до нього вся братія і, бачачи тяжке вми-
рання, дивуючись, говорила: “Горе, горе душі
брата цього, бо в ліні і у всілякому гріху жив, а
нині дещо бачить і кидається, не мігши вийти”. 

Цей же Еразм встав, ніби ніколи не хворів,
і, сидячи, каже їм: “Брати і отці! Послухайте!
Воістину так є. Як ви знаєте, грішник я, і не ка-
явся донині. I ось сьогодні явилися мені святі
Антоній і Феодосій, говорячи: “Молилися [ми]
Богові, і дарував тобі Господь час на пока-
яння”. I ось побачив Святу Богородицю, Котра
мала на руках Сина Свого Христа Бога на-
шого, і всіх святих із Нею. I говорить мені [Бо-
городиця]: “Еразме! Оскільки ти прикрасив
церкву Мою й іконами возвеличив, і Я тебе
прославлю в Царстві Сина Мого, убогих бо
завше маю з собою. Але встань і покайся, і
прийми великий янгольський образ, і на 3-й
день візьму тебе, що полюбив красу Дому
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Мого, чистого, до Себе”. I це сказавши братії,
почав [Еразм] сповідувати гріхи свої, які вчи-
нив, перед усіма, не соромлячись, радіючи в
Господі. I пострижений був у схиму, і на 3-й
день до Господа одійшов у доброму спові-
данні”268. Помер він, можливо, близько 1160 р.
у віці 45–50 років269.

ЄВСТРАТІЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК

20 червня 1096 р. Печерський монастир пе-
режив перше своє розорення нападниками – по-
ловецькою ордою під орудою хана Боняка.
Ченці втекли, а деякі заховалися на хорах Вели-
кої Церкви. Половці увірвалися до монастиря, і
кинулися грабувати келії, а потім запалили і
двері Церкви. Увірвавшись туди, вони пограбу-
вали і пошкодили храм270. Був спалений також
Старий монастир на Дальніх печерах. 

Половці захопили в полон насельників мо-
настиря, серед яких і печерського подвижника
прп. Євстратія. Доля полонених склалась по-
різному. Прп. Євстратій був разом з іншими
людьми з Києва проданий половцями в рабство
до Херсонесу, де його купив якийсь єврей.
“Було ж їх числом 50: монастирських робітни-
ків 30, [і] з Києва – 20”, – свідчить Патерик. Це

на той час було проти прав ною дією, оскільки
грецькі закони забороняли євреям мати рабами
християн. Прп. Євстратій став підбурювати
інших рабів заморити себе голодом, але не бути
майном іновірного271. Не виключено, що така
акція непокори була викликана тим, що госпо-
дар навертав рабів до своєї віри. Невдовзі всі
раби померли. Через 14 днів лишився живим
тільки прп. Євстратій, бо був постником з мо-
лодих літ. Тоді розлючений втратою майна
єврей на Великдень наказав розіп’яти прп. Єв-
стратія. Святий лишався живим на хресті ще 15
днів і ще продовжував проповідувати272. На-
решті, розлючений господар убив його. За Па-
териком: “I було видно душу преподобного на
колісниці вогненній, і коні вогняні; і голос був,
який говорив грецькою: “Се добрий небесного
града громадянин!”273 Невдовзі збулося й про-
роцтво святого, що пророкував своєму кату
швидку загибель. В Херсонесі стався погром,
в якому загинув і сам єврей, і багато його одно-
вірців274. 

Цікаво, що в тому Патерику прп. Євстратій
згаданий під іншим іменем – Герасим. Існу-
вання двох імен є цілком умотивованим, якщо
припустити, що одне з них було мало-, а друге
великосхимницьким. Цілком можливо, що на
час смерті прп. Євстратій, навіть перебуваючи
в полоні, встиг прийняти велику схиму (таєм -
но?). У такому разі зрозуміло, що в монастир-
ському Пом’янику могло зберегтися його ма-
лосхимницьке ім’я, а в оповіді про мученицьку
кончину святого, записаній прп. Нестором зі
слів якогось грека-корсунянина, використано
ім’я Євстратій. 

Мощі святого були вкинуті в море, і знай-
дені тільки через певний час, після ряду чудес
нетлінними. Пізніше вони були перенесені з
Корсуня до Печерського монастиря275.

ЄРЕМІЯ ПРОЗОРЛИВИЙ 

Прп. Єремія був одним із найстарших чен-
ців монастиря. У літописному тексті спеці-
ально відзначено, що він пам’ятав Хрещення
Русі св. Володимиром, а, отже, у 988 р. мав
уже такий вік, що міг зберегти в пам’яті ті
події. “І цьому був даний дар від Бога: прови-
дів бо майбутнє. І коли кого бачив у думках
своїх, то викривав його таємно, і наставляв бе-
регтися від диявола. І коли який брат замис-
лював піти з монастиря, він же також, при -
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йшовши до нього, викривав його думку і вті-
шав брата. І якщо кому що говорив добре чи
погане – збувалося слово старче”. Помер свя-
тий, вірогідно, ще за життя прп. Феодосія,
можливо, близь ко 1070 р.276

ЄФРЕМ, ЄПИСКОП ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ 

Грек за походженням, скопець, про яко го в
Іпатіївсько му літописі ска зано, що він був ви-
сокого зросту. Колишній мажордом київського
князя Ізяслава Ярославича, він був постриже-
ний прп. Никоном Великим у монахи, віро-
гідно, 28 січня 1061 р.277 Невдовзі покинув
Київ і оселився в одному з константинополь-
ських монастирів, де переписав на замовлення
прп. Фео досія Печерського Студійський статут.
Зберігся північноруський список цього статуту
1170-х рр., який асоціюється з Єфремовим пе-
рекладом. 

Пізніше свт. Єфрем повернувся в Україну як
Переяславський єпископ. Іпатіївський літопис
оповідає про цілий ряд побудованих ним у Пе-
реяславі споруд. Виступив також фундатором
першого в майбутній Московії монастиря –

Суздальського Димитріївського, заснованого
Пе  черськими пострижениками. 

Помер свт. Єфрем у віці 50–60 років і похо-
ваний у лаврських печерах.

ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ

Уславлений билинний богатир, герой на-
родного епосу. Народився у Муромі, в селян-

ській родині. За легендарними переказами, до
33 років був паралізований, потім почав хо-
дити і набув виняткової сили. В українських
переказах мав також прізвисько Чобітько, що
пов’язано з легендою, за якою на нього колись
напали вороги, коли він одягав чобіт, і богатир
побив їх чоботом. У деяких билинах натяка-
ється на його прижиттєвий чернечий послух.
Однак, цілком можливо, що первісно він був
похований не в Лаврі. Згідно з описом території
навколо Софійського собору XVI ст., залише-
ному Еріхом Лясотою: “В іншому приділі, з
зовнішнього боку церкви, була гробниця Іллі
Моровлянина; він був знатний герой чи, як ка-
жуть, богатир. Розповідають про нього багато
побрехеньок. Гробниця ця нині сплюндрована,
але така сама гробниця його товариша ще ціла
в тій же каплиці”278. 

Цікаву оповідь щодо нього знаходимо в “Те-
ратургімі”279. Афанасій Кальнофойський кате-
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горично заперечує, аби прп. Іллю називали Чо-
бітьком, і вважає його ченцем Лаври, здавна по-
хованим у печерах. Крім того, він обґрунто-
вано заперечує, що святий походив із роду
гігантів. Як мож на судити, на той час з-під за-
валу було видно лише частину мощей, що да-
вало можливість прочанам робити досить фан-
тастичні висновки щодо повного зросту
св. Іллі.

(† бл. 1188 р.)280.

ІОАНН-ОТРОК, ВАРЯГ. 
ПЕРШОМУЧЕНИК КИЇВСЬКИЙ 

Про мученицьку смерть двох варягів-муче-
ників оповідається у статті 983 р. нині існую-
чого тексту “Повісті минулих літ” (у Густин-
ському літописі – 984 р.)281. Власне і весь той
первісний літописно-агіографічний матеріал,
на якому забазоване вшанування св. Федора та
Іоанна. Найвірогідніше, вшанування варягів-
мучеників було започатковане в Києві і, мож-
ливо, ще до офіційного Хрещення Русі св. Во-
лодимиром, оскільки автор Печерського
патерика свт. Симон називає їх першомучени-
ками київськими282. У кінці X чи на по -
чатку XI ст. могла відбутися і їхня офіційна ка-
нонізація. У “Повісті минулих літ” імена
святих і місце їхнього поховання не відзначені:
“І не знає ніхто, де поховані вони, були бо тоді
люди невігласами і поганами”283. Імена варя-
гів-мучеників постають у літературі наступних
століть, хоча це ще ніяк не означає, що вони
були вигадані. О. Шахматов, досліджуючи
проложні Житія святих, припустив, що на-
справді ім’я старшого варяга було Тури, і на
його честь була висвячена церк ва на Подолі,
пізніше відома, як Борисоглібська284. Згідно із
студіями інших авторів його ім’я могло звуча -
ти як Тудор285, Утор (Óttarr)286, Тор287 чи Феандр288.

Вірогідно, незрозуміле для слов’ян ім’я  під
пером якогось книжника трансформувалося як
“Федір”. Ім’я варяга-сина – Іоанн – є у Воскре-
сенському289 та Софійському I літописі290, а
також у інших пізніх літописних джерелах.
О. Шахматов вважав джерелом, з якого взяте
це ім’я, той же Пролог. Ми більше схильні
пов’язувати його походження (і в Пролозі
також) із Києво-Печерською лаврою. Адже ряд
пізніх українських пам’яток, по в’я заних із Пе-

черською обителлю, знають ім’я молодшого
варяга, але не називають імені старшого. Зо -
крема в т.зв. “первісній” редакції пізнього ук-
раїнського поширеного Житія св. Володимира
є імена обох варягів291, а в друкованій редакції
цього ж Житія ім’я св. Федора пропу щене292.

До Лаври мощі мч. Іоанна були перенесені,
вірогідно, з території навколо Десятинної
церк ви, найвірогідніше, вже після її сплюн-
дрування татарами. З літопису відомо, що
Іоанн був на час смерті ледь не підлітком, але
згідно з сучасними дослідженнями його
мощей антропологами, він загинув ще немов-
лям. Це цілком підтверджується інформацією
про те, що в жертву Перуну приносили саме
немовлят чоловічої статі. 

ІОАНН БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ 

Прп. Іоанн “затворив себе в одному тісному
місці печери і перебував у великому воздер-
жанні літ 30, великим постом печалячи та ка-
туючи тіло своє, і вериги тяжкі на всьому тілі
своєму носячи”293. Аби пригасити плотські ба-
жання, він навіть закопував себе до пояса у
землю. За ці подвиги він був удостоєний чудо -
творіння і постійного видіння світла, так що не
потребував свічки ні вночі, ні вдень. 

Згідно з деякими писаннями про історію Пе-
черського монастиря прп. Іоанн Багатостраж-
дальний приставився близько 1160 р. За монас-
тирською традицією, перед смертю він викопав
собі яму, подібну до описаної вище, але таку,
аби поміститись туди всьому. Проте, залізши
туди перед смертю, не опустився повністю, а
чудесним чином залишився посередині. У та-
кому вигляді його нетлінні мощі зберігалися до
XIX ст., коли були покладені в раку. 

Серед записів свт. Петра Могили про чудеса,
що сталися в Печерській обителі на початку
XVII ст., знаходимо оповідь про спробу 1628 р.
осквернити мощі святогоІ, 294.

КУКША [ІОАНН] СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 

Місіонерська ді яльність Печерського монас-
тиря, розпочата ще за прп. Феодосія Печер-
ського, отримала своє продовження в системі по-
силання місіонерів на схід Київської Русі,
зокрема в Залісся. 

I Порівн. с. 113.
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У Патерику знаходимо інформацію лише
про одного печерянина-місіонера – мученика
Кукшу. На жаль, і ця оповідь дуже коротка.
Вона міститься в тій частині послан ня свт. Си-
мона до Полі кар па, де автор не стільки розпо-
відає Житіє, скільки посилається на ту інфор-
мацію, яка в XIII ст. була відома кожному
печерянину. Отже, автор відзначає: “Як про-
минути волею цього блаженного і священно-
мученика, того ж монастиря Печерського чор-
норизця Кукшу, про якого всі знають, як бісів
прогнав і в’ятичів хрестив, і дощ із неба ви-
кликав, і озеро висушив, і багато [інших]
чудес сотворив. І по багатьох муках йому з
учнем його відсічені були голови”295. Отже, ві-
домості про святого збереглися лише тому, що
його надзвичайні чудеса далеко перейшли
кордони Залісся. 

Кукша – ім’я поганське. Монастирські пе-
рекази зберегли його чернече ім’я – Іоанн.
Вважається, що він спочатку був поганином,
можливо, походив із в’ятичів, серед яких
проповідував – східнослов’янського плем’я,
яке жило в середній течії Оки, в т.ч. на тери-

торії майбутнього Московського князівства,
і вважалося найвідсталішим у Київській дер-
жаві та найдовше опиралося християніза-
ції296. 

Є підстави твердити, що прп. Кукша та його
учень були вбиті близько 11 лютого 1110 р.297 У
писаннях про Печерський монастир називають
і іншу дату – 1215 р., але вона, найвірогідніше,
є помилковою. Прп. Кукші на час його пристав-
лення було близько 30–35 років298.

ІСААКІЙ ЗАТВІРНИК 

Прп. Ісаакій, родом торопчанин, до по-
стригу був купцем і мав ім’я Черн. Постриже-
ний прп. Антонієм, він роздав усе майно своє
бідним. “Сей же Ісаакій вдав себе у житіє
кріпке і одягся у власяницю, і повелів купити
собі козла та здерти з нього шкіру, і одягнув
поверх власяниці, і засохла навколо нього
шкіра сира. І затворився в одній з вулиць пе-
чери, в келії малій – близько чотирьох ліктів.
І тут молився Богу зі сльозами. Їжа ж його
була – проскура єдина, і то через день, і води
в міру пив. Приносив же [їх] йому Великий
Антоній і подавав йому через віконце, [таке],
щоб лише рука помістилася, і так він брав
харч. І так жив сім літ, на світло не виходячи,
ні на ребрах лежачи, але, сидячи, трохи
куняв”299. Таким чином, вселившись до Анто-
нієвих печер не раніше 1061 р. (переселення
прп. Антонія до нової печери), святий прожив
тут сім років – до 1068. Цього року печерник
був спокушений дияволом, і тяжко захво-
рівши, був без пам’яті вийнятий із затвору і
лежав непритомний. Йому служив прп. Анто-
ній. Після того, як прп. Антоній був змушений
тікати до Чернігова, непритомного прп. Ісаа-
кія взяв до себе прп. Феодосій, котрий сам
служив йому, доки той був паралізований –
більше двох років. Прп. Ісаакій почав уздо -
ровлюватися на третій – тобто близь ко 1070–
1071 р. Наступ ні 3–4 роки, мабуть, продовжу-
валося одужання, оскільки майбутні діяння
прп. Ісаакія відносяться вже до ігуменства
св. Стефана (1074–1078). “Ісаакій же знову
сприйняв життя жорстке… каже: “Ось вже
спокусив був мене диявол, коли сидів на од-
ному місці. Звідсіль вже не затворятимуся в
печеру, але маю тебе перемогти Благодаттю
Божою, ходячи по монастирю”. І знову зодяг-
нувся у власяницю, а на власяницю – свиту

Свмч. Кукша.
Гравюри до Патерика Печерського 1661 р. Гравер Ілля



тісну, і почав юродствувати”300. Проте як юро-
дивий, прислужуючи на кухні, святий скоро
став вшановуватися братією. “Він же, не ба-
жаючи слави людської, почав юродствувати і
капості почав [чинити] – коли ігумену, коли –
братії, коли ж – мирським людям. Деякі [за те]
й ран йому завдавали. І почав по миру ходити,
так само юродствуючи. І знову вселився до пе-
чери, в якій раніше був, – Антоній бо вже при-
ставився”. Нове вселення святого до печери
відбулося вже за ігуменства наступного на-
стоятеля – прп. Никона Великого († 1088).
Помер св. Ісаакій за ігуменства Іоанна, тобто
вже після прп. Никона. Монастирська тради-
ція відносить його смерть до 1090 р. 

Мощі прп. Ісаакія, які знаходяться зараз у
Ближніх печерах, згідно із сучасними дослід-
женнями антропологів належать іншому свя-
тому, який приставився у віці 18–20 роківI і
жив, вірогідно, після свого тезки в XI ст. За
яких обставин зникли з печер мощі першого
прп. Ісаакія – невідомо301. 

ЛАВРЕНТІЙ ЗАТВІРНИК

Прп. Лаврентій був пострижеником Печер-
ського монастиря, але коли в обителі нега-
тивно поставилися до його бажання затво -
ритися, він пішов до Димитріївського
монастиря, де невдовзі “заради кріпкого житія
дарував йому Господь благодать зцілення”302.
Час життя святого визначається непросто. На-
вряд чи це той єпископ Лаврентій, який
пом’янутий у посланні свт. Симона, оскільки
той жив у другій половині XII ст. (згаданий
під 1182 р. в Іпатіївському літописі). Проте є
всі підстави твердити, що оповідь про
прп. Лаврен тія містилася ще в авторській ре-
дакції “Повісті ми нулих літ”, а отже, він жив
у кінці XI – на початку XII ст. Вказівка на за-
творення святого в Iзяславовому монастирі,
на думку О. Шахматова, веде нас до кінця
XI ст.303 Згідно з друкованим Патериком
1661 р. св. Лав рентій помер у Києві. Йому на
час приставлення було 40–50 років304.

Одного разу до цього подвижника привели
“біснуватого чоловіка з Києва, [біса з] якого за-
твірник не міг вигнати, адже був біс лютий
вельми, [так], аж дерево, яке тяжко нести де-
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сяти мужам, він один, взявши, закинув. Пере-
бував той [чоловік] довгий час незціленим. I по-
велів затвірник вести його до Печерського мо-
настиря. Тоді біснуватий почав кричати: “До
кого посилаєш мене?! Я бо не смію наближа-
тися до печери заради святих, покладених в ній.
У монастирі ж тридцяти лише боюся, з іншими
ж борюся”. Вели його, тягнучи. Оскільки
[знали, що] ніколи не був у Печерському монас-
тирі і нікого не знав у ньому, запитали його:
“Котрих боїш ся?” Біснуватий же назвав усіх по
імені: “Ці 30, – каже, – словом єдиним виженуть
мене”. Було бо тоді усіх чорнориз ців у печері
100 і 80. I кажуть біснуватому: “Ми хочемо в пе-
чері зачинити тебе!” Біснуватий же каже: “Яка
користь мені з мертвими боротися? Ці бо нині
більшу силу мають за своїх чорноризців моли-
тися до Бога і за тих, хто приходить до них. Але
коли хочете борню мою бачити – ведіть мене до
монастиря”. I почав говорити жидівською
[мовою], і потім латинською, також – грецькою
і всіма мовами, яких ніколи не чув, [так], аж
боялися зміни мов та різних голосів навіть ті,
котрі вели його для зцілення. I перш ніж зайшов
до монастиря, зцілився і добре почав розуміти. 

Прийшов ігумен з усією братією, і не знав
ігумена зцілений, ані жодного з тих 30, яких на-
звав тоді, біснуючись. Запитали ж його ті, хто
[його] привів: “Хто тебе зцілив?” Цей же, див-
лячись на ікону Богородичну чудотворну, каже:
“З нею зу стріли нас, – [і] по імені [назвав] 30
святих отців, – і так зцілився”. Імена ж усіх
знав, самих же нікого з тих стáрців не знав. I
так всі разом славу воздали Богові та Пречистій
Його Матері й блаженним угодникам Його”305.

МАРКО ПЕЧЕРНИК 

Святий оселився у печерах і “чимало ходів
у печері своїми руками викопав, на своїх пле-
чах землю виносячи, і дні та ночі трудився на
справу Божу. Викопав же і багато місць для по-
ховання братії, і нічого за це не брав, але коли
хто сам що давав йому – жебракам роздавав”306.
За своє подвижницьке життя преподобний мав
від Бога великий талан чудотворіння.

Вірогідно, прп. Марко брав участь у пере-
несенні мощей прп. Феодосія Печерського до
Великої Церкви.

Прп. Мар ко помер у віці 35–40 років, віро-
гідно, в кінці XI ст. й похований у викопаній
ним самим локулі в “пантеоні” Ближніх пе чер.

Зберігся хрест-релікварій, що, за переказом,
належав прп. Марку307. 

МАТФЕЙ ПРОЗОРЛИВИЙ 

Цей старець жив у монастирі за ігуменів
прп. Феодосія, прп. Стефана та прп. Никона, і
приставився за останнього, згідно з не зовсім
зрозумілого походження монастирською тра-
дицією, близь ко 1085 р.

У Патерику описано декілька чудесних про-
ведінь святого, пов’язаних із необхідністю стро-
гого дотримання монастирського устрою308. 

МЕРКУРІЙ, ЄПИСКОП СМОЛЕНСЬКИЙ 

Цей святитель, за монастирськими перека-
зами, загинув 1239 р. і був пізніше перенесе-
ний до Лаври, місця його постригу. Єпископ
Смоленський з таким іменем невідомий. 

За іншою версією свт. Меркурій жив на
зламі XII–XIII ст. і був наступником смолен-
ського ієрар ха Симона309. 
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МОЙСЕЙ УГРИН 

Юний дружинник-угорець, улюбленець
мученика Бориса. Після того, як свв. Борис і
його брат були вбиті, служив одноутробній
сестрі Ярослава Мудрого Предславі. 1018 р.
він був захоплений у полон поляками разом із
своєю повелителькою, яку польський король
Боле слав збезчестив. Юнак же, як раб, був
приведений до Польщі, і там куплений моло-
дою вродливою полькою, яка стала схиляти
його до перелюбу. Та прп. Мойсей не лише
відмовився, але й зумів отримати від якогось
ченця постриг. Тоді жінка скалічила його і ви-
гнала. 

Близько 1025–1031 рр. (за різними версіями)
прп. Мой  сей повернувся до Києва. Існує також
версія, що він був звільнений у зв’язку зі шлю-
бом се стри великого князя Ярослава з по-
льським королем Казимиром (1041), коли Ка-
зимир “дав за віно людей 8 сот, яких був
полонив Болеслав”.

Яку б дату повернення прп. Мойсея ми не
вказували, це сталося до дійсного заснування
Печерського монастиря. Згідно зі студіями ан-
тропологів, прп. Мойсей Угрин помер у віці
35–40 років. Таким чином, навіть якщо він
1015 р. був ще, на наш сучасний погляд, підліт-
ком (тобто народився приблизно 1000 р.), то
мав померти близько 1035–1040 р. Отже,
можна зробити висновок, що прп. Мойсей не
був насельником печери за прп. Антонія, а, ві-
рогідно, підвизався у Варязькій печері, яка
здавна існувала на горі Дальніх печер, ще до за-
снування печерки митрополита Іларіона. В
Житії сказано, що він мешкав у печері десять
років. З таким висновком синхронізується й ус-
талена в монастирській традиції дата смерті
святого – 1043 р.310

НЕСТОР ЛІТОПИСЕЦЬ 

Творіння прп. Нестора є основою з основ
української літератури, та про нього самого, як
особистість, ми знаємо надзвичайно мало. Жи -
тіє його вперше з’являється у виданні Патерика
1661 р. і є бідною на інформацію компіляцією
XVII ст. По суті, ми зараз можемо сказати про
славетного літописця лише те, що він був по-
стрижений у Печерському монастирі за ігумен-
ства прп. Стефана (бл. 1074–1078). Втім, це не
виключає його приходу до обителі ще за життя

прп. Феодосія. Про подальшу долю святого ві-
домо небагато – насамперед із його власних тво-
рів. Проте зрозуміло, що він був одним із найав-
торитетніших печерських старців свого часу. 

В “Иконописном подлиннике” зовніш ність
прп. Нестора описана дуже умовно: “Сивий,
борода на зразок [Іоанна] Богослова – не роз-
двоїлась. На плечах – клобук, у правій руці –
перо, а в лівій – книга і чотки...”311 Сучасні ан-
тропологічні дослідження дали нам можли-
вість побачити, як він виглядав за життя. 

На сьогодні відомі три твори прп. Нестора:
Житіє прп. Феодосія, “Читання” про свв. Бо-
риса і Гліба, а та кож славнозвісна “Повість
минулих літ”, яка, що правда, дійшла до на-
шого часу в суттєво переробленому вигляді.
1091 р. святий керував відкриттям мо щей
прп. Феодосія Печерського, і написана ним
оповідь про цю подію увійшла до “Повісті ми-
нулих літ”. 

Помер святий літописець, як вважають до-
слідники його творів, у 1113–1115 рр. у віці 60–
65 років312.

Прп. Нестор Літописець. 
Гравюра до Патерика Печерського 1661 р. Гравер Ілля
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НИКОЛА СВЯТОША 

Прп. Никола Святоша, син чернігівського
кня зя Давида Святославича, і правнук Ярос-
лава Мудрого, луцький удільний князь, по-
стригся в Лаврі 17 лютого 6614 (1106) р. Час
народження святого невідомий. Перша згадка
про нього в літописі відноситься до 1099 р. До
постригу він був жонатий на жінці, що, віро-
гідно, звалася Ганною, і була донькою вели-
кого князя Святополка Ізяславича. Від неї він
мав доньку, імені якої в джерелах немає, яка
стала першою дружиною Всеволода Мстисла-
вича. 

Життя св. Николи припало на один із най-
жорстокіших і найкривавіших періодів у серед-
ньовічній історії України. Причому він, бувши
народ жений у князівській родині, з отроцтва
доволі дізнався про весь бруд і підступи князів-
ських міжусобиць. Було б не обачно пов’язу-
вати це з його постригом, але й певний вплив
подібного оточення на раниму й чуйну душу та
бажання звільнитися від того, не могли не бути
одними з передумов його вчинку. 

Чернець Никола швидко завоював у монас-
тирі й за його межами авторитет не тільки зре-
ченням успадкованої ним “слави”, але й над -
звичайною святістю життя. “Про його
добродійне життя та пос лух знають всі тутешні
чорноризці, – пише свт. Симон. – Перебував бо
при поварні 3 літа, працюючи на братію, і
своїми руками дерево колов для варіння каші.
Багато разів із берега на своїх плечах носив
дрова. І ледве відвернули його брати Ізяслав та
Володимир від такого діла. Цей же істинний
послушник вимолив, аби ще один рік при по-
варні попрацювати на братію. І таким [був] цей
досвідченим і довершеним у всьому. І по цьому
приставили його до воріт монастирських, і тут
пробув 3 роки, не відходячи нікуди, крім церк -
ви. І з тих пір велено було йому служити при
трапезі. І лише ігуменовою волею та всієї братії
змушений був келію собі набути, що ним збу-
дована, [й] донині зветься Святошиною, [як] і
город, який своїми руками насадив”313. Взагалі,
в Печерському монастирі, як видно, була ціла
низка місцевих топонімів, пов’язаних зі св. Ни-
колою. Так, в оповіді про видіння св. Нифонта
згадане Святошине місце у Великій Церкві Пе-
черського монастиря314.

“Оповідають же про нього і таке: за всі літа
чернецтва його ніколи ніхто не бачив без ро-
боти, але завжди мав [святий] рукоділля в руках
своїх, і одягом, заробленим цим рукоділлям,
вдовольнявся. В устах же постійно мав мо-
литву Ісусову непрестанну: “Господи Ісусе
Христе, сину Божий, помилуй мене!” Не брав
у рот нічого стороннього, але лише монастир-
ською їжею харчувався”315. Житіє святого збе-
регло прекрасний діалог його зі своїм колиш-
нім лікарем сиріянином Петром, якого він
потім таки схилив самого прийняти правос-
лав’я та постригтися. Святий у розмові з ним
гаряче обстоював вищість свого вибору поряд
із князівством. 

Патерик свідчить, що прп. Никола, “хоча й
багато мав, але те все на потребу подорожнім
та жебракам подавав, і на влаштування церкви.
Є [в монастирі] книги його чисельні й до сьо-
годні”316. Серед книг, які залишив монастирю
прп. Никола Святоша була, очевидно, і епісто-
лія папи Льва I до Флавіана, патріарха Констан-
тинопольського про єресь Євтихія317, перекла-
дена з грецької на його замовлення. До наших
днів дійшов і один твір, який, з певною вірогід-
ністю, належить самому прп. Николі. Ця па -
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м’ятка відома в літературі під назвою “По-
вчання святого Панкратія про хрещення обіду
і пиття”, і більшістю дослідників вважається
записом повчання прп. Николи (хрестильне чи
схимницьке ім’я якого визнається за “Панкра-
тій”), здійснене архімандритом Києво-Печер-
ським Феодосієм Греком318. 

Завдяки своєму святому життю та родинним
зв’язкам із усіма давньоруськими можновлад-
цями, прп. Никола, можливо, попри своє ба-
жання, продовжував грати певну роль у полі-
тичному житті Київської Русі. У Київському
літописному зведенні 1200 р. під 1142 р. знахо-
димо повідомлення, що св. Никола був посла-
ний великим князем Всеволодом на переговори
до Ігоря Ольговича та інших князів. Цілком
можливо, що цей випадок непоодинокий, ос-
кільки родич-чернець, та ще відомий своєю свя-
тістю, був для князів добрим пар ламентером. 

Приставлення св. Николи звичайно відно-
сять до 1142 чи 1143 р. Це – результат простого
обчислення інформації Житія. Оскільки він
прожив у монастирі 36 років, то 1106 + 36 =
1142. Було йому на цей час близько 70 років. На
похорони святого “мало не все місто зібра-
лося”319.

Родичі прп. Николи високо цінували його
реліквії. Довідавшись про його смерть, “брат
його прислав з проханням до ігумена, гово-
рячи: “Прошу собі на благословення хреста з
його парамана, і підголівник, і кладки його, на
яких поклони бив”. Ігумен же дав йому, ка-
жучи: “По вірі твоїй [та] буде тобі”. Цей же, от-
римавши [бажане], шанував [його], і дав ігу-
мену 3 гривни золота, аби не дарма взяти
знамення братове”320. Тут не зовсім зрозуміле
слово “кладки” (в оригіналі: “кладкы”). У слов-
нику І. Срезнєвського такого слова немає.
Близьке до нього слово “клада” перекладається
як “колода”; “колода – гроб, видовбаний у ко-
лоді”; “колодка”, і, навіть, “багаття для спа-
лення покійника”321. Можливо, це якась де-
рев’яна підкладка на ґрунтовій підлозі, на якій
клались поклони.

Ще одне надзвичайно цікаве посмертне
чудо прп. Николи і прп. Феодосія Печер-
ського – уздоровлення Николиного брата Ізяс-
лава – описане в Житії першого: “Цей же Ізяс-
лав одного разу розхворівся, і всі вже бачили
його при смерті, і не чаяли [його одужання], і
сиділи при ньому жона його й діти, і всі бояри.
Він же, трохи припіднявшись, попросив води

із Печерського колодязя, і далі онімів. По-
славши ж, взяли води. Дав же ігумен і влася-
ницю Святошину, брата його, обтерши нею
гроб св. Феодосія, аби одягли його в неї. Перш
ніж увійшов той, хто ніс, промовив князь:
“Вийдіть швидко перед град назустріч препо-
добним Феодосію і Николі!” Зайшов посланий
із водою та власяницею, і закричав князь: “Ни-
кола! Никола Святоша!” І дали йому пити, і
одягли його у власяницю, і негайно виздоровів.
І всі прославили Бога та угодників його. Ту ж
власяницю [князь] одягав на себе, коли хворів,
і так уздоровлювався. Сам же до брата їхати
хотів, але був утриманий тодішніми єписко-
пами”322. Оскільки, як вже говорилося, тут
йдеться про Ізяслава Давидовича, чернігів-
ського князя, то під “єпископами”, які не пус-
тили його на прощу до могили брата, можна
розуміти єпископа Чернігівського Онуфрія,
прихильника Клима Смолятича і ворога Печер-
ської обителі, а також самого Клима. Та все ж,
Ізяслав “цю власяницю одягав у кожній битві й
неураженим лишався. Зогрішив же він колись,
і не смів вдягти її на себе, і так убитий був у
бою. І заповів, аби в ній похованим бути”323.
Ізяслав Давидович справді загинув 1161 р. в
бою.

До добродійств прп. Николи монастирська
традиція відносить і побудову легендарної на-
дбрамної церкви обителі – Святих Врат (Троїць-
кої церк ви). Щоправда, давньоруські джерела
про це нічого не говорять. Проте про фунду-
вання храму святих свідчить одна з найбільш
визначних історичних робіт XVII ст. “Тератур-
гіма”324, автор якої Афанасій Кальнофойський,
вірогідно, користувався якимись давніми монас-
тирськими переказами. За його ж повідомлен-
ням прп. Николою був заснований у межах Пе-
черського спеціальний больничний монастир
для хворих і старих ченців, з ігуменом, що про-
існував до початку XX ст. Виходячи з дати по-
стригу прп. Николи, будівництво Троїцької церк -
ви також датують 1106–1108 рр., хоча, звичайно
таке датування є досить умовним325. 

НИКОН ВЕЛИКИЙ 

Особистість цієї унікальної людини – по-
движника, книжника, письменника, історика,
фактич но третього засновника Києво-Печер-
ської лаври – є однією з найтаємничіших поста-
тей в історії Печерського монастиря. Невідомо,
ні звідки він прийшов до обителі, ні де підви-
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зався до цього, ні де набув освіти. Щоправда,
аналізуючи обставини близьких зв’язків
прп. Никона Великого з Тмутараканню І. Ма-
лишевський припустив, що святий міг похо-
дити з цього міста326. М. Присьолков висунув
гіпотезу, що Никон Великий насправді є мит-
рополитом Іларіоном, котрий по скиненні з
митрополії прийняв велику схиму. Згідно зі
студіями цього дослідника, постриг святого
мав відбутися 7 листопада 1053 р., отже
прп. Никон на прізвисько “Великий” мав за-
мешкати у печерці близько того часу327. Зараз
ця теорія вважається більшістю дослідників
більш-менш вірогідною. Проте є тут одне на-
дзвичайно серйозне застереження. Виходячи з
його віку, на час приставлення, 1051 р. йому б
мало бути трохи більше двадцяти років, що є,
звичайно, віком для митрополита вельми мало-
вірогідним328. 

Найвірогідніше, Никон є автором київського
літописання за період 1055–1073 рр., а також
ряду вставок у попередній текст329. 

Прп. Никон відігравав визначну роль в істо-
рії первісної печерської общини. Так, він був

пресвітером обителі (прп. Антоній не мав сану
ієрейства), постригав новоприбулих, можливо,
був також учителем прп. Феодосія Печер-
ського. 1061 р. прп. Никон лишив Печерський
монастир і оселився у Тмутаракані, де заснував
нову обитель. 1066 р. він повернувся в Печер-
ський монастир, де одразу зайняв почесне й ва-
гоме місце серед братії. Зокрема прп. Феодосій
доручив йому повчати братію “з книг чи-
таючи”, а також керувати у свою відсутність
монастирем. Однак в 1073 р., в час конфлік ту
прп. Феодосія з князем Святославом прп. Ни -
кон знову пішов до Тмутаракані, звідки повер-
нувся лише по смерті прп. Феодосія. У 1077 р.
його обрали на ігуменство, на якому він пере-
бував до самого свого приставлення. У цей час
було здійснено опоряджувальні і малярські ро-
боти у Великій Церкві Печерській. († 1088 р. у
віці 55–60 років)330.

НИКОН СУХИЙ 

Прп. Никон був серед братії, яка потрапила
в полон під час нападу на монастир хана Бо-
няка (докладніше про це див. інформацію про
прп. Євстратія на с. 172). Проте на відміну від
останнього, прп. Никон не був проданий, а так
і лишився в половецькому полоні, вірогідно,
тому що походив зі знатної й заможної київ-
ської сім’ї, і половчанин, якому він дістався,
мав усі підстави надіятися на багатий викуп.
Проте святий категорично відмовився бути ви-
купленим, говорячи, що звільнення від рабства
подасть йому Бог, коли буде на те Його воля.
Розлючений неможливістю нажитися, хазяїн
почав мучити святого. Але той стояв на своєму.
У тяжких тортурах прп. Никон прожив три
роки. “І дякував Богові за все те, й молився без-
перестанку. Це ж усе творили йому окаянні по-
ловці, аби дав за себе великий викуп. Він же го-
ворив до них: “Христос вибавить мене без
викупу з рук ваших. Вже бо звістку [про те] от-
римав. Явився бо мені брат мій, якого продали
жидам на розп’яття. І ті бо засудяться з тим, хто
говорив: “Візьми, візьми, розіпни його, кров
його на нас і на чадах наших”. Ви ж, окаянні, з
Юдою мучені будете ввік, як запроданці нечес-
тиві й беззаконники. Так бо каже мені святий
ГерасимI: “Третього дня маєш у монастирі
бути, заради молитов святих Антонія і Феодо-

Прп. Никон Великий. 
Гравюра до Патерика Печерського 1661 р. Гравер Ілля
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сія і святих чорноризців, які з ними.” Полов-
чин, почувши [те], подумав: тікати хоче, і під-
різав йому гомілки, аби не втік. І стерегли його
пильно. 

Третього ж дня, [коли] всі сиділи навколо
нього у всеозброєнні, о 6їй годині раптом неви-
димим став, і почули голос, який говорив:
“Хваліте Господа з Небес!” І так до церкви Пе-
черської Пресвятої Богородиці перенесений
був невидимо в той час, коли почали [Причас-
ний – ? – І.Ж.] канон співати. Вся ж братія
зійшлася до нього, і запитала його, як сюди
прийшов. Він же спершу хотів притаїти прес-
лавне те чудо. Побачивши ж на ньому кайдани
тяжкі і рани невигоєні, і [що] все тіло зогнило
ранами, і самого окованого, і ще кров капала
від підрізання гомілок – не повірили [його по-
ясненням]. По тому ж розповів їм правду, і не
давав зняти кайдани з рук та ніг. Ігумен
[Іоанн – ? – І.Ж.] же каже: “Брате! Якби хотів
Господь в біді тебе мати – не вибавив би тебе
звідти. Нині ж покорися волі нашій”. Зняли з
нього [кайдани] і викували [з них дещо] для
Вівтаря”331. 

Вказані події відбувалися через три роки
після полонення святого, а, отже, 1099 р. При-
ставився він, за деякими писаннями з історії
Печерського монастиря близько 1101 р. у віці
60–65 років, і на його мощах до сьогодні видні
сліди тортур, яким піддавали його половці332.

“По багатьох днях прийшов той половчанин,
який тримав [у полоні] блаженного цього, до
Києва, заради миру, і зайшов до монастиря Пе-
черського. Побачив же старця, описав ігумену
та братії все про нього. І до того ж, не повер-
нувся назад, а хрестився із родичами своїми і
став монахом. І тут життя своє закінчивши у
покаянні, слугуючи полоненому своєму, покла-
дений у своєму [печерному – ? – І.Ж.] при-
творі”333.

НИФОНТ, ЄПИСКОП НОВГОРОДСЬКИЙ

Народився у Києві, його хрестильне ім’я
було Никита. Ряд документів свідчать про від-
відання свт. Нифонтом Царгорода. Не виклю-
чено також, що святий міг отримати там ос-
віту. Постригся в Печерському монастирі за
ігумена Тимофія (1124–1132). 1130 р. Ни-
фонта було висвячено на Новгородського
єпископа. Він прийшов на єпархію заслуже-
ною та відомою в Церкві людиною, і невдовзі
зарекомендував себе вельми достойним архі -
єреєм, палким і безкомпромісним захисником
церковних канонів. За новгородським літопи-
санням ним збудовано у Новгороді 10 церков,
а також храм Климента у Ладозі. Свт. Нифонт
ще з 30-х рр. користувався надзвичайною по-
вагою також за межами своєї єпархії, що до-
зволяло йому виконувати роль посередника у
міжкнязівських незгодах. Так пам’яткою його,
втім, невдалої спроби замирити князя Юрія
Долгорукого з новгородцями 1149 р. є збере-
жений до сьогодні антимінс церкви Святого
Георгія в Юр’єві-Польському, освячений свя-
тителем. 

Спроба князя Ізяслава 1148 р. в умовах
загост рення церковно-політичної ситуації на -
в’яза ти Русі за митрополита свого духівника
схимника Клима Смолятича і небажання його
отримувати висвяту від Константинополь-
ського патріарха, призвела до конфлікту, в
якому свт. Нифонт став на чолі антиклимів-
ської групи єпископів. Це закінчилося для
нього напівув’язненням. 1149 р. під час пере-
бування в Києві, святитель був інтернований і

Прп. Никон Сухий. 
Гравюра до Патерика Печерського 1661 р. Гравер Ілля
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рік жив у Печерському монастирі, який, найві-
рогідніше, також виступав проти Клима. До
Новгорода він повернувся лише 1150 р. Відоме
патріарше послання на підтримку боротьби
святителя з неканонічним митрополитом. Не
виключено, що патріарх, аби захистити новго-
родського єпископа від Клима, надав йому
титул архієпископа. 

Невдовзі по своєму звільненні святитель з
іншими єпископами обрав власного претен-
дента на митрополію киянина, майбутнього
митрополита Київського і всієї Русі свт. Кон-
стантина I, і добився його висвячення в Кон-
стантинополі. 

1156 р. свт. Нифонт знову вирушив до Киє -
ва – назустріч нововисвяченому митрополиту,
але під час перебування в Печерському монас-
тирі розхворівся. За Патериком, він, поми-
раючи, оповів бачене ним видіння прп. Феодо-
сія, який пророкував йому приставлення та
долучення до інших святих Печерських. Свя-
титель хворів 13 днів і помер у віці близько 50 ро -
ків, найвірогідніше, 21 квітня (хоча існують й
інші версії)334.

ОНИСИФОР СПОВІДНИК 

Цей святий жив у першій половині XII ст.,
був священиком і виконував послух сповідника
братії. “I прозорливості дару сподобився від
Бога, аби бачити у кожній людині гріх. Багато
діянь його оповідають…”335 Та, на жаль,
свт. Симон розповідає тільки одну подію з його
життя, пов’язану з тим, що один з-поміж духов-
них дітей Онисифора зумів обманути його й
жити неналежно. “Одного ж дня, здоровим
бувши, раптово помер. I не міг жоден до тіла
його наблизитися через сморід, який ішов від
нього. Охопив же всіх страх, і ледве його ви-
несли [із келії], і не могли відспівати через смо-
рід. Поклали його окремо і, ставши віддалік,
спів звичайний здійснили. Деякі ж, затиснувши
ніздрі свої [та] внісши його до печери, поклали
[там]. I настільки засмердівся, що і безсловесні
тікали від тієї печери. Часто ж і крик чувся
[звідти] гіркий, ніби хтось мучив того”336. Не-
вдовзі Онисифор та тогочасний ігумен Пимен
(1132–1141) кілька разів бачили у видінні
прп. Антонія, котрий виголосив свій завіт про
спасіння кожного ченця, похованого в монас-
тирі. Сморід перетворився на пахощі й похова-
ний отримав спасіння. 

Прп. Онисифор Сповідник, за деякими пи-
саннями з історії монастиря, помер 1148 р. у
віці близько 45–50 років337.

ПИМЕН ХВОРИЙ 
(БАГАТОХВОРОБЛИВИЙ, МНОГОБОЛЯЩИЙ)

Прп. Пимен, якого в різних списках святих
називають Хворим, Багатохворобливим, Мно-
гоболящим або Постником, займає в історії
Печерської лаври, та, власне, і східнослов’ян-
ського монашества доволі специфічне місце,
як людина особливого підвизу. Все життя свя-
тий був паралізований. “I заради тієї недуги
чистим був від усілякої скверни, і від утроби
материнської не спі знав гріха”.

Батьки, надіючись на зцілення свого сина в
Печерському монастирі, привезли його до оби-
телі, і жили тут разом із ним. Проте юнак не
хотів зцілення, оскільки тоді рідні забрали б
його з монастиря. Так продовжувалося певний
час. Батьки не дозволяли сину постригтися, а
він молився Богу, аби не бути зціленим. І ось
однієї ночі до нього прийшли якісь люди –
“ніби скопці світлі із свічами”, які здійснили
над ним постриг, і назвали його Пименом.
Перед тим як піти, вони запалили свічку, ска-
завши, що вона горітиме 40 днів. 

Братія в сусідніх келіях чула спів, і поду-
мавши, що хворий помирає й ігумен постригає
його перед смертю, прийшли до келії. А прий-
шовши, побачили, що його батьки та їхні слуги
сплять. І увійшовши до святого, “всі виповни-
лися пахощами, і побачили його веселим та ра-
дісним, і одягненим в одяг монашеський”. На
їхні здивовані запитання хворий розповів, як усе
сталося. Він був упевнений, що його постригала
братія монастиря. Тоді ченці пішли до Великої
Церкви Печерської (що виявилася замкненою на
замок) і побачили там його обстрижене волосся
в обрусі на гробі прп. Феодосія. Розпитавши ж
про подробиці подій, ігумен впевнився, що все
було зроблено, як належить, і ця подія була за-
рахована прп. Пимену, як уставний постриг338.

Преподобний Пимен пролежав у тяжкій не-
дузі близько 20 років. Він був наділений даром
зцілювати інших, але свою хворобу вважав
чернечим підвизом “…тут тобі скорбота, – го-
ворив він одному зціленому ним, – і туга, й не-
дуга мала, а там – радість і веселість, де нема
хвороби, ні печалей, ні зітхання, але Життя
Вічне. Заради того, брате, це терплю. Бог же,



який тебе мною зцілив від недуги твоєї, може
й мене підняти з постелі цієї й неміч мою зці-
лити. Але не хочу, [бо]: “той, хто витерпить до
кінця, – каже Господь, – той спасеться”I. I
краще мені було б у жит  ті цьому цілком зо -
гнити, аби там плоть моя була нетлінна. Смер-
дючий запах [тут] – там же пахощі невимовні.
Добре бо, брате, стояння в церкві світлій і чис-
тій – пресвятому місці, – з янгольськими си-
лами невидимо пресвяту пісню возсилати
вельми благоугодно і благоприємно. Церкву
бо Небом Земним називають: ті, хто стоять у
ній, – відчувають [так], ніби стоять на Небе-
сах. Чи ця, брате, темна і смердюча храмина
не перше від Суду Суд, і перше безкінечної
муки мука?”339. 

У день смерті, згідно з отриманим при по-
стризі пророцтвом, прп. Пимен одужав. Він
встав “і обійшов усі келії, і всім кланявся до
землі, пробачення просячи, оповідаючи [про]
відхід свій од життя цього. Говорив [хворим]
братіям: “Друзі і брати мої, вставши, проведіть
мене”. [I] негайно, за словом його, відступила
від них хвороба, і, уздоровившись, пішли з
ним. Сам же, увійшовши до церк ви, причас-
тився Животворних Христових Таїн і, взявши
ложе [своє], поніс до печери, в якій [через хво-
робу] ніколи не бував, і ніколи не бачив її від
народження свого. I зайшовши, поклонився
св. Ан тонію, і місце показав, де хотів бути по-
кладений”340. Здійснивши ще декілька про-
роцтв, святий “каже до братії: “Ось прийшли
ті, хто мене постриг, взяти мене бажаючи”. I це
сказавши, ліг і помер у Господі. Його ж з вели-
кою честю в печері поклали”341. 

У патериковому тексті, а саме – посланні
свт. Симона – знаходимо ще одну згадку про
святого на ім’я Пимен. У Патерику неоднора-
зово згаданий архімандрит Києво-Печерський
XII ст. Пимен Постник, найвірогідніше, похо-
ваний у лаврських печерах, де нині налічу-
ється троє преподобних на ім’я Пимен. Про
одного з них, упокоєного в Дальніх печерах,
ми знаємо лише те, що він вживав їжу один
раз на тиждень і непрестанно виконував мо-
настирський послух. Ми не маємо ніяких
даних про зв’язок цієї особи з описаних у Па-
терику. До того ж, більшість похованих у
Дальніх печерах святих, найвірогідніше, жили
в помонгольський час. Отже, на двох похова-

них у Ближніх печерах святих припадає три
особи з іменем Пимен, описаних у Патерику,
з яких один – ігумен Пимен Постник. Склад-
ніше з першими двома. Постає запитання, чи
справді Житія двох святих Пименів там зна-
ходяться? Paterіkon342 і слов’янський Патерик
редакції 1661 р.343 не дають на це запитання
однозначної відповіді, не відкидаючи тотож-
ність двох Пименів, але й не наголошуючи на
ній. В усякому разі, там обидві оповіді не з’єд-
нані в одну. На думку О.О. Шахматова, сюжети
свт. Симона і Полікарпа стосуються однієї лю-
дини: “Зіставте передбачення майбутньої
смерті Пименом Постником і Пименом Бага -
то страждальним; обидва після цього пророцт -
вують і зцілюють недужих; той і інший вхо-
дить у церкву перед самою своєю смертю”344.
На думку того ж дослідника, дні пам’яті (які
він вважає датами смерті) прп. Пимена (7 серп -
ня) і прп. Прохора (10 лютого) були ще в дав-
нину переплутані345 – так стають зрозумілими
й деякі аспекти висвітлення в печерських дже-
релах біографії прп. Прохора Лободника та
первісний зміст геть попсованої Мономахо-
вими прибічниками статті 1110 р.346 Але на-
справді, як доведено сучасними досліджен-
нями, навіть найдавніші з відомих днів
пам’яті печерських святих навряд чи є днями
їхньої смерті. Тому теорія О. Шахматова не
потребує такого складного пояснення і є, на
нашу думку, цілком слушною. 

Таким чином, можемо до вищеописаного
про прп. Пимена додати ще деяку інформацію
щодо його приставлення, зокрема те, що він
помер в один день із прп. Кукшею та його
учнем: “З ними і Пимен, блаженний постник, в
один день помер, прорікши своє відходження
до Господа за два роки. I ін шого багато прорік,
недужих зцілив. I посеред церкви велегласно
промовив: “Брат наш Кукша перед світанком
убитий був”. I те сказавши, приставився в один
день з тими святими”347.

Помер прп. Пимен у віці близько 50 років348.

ПИМЕН ПОСТНИК

Звичайно атрибутується, як святий, згада-
ний у Патерику, у посланні свт. Симона. Проте,
найвірогідніше, згаданий там прп. Пимен є
описаним також у посланні Полікарпа прп. Пи-
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меном Хворим (див. попередній розділ – с. 183).
Можливо, цей Пимен Постник є архімандри-
том Києво-Печерським, який управляв оби-
теллю протягом 1132–1141 рр.349

ПОЛІКАРП, 
АРХІМАНДРИТ ПЕЧЕРСЬКИЙ 

У матеріалах з історії Лаври цей святий, упо-
коєний в печерах атрибутується двом особам:

1. Архімандриту Києво-Печерському Полі -
кар пу I († 1182). В молоді роки був наближеним
до князя Святослава Ольговича. Майбутній ігу-
мен, тодi ще молодий “попин” вів господарчі
записи, брав участь у дипломатичних місіях.
Був разом із Святославом у Новгородi, де той
тоді князював. Пізніше супроводжував свого
сюзерена в різних землях. 1146 р. він разом із
братом Святослава Iгорем, майбутнім святим,
перебував у Києвi, і пізніше описав усі подiї,
пов’язані з коротким його князюванням.
Близько 1156–1163 рр. Полікарп постригся у
Києво-Печерському монастирi. Тут, за благо -
словенням ігумена Акіндіна він продовжив пе-
черське літописання. Близько 1164–1165 рр. об-
раний ігуменом. В 1168–1169 рр. очолив
боротьбу київського духовенства проти митро-
полита Константина II. Приблизно в цей же час
отримав від Константинопольського патріар -
 ха ставропігійну грамоту для своєї обителі, у
зв’яз ку з чим, із 1171 р. згадується у літопи-
санні з титулом “ігумена архімандрита”.
(† 24 лип ня 1182 р., в субо ту)350. 

2. Архімандриту Києво-Печерському Полі -
кар пу II часу Батиєвого нашестя, якого іноді
вважали за Полікарпа, одного з авторів Печер-
ського патерика і родичем іншого визначного
печерського письменника єпископа Володи-
миро-Суздальського Симона, котрий певний
час жив разом із ним, був ігуменом Космо-
дем’янівського монастиря в м. Суздалi, а потім
повернувся до Києва. Пізніше Полікарп хотів
стати ігуменом Димитріївського Київського
монастиря, а в 1225–1226 рр., за допомогою
княгині Верхуслави, вдови князя Ростислава
Рюриковича і її брата – князя Юрія Всеволодо-
вича добивався єпископської кафедри351. 

Останнім часом дослідники частіше схи -
лялися до того, що похований у печерах
прп. Полікарп є архімандритом XII ст. Проте
дослідження антропологів свідчать, що святий
помер у віці 35–40 років, а архімандрит Полі-
карп I прожив значно довше життя. 

ПРОХОР ЛОБОДНИК 

Цей святий прийшов до Печерського монас-
тиря із Смоленська за ігуменства прп. Іоанна і
невдовзі вельми уславився серед братії завдяки
своєму подвижницькому життю: “Цей же,
ставши чорноризцем, віддав себе в послух і
воз держання безмірне, так, що й хліб у себе ві-
дібрав. Збирав лободу і, своїми руками розти-
раючи, хліб собі робив. І цим харчувався”. За
цей звичай він був прозваний братією Лобод-
ником352. Відзначимо, що спекти хліб із самої
лише сушеної лободи не мож на. Її, як і будь-
який інший харчовий додаток, можна лише до-
дати в борошно, та й то небагато. Зовсім обій-
тися без культурних злаків можна лише,
використавши відповідні дикоростучі, або, на
крайній випадок, певні клубні та плоди (ба-
жано, з додатком борошна із злаків). Найбільш
вірогідним видається використання жолудів
(дубів навколо Лаври чимало росте і сьогодні).
Проте, можливо, святий використовував певну
борошняну суміш, до складу якої входили різ-
номанітні дикоростучі їстівні рослини. Не
можна також повністю відхилити мож ливість
того, що слово “лобода” в монастирському
сленгу того часу означало не ту рослину, яку
ми називаємо цим словом нині.
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Прп. Прохор Лободник.  
Гравюри до Патерика Печерського 1661 р. Гравер Ілля



1097 р. безкінечні внутрішні незгоди в Русі
досягли апогею. 7 листопада цього року не без
участі великого князя Святополка був осліпле-
ний князь Василько, що викликало нові вій-
ськові конфлікти. У результаті сильний недорід
того року був ускладнений нестачею в Києві
солі, оскільки через міжусобиці купці з Галича
і Перемишля не могли прибути до столиці. Коли
кияни почали голодувати, прп. Прохор став на-
вчати навколишніх жителів збирати дикорос-
тучі рослини, та й сам трудився, наділяючи го-
лодних хлібом власного приготування353. А коли
в місті стала відчуватися критична нестача солі,
“блаженний же Прохор тоді, маючи [вже] келію
свою, і зібравши безліч попелу з усіх келій,
[так], що не знав про те ніхто, роздавав це тим,
хто приходив, і всім була чиста сіль, молитвами
його. І скільки роздавав, стільки помножува-
лося. І нічого не брав [за те], але задарма всім
подавав – скільки хто хотів. І не лише монасти-
реві доволі було, але й миряни до нього прихо-
дили, досхочу беручи потрібне сім’ям своїм”.

Купці, що торгували сіллю за надзвичай но ви-
сокими цінами, негайно поскаржилися князю.
Той, пов’язаний із ними лихварськими опера-
ціями, вирішив догодити їм, та й собі “зароби -
ти” – негайно відібрав у святого його сіль. Але
сам мав нагоду впевнитися, що то – звичайний
попіл. Він зберігав його три дні, а потім наказав
викинути. Тоді святий послав людей туди, де
його висипали, і там знову виявилась сіль! “І як
це дивовижне чудо сталося – вжахнувся винува-
тець на сильства: не міг приховати [тієї] речі, ос-
кільки усі міські жителі його свідками були. І
почав досліджувати, що сталося. Тоді оповіли
князеві іншу річ, яку со творив блаженний, го-
дуючи лободою безліч народу, і в устах їхніх хліб
солодким бував; деякі ж взяли одну хлібину без
його благословення, і виявив ся [той], мов земля,
і гіркий, ніби полин в устах їхніх. Це почувши,
князь засоромився скоєного, і пішов у монастир
до ігумена Іоанна та покаявся йому. Був бо
спершу ворогував із ним...”354 О. Насонов вва-
жав, що замирення Печерського монастиря з кня-
зем сталося між 1096–1097 р. і 1107 р.355 Проте
згадка про події по осліпленні Василька вказує
на більш точну дату – з середини 6605 р. і, мож-
ливо, до середини 6606, що за сучасною хроно-
логією припадає на кінець 1097–1098 рр. Діяння
прп. Прохора справили на князя надзвичайне
враження – з недавнього гонителя він перетво-
рився на палкого адепта обителі. А прп. Прохору

він навіть обіцяв, що прийде того ховати, якщо
святий помре раніше від нього. Це, до речі, є до-
сить вагомим психологічним аргументом на під-
твердження прав дивості повідомлень Патерика.
Бо коли припус тити, що ніяких чудес не було –
що ж тоді вплинуло на Святополка – людину не
схильну ні до докорів сумління, ні до містики?

Князь виконав обіцянку, яку дав св. Прохору.
У нині існуючому тексті “Повісті минулих літ”
описаний похід на половців 6615 (1107), коли
після великої перемоги, “Святополк же прийшов
до Печерського монастиря на заутреню в [день]
Успіння Святої Богородиці, і братію цілував і з
радістю великою говорив, що вороги наші пере-
можені були за молитвами Святої Богородиці і
святого отця нашого Феодосія”356. “Завдяки”
правкам, зробленим в авторському тексті
прп. Нестора, нині взагалі незрозуміло, чому цей
переможний похід князь пов’язував саме з Пе-
черським монастирем, а тому редактору дове-
лося внести пояснення: “Такий бо звичай мав
Святополк: коли йшов на війну, чи в інше місце,
ніколи [не пішов не] поклонившись гробу Фео-
досієвому і молитву [не] взявши в ігумена ту теш -
нього. [І] тоді [тільки] йшов у дорогу свою...”357

Однак про справжню причину приходу
князя дізнаємося не лише з Патерика, а й з Гус-
тинського літопису, де є невихолощений (хоча
і скорочений) опис подій: “...і пішов на полов-
ців. І ось преподобний Прохор прислав до Свя-
тополка, оповідаючи йому про [скоре] пристав-
лення своє і кличучи його до себе, аби прийшов
і виконав обітницю свою “що покладе тіло моє
в печері”. Святополк, негайно залишивши своїх,
повернувся до Печерського монастиря, де пре-
подобний Прохор навчив його боятися Бога і
ласкавості до людей та іншого, і благословив
його, і обіцяв йому перемогу над ворогами, і
так приставився у Господі. Святополк, за обі-
цянкою своєю, сам поніс до печери тіло препо-
добного Прохора, і поховав його з честю, і по-
вернувся до своїх воїнів у військо... 

...Ця ж перемога над поганами дарована тоді
Святополку молитвами преподобного отця на-
шого Прохора...”358 У Патерику знаходимо
більш білетризовану оповідь про ці події.
Таким чином, приставлення прп. Прохора
маємо віднести до часу близько травня 1107 р.
Іноді в літературі, присвяченій історії Лаври
можна зустріти дату його приставлення 1103 р.,
але вона не може бути визнана точною. При-
ставився прп. Прохор у віці 40–50 років359.

186

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D



[ Преподобні отці Печерські... ]

187

СИМОН, ЄПИСКОП СУЗДАЛЬСЬКИЙ

Цього печерського святого часто атрибутують
як свт. Симона, єп. Володимирського, одного з
авторів Печерського патерика. Проте, як відомо
на сьогодні, цей свт. Симон насправді похований
у місці свого святительства. 

Найвірогідніше, упокоєний у печерах святий
є печерським пострижеником Симоном, єп. Рос-
тово-Суздальським кінця XI – початку XII ст.,
можливо, 1160–1172 рр. († у віці 40–50 років)360.

СПИРИДОН ТА НИКОДИМ ПРОСКУРНИКИ 

Про двох цих святих, що жили у XII ст. і
пекли в монастирі проскури, майже нічого не-
відомо, крім того, що прп. Спиридон, хоча й не
отримав освіти, знав напам’ять Псалтир. Цей
святий прославився чудотворіннями, зага-
сивши пожежу водою, яку приніс у своїй ман -
тії!361 Прп. Никодим приставився у віці 35–
40 років, а прп. Спиридон – у 50–60362.

ПРП. ТИТ І ПРМЧ. АНАСТАСІЙ ДИЯКОН 

Ці святі жили в кінці XII – на початку XIII ст.
і були сучасниками одного з авторів Патерика
свт. Симона.

Прп. Тит був братом у Христі Євагрія, з
яким дуже товаришував, але потім посварився,
і колишні друзі стали лютими ворогами. Через
деякий час прп. Тит захворів, і вирішив перед
смертю помиритися з колишнім другом. Тoй
категорично відмовився, і на цьому місці впав
мертвим, а прп. Тит зразу ж одужав. Він оповів,
що бачив у видінні янголів, які плакалися за
його душею через сварку, доки він не покаявся.
А коли Євагрій відмовився миритися, прп. Тит
побачив янгола, який вдарив ченця полум’яним
списом. “Ми ж, це почувши, побоялися Бо -
га…” – пише свт. Симон363.

(† прп. Тит у віці 30–40 років, можливо,
близько 1190 р.).

Другом і побратимом прп. Тита (можливо,
після смерті Євагрія) був також прмч. Анаста-
сій, про життя якого ми ніяких даних не маємо,
крім того, що помер він у віці 30–40 ро ків і по-
хований із прп. Титом в одній могилі364. 

ФЕОФІЛ ТА ІОАНН

Розповідь про цих двох святих знаходиться
в Патерику в Житії прп. Марка Печерника, ос-
кільки саме з ними пов’язане найдивовижніше

його чудо. Брати по плоті – прпп. Іоанн і Фео-
філ – мешкали в Печерському монастирі. Коли
старший брат Феофіл відлучився із якоїсь
причини з монастиря, прп. Іоанн помер, і
через якийсь недогляд був покладений у при-
готованій для обох братів локулі на тому місці,
яке належало зайняти прп. Феофілу. Повер-
нувшись до обителі, старший брат почав рем-
ствувати на прп. Марка. Тоді святий наказав
померлому встати і посунутися, що той і зро-
бив. Прп. Феофіл вельми перелякався, і впав
до ніг старця. Той заради духовного добра
брата прорік йому скору смерть, хоча на-
справді прп. Феофіл прожив ще доволі довгий
час у тяжкому підвизі, повсякдень чекаючи
смерті365. 

Проте прп. Феофіл пережив прп. Марка, і за
передсмертним пророцтвом останнього, перед
приставленням прозрів366.

Приставився Феофіл у 45–50 років. Таким
чином, або Іоанн насправді був старшим бра-
том, або, що набагато вірогідніше, мощі святих
було в давнину переплутано367. 

ІУЛІАНІЯ, КНЯЖНА ОЛЬШАНСЬКА

Дочка Юрія Семеновича Гольшанського.
Жила у XVI ст. і померла мирянкою на шіст -
надцятому році життя, не пізніше 1540 р. За ар-
хімандрита Києво-Печерського Єлисея Плете-
нецького її мощі були ви падково знайдені при
стіні Іоаннопредтеченського приділу Великої
Церкви: “Була бо біла тілом і благовидна, не -
мов жива спляча”. Мощі святої поставили у Ве-
ликій Церкві Печерській у раці, без особливої
шани. Проте невдовзі численні чудотворіння
зробили її однією з найбільш вшано ву ваних
Печерських святих. Святій Іуліанії присвячено
твір, в якому описані її чудеса, і автором якого,
можливо, є свт. Димитрій Ростовський. 

Під час величезної пожежі 1718 р. мощі
св. Іуліа нії сильно постраждали від вогню,
після чого їх 1730 р. було віднесено до Ближніх
печер, де вони й досі знаходяться в закритій
раці. 

1889 р. на прохання лаврського постриже-
ника архієпископа Волинського Модеста (відо-
мого автора видання підбірки інформації про
святих Собору Дальніх печер) частина мощей
була перенесена до кафедрального собору в
Житомирі.



СВЯТІ ОТЦІ БЛИЖНІХ ПЕЧЕР, 
ОБСТАВИНИ ЖИТІЯ ЯКИХ НЕВІДОМІ

Авраамій Трудолюбивий. XII–XIII ст. (за ін-
шими даними – XIV). † у віці близько 50 ро -
ків

Алексій Затвірник. XIII ст.
Анатолій Затвірник. XII ст. 
Григорій Іконописець. XI–XII ст. 
Елладій Преподобномученик. XII–XIII ст. 
Іоанн Постник. XII ст.
Ісайя Чудотворець. † близько 1115 р. у віці

60 ро ків 
Лука, економ Печерський. XIII ст. † у віці 55–

60 ро ків 
Макарій, інок Печерський. XII ст.

Нектарій, інок Печерський. XII ст. (за іншими
даними – XIII ст.) † у віці 40–45 ро ків

Онисим Затвірник. XII–XIII ст.
Онуфрій Мовчазний. XII ст.
Сава, інок Печерський. XII чи XIII ст. † у віці

17–18 ро ків
Сергій Послушливий. XIII ст. † у віці 55–

60 ро ків
Сильвестр, інок Печерський. XII ст. † у віці

50–60 ро ків
Сисой Затвірник. XII чи XIII ст.
Феофан Постник. XII ст. † у віці близько

50 ро ків
Феофіл Затвірник. XII чи XIII ст. † у віці 45–

50 ро ків
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АГАФОН ЧУДОТВОРЕЦЬ 

Жив близько XIII–XIV ст. Про нього в руко-
писі Модеста сказано: “Преподобний Агафон
Чудотворець, котрому Господь Бог заради його
пісницького життя дав чудо творіння дари, що
тільки на котрого хворого, помолившись, поклав
руки, – зцілення отримував. Мав же і дар про-
роцтва, майбутні справи відав, і про смерть свою
відав, коли мав приставитися, і де покладений
бути [мав]”. Згідно з написом на іконі, яка ко-
лись була над його гробом, прп. Агафон “немов
пророк майбутнє передвіщаючи, немов лікар,
покладенням рук своїх немічних зцілюючи, як
святий, в небі зі святими у славі, тілом же в не-
тлінні з преподобними тут перебуває”.

АММОН ЗАТВІРНИК

Жив у XIII ст. “Преподобний Аммоній За-
твірник, за благословенням ігумена ходив до
Святої гори і до Єрусалима, кланяючись місцям
святим і ревно наслідуючи життя святих вели-
ких отців, а потім, повернувшись, так жив свя-
тобливо, що з нього чисельні спо сіб життя
іноцького брали у старості. Потім при ста  вив ся
душею до Господа, а тіло його покладене тут”. 

АРСЕНІЙ ТРУДОЛЮБИВИЙ 

Жив у XIII–XIV (за іншими даними –
XIII ст.). В опублікованому Модестом доку-
менті XVII ст. про нього сказано: “Преподоб-
ний Арсеній Трудолюбний, котрого ніколи не
бачено без діла, але завше або молився, або

послух монастирський відправляв, і ніколи ж
до заходу сонця харчу не вживав. За ті труди
в небі зі святими почиває, а тіло його остаточ-
ної відплати в печері чекає”. У написі над гро-
бом прп. Арсенія говориться: “Преподобний
Арсеній працьовитий, ніколи не був без діла,
але завше або молився, або послух виконував
монастирський, хліба не вживав аж до заходу
сонця. Нині ж у світлі немеркнучому бачен-
ням Лику Божого насолоджується”. Згідно з
даними антропологічного дослідження, він
по мер у віці 40–50 років.

АФАНАСІЙ ЗАТВІРНИК 

Жив у XIII ст. “Преподобний Афанасій За-
твірник, бажаючи в безмовності вгодити Богу,
і на суєту і спокусу світу цього не дивитися,
затворив себе в печері, непрестанно молячись
Богу. Тому без свічки небесна світлість у пе-
чері світила. По багатьох трудах душу свою в
руки Божі віддав, а тіло його, тут покладене,
зцілення подає, хто з вірою при хо дить”. 

АХІЛА (АКІЛА) ДИЯКОН 

Жив у XIV (за іншими даними – у XIII–
XIV ст.). Про нього відомо: “Преподобний
Акіла диякон і постник, не лише смачних на-
їдків ніколи не вживав, тобто смаженого або
вареного, але й сирого мало що їв. Харч його
був проскура одна на тиждень. За ті труди і
пости насолоджується в небі, Христа вічною
насолодою” . († у віці 40 років).
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ВЕНІАМІН, ІНОК ПЕЧЕРСЬКИЙ 

Жив у XIV (за іншими даними – у XIII–
XIV ст.). У цитованій підбірці про нього гово-
риться: “Преподобний Веніамін був купцем ве-
ликим, той, одного разу, в церкві слухаючи
пильно службу церковну, почув те слово з
псалма: “Погубив всіх, хто каже неправду”, взяв
собі те в пам’ять, мовлячи: “Коли Господь Бог
погубить усіх, хто говорить неправду, то і куп-
ців, бо купецтво без неправди не може обій-
тися”. А потім, почувши слово, що тяжко бага-
тим увійти до Царства Небесного, роздав усе
майно жебракам і на церкви, і став іноком, го-
дячи Господу Богу в постах і молитвах аж до
смерті”. Над гробом святого написано: “Препо-
добний отець наш Веніамін, незчисленними, в
миру живучи, був полонений пристрастями жи-
тейськими. Коли ж почув слова Євангелія, де
тяжко багатим увійти в Царство Небесне, не-
гайно змінив багатство на бідність довільну за-
ради Христа, і роздавши майно все тим, хто по-
требував, сам долучившись до жебраків в Дусі,
преподобних отців Печерських, з ними ж добре
потрудившись, перейшов душею до подвигопо-
ложників Христа отримати вінець перемоги.
Мощі ж його святі тут нетлінні почивають”. 

У т.зв. пізньому українському хронографі,
створеному в другій половині 20-х рр. XVII ст.,
знаходиться цікава вказівка на те, що опис
взяття Лаври Батиєм 1240 р. був записаний
якимось Веніаміном “кройникарем”. Ю. Князь -
ков пов’язував це повідомлення з прп. Веніа-
міном Печерським, мощі якого знаходяться у
Дальніх печерах Києво-Печерської лаври368.
Проте атрибуція ця доволі спірна.

ВОЛОДИМИР (БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ)

Народився 1 січня 1848 р. в селі Малій
Морш ці Тамбовської губернії. Навчався у Ки-
ївській духовній академії, пізніше викладав у
Тамбовській духовній семінарії. З 1882 р. був
приходським священиком. Після смерті жінки
і сина, 1886 р. прийняв чернецт во і став
настояте лем Троїцького монастиря в м. Коз -
ловi. Того ж року переведений у Новгород-
ський Антоніїв монастир. Був вікарієм новго-
родської єпархiї. За жив слави прекрасного
проповідника. З 1888 р. був єпископом старо-
руським; з 1891 р. – самарським єпископом.
Дуже багато зробив для своєї паст ви під час го-

лоду та, пізніше, епідемії холери. З 1892 р. –
призначений екзархом Грузії.

21 лютого 1898 р. свт. Володимира призна-
чено московським митрополитом. У складних
умовах, які особливо погіршились у зв’язку з
заворушеннями 1905 р., зумів здобути автори-
тет серед населення. 23 листопада 1912 р. пере-
ведений до Санкт-Петербурга. Проте бувши
глибоко віруючою та безкомпромісною в кано-
нічних питаннях людиною, не влаштовував на
цьому посту ні Распутіна, ні його царствених
покровителів, i, зрештою, 23 листопада 1915 р.,
був відправлений у почесне заслання до Києва.
Втім, зберігши звання “первенствующего”
члена Св. Синоду, свт. Володимир за два роки
перебування на Київській митрополії був у
своїй столиці лише декілька місяців. Тільки
після лютневої революції 1917 р., і “розгону
Синоду”, він переїхав до Києва, де опинився в
самому вирі українських церковних проблем,
які старався розрішити по мірі свого світоба-
чення. На жаль, йому так і не вдалося знайти
спільну мову з печерською братією і її фактич-
ним лідером Климентом Жеретієнком. 

У ніч з 25 на 26 січня 1918 р. невідомі особи,
найвірогідніше, більшовики, арештували свя-
тителя, вивели його за межі Лаври, де по-звіря-
чому вбили.  29 січня 1918 р. свт. Володимира
було похо  вано в Хрестовоздвиженському храмі
на Ближніх печерах. 

1993 р. відбулося відкриття мощей прп. Во-
лодимира, які були перенесенi у Дальні пе чери.

ГЕРОНТІЙ ТА ЛЕОНТІЙ, 
КАНОНАРХИ ПЕЧЕРСЬКІ 

Жили у XIV ст. У публікації Модеста про
них сказано: “Преподобні канонархісти, два,
були канонархістами в монастирі великому, і в
малі роки постриглися в образ іноцький, і
жили, годячи Господу Богу, в постах і молит-
вах, уподібнюючись досконалим святим отцям,
у подвигах і послухах. По смерті тут є покла-
дені, і душі їхні з Христом веселяться”. Дійсно,
ці святі померли дуже юними. Св. Геронтій
помер у віці 11–12 років.

ГРИГОРІЙ ЧУДОТВОРЕЦЬ 

Жив у XIV (за іншими даними – у XIII–
XIV ст.). У цитованій підбірці XVII ст. про
нього читаємо: “Преподобний Григорій Чудо -
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творець за великі добродійства свої сподобився
дару чудотворіння. Харч його був впродовж
усього життя – овочі не варені. І тим, хто до
нього приходив, також овочі давав, від яких,
споживши, отримували зцілення, а він скінчив
життя своє Боговгідно, і в печері свято почи-
ває”. Згідно з антропологічними досліджен-
нями, цей святий помер у віці 40–50 років.

ДІОНІСІЙ ЗАТВІРНИК

Іноді час життя Діонісія Затвірника відно-
сять до XIV ст. і вважають печерським постри-
жеником свт. Діонісієм, митрополитом Київ-
ським і всієї Русі, який, інтернований
київським князем, помер у Лаврі 15 жовтня
1385 р., похований у печерах. Його нетлінні
мощі, дійсно, найвірогідніше, вшановувалися
в Лаврі впродовж певного часу, але зникли за
невідомих обставин. Проте цей святий був упо-
коєний у Ближніх печерах і про його затвірниц-
тво нам нічого невідомо. Більш вірогідною ви-
глядає атрибуція Діонісія Затвірника з Дальніх
печер як очевидця чуда в печерах 1463 р., коли
він, прийшовши до печери на Великдень, ска-
зав до святих, там упокоєних, “Христос Вос-
крес”, і отримав громоподібну відповідь “Во-
істину Воскрес!”

ЄВФИМІЙ СХИМНИК 

Жив у XIV ст. У пізнішій традиції названий
ієро монахом. Про нього в цитованій публіка-
ції Модеста сказано: “Преподобний Євфимій,
як у схиму постригся, ніколи ні з ким ні трохи,
ні багато не мовив, крім молитви в церкві та в
келії. Жодного також харчу, котрий вогнем
роблено, не вживав, крім сирих овочів. І нині
харчем райським необмежено насолоджу-
ється, і з янголами неумовчно славославить
Бога, і молиться за нас”. Згідно з антрополо-
гічними дослідженнями приставився у віці
30–40 років.

ЗАХАРІЯ ПОСТНИК 

Про цього святого відомо, що він не їв ні-
чого печеного, ні вареного, а тільки сирий харч,
і то раз на день – по заході сонця. Був вельми
страшний для бісів, які боялися навіть його
імені. Часто бачив у видіннях ангелів. В літе-
ратурі цей Захарія звичайно атрибутується як
Захарія Іоаннович, з іменем якого пов’язано

описане в Патерику велике чудо та будівництво
Іоаннівської хрещальні при Великій Церкві, і
який потім лишився жити в Печерському
монастирі. Втім, останні події відбувалися у
XI ст., а за монастирськими переказами прп. За-
харія Постник жив у XIII–XIV ст. Після по-
стригу Захарія Іоан нович мав прийняти інше
ім’я369. († у віці 20–25 років).

ЗЕНОН ПОСТНИК 

Жив у XIII–XIV ст. Про нього відомо лише
те, що “Преподобний Зенон, постник і трудо-
любець, чисельними добродійними пісниць-
кого жит тя подвигами, постом, молитвою, сми-
ренням, послухом благовгодив Богу і при -
ставлений є душею на Небо, тілом же нетлінно
тут перебуваючи, всім, хто приходить швидким
до спасіння є помічником”. († у віці 20–
25 років).

ІГНАТІЙ, 

АРХІМАНДРИТ ПЕЧЕРСЬКИЙ

Жив у першій половині XV ст., найвірогід-
ніше, був наступником на архімандрії арх. Вар-
сонофія. Згаданий у першому відомому Печер-
ському Пом’янику кінця XV – початку XVI ст.370

та списку архімандритів, парсуни яких малюва-
лися в інтер’єрі Великої Церкви Печерської371.
Мав дар зцілення. У деяких виданнях вказана
дата смерті прп. Ігнатія – у 1435 р., але поход-
ження її невідоме372. В інформації про святих
Дальніх печер, опублікованій Мо дестом, про
нього сказано: “Преподобний Ігнатій, архіман-
дрит Печерський, за святе своє життя отримав
дарування чудотворіння від Бога, і молитвою
своєю чисельних недужих зціляв, також і кому
його проскуру, якою він служив, дано спо-
жити, – зцілення отримував. По смерті тут є по-
кладений тілом, а душею в небі – з Христом, і
молиться за нас”. 

ІЛАРІОН СХИМНИК 

Монастирська традиція пов’язує цього свя-
того: 

1. З подвижником Іларіоном, який жив за
прп. Феодосія Печерського, і мав хист писати
книги і вдень, і вночі в келії у блаженного отця
нашого Феодосія373.

2. Митрополитом Іларіоном, що не тільки не
підтверджується ніякими реальними доказами,
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але й суперечить вікові святого на час пристав-
лення – 30–40 років. 

ІПАТІЙ ЦІЛИТЕЛЬ 

Жив у XIV (за іншими даними – у XIII–
XIV ст.). Про нього у підбірці Модеста сказано:
“Преподобний Іпатій Цілитель у хворобах
отцям святим слугував, але в постах і молитвах
день і ніч лишався. Той прийняв дар від Гос-
пода Бога, що дотиком рук своїх хворих лікував
і тепер, хто приходить у хворобах своїх до
мощей його, той отримує зцілення”. († у віці
близько 40 років).

ЙОСИФ (ЙОСИП) БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ 
(ХВОРОБЛИВИЙ) 

Жив у XIV (за іншими даними – у XIII–
XIV ст.). Про нього відомо, що “Преподобний
Йосиф хворий, багато років хворіючи, обі-
цявся в Печерському монастирі служити,
якби Господь Бог його підняв. І так почув
його Бог і уздоровив, і він, прийшовши до мо-
настиря, постригся, і до смерті неліниво тру-
дився в молитвах, постах, Господу Богу го-
дячи і братії слугуючи, приставився до
Господа, а тіло його тут покладене”. († у віці
40–50 років).

КАСІЯН ЗАТВІРНИК 

Жив у XIII (за іншими даними – у XIII–
XIV ст.). У вищезгаданому рукопису сказано,
що “Преподобний Касіян Затвірник і постник
працьовитий, святим послухом примусив бісів
повідати, як багато є в Печерському монастирі
іноків, котрі б могли бісів виганяти, і як біси
бояться святих Печерських; а нині, в небі, в не-
вимовній радості з янгольськими ликами насо-
лоджується”. Іноді цього прп. Касіяна без жод-
них підстав пов’язують з автором редакції
Патерика XV ст.374

ЛОГГИН (ЛОНГИН), ВОРОТАР ПЕЧЕРСЬКИЙ 

Жив у XIII–XIV ст. У цитованій підбірці
про нього сказано: “Преподобний Логгин,
отець великої святобливості і послуху, був у
монастирі воротарем, мав той дар від Гос-
пода, що відав думки людські, з якою хто вхо-
див до монастиря, а в кому провидів зло в
думках, тому нагадував, аби ту свою недобру

думку припинив, грозячи йому карою від Гос-
пода Бога. Той по довгих трудах, залишивши
тіло своє в печері, пішов душею до Христа”.
У написі над гробом прп. Логгина: “Препо-
добний Логгин, воротар Печерський, свято і
праведно монастирський проходячи послух,
такого від Всевидця Бога сподобився дару, що
відав таємні думки тих, хто приходять до мо-
настиря і виходять. Добрих у благих діях ут-
верджував, поганих же нещадно викривав,
приводячи до покаяння. По багатотрудному
богоугодному житії відійшов до Господа і є
неусипним молитвеником за всіх, хто прихо-
дить до Бога”. († у віці 50–60 років).

ЛУКІЯН СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

У тексті XVII ст., використаному Модестом,
про цього свя того не згадується. На думку Мо-
деста, його мощі ра зом із давньою дошкою
було відшукано в печерах пізніше. На дошці,
що існувала ще в XIX ст., написа но: “Лукіян
священномученик постраждав від Батия
близько 1243 року”. Не можна також виклю-
чати і те, коли цей напис з’явився в результаті
атрибуції печерянами цього прп. Лукіяна як
згаданого в літописі. На останнє вказує така оз-
нака, що в цьому написі, як видно з тексту Мо-
деста, використано дату від Різдва Христового,
що характерно для більш пізнього часу, ос-
кільки в разі поновлення, найвірогідніше, було
б поновлено давню дату.

МАКАРІЙ, ДИЯКОН 

Жив у XIV (за іншими даними – у XIII–
XIV ст.). У цитованій Модестом пам’ятці про
нього сказано: “Преподобний Макарій, диякон,
котрого ще малого родичі врекли в хворобі
Богу на службу, і як видужав, то його святим
отцям Печерським віддали. Той в монастирі
від святих отців у всілякій набожності вихова-
ний і уквітчаний, сподобився монашества і
святого дияконства, в якому сам ще більше під -
 визався, в постах і молитвах служив Господу,
сподобився дару чудотворіння і відійшов до
Господа, Котрого возлюбив”. († у віці близь ко
30 років).

МАРДАРІЙ ЗАТВІРНИК 

Жив у XIII ст. Про нього відомо, що: “Пре-
подобний Мардарій безкелійний, як іноком
став, не тільки в постах, молитвах, послухах та



D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D

192

інших добродійствах старався довершено під -
визатися, але і в нестяжанні так себе обожив,
що і келії своєї не хотів мати, ані жодних речей,
а крім того одягу, що на собі носив. За ті добро-
дійства отримав невимовні радості і велич в
Царстві Небесному”. 

МАРТИРІЙ ДИЯКОН

Жив у XIV (за іншими даними – у XIII–
XIV ст.). Про нього в збірці XVII ст. сказано,
що “Преподобний Мартирій, диякон, заради ве-
ликої чистоти і подвигів пісницьких, сподобле-
ний був дияконства і чудотворіння дарів від
Бога. Якщо за кого помолився, ставши на ам-
воні – завше упросив Бога, кожному, про що
просив, або здоров’я, або якогось наміру до-
брого. Той і бісам здалека страшний був, кот-
рих він відганяв молитвою своєю. А по довгих
подвигах і трудах пішов душею до Бога, Кот-
рому служив, а мощі його тут почивають”. († у
віці 55–60 років).

МОЙСЕЙ ЧУДОТВОРЕЦЬ 

Жив у XIII (за іншими даними – у XIII–
XIV ст.). Про нього відомо, що “преподобний
Мойсей Чудотворець, бажаючи себе вподобити
Богу і Йому душу і тіло чистим представити,
по-різному тіло своє старався умертвляти, по-
стом, молитвами і утриманням, подвигами і по-
ясом залізним, який на голому тілі носив, і
хрест великий залізний, який своїми руками
був зробив. За ті подвиги і труди сподобився
від Господа прийняти чудотворіння дари, і по
смерті в небі невимовними радостями насолод-
жуватися”. († у віці 35–40 років).

ЧАСТКА МОЩЕЙ СВЯТОГО НЕМОВЛЯТИ, 
БЕЗВИННО УБІЄННОГО ІРОДОМ 

Принесена в Києво-Печерську лавру єруса-
лимським патріархом Феофаном у 1620 р. 

НЕСТОР НЕКНИЖНИЙ 

Названий так на відміну від Нестора Літо-
писця. Жив у XIV ст. Про нього в цитованій під-
бірці читаємо: “Нестор некнижний, не той, кот-
рий літописець, про Русь писав, але інший, цей
був некнижний і роду простого. Той, залишивши
світ і турботи мирські, так Господові гаряче слу-
жив, що слухаючи службу, ніколи не дрімав, а
молячись, ніколи ні про що інше не мислив,
єдине про Бога, і те, що мовив, і день від дня ста-

рався ліпшим бути, до подвигів себе долучаючи,
за що заслужив собі, що в молитві бачив янголів
і самого Христа, і відав день смерті своєї”.

ПАВЛО (КОНЮСКЕВИЧ), 
МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСЬКИЙ

Народився в м. Самборі у 1705 р. До по-
стригу мав ім’я Петро. Освіту отримав у 1717–
1733 рр. у Києво-Могилянській академії. В рік
закінчення навчання постригся у Києво-Печер-
ській лаврі. По цьому певний час був виклада-
чем в Академії, а в 1735–1738 рр. – “шафаром”
(продавцем друкованої продукції) в Лаврі. З
1738 р. викладав поезію в Академії. 1739 р.
набув сану ієромонаха. Пізніше, як і багато вче-
них українців, переїхав до Московії, де з 1741 р.
займав посаду проповідника Московської ду-
ховної академії, а з 1743 р. – викладача Новго-
родської семінарії. 1744 р. свт. Павло посів
Юр’ївську архімандрію. З 1758 р. він обіймав
Тобольську митрополію – найскладнішу в Мос-
ковії. На цій посаді святитель виявив стійку
безапеляційність у релігійних питаннях, що ви-
кликало невдоволення впливових і багатих
старо обрядських общин, а також певної час-
тини право славного духовенства. До Санкт-Пе-
тербурга надсилалися численні наклепи. 

Проте долю святителя вирішив його гарячий
протест проти введених царицею Катериною
Генеральних штатів, які завершували розпочате
Петром I нищення Православної Церкви і пе-
ретворення її на бюрократичний додаток до
державних органів. 1768 р. святитель був звіль-
нений на спокій і відправлений у фактичне за-
слання у Києво-Печерську лавру. Тут святитель
користувався надзвичайним пієтетом як невин-
ний страдник за віру та глибоко духовний ста-
рець. Все своє невелике майно він пожерт ву -
вав на обитель та роздав бідним. Приставився
4 листопада 1770 р. і похований у Великій Церк -
ві Печерській в приділі Св. першо муче ника
Стефана.

12 червня 1827 р. мощі святого були відкриті
під час реставраційних робіт у храмі, і вияви-
лися нетлінними. Про це донесли тодішньому
священноархімандриту Євгенію, який вирішив
подивитися на мощі на другий день зранку.
Вночі він бачив у видінні архієрея, який з гні-
вом звертався до нього українською мовою:
“Чи даси нам почивати, чи ні? Не даси нам по-
чивати, не дам тобі і я ніколи почивати”. На
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ранок преосв. Євгеній, пішовши, упізнав у но-
вознайдених мощах архієрея, якого бачив у ви-
дінні. Мощі було поховано на попередньому
місці.

Наступного разу поховання святителя від-
крили в кінці 60-х р. XIX ст. Мощі та одяг по-
хованого дуже добре збереглися, що видно на
зробленій тоді фотографії. У фондах Заповід-
ника зберігається спеціаль на справа про чудо -
творіння свт. Павла, яка включає не лише роз-
повіді очевидців, але й довідки від лікаря (у
випадку зцілень) та інші потвердні документи. 

Вибух у Великій Церкві 1941 р. надовго по-
ховав мощі святителя під уламками. 1995 р.
було зроблено спробу викопати їх під виглядом
проведення археологічних розкопок і викрасти
з Лаври. Завдяки цілому ряду чудотворінь, а
також спільним зусиллям співробітників На-
ціонального Києво-Печерського історико-куль-
турного заповідника та насельників Свято-Ус-
пенської Києво-Печерської лаври блюзнірству
вдалося запобігти. І лише 2000 р., під час від -
будови Великої Церкви, мощі святителя були
знову відкриті і тимчасово перенесені у Дальні
печери, – до остаточного завершення будівниц-
тва храму.

ПАВЛО ПОСЛУШЛИВИЙ 

Жив у XIII (за іншими даними у XIII–
XIV ст.). У цитованій збірці про нього гово-
риться: “Преподобний Павло послушливий
по прийнятті на себе іноцького образу в Пе-
черському монастирі дотримувався послуху
смиренного, що коли настоятель звелить, ні-
коли не був без роботи, а у вільний від по-
слуху час молов на жорнах, розмашисто,
розморюючи тіло своє завше, і [так] про-
вівши життя своє, побожно помер”. († у віці
30–35 ро ків).

ПАЇСІЙ І МЕРКУРІЙ 

Жили у XIV ст. Про них у записі XVII ст. на-
писано: “Преподобні Паїсій і Меркурій, за
життя живучи між собою у великій любові,
просили Господа Бога, аби ніколи їх не розлу-
чив, і дав їм те Господь, аби і в келії вкупі жити
і разом покладені, і в небі у Христа душами
разом тією радістю насолоджуються”. Згідно з
антропологічними дослідженнями св. Паїсій
помер у віці 20–25 років.

ПАМВО ЗАТВІРНИК 

В опублікованому Модестом матеріалі про
цього святого сказано таке: “Преподобний
Памво Затвірник, на послусі монастирському
захоплений поганами і багато від них по-
страждав, не бажаючи від Христа відректися.
І мовив їм: “Ваші боги прокляті є, а я вірую у
Христа, істинного Бога, Котрий сотворив
небо і землю. Той Господь Один істинний
Всемогутній, Той і мене вибавить від рук
ваших за молитвами святих Печерських”.
Його ж янголи, визволивши від кайданів, при-
несли, здорового в келії посадили. За ті скор-
боти нині на Небі отримав плату”. Виходячи
з цього повідомлення, смерть св. Памви Мо-
дест відносить до 1241 р. Але це – лише при-
пущення. 

ПАГКРАТІЙ (ПАНКРАТІЙ), ІЄРОМОНАХ 

Жив у XIII ст. Про нього відомо, що “Пре-
подобний Пагкратій, священик і чудотворець,
молитвою і постом, і помазанням єлею зцілю-
вав болящих, і, не ліниво підвизаючись у спа-
сінні своєму, Господові годив, за що сподо-
бився із святими вічно веселиться, а тіло його
тут чудотворно спочиває”.

Святитель Павло Тобольський.
Гравюра ХІХ ст.
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ПАФНУТІЙ ЗАТВІРНИК 

Жив у XIII (за іншими даними – у XII ст.)
Про нього відомо, що: “Преподобний Пафну-
тій Затвірник, ставши монахом, непрестанно
плакав, згадуючи собі, що прийде час, коли
душа з тілом розлучатися буде, коли стануть
янголи…І, кому душа дістанеться, і яке рі-
шення Христос прийме, кому має душа діста-
тися, чи до неба, чи до пекла. У тому плачі ут-
римував себе аж до смерті, і умираючи, бачив
хори янгольські, котрі по його душу при йшли,
і в небо допровадили”.

СИЛУАН СХИМНИК 

Жив у XIII–XIV (XIV) ст. За своє благочес-
тиве життя отримав від Бога дар чудотворіння.
“Преподобний Силуан  схимник  ревно  піклу-
вався про чистоту духовну та тілесну. Щоб на-
бути її, він дотримувався великої стриманості
в їжі та питті. Крім постницького життя він не
спав і молився. Убивши гріховну плоть свою,
він здобував цілеспрямова ність у Бога, духовну
радість, прозорливість і чудо тво рін ня. Набуті
духовні дарування стали його под вигом духов-
ним. Спершу благодать Божа наповнювала
його серце і все єство його, а потім, подібно
благовонним пахощам, виливалися з нього на
інших. Повчальне слово його багатьох наста-
вило на шлях благочестя. А дар прозорливості
і прозріння духовного світу вказував, що є
угодником Божим”. Три дні непорушно тримав
молитвою злодіїв, що залізли в монастирський
сад, а потім, наставивши їх на каяття, відпус-
тив.  († у віці 30–35 років).

СИСОЙ СХИМНИК 

Жив у XIII–XIV ст. Про нього відомо, що
“Пре подобний Сисой Схимник жив у печері,
постував і проводив життя своє побожно, і за-
вчасно провидів приставлення своє, а по кон-
чині тут почиває, і тим, хто приходить із вірою
до мощей його святих подає зцілення”. († у
віці 45–50 років).

СОФРОНІЙ ЗАТВІРНИК

Жив у XIII ст. У цитованій підбірці про
нього читаємо: “Преподобний Софроній За-

твірник, затворивши себе в темній печері,
щодня весь Псалтир прочитував, і не тільки
завше у власяниці ходив, але й пояс залізний на
тілі своєму носив, за що в небі насолоджується
вічною радістю, з Христом царствуючи”. 

ТИТ ВОЇН 

Жив у XIV ст. Про нього відомо, що “Препо-
добний Тит Воїн, котрому була на війні голова
пробита, перестав воїном бути, і прийшов до мо-
настиря, і до смерті плакався над гріхами
своїми, аж було йому сказано перед смертю, що
відпустив Господь Бог гріхи його”. У написі над
гробом преподобного Тита говориться про нього
наступне: “Преподобний Тит Воїн, бувши на
війні поранений у голову зброєю, ледь не до
смерті, і через те облишив воювання. Ледь трохи
оправився, при йшов до монастиря Печерського,
і, прийнятий бувши від преподобних отців, що
тут жили, облікся в чин іноцький, і доблесно
підвизався постом і молитвами, проти невиди-
мих супостатів озброївся, сльозами ж непрес-
танними такої набув благодаті, що звіщено було
йому до смерті про відпущення гріхів його. По
цьому переселився духом на небо до торжест -
вуючих ликів. Доброподвижне ж тіло його, тут
покладене, почиває”. († у віці 40 років).

ФЕДІР ДАНИЛОВИЧ, КН. ОСТРОЗЬКИЙ 

(У ЧЕРНЕЦТВІ – ФЕОДОСІЙ) 

Про нього в цитованій Модестом пам’ятці
сказано: “Преподобний Феодор Данилович,
князь Острозький, залишивши звабу світу
цього і князівську славу, прийняв на себе
святе іноцтво, і так підвизався кріпко заради
спасіння свого, годячи Богу, аж до смерті
душу свою всіляко прикрашаючи, Господові
в руки віддав, а тіло його, тут покладене, опо-
чиває”. (У деяких церковних переказах
XIX ст. про нього сказано, що він приста-
вився 1383 р.). “Він ретельно будував і при-
крашав православні храми на Волині і був
мужнім захисником православних проти на-
сильств папізму. Разом із прийняттям іноцтва
в Киє во-Пе черсь кій обителі він прийняв і
нове ім’я – Феодосій; йому є (складена
преосв. Антонієм, архієп. Волинським) особ-
лива служба (надрукована для загальноцер-
ковного вжитку в 1908 р.)”375. Прп. Феодосій

I Дефект оригіналу.



[ Преподобні отці Печерські... ]

195

був старшим си ном відомого князя Острозь-
кого – Данила, котрий жив у XIV ст. († 1376)
і є фактичним зачинателем роду Острозьких.
Рік народження святого невідомий. Вперше
згадується в джерелах у 1385 р. У 1386 р. ко-
роль Ягайло підтвердив за ним маєтки його
батька. Вже в молодому віці прп. Фе дір обій-
мав посаду луцького старости (впродовж 1386
або 1387 р.), а в наступному – 1388 р., – зга-
дується як воєвода луцький. Помер близько
1410 р.376, отже постригся в Печерському мо-
настирі, приблизно між двома останніми да-
тами. Можна припустити, що у підвизі він
був не менше десяти років. З Федором Дани-
ловичем по мил ково ототож нюють його сина
Федька (Фредеріка)377, “кня з я русько го”, кот-
рий брав участь у Грюнвальдській битві й був
учасником гуситських воєн (згадується в на-
ративних документах протягом 1422–1434 рр.
(† 1438)378.

ФЕОФІЛ, 
АРХІЄПИСКОП НОВГОРОДСЬКИЙ 

Обраний на Новгородську кафедру з прото-
дияконів і ризничих попереднього владики
8 листопада 1470 р. Феофіл відмовився при-
йняти висвяту від Московського митрополита.
Втім святий відмовився визнати над собою
юрисдикцію київського митрополита. Не зов-
сім однозначна по літика свт. Феофіла стосовно
супротиву московському тиску зіграла свою
сумну роль в анексуванні 1478 р. московським
князем Іва ном III Новгородської республіки.
1480 р. архієпископ Феофіл був скинутий з ка-
федри й інтернований у Московському Чуд-
ському монастирі. Існує не менше трьох версій
місця приставлення та поховання святителя:
смерть його в Чудському монастирі, де він був
і похований; поховання в Новгородській Софії.
Проте найбільш відомою і найвірогідніше пра-
вильною, є “київська версія”, за якою хворий
святитель побачив у видінні свт. Нифонта
Новго родського, який нагадав йому, “що обі-
цявся поклонитися святим Печерським, а не
виконав зовсім, за те вкоротив Господь літ
твоїх, а не відаєш, хто не виконає обіцяного Бо -
гу, не побачить Лику Божого”. Святитель, зу-
мівши вирватися з ув’язнення, поїхав до Києва,
але по дорозі “показався йому Христос, знаме-
нуючи йому кончину, і обіцяв душу його при-
йняти, тільки нехай тіло твоє покладуть у пе-

чері. І так приставився. Того тіло в колоді Дніп-
ром пуще не, аж під печеру припливло, і тут по-
кладене”. Помер, найвірогідніше, 1482 р. у віці
60–70 ро  ків379.

ФЕОДОСІЙ, ІГУМЕН ПЕЧЕРСЬКИЙ

Народився прп. Феодосій у містечку Васи-
леві (сучасний Васильків Київської обл.)
близько 1036 р. (+1–2 р.). Батько прп. Феодосія
був княжим дружинником чи службовцем, і
помер, коли прп. Фео досію було 13 років. Потім
сім’я мешкала в Курську, де й минуло дитинство
майбутнього ігумена. Він отримав непогану ос-
віту у приватного вчителя. З дитячих років
прп. Феодосій був надзвичайно релігійним, що
зрештою спонукало його втекти до Києва з
метою постригтись у ченці. Після довгих поне-
вірянь він оселився в печері разом із прп. Анто -
нієм та з прп. Никоном, котрий постриг його у
ченці 11 січня 1058 р.380

Після переведення прп. Варлаама до Димит-
ріївського монастиря, прп. Феодосій близько
1062 р. став настоятелем новоутвореної Печер-
ської обителі. Він закінчив будівництво назем-
ного монастиря, а на початку 70-х рр. XI ст. ви-
просив у князя пагорб над печерами і почав там
будівництво нової обителі. 1073 р. ним закла-

Прп. Феодосій Печерськтй. 
Гравюри до Патерика Печерського 1661 р. Гравер Ілля
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дено Велику Церкву Печерську (Успенський
собор). 

Роль прп. Феодосія у створенні Лаври диво-
вижна й непересічна. Все, що ми називаємо
Лаврою, має витоки в його ідеях та завітах. Він
запровадив у своєму монастирі новий статут,
написаний на основі Студійського, одного з
найсуворіших в християнському світі. 

Святому приписують також цілу низку літе-
ратурних творів, серед яких: послання князям,
повчання до братії та мирян, молитви. 

Весною 1074 р. прп. Феодосій тяжко захво-
рів і через десять днів, 3 травня 1074 р. приста-
вився. Він був похований у Дальніх печерах у
власній келії. 1091 р. мощі святого перенесли
до Великої Церкви Печерської. 

З 1131 р. мощі Феодосія лежали в срібній
позолоченій раці. Близько 1240 р. вони були
захова ні “під спудом” Великої Церкви і їхнє
місце зна хо дження досі лишається невідомим.
Пізніше в храмі було обладнано умовний “гроб
прп. Феодосія”, який проіснував до вибуху
храму у 1941 р. 

СВТ. ФІЛАРЕТ (АМФІТЕАТРОВ)

Народився 1779 р. в Орловській губернії.
Навчався в Севській семінарiї, по закінченні
якої прийняв чернецтво. Послідовно обіймав
пости ректора в Севській, Уфимській та То-
больській семінаріях. З 1813 р. – настоятель
Йосифо-Волоколамського монастиря. Був ін-
спектором Петербурзької, а потім Москов-
ської духовних академій. Доктор бого слов’я.
З 1816 р. – ректор Московської академії. З
1819 р. – єпископ Калузький. Потім послі-
довно займав кафедри: Рязанську, Казанську,
Ярославську, i, нарештi, 18 квітня 1837 р. при-
значений митрополитом Київським і Галиць-
ким, священно архімандритом Лаври. Він став
першим із священноархімандритів, котрий по-
стійно мешкав у Лаврi. Користувався загаль-
ним пієтетом за своє істинно-православне
життя, присвячував багато сил поновленню
чернецтва. 1841 р. прийняв схи му й ім’я Фео-
досій.  († 1857 р.).

ЄФРОСИНІЯ 
(В МИРУ – ПРЕДСЛАВА) ПОЛОЦЬКА

Донька полоцького князя Георгія Всесла-
вича. З дитячих років дівчина виявляла надзви-
чайні здібності до навчання та велику ревність

до Бога. Проте, коли їй виповнилося дванад-
цять літ, її чекала звичайна на той час доля дів-
чини з князівської родини – стати заручницею
політичних амбіцій свого батька та інших ро-
дичів, скріпивши шлюбом чергову князівську
угоду. Втім, вольова дівчина не бажала собі
такої долі. Вона втекла з батьківського дому до
жіночого монастиря у Верхньому місті По-
лоцька, де була пострижена в черниці під іме-
нем Єфросинія.

Невдовзі юна черниця стала відомою в
м. Полоцьку та за його межами. На її прохання
полоцький єпископ Ілля (1120–1128) дозволив
їй жити при церкві Софії Полоцької, де вона
займалася переписуванням книг. Проте пізніше,
спонукана цілим рядом видінь, свята пересели-
лася до Сільця неподалік від міста, де при іс-
нуючій тут церк ві Спаса вона заснувала жіно-
чий монастир, в якому стала ігуменею. Тут
отримали освіту, а пізніше прийняли чернецтво
її сестра, донька її дядька, племінниці, а також
дівчата із знатних родин м. Полоцька. За клопо-

Хрест Єфросинії Полоцької. 
Поновлення втраченої у ХХ ст. реліквії. Білорусь



тання святої настоятельниці, монастир отримав
чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, напи-
сану апостолом Лукою, яка до того часу збері-
галась в Ефесі. 

У прихильному віці прп. Єфросинія вирі-
шила відвідати Святу землю. Тут вона й померла
в Руському монастирі недалеко від Віфлеєму і
була похована у Феодосіївському мо  настирі
Пресвятої Богородиці 24 травня (за деякими
джерелами – 23 травня) 1173 р. 

Близько XIV–XV ст., а вірогідніше, в кінці
XV ст. мощі святої були за невідомих обставин
перенесені до Києва і покладені в лаврських
печерах381.

1870 р. часточка мощей св. Єфросинії (се-
редній палець правої руки) була перенесена з
Києва до м. Полоцька, до заснованої святою
Спасо-Єфросиніївської обителі, і покладена в
збудованому ще св. Єфросинією храмі Христа
Спасителя. 1910 р. до Полоцька було перене-
сено з Києво-Печерської лаври всі мощі св. Єф-
росинії (у лаврських печерах лишилися тільки
4 пальці лівої руки, крім великого). Урочисте

перенесення мощей відбувалося цілий місяць –
з 22 квітня до 22 травня. Від Києва до Орші
мощі везли по Дніпру на паро плаві, а потім їх
несли до Полоцька на руках тисячі богомоль-
ців. Втім київські миряни з жалем сприйня  ли
перенесення мощей св. Єфросинії до По-
лоцька.

СВЯТІ ОТЦІ ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР, 

ОБСТАВИНИ ЖИТІЯ ЯКИХ НЕВІДОМІ

Анатолій Затвірник, “постник, молитвеник і
чудотворець”.  XIII ст.  † у віці 40–45 років.

Лаврентій Затвірник. XIII ст. (за іншими да-
ними – у XIII–XIV ст.). † у віці близько 40–
50 ро ків.

Мартирій Затвірник. XIII–XIV ст. 
Пимен Постник. XIII–XIV ст. † у віці 50–

55 років.
Піор Затвірник. XIII ст. 
Руф Затвірник. XIV ст. 
Федір Мовчазний. XIII ст. † у віці 40–

45 років.
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Святі, упокоєні у Великій Церкві Печерській

СВТ. МИХАЇЛ СИРІЯНИН, 
МИТРОПОЛИТ  КИЇВСЬКИЙ 

За церковною традицією обіймав митропо-
лію з 988 по 992 р. Насправді жив у IX ст. Він
прибув до Києва невдовзі по прийнятті христи-
янства київським великим князем Аскольдом,
близько 860 р. 

Князь Аскольд мав на меті хрещення своєї
держави, і святитель Михаїл підтримував його.
Він здійснив велике чудо, коли, з його молит-
вами Євангеліє, покладене у вогонь, не згоріло.
Велика кількість вражених по ган хрестилася. 

Подальша доля святителя невідома. Після
убивства Аскольда 882 р. варязьким конунгом
Олегом, у Києві постала поганська реакція. 

Мощі святителя Михаїла могли бути знайдені
в районі Десятинної церкви, де до X ст. містився
переважно християнський некрополь, і, можли во,
стояла церква, пізніше знищена Володимиром, в
часі сповідання ним поганства. Час знай ден   ня та
перенесення до Лаври мощей невідомий.

Спочатку мощі святителя знаходилися в
Ближніх печерах, але 1730 р. їх було перенесено
до Великої Церкви Печерської. Доля їх після ви-
буху храму 1941 р. невідома382. 

СВТ. ПЕТРО (МОГИЛА), 
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ

Народився 1596 р. в сім’ї молдавського
господаря Симеона Могили. У 1607 р. його
батько, отруєний змовниками, помер. У
1607–1617 рр. Пе тро разом із матір’ю пере-
бував у Західній Україні, пізніше – у Польщі,
де й служив у поль ській армії. Брав  участь у
битві під Цецорою (?) (1620) та Хотином
(1621).

1622 р., він приїхав у Київ і познайомився з
митрополитом Київським і всієї Русі Йовом Бо-
рецьким, котрий пізніше став його духовним
наставником. Близько 1625 р. свт. Петро по-
стригся в ченці у Києво-Печерській лаврi, і
1626 р., після приставлення Захарії Копистен-
ського, виставив свою кандидатуру на виборах
печерського настоятеля. 1627 р. він був обра-
ний на архіманд рію. 

У 1631 р. свт. Петро заснував при Лаврi, у
Ми кільському больничному монастирi, учи-
лище на зразок західноєвропейських. У цьому
йому дуже заважало Київське братство, що боя-
лось конкурен ції для створеної школи значно
гіршого ґатунку. 
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Особи, що згадуються в джерелах XVII ст.
як упокоєнi в печерах, але мощей яких там зараз немає

У БЛИЖНІХ ПЕЧЕРАХ 

– Никита, єпископ Новгородський (1096–
1108). Постриженик Печерського монастиря,
про якого розповідається в Патерику. Вшано-
вувався в Новгороді як святий з XII ст.; каноні-
зований у Московії впродовж Макаріївських
соборів – 1547 р. 

Насправді цей святий упокоєний у Новго-
роді, а от же, в печерах знаходилися мощі яко-
гось іншого свя того з таким іменем. Востаннє
його останки по ка зані на планах печер 1703 р.
і подальша їхня доля невідома.

Пам’ять 31 січня і 30 квітня. 
– Євстафій золотар. Мабуть, лаврський зо-

лотих справ майстер, ювелір чи сницар. До
святців не записаний, але у загальній “Службі
преподобним отцям Ближніх печер” (складена
наприкінці XVII ст., вперше надрукована 1763 р.)
його ім’я зустрічається навіть у пізніх виданнях
XIX – початку XX ст., коли мощі вважалися
втраченими. 

– Отець Меладій Чудотворець. До святців
не запи саний. Востаннє показаний на планах
1661/1678 рр. 

– Отець Ієронім. Затвірник, чудотворець. До
святців не записаний. Востаннє показаний на
плані 1638 р. 

У ДАЛЬНІХ ПЕЧЕРАХ 

– Преподобний старець Даниїл. 
– Преподобний старець Євлогій. Обидва –

після 1638 р. 
– Преподобний затвірник Ісидор – після 1661/

1678 рр. 
– Преподобний отець Герасим – після 1661/

1678 рр. 
Можна припустити, що мощі цих святих з

якихось причин були втрачені. Втім, не можна
виключити й того, що деякі імена з’явилися в
результаті помилок на картах печер.  

Плутанині й помилкам у списках святих Пе-
черських сприяла публікація їх переліку в книзі
архімандрита Леоніда (Кавеліна) “Святая Русь
или сведения о всех святых и подвижниках бла-
гочестия на Руси (до XVIII в.) обще и местно
чтимых” (СПб., 1891). Автор використав сум-
нівні неавтентичні джерела, внаслідок чого у
нього з’являються фантастичні, нічим не під-
тверджені свідчення про поховання в лавр-
ських печерах ігуменів Іоанна, Авраамія (?),Ти-
мофія, Акіндіна, що жили в кінці XI–XII ст., і
таких незнаних Печерських чорноризців як
Варсонофій, Вассіан, Давид, Єлисей, Інокентій,
Ісихій, Йоаким, Філарет та ін. Навряд чи при
написанні цього тексту використано якісь пе-
черські монастирські перекази. Ймовірно, що
тут ми зустрічаємося з позапечерською тради-
цією, і навряд чи можна вбачати в цих повідом-
леннях якусь раціональність. 
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1632 р. свт. Петро, користуючись своїми ро-
динними зв’язками з найвищими ешелонами
Речі Посполитої добився від влади визнання
православної ієрархії, яка після Брестської
унії офіційно ніби не існувала. Він став мит-
рополитом Київським і всієї Русі, не втра-
тивши, проте, Печерської архімандрії. 

Ставши митрополитом, свт. Петро вирішив
цілий ряд наболілих для Церкви питань: об’єд-
нав Лаврську і Братську школи в єдину Києво-
Могилянську колегію – перший вищий право -
славний навчальний заклад європейського
ґатунку; відібрав у уніатів давню митрополичу

кафедру – Софію Київську і ряд інших давніх
православних церков: Десятинну, Спаса на Бе-
рестові та ін.

За безпосередньої участі свт. Пет ра в Лаврі
підготовано до видання і видано величезний
“Требник”, поль ськомовне видання Пе чер сько -
го патерика, Чернечий молит во слов, “Полуус-
тав” та ряд інших унікальних видань. Про те ба-
гато ідей святителя так і не втіли лося в життя.
Він помер у п’ятдесят років, у ніч з  31 грудня
1646 на 1 січ ня 1647 р.

Похований у Великій Церкві Печерській.
Канонізований 1996 р. 
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Лаврськi печери: Сучаснi дослiдження
Протягом 80-х рр. XX ст. в Національному Києво-Печерському історико-культур-

ному заповіднику було проведено ряд сенсаційних досліджень, результати яких за
тих “атеїстичних” часів ніхто навіть не публікував. Результати  цих досліджень
світ побачив значно пізніше, у першому виданні книги “Дива печер лаврських”. Комп -
лексні студії стосувалися як вивчення мощей святих, так і загального стану печер.
Їхні результати виявилися вражаючими.

CУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА СВЯТИХ МОЩЕЙ

Завданням наших досліджень мощей києво-
печерських подвижників було з’ясування біо-
фізико-хімічної природи їхнього впливу на живі
об’єкти. Апріорі було допущено, що причиною
зцілень, які часто відбуваються біля них, є
певне гіпотетичне випромінювання. Досліди
також проводилися у Троїце-Сергієвій лаврі.
Об’єктами досліджень було насіння та 7–
9-денні паростки пшениці сорту Миронівська-
808. Вміст хімічних елементів у насінні визна-
чали методом полум’яної фотометрії на
атомно-абсорбційних спектрометрах “Сатурн”
(СРСР) і АА-1 (НДР). Похибка приладів за
стандартом становила 1-2%, чисельність варі-
антів у пробірках – від п’яти до десяти. По-
милка дослідів не перевищувала 3% за рівня ві-
рогідності 0,950-0,997. 

Досліди з рослинами проводились так: у па-
перові пакети насипали по кілька грамів
елітно го насіння пшениці. Частину упаковок
лишали як контрольні, інші прикладали до
гробниці зі святими мощами. Час контакту
іноді складав секунди, а коли дозволяли обста-
вини – то і кілька годин. Контрольні пакети з
насінням завжди перебували у цьому примі-
щенні для дотримання рівності впливу темпе-
ратури, вологості та інших непередбачуваних
факторів довкілля. Потім частина цього і конт -
рольного насіння замочувалась протягом трьох
годин у водогінній воді і викладалась на воло-
гий фільтрувальний папір у кюветах по
100 штук для пророщування. У всіх випадках,
незалежно від довжини часової експозиції,

ефект був один – насіння, що побувало поряд
із мощами, відрізнялось підвищеною на 15–
30% схожістю і прискореним розвитком порів-
няно з контрольним. Результати хімічних ана-
лізів показали, що навіть після короткочасного
перебування біля мощей у сухому зерні пше-
ниці змінюється склад деяких хімічних елемен-
тів. Так, наприклад, під впливом мощей св. Ага -
піта Цілителя в хімічному складі зерен
відбулися такі зміни: кількість цинку зменши-
лась на 18%, а кальцію і калію – збільшилась
відповідно на 11 і 4%. Як відомо, зсув балансу
хімічних елементів, викликаний різними при-
чинами у живому організмі як рослинному, так
і в людському, відбивається на спрямованості
фізіологічних процесів – невідворотно виника-
ють альтернативні шляхи в метаболізмі. Оче-
видно, в результаті цих нових реакцій у рослин
прискорюється чи уповільнюється ріст, у
людей відбуваються зцілення. Можна припус-
тити, що першопричиною виявлених змін ре-
човини у насінні є процеси трансмутації, тобто,
взаємоперетворення атомів одних хімічних
елементів у інші. Подібні спонтанні перетво-
рення в живих організмах відкрив у 50-х рр.
французький учений Луї Кервран. Фізики по-
яснюють їхній механізм появою тунельного
ефекту, тобто відносно вільним обміном прото-
нами між ядрами різних атомів при затраті
слабких енергій. Теоретично доведено, що в
трансмутаціях діють ферменти, нейтрино і зет-
бозони. На відміну від спонтанних трансмута-
цій, котрі, за описом Керврана, відбуваються 



в процесі життєдіяльності у тварин і рослин, у
наших експериментах зміна балансу хімічних
елементів відбувається в сухому зерні, де обмін
катіонами з навколишнім середовищем відсут-
ній, як і внутрішні причини для їх виникнення
та зникнення. 

Наступний експеримент був нами початий
під час поїздки у березні 1984 р. до Троїце-
Сергієвої лаври. Доторкнувшись пакетиком з
зернами пшениці до раки з мощами прп. Сер-
гія Радо незького, я звернулась до нього з про-
ханням благословити досліди і допомогти нам
знайти спосіб захисту людства від радіації на
випадок атомної війни. Це прохання було на-
ївне, але – від щирого серця. За сходами ви-
сіяного насіння було видно, що мощі значно
(на 25%) уповільнили ріст рослин. Що це –
знак відсутності благословення? Адже зви-
чайно мощі стимулювали ріст. Проте, підко-
ряючись методологічному правилу, що будь-
який, навіть невдалий, дослід треба доводити
до кінця, ми опромінили насіння з кобальтової
гармати різними дозами радіації і знову ви-
сіяли варіанти. Резуль тат (фото 1) виявився
несподіваним: зерна пшениці, що доторка-
лися до святої гробниці, витримали гамма-ви-
промінювання краще ніж контрольні і дали на-
віть прибавку зеленої біомаси порівняно з
нормою, тобто, виявився захисний  ефект свя-
тих мощей. Наступні аналогічні досліди в
Києво-Печерській лаврі давали подібні ре-
зультати. Зрозумілою стала і пригнічуюча дія
мощей на насіння (графік 1). Річ у тому, що хі-
мічні речовини радіопротекторної дії, як пра-
вило, є інгібіторами росту, оскі льки радіація
менше шкодить організмам з уповільненим ме-
таболізмом. Але тоді виникає природне запи-
тання: звідки і яким чином це відомо прп. Сер-

гію Радонезькому та святим Києво-Печерської
лаври? Воістину – дивні діла Твої, Господи!

Також було помічено, що як стимуляція
росту рослин, так і захисний ефект від мощей
святих виявляються значніше після молитов-
ного звер тання до них людей. Стає очевидним,
що енергія думки, молитви, віри, та енерго-
сила, котра виходить зі святих мощей, діє на
живі організми на ядерному рівні організації
матерії. Результати проведених дослідів дозво-
ляють припустити, що одна з причин чудодій-
них зцілень полягає в зміні балансу хімічних
елементів у тілі людини під впливом вищих
духовних енергій, що приводить до нормаліза-
ції порушених обмінних процесів, і – в резуль-
таті – до зцілення організму. Наступні дослі д -
ження показали, що енергополе мощей не
тільки захищає від радіації, а й знижує,
пом’якшує її неґативний вплив, тобто здійс-
нює пострадіа ційне відновлення. У цьому ми
впевнились, проводячи експерименти у Києво-
Печерській лаврі в жовт ні 1986 р. Одного разу
ми звернулись до св. Ни кона Великого біля
його мощей з молитовним проханням про
зняття з насіння пшениці ураження, виклика-
ного зумисним лабораторним опроміненням
дозою 13 000 рен тген. Результати досліду  по-
казали, що фізіологічна активність рослин
цього варіанту  була значно більшою ніж у зви-
чайних конт рольних рослин, уражених такою
ж дозою радіації. Абсолютно унікальний ефект
був виявлений нами у печерах Києво-Печер-
ської лаври, коли в травні 1986 р. ми, разом із
співробітниками відділу дослідження печер,
спустилися в них, прихопивши з собою дози-
метр ДП-5В. Нас цікавило – чи можуть святі
мощі знизити рівень радіації, котрий в той час
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Графік 1

Фото 1. Дослідження пророщеного опроміненого насіння
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був у Києві досить високим. У печерах він
був нижчим, але однаковим у проході й на
раках – 120 мік рорентген. Тоді, стоячи біля
гробу прп. Никона Великого, ми вирішили по-
просити святого (хто як міг: подумки промо-
вивши молитву, чи своїми словами) знизити
радіацію. І в ту мить, коли ми замовкли, зосе-
редившись на проханні, стрілка дозиметра по-
повзла до нуля, зменшивши показання на 50
мік рорентген. Ми були вражені. Ефект повто-
рився і біля інших мощей. Звичайно, віра
людей не така сильна, аби знищити, наприк-
лад, чорнобиль ську радіацію, але, безумовно,
певною мірою може послабити її неґативний
вплив і наслідки, тому що сила Святого Духа
реальна. Ми впевнилися в цьому наочно, коли
при фотографуванні рослин пшениці з вище -
описаного досліду на фотоплівці були зафіксо-
вані спалахи якоїсь енергії у формі куль з одно -
сторонніми відростками, що летіли вервечкою
(фото 2). Можна припустити, що в описаному
вище досліді зерна пшениці “зарядилися” цією

святою енергією, і вона не лише була наявна в
них, але й випромінювалась у навколишнє се-
редовище, засвітивши нашу фотоплівку. Мож-
ливий і варіант притягнення споріднених віб-
рацій зовні. Мабуть, з цієї причини будь-який
освячений предмет набуває нових благодатних
властивостей: свята вода зцілює, від ікон схо-
дить благодать, натільний хрест захищає від
злих сил, священні книги несуть заряд бого-
натхнення. 

З позиції цієї гіпотези можна розглянути і
фено мен, котрий впродовж багатьох віків є за-
гадкою для науки – нетлінність останків свя-
тих людей. Як відомо, медична експертиза
мощей із Києво-Печерської лаври виявила гли-
бокий ступінь висихання тканин тіла за відсут-
ності процесів гниття. У той самий час, як
свідчать дослідження спеціалістів, останки не
мають у собі антисептиків, які застосовувались
у давнину для муміфікації. Тисячолітня збере-
женість праху обумовлена не бальзамуванням,
а, мабуть, особливою прижиттєвою структуро-
ваністю організму, котра дозволяла вільний
вихід і випаровування води через мембрани
клітин після припинення обмінних процесів у
постлетальний період. Можна припустити
також і наявність спонтанної самостерилізації,
котра виявлена нещодавно дослідженнями сту-
дентів Київського медичного інституту. До
того ж, пості й не прижиттєве перебування свя-
тих у молитовному стані могло такою мірою
переробити атоми тілесної речовини, що вони
й після смерті організму лишились постійними
ретрансляторами Божест вен ного енергопо-
току, який і діє на все нав колишнє. Наші екс-
перименти з вивчення властивостей психічної
енергії показали, що під час молитви у людини
з області серця випромінюються потоки енер-
гії, котрі зас вічують фотоплівку. Тому, коли в
енергоканал зв’язку між святими мощами і
Небесами вливається енергія молитви живої
людини, то сила потоку, напевне, посилю-
ється, а людина, опинившись у ньому, отри-
мує зцілення чи інший благотворний вплив.
Певна річ, чим сильніша віра, тим ефективні-
шим може бути результат. Отже, об’єктивні
методики дослідження засвідчили, що мощі
святих є джерелами невідомої поки що науці
енергії.Фото 2. Спалахи, зафіксовані на фотоплівці

[ Лаврські печери: сучасні дослідження ]
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“Дивні діла Твої, Господи!” – мимоволі
згадує мо ми, зіткнувшись із напівзнаним, ре-
тельно шукаючи відповідь в анналах закутої
в мате ріаліс тичні ланцюги офіційної науки.
Наша невеличка студентська дослідницька
група в складі: Р.А. Новакович, С.В. Дудник,
В.В. Столяров, С.В. Пашкович, О.І. Цо дікова
виконувала гігієнічні та мікробіологічні
дослі дження, проводила комплексне вивчення
мікроклімату печер. Ця робота велася на базі
кафедри загальної гігієни Київського медич-
ного інституту під керівництвом відомого гі-
гієніста, доцента цієї кафедри І.І. Нікберга і
тривала з 1988 по 1990 р. Дослідження ці
охоплювали вивчення температурно-вологіс-
ного режиму Ближніх печер, характеру пере-
важаючих повітряних потоків у них, вмісту
недо окислених речовин, двоокису вуглецю,
інших складових повітря печер та загального
бактеріального його забруднення. Метою
наших досліджень була розробка гігієнічних
рекомендацій для створення й підтримання
оптимальних для збереження мощей умов мі-
кроклімату. У процесі цих досліджень був
проведений порівняльний аналіз проб повітря
печер (підземних церков) і повітря безпосе-
редньо з трун св. Агапіта та  св. Варлаама
(труни їхні не герметичні). Вивчався сумар-
ний вміст недо окислених речовин (окислюва-
ність повітря) в пара лельних серіях проб по-
вітря. Цей показник є важливим індикатором
забруднення повітря. Виявлено чітке зни-
ження окислюваності повітря в трунах на 2-9
разів порівняно з повітрям підземних церков,

де встановлено ці труни! В іншому експери-
менті вивчалася порівняльна якість повітря за
показником загальномікробного за бруднення.
Нами застосовувалась метода аспіраційного
сіяння повітря на чашки Петрі з кров’яним
агаром за допомогою двох апаратів Кротова.
Після одномоментного сіяння на двох апара-
тах в одній точці, одна з чашок була постав-
лена на труну на 5 хвилин. Друга чашка (кон-
троль) залишалася в апараті. Потім обидві
чашки ставилися разом у термостат і через
добу підра ховувалася кількість вирощених
колоній мік робів. Ми виявили зниження
числа колоній у всіх чашках, які були піддані
експозиції на трунах святих протягом всього
5 хвилин! Так, спостерігалося зниження за-
гального мікроб ного числа в 6-7 разів (чашки,
що стояли на труні св. Агапіта), або навіть у
10 разів (чашки з труни св. Варлаама), порів-
няно з цим самим показником у церкві Вве-
дення та Варлаамівській церкві, де зберіга-
ються мощі цих святих! До того ж, на всіх
чашках, експонованих на трунах святих, ми
помічали повне зникнення гемолітичних
форм бактерій, тобто хвороботворних бакте-
рій, що руйнують еритроцити – найбільш
шкідливих для організму людини. (Слід за-
значити, що окислюваність повітря та бакте-
ріальна флора є небезпечними факторами не
тільки для здоров’я людей, а й для збереже-
ності мощей святих (деяким з них вже по 800–
900 років!), а, отже, їхнє зникнення під впли-
вом невідомої сили має певний інтерес як
один із чинників муміфікації останків святих.

ФЕНОМЕН СВЯТОСТІ 

(Декілька слів про сенсаційні відкриття 
у Києво-Печерській лаврі)
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Відомо, що перші спроби пояснення нетлін-
ності печерських преподобних були зроблені ще
у XVII ст. Але наукові дослідження розпочали ся
у ХХ ст. 

У доповідній записці директора “Все ук раїн -
ського Музейного Городка” професора П.П. Ку   -
рінного Укрнауці від 9 червня 1930 р. зазнача-
лася невідкладна потреба “негайно знайти
наукові підвалини для дальшого законсерву-
вання та перепоховання цих оригінальних і по-
трібних для соціального виховання пам’я ток”383.
Відкидаючи неминучу у ті часи атеїстичну
оцінку печер ських мо щей і звинувачувальні ак-
центи у висвітленні їх призначення, вкажемо,
що серед багатьох передумов пізнавального по-
шуку для сумлінних і добросовісних співробіт-
ників Музею найбільше важи ла наукова об’єк-
тивність і жага пізнання. Можли во, ці критерії
здадуться щиросердо віруючій людині недо-
речними і непереконливими, але, зрештою,
корект ний симбіоз наукових і церковних інсти-
туцій за умов їхнього вільного і гармонійного
розвитку не принижує релігійні почуття, а на-
віть сприяє їх зміцненню і потвердженню (як
приклад, можна згадати складні дослідження
Туринської плащаниці).

До честі перших дослідників лаврських
мощей слід повідомити, що попри антирелігій-
ний характер дорученого їм обстеження, вони
доклали чимало зусиль, аби ввести його у рам -
ки принаймні об’єктивного розслідування.
Пер  ший анатомо-антропологічний огляд остан-
ків печерських преподобних було проведено в
січні 1939 р. у складних ідеологічних умовах,
за обставин відверто нігілістичного ставлення
до церкви і безкарного нищення її святинь.
Проте вивчення мощей не дало очікуваних “аб-
солютно спростувальних” результатів, а тому
не отримало широкого розголосу у суціль ви-
кривальному арсеналі атеїстичної про паґанди.

Відтак спеціальна експертна група на чолі з
В.В. Гінзбургом здійснила на початку 1939 р.
вибіркове анатомо-антропологічне дослід-
ження 40 муміфікованих тіл з Ближніх пе чер і
20 – з Дальніх, встановивши при цьому перш
за все неоднаковий рівень збереженості мощей,
їх значну чи часткову скелетизацію (власне
мумій В. Гінзбург нарахував у печерах 33). Зви-

чайно, ця річ аж ніяк не принижує значення
лаврських святинь, ос кільки, за висловом архі -
єпископа Феофана Прокоповича (1681–1736),
“многих святых мужей тела не уцелели, ко-
нечно потому, что так угодно было Божескому
о них Провидению, для другого их предопре-
деления, в чем уверяют нас святые главы ми-
роточивые...” Сучасна Православна Церква
припускає під поняттям “мощі” не самі тільки
нетлінні тіла християнських подвижників, а й
їх окремі частини (Ф. Прокопович: “самые ма-
лейшие час тицы от них отделяемые”) або бла-
годатні кістні останки. Штучне бальзамування
(муміфікація) праху праведників православною
вірою забороняється і заперечується. 

Враховуючи складність здійснення медич-
ної експертизи, для підсумкового аналізу було
відібрано лише 28 тіл святих. Їх порівняльне
анатомо-антропологічне вивчення дало такі
статистичні дані: прижиттєвий фізичний роз-
виток померлої братії був добрим, статура міц-
ною. З 28 чоловік 17 мали сильну будову тіла
(61%), 6 – середню (21%) і лише 5 – слабку,
граціальну (18%). Більшість досліджених не-
біжчиків померли у зрілому (від 40 до 60 років)
і літньому віці (більше 60 років) – відповідно
26 і 9 чоловік. 19 ченців (третина обстежених)
померла у молодому (20–40 ро ків) і тільки 5 – в
юнацькому і підлітковому віці. Звісно, вказана
класифікація мала ще дуже недосконалий і ви-
падковий характер, але й у такому вигляді вона
спростовувала думку, що до православних оби-
телей приходили лише кволі, немічні, здегра-
довані і пристаркуваті.

Складні подвижницькі умови життя у ті да-
лекі часи помітно позначилися на загальному
стані здоров’я багатьох насельників Печер-
ського монастиря. Багато хто з них страждав на
ревматичні захворювання.

Останки деяких іноків мають сліди травма-
тичних ушкоджень, ба навіть смертельних ура-
жень холодною зброєю (докладніше ці випадки
буде розглянуто нижче). 

Щодо давності мощей, комісія В. Гінз бурга
ви мушена була висловитися доволі стримано:
“При родно муміфікований труп за умов при-
стойного подальшого зберігання може мати од-
наковий вигляд і через кілька десятків, і кілька

[ Лаврські печери: сучасні дослідження ]
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сотень років після поховання...; ...не змінюю-
чись може зберігатися необмежено дов го...”
Таке апріорне твердження, не підкріплене ні -
якими дослідними та експериментальними
даними, мало начебто безсторонньо показати
відносну “молодість” підземного пантеону
Києво-Печерського монастиря. Втім, ніяких до-
казів на користь цього припущення комісія за-
пропонувати не мог ла – на той час фахівці ще
не мали точної наукової діагностики, необхід-
ної технічної апаратури і відповідних експери-
ментальних методик для виконання подібних
розрахунків.

Водночас Гінзбург мусив зазначити, що здо-
гадні міркування про автентичність більшості
печерних поховань в цілому неприпустимі, бо
ж у Печерському патерику зовсім нічого не по-
відомляється про вік і фізичний стан чорнориз-
ців. Проте у трьох випадках можна говорити
про цілковитий збіг фізичних реалій: мощі
прпп. Мойсея Угрина та Нестора Літописця
відповідають агіографічним даним за своїм
віком, а прп. Никона Сухого – за хворобливим
ураженням нижніх кінцівок. 

Були виявлені і зафіксовані випадки по смерт -
ного вилучення часток мощей (пальців рук і ніг,
іноді цілих кистей тощо) – вони були, мабуть,
“благочестивым людям для благоугодного упот-
ребления раздаваемые” (Феофан Прокопович).
Це пов’язано, головним чином, із старожитньою
ранньохристиянською традицією засновувати
православні церкви на мощах мучеників (або й
інших святих), і не поклавши їх під престол
(іноді й інші частини храму), освятити його не
можна. Часточки мощей зашиваються у анти-
мінс, можуть також вкладатися до наперсних
хрестів. Крім того, існує практика вилучення
часточок мощей для перевезення їх у інші місця,
де вони зберігаються в церквах чи навіть у при-
ватних оселях. 

Слід наголосити, що, імовірно, ще з часів
Антонія Печерського у руських монастирях по-
ширилася афонська по ховальна традиція, коли
через якийсь певний час (як правило, три або
сім років) останки, себто кістки небіжчиків,
виймали із землі, “сортували”, а потім переза-
ховували в спеці альному приміщенні – кімітірії
чи усипальні. Цей звичай донині зберігається
на Святій горі. Сліди подібного поховального
ритуалу нещодавно виявлені у чернігівських
Антонієвих печерах [Моця О.П., Руденок В.Я.

Кістниця в Антоніївських печерах в Чернігові
(про деякі особливості християнської обряд-
ності) // 1000 років Чернігівської єпархії. Тези
доповідей церковно-історичної конференції. –
Черні гів, 1992. – С. 32-33]. Багато таких само
кістниць могло, зрештою, існувати і у лавр-
ських підземеллях, але археологічно це припу-
щення ніколи не перевірялося і дослідникам
відомі лише перевідкладені сховища-склепи
кісток. Неоднорідний колір кістних останків, і
в першу чергу черепів, теж має природні при-
чини, а у афонітів він ще й вважався необхід-
ною підпорою для розгадування одвічної та-
ємниці посмертної долі душі покійного, а
відтак її благодатності. Взагалі, іноки Святої
гори суворо дотримувалися прямого розуміння
присуду Адамового: “Ти порох, – і до пороху
вернешся”, “Вернешся в землю, бо з неї ти взя -
тий”, – і, як свідчить Святогорець – ієро схи -
монах Сергій (Вєснін) (1814–1853), самий
Афон не знає досвіду взірцевої нетлінності, ос-
кільки завдяки постійній підтримці благочестя
і неослабному духу віри там ніколи не потре-
бувалося разючих і надзвичайних підтвер-
джень Промислу Божо го. Водночас Свята гора
не лише не заперечує, але з особливим пієте-
том ставиться до нетлінних тіл праведних,
мощі яких набуто здовкола не лише в монас-
тирях, а й скитах афонських.
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Отже, в київських печерах могли уживатися
обидва поховальні звичаї, як на це вказує ри-
туал перепоховання Феодосія Печерського в
1091 р., деякі приклади з Печерського патерика
(опис кіст ниці в Житії Пимена Многоболя-
щого) та археологічно виявлені ознаки афон-
ської обрядовості в чернігівських підземеллях.
Варто зазначити, що дрібний пісок було вияв-
лено на останках прп. Си соя з Дальніх печер,
виходить, що вони також виймалися з землі.
Звідси, мабуть, і виникла печерська традиція
розподілення людських решток на нетлінні і
кістні. Позаяк обидві групи вважалися мощами,
бо ж перші слугували для поклоніння благочес-
тивим прочанам, а від других здобува лися ми-
роточиві глави та інші чудотворні реліквії (у па-
териковому Житії Іоанна Багато страждального
описано, як преподобний лікував тілесні хво-
роби “единой костью от мощий” Мойсея Уг-
рина). Напевно, саме усталений порядок вико-
пувати останки братії, щоб перекласти їх до
спеціальних гробниць, дозволив печерським
чорноризцям відкрити феномен нетлінності ок-
ремих тіл і опісля хоронити їх у відкритих ар-
касоліях, а не локулах, як було до того. Це но-
вовведення уповні утвердилося у Ближніх
печерах, а в Дальніх, де підземний некрополь
формується в помонгольську добу (ХIII–
ХIV ст.), ченці, мабуть, знову повернулися до

афонської обрядовості. До того ж, ХIV ст. – це
доба засвоєння в руських землях, а також і в
Україні, ісіхастського вчення – духовної спад-
щини святогорських старців-відлюдників.

Науково-дослідні роботи у лаврських пече-
рах були перервані Другою світовою війною і
відновилися лише у повоєнний час.

Наступні медико-остеологічні дослідження
у Дальніх печерах проводилися в листопаді
1982 р., за участю судово-медичних експертів
М.Д. Канівця, Ю.М. Коваленка, О.І. Вилегжа-
ніна, А.В. Рябоконя.  При цьому ви вчалися
анатомо-морфологічні особливості останків,
ви ко ну валися розрахунки краніометричних по-
казників (математичні виміри черепів). Було
визначено вік святих на час смерті, їх статеву
приналежність, ознаки у них захворювальних
процесів та травматичних ушкоджень. Біо хі -
мічні дослідження, які могли б встановити час
життя ченців, тоді не здійснювались.

Вивчено мощі тридцяти одного з сорока
п’яти чорноризців, похованих у Дальніх пече-
рах, а також два безіменних поховання. 

Виявилося, що серед іноків було багато
таких, які за життя зазнали серйозних травм.
Так, у прп. Зе нона Постника виявлено зроще-
ний перелом п’я точ ної кістки; у прп. Іларіона
Схимника і прп. Федора Мовчазного – загоєні
переломи ребер; у прп. Іпатія Цілителя – обох
кісток лівої гомілки, що, на думку ще В. Гін з -
бурга доповнювалося глибоким системним
(функціональним) захворюванням організму; у
прп. Мартирія Диякона – правої гомілкової
кіст  ки, що мало спричинитися до тривалої хро-
нічної кульгавості. У прп. Феофіла, єпископа
Новгородського (до речі, на час смерті він був
найстаршим з-поміж досліджених – 60–70 ро -
ків), спостерігалася обмежена рухливість у
кульшових (тазостегнових) суглобах. Мабуть,
він вже не міг самостійно ходити. У прп. Лав-
рентія Затвірника бачимо розрубаний якимось
гострим предметом шийний хребець. Свого
часу Гінз бург писав, що на черепі покійного,
нині зниклому, був застарілий рубець від удару
холодною зброєю, який ішов у повздовжньому
напрямі у лівій частині лобової кіст ки. Але чи
значило це заподіяння смертельної рани?

В. Гінзбург також описує черепну травму, за-
подіяну якомусь Симону Схимнику (?!). У цього
небіжчика в задній нижній частині лівої тім’яної
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кістки відстежувалася наскрізна щілина від кли-
новидної зброї (сокири?), що, безперечно, і стало
причиною смер ті. За деякими міркуваннями,
може йтися мова про Сисоя Схимника,  оскільки
встановлено, що його череп від іншого кістяка.

Та особливо вражають мощі Тита Воїна. На
його черепі, а саме на лівій тім’яній кістці, міс-
титься наскрізне ушкодження веретено подіб ної
форми розміром 4 ×1,5 см. Від пе реднього краю
травматичного ураження відходить зарощена
лінія перелому у вигляді невеличкої боріздки,
тобто зрозуміло, що рана не стала причиною не-
гайної загибелі. Згадаймо, що у посмертній епі-
тафії прп. Тита говориться, що він “бывши на
брани, пораженъ бћ во главу оружіемъ, едва не
смертнћ, и сего ради оста ви воинствованіе: мало
нћчто возмогъ, пріиде въ монастырь Печер-
скій...” Решта згаданих печерських святих, заби-
тих холодною зброєю, могла загинути або в добу
монгольського панування (1240–1362), або під
час пізніших міжусобних чи загарбницьких війн.

Сприятливі умови для вивчення підземного
некрополя Ближніх печер склалися у середині
80-х рр. ХХ ст. Згідно із рішенням Президії
Ради Міністрів УРСР від 28.02.1985, Київ-
ського міськвиконкому від 17.06.1985 і Бюро
Президії Вченої Ра ди Міністерства охорони
здоров’я УРСР від 29.01.1988 було створе но

Міжвідомчу комісію, до складу якої ввійшли
провідні спеціалісти різних академічних інсти-
тутів АН і МОЗ УРСР. Зокрема слід назва ти:
Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Бо -
го мольця; НДІ мікробіології і вірусології
ім. акад. Д.К. За бо лот но го; загальної і комуналь -
ної гігієни ім. О.М. Мар   зєєва; фізіології рос-
лин; зоології ім. І. Шмальгаузена; гео логічних
наук; “Укр про ектреставрація”; технічної тепло-
фізики. Про тягом 1988–1990 рр. згаданою комі-
сією на чо лі з нау ковим керівником д.м.н.,
проф. І.А. Кон цевич було здійснено значний
обсяг дослідниць ких робіт, у тому числі комп -
лексні бактеріологічні, мікрологічні, ентомоло-
гічні, морфологічні, ан тро помет ричні, рент -
гено логічні та біохімічні до слід ження Ближніх
печер, а також особова ідентифікація мо щей
деяких найбільш відомих історичних осіб.

Нижче наведено найцікавіші і промовисті
результати проведених обстежень.

Гігієнічні та мікрокліматичні 
обстеження Ближніх печер

Встановлено, що середньодобові показники
тем ператури в печерах змінюються у межах 7-
19°С, відносна вологість – 75-99%. Найбільш
низьку температуру зафіксовано взимку і вес-
ною. Найхолодніша – Трапезна церква, най теплі -
ша – Варлаамівська. Найвища середня вологість
спостерігалася у Трапезній. Там само, а також у
церкві Антонія зафіксовано найбільші перепади
вологості. Добові коливання температури й во-
логості досягають у середньому 2-4°С і 3-4%, се-
редньомісячні коливання складають 3-5°С і 6-
8%. Ідентичні річні показники збільшуються
відповідно до 9-10°С і 13% відносної вологості.

Морфологічні, антропометричні 
та рентгенологічні дослідження мощей

У результаті обстеження п’ятдесяти чоти-
рьох мощей Печерських святих встановлено,
що майже всі вони за життя були дуже висна-
жені, як те спостерігається при тривалому по-
стуванні і важкій праці. Лише прп. Лаврентій,
єпископ Туровський та прп. Анатолій мали ог-
рядну тілесну статуру.

Деякі з іноків за життя хворіли недугами
опорно-рухового апарату. Так, прп. Сильвестр
мав функціональне ураження хребетного стов -
па і кінцівок; у прп. Полікарпа спостерігалася
обмежена рухомість лівого плечового суглоба;
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прп. Агапіт через деформацію правої стопи на-
кульгував; прп. Феофіл через патологію лівої
стегнової кістки і кульшового суглоба зовсім не
міг самостійно ходити.

Чимало святих мали прижиттєві травми, які
по більшості загоїлися. Так, у прп. Сильвестра
і прп. Гри горія Чудотворця були переломи кіль-
кох ребер, у прп. Федора – великої і малої го-
мілкових кісток, у прп. Варлаама бачимо утис-
нутий перелом лобової кістки, заподіяний
якимось тупим предметом. 

Прп. Никон Сухий за життя переніс важке
запалення лівого колінного суглоба. Це хро-
нічне захворювання охоплювало у нього всю
ліву кінцівку від гомілки до нижньої частини
стегна. В. Гінзбург писав у 1939 р., що прп.  Ни-
  кон мав хронічний остеомієліт, супроводжува-
ний свищами і стіканням гною. Вказана харак-
теристика в значній мірі відповідає даним
Печерського патерика.

Такий самий збіг маємо при вивченні мощей
Кукші Священномученика. На черепі останнього
виявлено лінійний вруб в області правої тім’яної
кістки, що має щільовидну форму – від гострого
рублячого предмета. Це ушкодження не супро-
воджується ознаками кісткової регенерації, отже,
напевно, й було причиною смерті. Прп. Кукша
був забитий поганами під час проповіді Святої
Віри в’ятичам – йому було відрубано голову.

Прп. Пимен Многоболящий має виразні деге-
неративно-дистрофічні зміни хребта. Розбіж-
ність амінокислотних показників, вивчених для

визначення давності поховання (в загальній сумі
амінокислот міститься більший відсотковий
вміст аміаку, аніж в інших мощей), виникає дум -
ка, що вони спричинені важким прижиттєвим
функціональним захворюванням. Печерський же
патерик свідчить, що цей святий тяжко хворів,
двадцять років не встаючи з ліжка.

Та найбільш вражаючі результати отримано
під час дослідження мощей билинного бога-
тиря прп. Іл лі Муромця. Так само, як повідом-
ляється і в народних переказах, святий мав
високий зріст (177 см), надзвичайну силу (ви-
нятковий розвиток м’язової системи), але замо-
лоду страждав захворюванням хребта, що на-
віть призвело до де якої функціональної пере-
будови організму (потовщення склепіння че-
репа, збільшення відносних розмірів кисті по-
рівняно з довжиною плеча і передпліччя тощо).
Прп. Іл ля Муромець мав декілька регенерова-
них переломів ребер і правої ключиці, а смер-
тельним для нього стало проникаюче ураження
грудної клітини якимось пласким гострим
предметом (списом?). Таке ж саме ушкодження
бачимо на внутрішній стороні лівої руки (на-
скрізне поранення?).

Проведені дослідження дозволили також
встановити, що багато печерських ченців хво-
ріли на ревматичні (артроз, артрит тощо) захво-
рювання різних відділків кістяка. Так, у прп. Ни -
кодима Проскурника помічено викривлення
спинних ребер, тобто за життя він був сутулим. 

Останки прпп. Нектарія і Григорія Чудо -
творця зазнали дії вогню, а прп. Іуліанії Оль-
шанської повністю кальцінізувалися в полум’ї
пожежі Успенського собору в 1718 р.

Антропометричні дослідження дозволили
вста новити, що іноки, поховані в Ближніх пе-
черах, були переважно середнього і високого
зросту, мали правильну будову і, зазвичай,
міцну статуру. Особливо привертає увагу роз-
виток певних груп м’язів у залежності від різ-
новиду занять. Так у прп. Марка Печерника
розвинуті м’язи верхніх і нижніх кінцівок, у
прп. Григорія Іконопис ця – м’язи правої руки,
шиї і спини, що може також служити для осо-
бової ідентифікації.

Нарешті, антропометричні виміри черепів
усіх досліджуваних мощей дозволили віднести
їхніх носіїв до європеоїдної раси. Є лише по-
одинокі відхилення від загальної норми: змі -
шаний тип, як у прп. Іллі Муромця, очевидно, 
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спричинений перебігом хвороби, і суто монго-
лоїдний, як у одного з братів-будівничих (№ 5).

Особливий інтерес для істориків поховаль-
ної обрядовості може скласти та обставина, що
на поверхні шкіряно-м’язових покровів деяких
мощей (прп. Спиридон, прп. Тит, грек-будівни-
чий № 11) відстежуються невеличкі шкіряні ва-
лики, розташовані на відстані 1–3 см один від
одного. Складається враження про нерівно-
мірне стискання і защемлення цих ділянок
шкіри якимись стрічками на зразок бинтів, що
є ознакою давнього ритуального сповивання
небіжчика.

Біохімічні дослідження мощей
До завдань, вирішуваних при вивченні лавр-

ських мощей з Ближніх печер, було віднесено
та кож встановлення давності поховань пре по -
доб них, виявлення (при наявності) речовин, що
застосовувалися для можливого бальзамування
тощо.

Датування мощей здійснювалося за допомо-
гою амінокислотного методу або методу аміно -
страти графії. Він опирається на сталі зміни амі-
нокислотного складу органічного субстрату, кі-
нетичні параметри яких за помірних темпера-
турних умов спливають із постійною швид-
кістю. Досліджувані зразки – крихітні часточки
мощей – піддавали кислотному гідролізу 6%
HCl з подальшим визначенням їхнього аміно-
кислотного спектра на аналізаторі “Біотронік”
LC-5001 (ФРН). При цьому вираховувалися 12

АК-показників, що відобра жають швидкість і
ступінь видозмін органічної речовини з часом,
які у порівнянні з контрольними сучасними
зразками й стали визначенням віку мощей. От-
римані у такий спосіб результати дуже цікаві,
але вимагають ще значного доопрацювання,
оскільки індивідуальні фактори (значна бакте-
ріальна забрудненість, несприятливі умови збе-
рігання тощо) мають тенденцію впливати на
результати вимірювань.

Проводилися також і дослідження по вияв-
ленню в мощах антисептичних речовин рослин-
ного і тваринного походження, які використо-
вуються для муміфікації тіл. У вивчених 36
ті лах не було виявлено ані дубильних сполук
типу тані на, ані компонентів меду чи масляної
кислоти як продуктів окислення ліпідів і восків.
Це вказує на те, що ніякого бальзамування лавр -
ських преподобних не проводилося. Лише мощі
прп. Кукші, здається, були оброблені якимись
рідинами або перебували у вологому середо-
вищі, що, напевно, пов’язано з тривалим пере-
везенням його тіла із землі в’ятичів до Києва.

Рентгено-флуоресцентний і атомарно-абсор -
ба ційний аналіз дозволив виявити в тканинах
мощей прп. Аліпія Іконописця над звичайно ви-
сокий вміст цинку, рубідія, заліза, міді, свинцю,
ртуті, брому та марганцю, а у прп. Агапіта Лі-
каря – значну концентрацію марганцю, брому,
цинку та свинцю. Можна припустити, що на-
громадження перелічених елементів у тілі по-
мерлих іноків пов’язане з їхніми професійними
заняттями, які зумовили постійне контакту-
вання з барв никами та лікарськими препара-
тами, виготовленими на основі речовин із на-
веденим хімічним вмістом.

Антропометричні дослідження дозволили
також відновити фізичний образ кількох печер-
ських чорноризців (за методом Герасимова):
прпп. Нестора Літописця, Варлаама, Агапіта, По-
лікарпа, Іллі Муромця. Їх зовнішня подоба була
уті лена в об’ємних пластичних реконструкціях
(бюстах) московським судмедекспертом С. Нікі-
тіним, що дозволяє доторкнутися до витоків віт-
чизняної духовності й культури, збагачує наш
внутрішній світ спогляданням немеркнучих цін-
ностей і осягненням вічних істин. Загальні ре-
зультати досліджень мощей святих у 1982 і
1988–1990 рр. подані у таблиці “Да ні антрополо-
гічних досліджень”.
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I Прочерком позначено параметри, встановити які не вдалося.
II Мощі Нестора досліджувалися окремо в 1982 р.

III У квадратних дужках наведено додаткові дані 1939 р.

Імена святих                      Вік на час   Зріст     
смерті    

Ближні печери

Авраамій Трудолюбивий бл. 50 170  
Агапіт 50~60 166  
Аліпій 40~45 168  
Анастасій 30~40 174  
Анатолій 40~45 174  
Афанасій 55~60 170  
Варлаам 35~40 168  
Василій 50~60 169  
Григорій Іконописець бл. 50 169  
Григорій Чудотворець 50~60 172  
Даміан бл. 60 174  
12 братів №№ 6, 7, 11, 12 30~35    

№ 9 60~70   
№ 8 40 177   
№ 5 50~60    
№ 10 40~50   

Еразм 45~50 172  
Євстратій 60~70 167  
Єфрем 50~60 172  
Ілля Муромець 40~45 177  
Іоанн, брат Феофіла 50~60 169  
Іоанн-дитина                            немовля – I

Іоанн Постник 25~30 166  
Ісаакій 18~20 166  
Ісайя бл. 60 172  
Кукша 30~35 171  
Лаврентій 40~50 171  
Лука 55~60 172  
Марко Печерник 35~40 171  
Мойсей Угрин 30~40 173  
Нектарій 40~45 171  
Нестор ЛітописецьII 60~65      163~164  
Никодим 35~45 166  
Никола Святоша бл.70 154  
Никон, ігумен 55~60 170  
Никон Сухий 60~65 166  
Нифонт, єп. Новгородський бл. 50 175  
Онисифор 45~50 169  
Онуфрій бл. 50 173  
Пимен Многоболящий бл. 50 174  

Полікарп 35~40 167  
Прохор 40~50 169  
Сава 17~18 163  
Сергій 55~60 177  
Сильвестр 50~60 171  
Симон, 
єпископ Суздальський 40~50 (?) 169  
Спиридон 50~60 172  
Тит 30~40         172~173 
Федір 40~50 176  
Феофан бл. 50 172  
Феофіл 45~50 173

Дальні печери
Агафон [30~40]III бл. 156 
Арсеній 40~50 бл. 170 
Ахіла 40 бл. 173 
Веніамін                        [доросла особа] бл. 166 
Геронтій 11~12 бл. 127 
Григорій                                       40~50        174,5~175  
Євфимій 30~40 бл. 166 
Захарія 20~25        152~154  
Зенон 20~25        167~170  
Ігнатій 60 бл. 174 
Іларіон [30~40] 165  
Іпатій 40 169  
Йосиф [40~50] 171  
Лаврентій [40~50]      169~174  
Логгин 50~60 (?) –  
Лукіян 30~35          168~172  
Макарій 30 бл. 175 
Мартирій Диякон 55~60          174~175  
Меркурій –               166~171  
Мойсей 35~40 173  
Нестор –                  153~159  
Павло 30~35 бл. 168 
Паїсій 20~25 175  
Пимен Постник 50~55           170~175  
Силуан 30~35 бл. 173 
Сисой 45~50 бл. 163 
Тит 40                 162~164  
Федір Мовчазний 40~45          166~168  
Федір Острозький –               170~176  
Феофіл Новгородський 60~70          172~176

Данi антропологiчних дослiджень

[ Лаврські печери: сучасні дослідження ]
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Наслідком комплексних дослідницьких ро -
біт з вивчення лаврських мощей Ближніх і
Даль ніх печер та природного середовища, у
якому вони зберігаються, було отримання дуже
важливих наукових результатів, що дозволяють
по-новому поглянути на стародавню історію
Києво-Печерського монастиря і прогнозувати
нові напрями її студіювання.

“Крім тіл святоліпних, [що] з усіма сугло-
бами нетлінно почивають у печерах, знахо-
дяться там же, без суглобів, [ці] самі мирото-
чиві глави. Про них нам вже невідомо, чиї
вони. У те [ж], що [вони] – [останки] святих
угодників Божих – у те маємо вірити, оскільки
сухі є і шкірою не покриті, [а] виливають із
себе надприродним шляхом єлей або миро.
Миро ж [це] – не просте, але має хист цілення
всяких недугів у кожного, хто з вірою вдасться
і помазується тим миром. Так само, [як] камінь
той, доторкнувшись до жезла Мойсейового,
протиприродно полився одного разу водою зви-
чайноюI, знаменуючи святість Мойсейову; і як
щелепа осляча, до якої доторк нулась рука Са-
муїлова, вказала тоді благодать, що була в Са-
муїлові, то наскільки ж вищі глави ці, що над -
природно виливають миро, не просте, але
цілюще, [i] знаменують святість та благодать,
яка є в угодниках Божих тих. Глав цих ні жезл,
ні рука тільки, а все тіло і сама душа, не випад-
ком торкається, але природно поєднується з
ними, і пізніше з’єднається [в наступному віці].
Належачи святим (кажемо про те без сумніву!)
і самі є святими ці чудотворні глави. Подібні є
до мощей найдавніших угодників Божих: Ни-
коли Мирлікійського, Димитрія Мироточивого

та інших, оскільки виливають таке саме миро.
[А, отже,] походячи від святих і самі святими є.
Єлей чи миро є таємничим образом Любові,
Милосердя і Миру, бо це все спочатку Сам Бог
Іову вказав через посудину єлею, принесену го-
лубкою. Тим єлеєм вказував Спаситель на піст,
кажучи: “Ти ж, коли постуєш, намасти свою го-
лову...”II Ним і найвищу звістив мудрість:
“Мудрі, – сказав, – діви взяли єлей...”III Так і
апостол Іоанн каже: “Ви ж маєте помазання від
святого і усе знаєте”IV. В таких бо всіх добро-
дійництвах звіщає сам Бог, що просіяли [во
святих] ці угодники Його, на чиїх головах єлей
нам сей святий являє. [А] тому і ще [дещо] ска-
жемо: цей єлей помазує на Царство, світиль-
ники освітлює, зцілює хворих: так виявляє нам
Сам Бог, що є угодниками Його ті, на чиїх гла-
вах єлей бачимо; [що] отримали Царство Не-
бесне, увійшовши до Місця Світлого, упокої-
лися [там], де нема хвороб. І там, як істинні
паростки олійні, виливають єлей. Част кою є
Доброї МаслиниV, Христа Спасителя, Його ж
Ім’я Єлей чи Миродавець. І як до самого
Христа псалмоспівець говорить: “Ти любиш
справедливість і ненавидиш беззаконня: тому
помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над
друзями твоїми”VI, так і нам належить вигук-
нути до кожного із цих угодників Божих, на
чиїх головах бачимо єлей, котрий збирає доб -
родійництва їхні воєдино: “Возлюбив єси
правду і возненавидів єси беззаконня, і за те по-
мазав тебе, угодниче Божий, Бог твій єлеєм ра-
дості. Радості, – бо [воно] рятує нас від хвороб;
радості, – бо виповнює вас на землі благо-
даттю, на небесах же славою великою”.

I Вих. 17; 4–7.
II Мт. 6; 17.

III Мт. 25; 1–13.
IV Ін 2; 20.
V Див.: Рим 11,17.

VI Псал. 44 /45/, 8.

МИРОТОЧИВI ГЛАВИ

Мироточиві глави – одна з найцікавіших святинь лаврських печер. Це – сухі і зовсім по-
рожні черепи, котрі виточують із себе речовину – миро: “Істочають святе миро так, як
чоловік од зноя солнечного опотніє, і той пот капле на поставленную мису, так кропля от
кроплі капле...” Здавна ця речовина використовувалась для лікування різних захворювань. 

Оповідь про мироточиві глави та святе миро, поміщена 
у Печерському патерику 1661 року та наступних виданнях

Переклад з: Патерик или отечник Печерский, содержащ жития святых пре-
подобных отцов наших, просиявших в пещере... – К., 1661. – С. 288-289.
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Результати аналізу святого мира

Хімічний аналіз зразків із чаш з мироточи-
вими главами № 20, № 9, № 4 було взято в
присутності зав. відділом історії печер Києво-
Печерського державного історико-культур-
ного заповідника В.М. Колпакової і був вико-
наний у лабораторії кафедри біохімії Київського
медичного інституту, керованій лауреатом
премії ім. акад. А.В. Пал ладіна АН УРСР,
проф. Ю.В. Хмельовським. Результати аналізу
показали: всі зразки є високо очищеними мас-
лами, які не мають у собі домішок вищих жир-
них кислот, що підтверджується відсутністю
реакції етерифікації і метилування. Зразки
добре розчинялись у хлороформі й ацетоні, і
практично не розчинялись у воді та метанолі.

Низька електропровідність зразків свідчила
про відсутність іонізованого середовища (води
й іонізованих часток). У зразках не виявлені не-
органічні фосфати та іони амонію (NH4OH,
H3PO4), що свідчить про відсутність процесів
розпаду органічних речовин, які містять азот,
та фосфатів. Дослідження вмісту білка (по Лоу -
рі) було проведене у водних витяжках зразків.

Дослідженням встановлено, що зразок № 20
має 20 мг білка на 100 мл, зразок № 9 – 13 мг, а
зразок № 4 – 73 мг. Даний показник притаман-
ний лише живому організмові. Що ж до хіміч-
ної природи виявленого в зразках білка, то для
цього необхідне глибоке наукове дослідження.
Результати зведено в нижченаведеній таблиці.

№№ зразків

Показник 20 9 4

Розчинність у воді – – –

Розчинність у метанолі – – –

Розчинність у хлороформі + + +

Розчинність у ацетоні + + +

Реакція метилювання – – –

Реакція етерифікації – – –

Електропровідність у  м 30 31 27

Вміст білка (за Лоурі) мг в 100 мл 20 13 73

Неорганічні фосфати – – –

Неорганічний азот – – –

Крім мощей, відвідувачі XVII ст. та того-
часні печерські видання відзначають інші свя-
тинi, серед яких:

Хрест св. Марка Печерника. Його хрест, з
яким він був похований – мідний, візантійської
роботи, розміром 235 × 165 мм, протягом сто-
літь ви ко ристовувався для напування віруючих
святою водою. Хрест має невеликий обідок,
який дає можливість наповнити його рідиною.
За переказом, сам прп. Марко пив із цього
хреста. На хресті зображено Спасителя, на по-
перечній перекладині – по шість апостолів,
зверху св. Федір, а під ногами – напівстерте
зображення св. Георгія.

Ланцюг прп. Антонія. Боплан пише, що
бачив у печерах “залізний ланцюг, яким, як
кажуть, диявол шмагав святого Антонія, і
який має силу проганяти злих духів з тіла
[людей], ним пов’язуваних”. Проте, можливо,
він має на увазі ланцюги, якими приковували
до стовпа біснуватих для зцілення (одне таке
місце є неподалік від поховання прп. Анто-
нія).

Хрест прп. Антонія. Про нього згадує Лу -
к’янов: “Тут же бачили хрест Антонія, де-
рев’яний, великий з навершям, трьохчасний на
його гробниці лежить”. Що це за хрест – нині
невідомо.

ІНШІ СВЯТИНІ ЛАВРСЬКИХ ПЕЧЕР
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Говорячи про iсторiю лаврських печер, не
можна не вiдзначити, що цi унiкальнi пiдземнi
об’єкти розташованi на крутих, зсувонебезпеч-
них схилах Днiпра i їхня експлуатацiя здiйсню-
валась у складних iнженерно-геологiчних умо-
вах. Тому протягом столiть збереження печер
вимагало проведення масштабних, тру доміст -
ких i надзвичайно складних iнженерно-тех -
нiчних робiт. Цi заходи були обумовленi як при-
родними причинами (значна висота днi-
провських схилiв, що переважають природний
вiдкос ґрунтiв, iснування комплексу порiд,
котрi легко пiддаються розмиванню; iснування
водоносного горизонту, погоднi умови), так і
техногенними та антропогенними факторами.
Актуальною ця проблема лишається i нинi.
Саме тому це дослiдження з iсторiї печер вва-
жаємо за необхiдне доповнити описом заходів,
вiдомих нам iз архiвних джерел. 

Як вiдзначалося ще в XIX ст., “весьма веро-
ятно, что, начиная с ХI по ХVII столетие, вслед-
ствие различных естественных причин проис-
ходили обвалы Печерских гор и в оных
ископанных пещер, и что эти древние убежища
святых отшельников были постоянно поддер-

живаемы Православною ревностию русских; но
об этом не дошло до нас никаких свидетельств.
Первое сведение о повреждении пещер сооб-
щает Гизель в письме своем к пастору Герби-
ниусу в 1674 г. таким образом: “Hам не извес-
тно, как далеко простираются пещеры, потому
что около шестидесяти лет тому назад (отже,
близько 1614 р. – О.С.), по причине землетря-
сения они в некоторых местах обрушились”384. 

Першi свiдчення про залучення спецiалiстiв
до розробки iнженерно-технiчних заходiв по
збереженню печер належать до 1685 р., коли
критичне становище в районi Ближнiх печер
спонукало архімандрита Києво-Печерського
В. Ясинського запросити для розв’язання про-
блеми щодо запобiгання “обвала холма, на ко-
тором стоит церковь над самими пещерами” вi-
домого нiмецького вiйськового iнженера –
генерала П. Гордона. Гордон запропонував ви-
конати гiдротехнiчнi роботи для вiдведення
джерельних вод i вертикального планування на
схилi, котрi, втiм, не виправдали себе, оскiльки
проводилися без урахування дренажу пiдзем-
них вод у зонi зсувiв385.

Факторами, що сприяли розвиткові зсувних
процесiв на днiпровських схилах в районi лавр-
ських печер, є їхня значна висота i крутизна, а
також специфiчнi гiдрогеологiчнi i гео -
морфологiчнi умови територiї. Поверхневi i
ґрунтовi води, стiкаючи по схилу, утворювали
глибокi яри, що тяглися до пiднiжжя гiр біля
берега Днiпра. Крiм того, берегова лiнiя розми-
валась стрiмкою течiєю рiки. Зсуви ґрунтових
мас на схилах створювали сер йоз ну загрозу для
будов i печер. Тому “Лавра с 1731 года стара-
лась отвратить опасность; не находя однако же
в себе достаточных средств, неодно кратно об-
ращалась к щедротам верховной  власти”386.

В серединi ХVIII ст. протизсувнi роботи на
дніпровських схилах були пов’язанi з iменем
вiйськового iнженера Дебоскета. Наприкiнцi
1744 р. Дебоскет отримав завдання “сделать
план реки Днепра..., назначить ширину между
берегов, во всяком месте и с кривизнами оной
реки, каковые оные есть... меру глубине на том
плане положить... особливо назначить глубо-
чайшия места... и... какия... есть... строения на

IНЖЕНЕРНI ЗАХОДИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕЧЕР 
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ В МИНУЛОМУ I В НАШ ЧАС 

Повздовжній профіль і фасад по лінії № 1 
укріплення крутосхилу  Дальніх печер. 

1809 р.



плотинах или су дах, или обделка берегов дере-
вом или фашинами, назначить имянно... и свое
мнение написать, каким способом возможно
быстроту реки Днепра отвести от Киевских
гор, чтоб подмывать не могло”387. 25 березня
1745 р. Дебоскет направив у “Кабинет Ее Им-
ператорского Величества всеподданнейший ра-
порт”, а також “мнение обретающихся здесь
инженерных и минерных офицеров” з цього
питання. Крiм того, Дебоскет склав вiдповiднi
“планы и профили”388.

Дебоскет пропонував: 
“1. В самонужнейших и весьма опасных оп-

лывающих и опадающих местах, яко то прежде
против Феодосиевских пещер, укреплять с
прибавлением по реке Днепру, длиной восемь-
десят на пять сажен по приобщенном при сем
профилю. А потом по укреплению по тому ж с
прибавлением берега укреплять против Анто-
ниевских пещер длиною семьдесят на две са-
жени.... А оное укрепление делать сплошными
дубовыми сваями и позади сваи забивать дубо-
выми досками с надлежащими якори, а позади
досок класть фашины и набивать землею и на-
возом с прочими к тому укреплению потреб-
ностями”. 

2. Iншi мiсця берегової лiнiї, котрi менше
розми вались течiєю рiки, пропонувалося закрi-
пити аналогiчним чином, вбиваючи сваї “одну
от другой от шести до десяти фут”.

3. У зв’язку з тим, що в районi Подолу пра-
цював тридцять один млин на водi, i цi млини
впливали, на думку Дебоскета, на швидкiсть
течiї рiки, вiн запропонував перевезти їх до лу-
гового берега.

4. У найглибших мiсцях, бiля берега в
районi Печерського монастиря, там, де течiя
най по туж нiша i “на три и на четыре сажени
берег подмывает”, Дебоскет пропонував “утоп-
лять байдаки, нагрузив оные каменем и про-
тчим тому подобным грузом”. 

5. “По всей Печерской горе в потребных
местах насадить разные деревья, кои скорые от
себя в землю коренья пускают и сеять сенную
труху, мешая с рубленою травою пыреем, дабы
оная гора более осыпаться не могла”. 

6. Hа схилах у районi лаврських печер, де
найбiльшою була загроза вiд поверхневих i
ґрунтових вод, Дебоскет пропонував “делать
бассейны, и от оных для провожания воды до
самой реки Днепра сделать и привесть желез-
ные или чугунные трубы, чтоб вода под оные

трубы никакой течи и промоин иметь не
могла”389. 

В iншому архiвному документi також знахо-
димо подробицi, що стосуються даного пи-
тання. Так, наприклад, уточнюється, що для ук-
рiплення схилу в районi Феодосiївської та
Анто нiївської печер треба “сделать кей, так, как
в Санкт-Петербурге на набережной линии
Невы-реки против Зимнего... дворца имеется”.
Причому, будувати його необхiдно такої ви-
соти, щоб не було загрози пiд час повенi. Тут
також пiдкреслюється, що “Феодосиевским пе-
щерам опасность обстоит немалая, понеже...
битые по склонению горы сваи и рубленые тер-
расы, по которым для закрытия от дождевой и
снеговой воды сделанная и убитая дранью
крышка или скат от верху горы к Днепру вниз
с горою совсем подвинулась. И как сваи, так и
переклады поломано, и над той дранью сделан-
ной крышки или скату земли нанесло немалое
число. И ныне еще, когда дожди бывают, не по
малу ж уносит, от чего уже пред входом в пе-
щеры под сделанными переходами пустота
имеется и те переходы держутся токмо на
битых под ними сваях и деревьях, кои по горе
растут. Земли же для площади пред входом пе-
щеры более не имеется как на сажень”390. 

14 липня 1747 р. Дебоскет рапортував: “Как
по силе имянного Ее Императорского Величест -
ва указу, состоявшегося 10 мая 1745 года, все
имеющиеся по киевскому берегу мельницы, кои
были на судах, от которых по киевской берег
имелась великая быстрота, переведены на луго-
вую сторону, то по киевскому берегу такой
быст роты, как прежде было, уже не стало и по
осмотру и примечанию его (Дебоскета) как в
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1745–1746, так и в 1747 годах усмотреть мог,
что Днепр быстроту свою несколько взял и
ныне стремление свое имеет от киев ского к лу-
говому берегу, и по нынешнему ево обстоятель-
ству по ево (Дебоскета), мнению, отняв вверху
реки Днепра ево быст роту”391. 

Судячи з архiвних документiв, пропозицiї
Дебоскета кiлька рокiв розглядалися в рiзних
iнстанцiях, а технiчний стан печер i днiпров -
ських схилiв весь час погiршувався: “В про-
шлые 1749 и 1750 годы поданными блаженные
и вечнодостойные памяти государыне императ-
рице Елизавете Петровне Кие во-Печерской
лавры архимандрита Иосифа с братиею чело-
битными представлено, что преподобного Фео-
досия гора, в коей пещере угодников божьих
нетленные мощи имеются, из году в год от по-
дмою днепровского, и от дождевых и снеговых
вод в большую порчу приходит тако же и около
Ближней пещеры деревянное укрепление в
порчу пришло и прошено те горы по учинен-
ным и присланным в кабинет бывшим тогда в
Киеве инженер-подполковником (что ныне в
отставке генерал-аншеф) Данилом Дебоскетом
планам и мнению укрепить и на то укрепление
всемилостивейшим спомоществованием снаб-
дить”392.

15 березня 1751 р. вищезгаданi пропозицiї
Дебоскета, “как те пещерные горы укрепить
надлежит”, були переданi до Сенату, а звiдти –
направленi для розгляду генералові барону фон
Люберасу. “А по рассмотрению того требовано
от Дебоскета показания, во сколько лет тое ук-
репление исправить; тако же сколько к тому на
каждой горе денежной суммы и работников по-
требно”. Згiдно з розрахунками, представле-
ними Дебоскетом “на все тех гор укрепление,
на изготовление припасов и на дачу мастерам
и работникам, ежели по вольным ценам, триста
девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят
пять рублей, а ежели заработанные деньги про-
изводить против солдацких дач, то двести сем-
надцать тысячей семсот сорок пять рублей,
буди же работные и мастеровые люди и по-
дводы определены будут по наряду, ...то все
оное коштоватимет в сорок шесть тысяч пять-
сот сорок три рубли сорок копеек”393. Зберег-
лися примiтки Любераса до запропонованих
Дебоскетом заходiв для збереження днiпров -
ських схилiв i лаврських печер394. Люберас вва-
жав, що виконати вказанi роботи можна за
шiсть рокiв. За пiдрахунками Дебоскета вiд

29 липня 1751 р. для цього необхiдно було “мас-
теровых и работных людей, подвод с погонщи-
ками, имянно: для заготовления... припасов и
материалов к будущей весне четыре тысячи; в
1752 году – восемь тысячь, а в протчие пять лет
в каждый год по семь тысяч человек”395. 15 сiч -
ня 1752 р. “указом Правительствующего Сена -
та для лучшего смотрения при том строении
учреждена под ведением киевс ко го генерал-гу-
бернатора особливая контора, в которой при-
сутствовать и во всем смотрение иметь... ве-
лено киевскому оберкоменданту Костюрину
обще с Дебоскетом и определенною от Киево-Пе -
черской лавры духовною осо бою”396. У 1753 р.
“заготовлялись каменья, известь, деревянные и
прочие припасы”, а в 1754 р. “шесть байдаков
нагруженных камнем против пещерной горы...
затоплено и тем несколько стремление реки
Днепра от гор отведено... берег от 30 до 50 са -
жен в длину и от 20 до 30 сажен в ширину при-
бавился, а имеющиеся по верхнему горизонту
снеговая и дождевая вода, також внутри ключи
в потребных местах отводом учинены”397. Де-
боскет писав про необхiднiсть продовжити по-
чатi роботи398. У 1761 р. на укрiплення печер-
них схилiв була видiлена значна сума399, але
цього було явно недостатньо. У донесеннях
Києво-Печерської лаври Св. Синоду i Сенату
вiд 15 квiтня 1764 р. повiдомляється, що “пе-
щерная Феодосиевская гора без подкрепления
в крайней уже опасности и порче находится,
так что и вход в пещеру отнялся и прошено
хотя в самых опаснейших местах заготовлен-
ными припасами и имею щи мися при пещерной
конторе налицо деньгами оную укрепить”400. За
розпорядженням заснованої у 1761 р. особли-
вої комiсiї з 1765 р. “близь берега Днепра на
сваях и ростверках заложен был каменный
фундамент по пространству всей горы, подвер-
гающей пещеры опасности, а сверх фундамен-
тов устроено семь уступов, укрепленных дубо-
выми бревнами”401. Збереглась виконавча
документацiя за 1766–1768 рр., в тому числi,
“планы, профили, фасады работ, производимых
для укрепления Феодосийских пещер ных гор в
Киеве”, складенi генерал-майорами Синяв-
ським i Весенiновим, пiдполковником артилерiї
Чекановим i поручиком Hовугорзеєвим402.

Проте “не успели окончить еще этой по-
стройки, как 27 июля 1769 года гора тронулась
и опрокинула это укрепление в Днепр”403.
5 серп ня 1766 р. указом Сенату нагляд за про-
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тизсувними роботами у Києвi до-
ручено замiсть Дебоскета, який за-
лишив службу, київ ському обер-
коменданту Єлчанiнову.

Таким чином, архiвнi доку-
менти свiдчать про те, що забезпе-
чення збереженостi лаврських
печер i проведення протизсувних
робiт на днiпров ських схилах ви-
магало великих коштiв i людських
сил, а також вирiшення щонай -
складнiших iнженерних завдань.
Hезважаючи на гостроту проб -
леми, для ведення цих робiт не за-
вжди в потрiбній кількості видiля-
лися грошi, що позначалося на
строках виконання робiт i могло
звести нанiвець вже виконанi ро-
боти. Протягом трьох десятилiть не спосте рi -
галось будь-яких позитивних зрушень у
розв’язанні проблем боротьби зi зсувами на те-
риторiї лаврських печер. I лише 1797 р. на схилi
Дальнiх печер, який обвалився, було зроблено
спробу побудувати кам’яну пiдпiрну стiну “в
самом низу, при подошве реки Днепра... на 53
сажени длиною”. В основу цiєї стiни “был по-
мещен камень со следующей над писью: “По
повелению Императора Павла Петровича, сие
подкрепление сооружено выданною по высо-
чайшему благоволению из казны суммою, сос-
тоящею из 65 385 рублей 24 копеек. Начато
1797 года апреля 13 дня под распоряжением и
наблюдением инженера генерал-лейтенанта и
кавалера Карла де Шардо на”404. Збереглися
креслення, складенi в кiнцi 1796 р., в т.ч.
“планы и профили с наложением прожекта осы-
павшейся горы против входа в пещеры Препо-
добного Феодосия с показанием, каким образом
оную земляными уступами сверх возвышенной
каменной стены для проч ности укрепить надле-
жит”405. До 1796–1797 рр. вiдносять також крес-
лення, виявленi в архiвi м. Москви, на яких по-
значено старi й новi укрiплення косогору на
Дальнiх печерах, дiлян ки схилу, що обвалилися,
зафiксованi виконанi роботи406. В тому самому
архiвi зберігаються кошториси з розрахунками
вартостi робiт, мате рiалiв, iнструментiв та опи-
сом iснуючого і запланованого укрiплення
схилу на Дальнiх печерах407. Як видно з iншого
архiвного документа – вiд ношення Сухтелена
до генерал-майора Князєва за 14 лютого 1798 р. –

на цей час стало зрозуміло, що проект укрiп-
лення схилу на Дальнiх печерах “совсем недос-
таточен”. Тому Сухтелен склав новий проект, у
пояс ню вальнiй записцi до якого писав: “Первая
причина случившегося прошлого года горы раз-
рушения было великое количество ключей,
коими гора наполнена, и кои не были оттуда
столько выведены, сколько потребно было,
дабы скоплением не причинило наносной земле
повреждения. Вторая причина. К тому же сия
наносная земля, не быв довольно связана с ма-
териком и быв приведена скоплением воды и
сильным давлением оные в движение, должен-
ствовала естественным образом от материка
земли отделиться и опуститься вниз тем более,
что свойство наружной работы по своей форме
не было в состоянии противо стоять тягости
земли, от скопления воды разрушившейся”.
Далi Сухтелен зазначав: “Оная гора теперь от
разрушения своего весьма страшный имеет
виспр. Что ежедневно упадает даже и материка
по несколько кубических сажень вдруг и что
находящая ся на краю горы галерея угрожает па-
дением и, вероятно, скоро упадет, потому что
уже невозможно более оную одними подпорами
удержать, хотя сие и не делает опасение в рас-
суждении самих пещер”408. У проектi Сухтелена
передбачене будiвництво складної дренажної
системи, яка складається з двох основних i кiль-
кох додаткових водовiдвiдних галерей i цегляної
пiдпiрної стiни бiля пiднiжжя схилу. Iз зовнiш-
нього боку галерей планувалося пiдсипати гра-
нiтний гравiй на їхню повну висоту. Для утри-
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мання гравiю в крутому вiдкосi пропонува-
лося забити сваї i влаштувати плетенi з лози,
заповненi землею клiтi; продернувати схил. У
кам’яному насипi мусила акумулюватися як
ґрунтова, так i поверхнева вода, котра стiкала
вiдкосом i через спецiальнi вiкна потрапляла в
галерею, а звiдти по вiдводах скидалась у
Днiпро. Hа кресленнях даються детальнi плани,
поздовжнi i поперечнi розрiзи схилу та окремих
частин укрiплення409.

Проте пропозицiї Сухтелена не були при-
йнятi410, й у вiдповiдностi з царським указом вiд
12 се рпня 1799 р., роботи виконувались за про-
ектом генерал-майора фон Толя. В указi говори-
лося: “Рассмотрев внесенный к нам с замеча-
ниями... проект Киевской пещерной горы,
инженер-генерал-майором Толем составлен-
ный, не ограничиваясь временным и непроч-
ным исправлением обрушившейся части, про-
известь одним приемом все работы к
совершенному укреплению сей горы на про-
странстве восьмидесяти пяти сажень высоты,
служащия, и на сей конец повелеваем Экспеди-
ции под смотрением своим поручив производ-
ство сих работ инженер-генерал-майору Толю
по проекту его и смете сделать все нужные рас-
поряжения к успешному их окончанию. Об от-
пуске же на сие дело означенной в смете
суммы... дали мы нашему Государственному
казначею барону Васильеву особенный указ”411.
Зберігся витяг iз журналу засiдань Вiйськової
колеґiї з цього питання, в якому зазначається:
“Работы по совершенному укреплению горы”
мають виконуватися “на пространстве 85 са-
жень длины и 35 высоты”, а для реалiзацiї про-
екту Толя передбачено видiлення 87 тис. крб.412

Вказанi кошти на “ликвидацию повреждения в
горе Дальних пещер” були видiленi київському
митрополиту, оскiльки ця територiя в той час
перебувала у його підпорядкуваннi413. Згiдно з
проектно-кошторисною документацiєю, пiдпи-
саною фон Толем, передбачалося “скопляю-
щуюся в крепости на по верх ности земли от рас-
таивания снегов и в дож дливое время в немалом
количестве воду провесть каналами, обделан-
ными кирпичем в крепостной ров, а из состоя-
щей у Семеновского бастиона рытвины пустить
оную по рву кюветом до оврага, простирающе-
гося к берегу Днепра, но для отведения от
самих пещер текущей по дороге между крепо -
стным валом и монастырским садом, воды, вы-
копав небольшой ровик, обделав дерном, и сде-

лать от оного в трех местах по саду монастыр-
скому ровики, а к сообщению текущих и с
самой обрушившейся горы четырех родников
построить подземную на время деревянную
трубу, саму ж гору засыпать по-прежнему вновь
землею и облицевать поверхность дерном, но к
собиранию имеющихся в недрах земли ключе-
вых и прочих вод в одно место и отведения их
от горы в лежащие по сторонам овраги, сделать
подземную деревянную мину с открытыми на
поверхности колодцами. Для такого исправле-
ния требовалось по смете и с полагаемыми на
нечаянный случай издержками 87 436 рублей 59
копеек”414. 

В архiвi Москви збереглося повідомлення iн -
женер-генерал-лейтенанта Князєва генерал-
ад’ютанту Лiвену, яке мiстить цiкавi подробицi
про влаштування над печерою “подземной
мины для стока воды”, а також виконавча доку -
ментацiя, що вiдображає роботи на “пещерном
косогоре” з жовтня 1799 р. по грудень 1805 р.415,
коли на лаврських схилах вiд бувся черговий
значний зсув. Як видно iз ра портiв київського
коменданта генерал-ма йора Массе та iнспек-
тора iнженерного департаменту Сухтелена мi-
нiстру сухопутних сил Вязмiнову, внаслідок
чергового зрушення ґрунту на Дальнiх печерах
було вельми пошкоджене нове укрiплення416,
що в цi роки там будувалося, й “обрушились
земляные крутости с каменной стеной на 16 са-
жень”. Сухтелен у рапортi писав: “Но как сей
пещерный косогор обделывался... по проекту...
фон Толя им самим имеющим знание гидрав-
лики, а по смерти его и откомандировании к
армии генерал-майора Глухова, находящимся
ныне в Киеве командиром инженерной команды
инженер-полковником Корольковым, о котором,
чтобы он достаточные гидравлические и теоре-
тические сведения имел, мне не известно, да и
из служащих в инженерном корпусе штаб- и
обер-офицеров... избрать такового, кому бы вы-
полнение по тому проекту умершего генерал-
майора Толя поручить можно было, я не знаю.
А потому как причиною обрушения и поминае-
мый Корольков отчасти приписывает внутрен-
ние ключи, полагаю, что недостаточно учинить
теперь только наружное исправление, а, сооб-
разно состоявшемуся проекту, кажется надобно
умножить трубы и соединенными между собой
галереями отвести внутренние воды”417. Тут-
таки Сухтелен просив доручити виправлення
схилу не інженерному департаменту, iнспекто-
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ром якого вiн був, а департаменту водяних ко-
мунiкацiй. “Причины, побудившие меня про-
сить о сложении с департамента, мною управ-
ляемого, сей порученности”, – писав вiн у
iншому рапортi, полягали в тому, що “проект,
по которому умершим генерал-майором Толем
укрепление того пещерного берега производи-
лось, не соответствовал с таковым же, бывшим
от меня в 1798 году представляемым, не удос-
тоившимся однако же апробации. Следственно
довершить работу по неодобренному мною
плану я решиться не мог, да и к уничтожению
оного и предположению других мер тогда ни
одного способного к тому чиновника в виду не
имел. А сам я по отдаленности и много протек-
шему времени, в котором и местные обстоя-
тельства перемениться могли, к рассматривае-
мому и заочному сочинению на основании
моего прежнего проекта ныне... приступить не
смел. Но как и департамент водяных коммуни-
каций к определению туда чиновников не
имеет, а между тем поступил из свиты Вашего
Императорского Величества по квартирмейс-
терской части в Инженерный департамент
майор Грамберх, которому идеи мои известны,
потому что при сочинении моего проекта мне
воспомоществовал, да и местное положение
знает и в сей строительной части довольно
практических и теоретических сведений
имеет... не благоугодно ли будет... повелеть
оного Грамберха к сочинению по дающему -
ся наставлению проекта отправить в Киев”418.
13 травня 1806 р. Сухтелену сповiстили про те,
що iмператор схвалив його пропозицiї419. У вiд -
ношеннi вiд 29.05.1806 р. графа Румянцева до
Сухтелена повi дом лялось, що розробку проекту
має здiй снювати департамент, яким вiн керує, i
куди повертаються всi креслення та iншi доку-
менти з цього питання. Грамберха, на прохання
Сухтелена, було відряджено до Києва420. 

Вичерпна iнформацiя про всi iнженерно-
технiчнi заходи, що проводилися у 1806–
1809 рр., з описом кожного етапу бу дiв ництва,
даними про витрати на це грошових сум, мате-
рiалiв та iнструментiв, знаходимо у звiтах, що
складалися щороку421, а також на виконавчих
кресленнях422. Повертаючись до проекту Сух-
телена, слiд зазначити, що авторові не пощас-
тило встановити ступеня участi вказаного вище
майора Грамберха в пiд го товцi i реалiзацiї про-
екту укрiплення печерного косогору. Hам вi-
домо лише, що в 1809 р. було розроблено про-

ект укрiплення печерного косогору, пiдписаний
генерал-майором Глуховим. 17 сiч ня 1810 р., як
видно iз рапорту iнженерної експедицiї до вiй-
ськової колеґiї, цi роботи були завершені; Глу-
хов i поручик Пiоро були нагородженi423.

Hеґативно позначились на станi лаврських
печер фортифiкацiйнi роботи, якi проводилися
тут напередоднi вiйни з Hаполеоном. Так, для
пiдвищення обороноздатностi Києво-Печер -
ської цитаделi i захисту її з боку Днiпра в кiнцi
квiтня 1812 р. на пропозицiю генерал-лейте-
нанта Опперамана, на територiї монастир ських
садiв над лаврськими печерами почали буду-
вати т.зв. “затыльное укрепление”, яке склада-
лося iз земляного валу та рову. Будiв ництво не-
ґативно вплинуло на стан схилiв та печер, що
викликало резонне занепокоєння лаврського
духовенства i неодноразовi прохан ня монас-
тиря про вжиття заходів до збереження печер.
“Митрополит Киевский просит довесть до Ва-
шего Императорского Величества, – писав
князь   О.H. Го ліцин 21 сiчня 1814 р., – какой
вред впоследствии могут причинить пещерам
производимые там крепо стные работы. Пред-
ставляя у сего подлинное отношение митропо-
лита, осмелюсь изложить вкрат це существо
оного. В садах Киево-Печерской лавры выруб-
лено значущее количество дерев, насажденных
в том намерении, чтобы корнями связать и ук-
репить гору; по сторонам пещер, да и над ними
самими, выкопаны глубокие рвы, а из вынутой
земли сделаны валы на пещерных холмах”. “Не
упоминая о том, что монастырская экономия
много потерпела при сем случае от сломки не-
которых строений и истребления плодовитых
дерев, митрополит опа сается худых послед-
ствий для пещер. От тяжести насыпанных
валов, места, неукрепляемые более корнями де -
рев, начинают оседать; гора мало-по-малу об-
рушивается; полисадники падают, а набитые
сваи для поддержания горы, токмо что ослаб-
ляют оную. От снятия земли для гласиса, дож -
девая вода не останавливается более на косо-
горе для напоения дерев и рас тений, как
прежде; но собирается за насыпью вала и про-
кладывает свои каналы. Течь оказывается уже
и в пещерах, и ежели вскоре не приняты будут
надежные меры к поправлению, то обе пещеры
разрушатся”424. 

У зв’язку з цим, за царським указом у Києвi
було запроваджено спецiальний комiтет “из от-
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личнейших инженеров военных и ведомства
путей сообщения, также одного члена со сто-
роны духовной под председательством инже-
нер-генерал-майора Глухова”, котрий мав ви-
вчити цю проблему i внести свої пропозицiї.
Комiтет прийняв рiшення розрити землянi ук-
рiплення на територiї монастирських садiв i, як
видно з повiдомлення О. Горчакова вiд 25 ве-
ресня 1815 р. князю О. Голiцину, інженерний де-
партамент отримав вказiвку “насыпанные в
Киеве на пещерных холмах валы снять”. Hа то-
гочасних кресленнях зазначено планованi ро-
боти, спрямовані на ліквідацію валу над пече-
рами425. Цi роботи було в основному закiнчено
до 1817 р. Iншi архiвнi документи свiдчать, що
в 1816 р. печерний косогір був розмитий силь-
ними дощами426, а тому проект, згiдно з яким
планувалося “часть горы одеть камнем”, побу-
дувати пiдпiрну стiну, виконати водовiдвiд iз
схилу, а окремi дiльницi “подземных ходов об-
делать кирпичем”. Hад верхньою частиною
схилу над Дальнiми печерами для збереження
його вiд атмосферних опадiв було побудовано
дерев’яний дах427. З незначними змiнами, внесе-
ними 1818 р., цей проект було виконано428.
Проте зсуви на печерному косогорi не припиня-
лися й згодом. Так, у квiтнi 1826 р. стався зсув
на схилi, “с которого по большой обширности и
крутизне горы насыпанная земля с дерновою
кладкою осыпалась в количе стве 90 куб. са-
жень”. З 31 травня по 4 червня 1830 р. через
зливи “ежедневно обваливалась часть земляной
крутости при пещерном косогоре”. 28 черв  ня
1831 р. “обрушилась часть пещерного косогора
на 421⁄2 квадратных сажень”. Збереглась вико-
навча документацiя, що вiдображає виконуванi
в цi роки протизсувнi заходи та iншi роботи по
збереженню лаврських печер429. З архiвних до-
кументiв видно, що цi заходи не давали бажаних
результатiв. У доповідній Духовного собору
Києво-Печерської лаври коман диро  ві Київської
iнженерної команди пiдполковнику Й.Г. Дзіч-
канцю за 1836 р. повiдомляється, що “при даль-
непещерном монастыре от ризницы, которая су-
ществует над устьем пещер на северо-восток, в
конце упавшего палисадника в вершине косо-
гора открылась трещина в земле через осадку ее
вниз”430. У зв’язку з цим цiкавi графiчнi доку-
менти за той рiк iз зображенням косогору, на
якому, крiм його загального вигляду, зображенi
будови над печерами, водоноснi галереї, що iс-
нували в той час, та iнші споруди431.

Архiвнi документи 70–80 рр. XIX ст. фiксу -
ють пошкодження схилiв на Дальнiх печерах,
якi утворилися внаслідок зсувiв у 1866 р.432, i
роботи по впорядкуванню косогору за
1872 р.433 1881 р. професор К.М. Феофiлактов
встановив i описав причини утворення зсувiв
на днiпровських схилах у Києвi. “Берег Днепра
в Киеве слагается, начиная снизу, из синей
глины, зеленых песков, содержащих обильный
горизонт почвенной воды, белых песков, при-
крытых толщей пестро-коричневых глин, ди-
лювиальных песчано-глинистых отложений и
желтой пористой глины, называемой лессом.
На пест рых глинах, в дилювиальных отложе-
ниях, находится также скопление почвенной
воды (первый и верхний горизонты); в долине
Днепра этим водам открывается свободный
выход, и они просачиваются, вытекают на тер-
расу в виде слабых, ничтожных ручейков, вы-
нося с собой тонкую муть и размягчая пеструю
глину. Неутомимо работая день и ночь, унося
частичку за частичкой, эти воды ослабляют
под ножие масс, покоящихся на пестрых гли-
нах, вследствие этого верхняя часть берега
оседает вдоль обрыва ступенчатыми малень-
кими террасами, – оседает вместе с деревьями,
кустами и постройками, если они там были;
после обильных дождей пестрая глина раски-
сает, превращается в полужидкий кисель, не-
способный держать на себе осевшую массу по-
чтенной тяжести; масса эта вдруг еще более
оседает и начинает скользить по пестрым гли-
нам, образующим собою поверхность террасы;
достигая крутого оврага, начавшийся оползень
приобретает здесь большую скорость движе-
ния и неудержимо свергается вниз, уничтожая
на своем пути все преграды, в том числе и
шоссе. Во время своего движения оползень пе-
реваливается всеми свои ми частями, все вхо-
дящие в его состав породы перемешиваются
между собою, образуя, если можно так выра-
зиться, нечто вроде геологического пюре сме-
шанной массы из пестрых глин, дилювиаль-
ных песков, глин и лесса. Понятно, что при
этом все, что было на поверхности оползня,
раздробляется, растирается и уничтожается.
Поверхность же самой террасы, по которой
двигаются постоянно такие ползучие массы,
не может покрыться растительностью и име ет
характерные черты какой-то чудовищной ор -
гии разрушения – представляет хаос диких
буг ров и впадин. Никакие насаждения или по-
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стройки, сооруженные рукою культурного че-
ловека, не могут проч но удержаться на этой
терра се – и она осуждена олицетворять собою
“мерзость запустения”434. “Причина оползней
кро ется в сочетании особых свойств пестрых
глин и вышележащих толщ с неутомимой дея-
тельностью незаметных ручейков, втихомолку
подготовляющих грандиозные разрушения.
Та кие же и даже гораздо более обильные ру-
чейки и источники вытекают и внизу на по -
верх ности синей (спондиловой) глины, но
больших разрушений они не вызывают: синяя
глина в смоченном состоянии не разбухает так
сильно, как пест рые глины, не превращается в
ползучий и скользкий кисель, неспособный
ничего удержать на своей поверхности; в то же
время зеленые пески не так быстро выщелачи-
ваются водою, как дилювиальные отложения,
и дают водам меньше мути, почему и зеленые
пески не так скоро оседают. Разрушение идет,
конечно, и здесь, но медленное, незаметное,
вековое разрушение, берег отступает лишь шаг
за шагом, крайне медленно, тогда как выше
пест рых глин разрушение идет ускоренными
темпами, – берег здесь не сопротивляется раз-
рушению, но все, что лежит выше пестрых
глин, само кидается в объятья Днепра. Так как
изменить свойства пестрых глин, коварно рас-
кисающих и предательски ползущих, и свойст -
ва дилювиальных отложений, охотно отдаю-
щих ручейкам свои составные части в виде
мути и растворенных солей, – не во власти че-
ловека, то для борьбы со злом остается обра-
титься к деятелю разрушения, – к просачиваю-
щимся на пестрой глине ручейкам. Путь для
этой борьбы указывает сама природа... закрыть
выход поч венным водам верхнего горизонта,
скопляющимся на пестрых глинах, можно и
искусственными сооружения ми, как это от-
части сделано ниже Лавры, над великолепным
спуском Печерска к Николаевскому цепному
мосту. Здесь кирпичные стены заложены в
толщу пестрых глин и выведены выше их по-
верхности. Они закрывают отчасти основание
дилювиальных отложений и уменьшают выте-
кание вод. Зло, таким образом, устранено не
вполне, разрушение подвигается, но ход его
значительно замедлен и потому здесь уже из-
давна не было оползней. Конечно, для полного
устранения последних или, вернее, для его
крайнего замедления необходимы громадные
средства, нужны настолько же грандиозные

сооружения, насколько грандиозны самые
оползни”435. 

Таким чином, архiвнi матерiали дають нам
знання того, якi методики використовувалися для
iнженерного захисту зсувних схилiв над лавр-
ськими печерами в давнину. Документи свiдчать
про те, який складний шлях спроб i помилок був
пройдений iнженерами перш нiж були встанов-
ленi причини зсувiв i з’ясовано, що завдання бо-
ротьби з ними необхiдно розв’язувати комп -
лексно. Так, уже в XVIII ст. протизсувнi заходи
були спрямованi не тiльки на механiчне утри-
мання земляної маси, а й на просушування ґрун-
тiв, а також на зменшення обсягу зсувного клину.
В кiнцi XIX ст. до комп лексу заходів з iнженер-
ного захисту схилiв спецiалiсти включали такi,
як дренування ґрунтових вод, благоустрiй, озе-
ленення територiї та органiзацiю поверхневого
стоку, механiчне утримання грунтових мас. Hа
початку XX ст. на територiї Києво-Печерського
монастиря протизсувнi споруди були пред -
ставленi цiлим рядом пiдпiрних стiн, дре нажiв,
водостокiв, а також iншими гiдро технiчними
спорудами. Hаймогутнiших пiд пiрних стiн було
чотири. Одна з них збудована в другiй половинi
XVIII ст. для пiд тримання схилу тераси бiля
Ближнiх печер з пiвденного i схiдного боків у
районi зсувного цирку мiж Дальнiми i Ближнiми
печерами. Споруда є масивною цегляною стi-
ною, на деяких дiлянках вигнута у виглядi пев-
них контрфорсiв для надання їй додаткової
жорст костi. Про причи ну будiвницва цiєї стiни
Болховiтiнов по вiдомляв таке: “Поелику же зда-
ние церкви (Крестовоздвиженской) над сими пе-
щерами с южной стороны стоит близ большого
оврага, и из-под холма, на котором она устроена,
открываются водяные ключи, то для предох-
ранения ея и пещер южная сторона обкладена
каменною отлогою стеною в виде полукруга с
арками. Hа углу сей стены устроен круглый
контрфорс, а под оным для стоку воды, колодязь,
из коего каналом уже стекает оная”. Друга пiд-
пiрна стiна була побудована для пiдтримання те-
раси бiля iконописної майстернi в кiнцi XVIII ст.
за проектом де Шардона. Третя велика цегляна
пiдпiрна стiна з контрфорсами, загальною до-
вжиною бл. 300 м, товщиною по верху 0,6-1,5 м,
высотою до 10 м, була збудована в серединi
ХIХ ст. на територiї Гостиного двору. Четверта
пiдпiрна стiна споруджена для утримання схилу
бiля Дальнiх печер.

219

[ Лаврські печери: сучасні дослідження ]



D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D

Крiм пiдпiрних стiн на територiї Києво-Пе-
черського заповiдника у довоєннi роки була
ціла низка гiдротехнiчних споруд, в т.ч.:

– дренажно-водовiдвідна система в районi
корпусу 63 (система 11), дренажi бiля корпусiв
68, 60 (система III), 54 (система IV), 47 (си -
стема V); 

– водовiдвiдна система бiля церкви Зачаття
Анни (система VII); 

– штольнева система 18 (мiська), побудована
на початку XIX ст. на днiпровському схилi за
крiпосною оборонною стiною, для пiд три мання
земляних мас, що змiщуються в бiк Днiпра i в
своєму розвитку загрожують збереженості
Даль нiх печер. Ця дренажна штольня склада-
лась iз 2-х водорозбiрних паралельних щiлин i
3-х цегляних галерей, закладених на глибинi 5-
6 м у середнiй частинi схилу i бiля його пiд-
нiжжя. Загальна довжина цих галерей разом iз
вiдвiдними галереями становила 289 м. Галереї
були викладенi з цегли на вапняному розчинi,
з’єднанi мiж собою поперечними галереями i
цегляними трубами, орiєнтованими в бiк Днiпра.

Друга свiтова вiйна надзвичайно неґативно
позначилася на збереженостi архiтектурного
ансамблю Києво-Печерського заповiдника, в
т.ч. його пiдземного господарства. Були по  ш -
ко дженi протизсувнi споруди, що спричинило
порушення режиму вiдводу поверхневих i
ґрунтових вод, появи просадок, провалiв, ак-
тивiзацiю зсувних процесiв на схилах тощо.

Що ж до технічного стану лаврських печер,
то пiсля Другої свiтової вiйни вони тривалий
час перебували в аварiйному станi. Hе останню
роль у цьому зiграло загальне загост рення зсув-
ної ситуацiї на схилах Днiпра, зо крема на тери-
торiї Дальнiх печер, де у 1946 р. стався значний
зсув. У 1970–1971 рр. сформувалось три зсуви:
бiля галереї, що з’єднує Ближнi i Дальнi печери
(зсув 1), бiля оборонної стiни ХIХ ст. (зсув 2),
на крутому схилi, повернутому до Днiпра, за
оборонною стiною ХIХ ст., базисом розгрузки
якого було Hабережне шосе (зсув 3). Такий iн-
тенсивний розвиток зсувiв став загрожувати
збереженостi Дальнiх печер та iнших споруд у
цьому районi. З метою визначення сили зсув-
ного тiла, причин їх виникнення й обґрунту-
вання протизсувних заходів Iнститут “Київ -
проект” провів дослiдження схилiв у натурi й
заклав 38 сверд ловин глибиною вiд 5,0 до 42 м,
загальним метражем 518,1 п.м. Глибина закла-
дення пiдошви фун даментiв споруд на вказанiй

територiї була визначена шурфуванням. Крiм
того, для вiдбору зразкiв ґрунту з непорушеною
структурою виконано розчистки i пройдено
шурфи загальною довжиною 17,75 м. Як мате-
рiал для порiвняння використовувались резуль-
тати дослiдження Інституту “Київпроект” за
минулi роки436. Hа основi iнженер но-геоло -
гiчних дослiджень437 був розроблений, а потiм
виконаний комплекс протизсувних заходів по
зневодненню i впорядкуванню тiла зсувiв, у
тому числi будiвництво пiдпірних стiн на сваях
i ростверках, гiдротехнiчних споруд: дренажiв,
водовiдводiв, лоткiв, рукавiв, а також верти-
кальне планування i благоустрiй на схилах i
прилеглих територiях: Дальньопечернiй площi,
Ближньопечернiй i Дальньопечернiй вулицях,
дороги до Аннозачатiївської церкви i мощесу-
шарні, також влаштованi вiд мостки вздовж га-
лерей бiля входу до Дальнiх печер i вздовж обо-
ронної стiни ХIХ ст. У верх нiй частинi першої
зсувної дiльницi була побудована пiдпiрна
стiна, фундамент котрої засновано на буроза-
бивних палях, заведених у пiски полтавського
ярусу. Тiло зсуву висушено дренажем неглибо-
кого залягання типу “ялинка”. З нагірного боку,
вздовж галереї, що з’єднує Ближнi i Дальнi пе-
чери, закладено дренаж iз ви  пуском в iснуючий
водозлив. Hа другому зсувi закладено головний
дренаж i забито залiзобетоннi палi довжиною
3 м. Третiй зсув укрiпле ний двома пiдпiрними
стiнами та ін. Для будiвництва пiдпірної стiни
на зсувi 3 були зроблені свердловини дiаметром
300 мм, кроком 1,0 м, довжиною 6,0 м, пiсля
чого у свердловину були заведені арматурнi
каркаси i здiй снювалось бетонування пластич-
ним бетоном М-200. Зверху сваї влаштовувався
монолiтний залiзобетонний ростверк з розрiзом
300 ×300 мм. Для збереження ґрунтiв, що сповз -
ли на зсувi 3, збудовано двi пiдпiрнi стiни iз мо-
но лiтних залiзобетонних стовпiв iз розрiзом
750 ×1500 мм, а на зсувi 2 – двi пiдпірнi стiни
iз залiзобетонних свай розрiзом 30 × 30 см,
дов жиною 6,0, зв’язаних зверху залi зо бе -
тонним ростверком розрiзом 300 × 400 мм.
Проти зсувнi роботи виконувались пiсля спецi-
альної iнже нерно-геологiчної розвiдки трас за
проектом, який враховував деталi геологiчної
будови i гiдрогеологiчнi умови району роз-
витку суфозних зсувiв. Виконанi роботи забез-
печують досі збереження лаврських схилiв. Час
покаже, наскiльки ефективнi запропонованi су-
часними спецiалiстами проекти.
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Печерні комплекси Київської лаври висічені
у товщі міцного каолінового пісковику майже
тисячоліття тому. Печерськими подвижниками
безпомилково було обрано геологічний шар,
найсприятливіший для копання печер, що не
потребував би додаткового кріплення. Раціо-
нально було обрано і габарити підземних ходів.
За свідченням мандрівників, висота ходів у се-
редньому дорівнювала зросту людини, а ши-
рина була такою, щоб двоє могли розійтись. 

Доречно припустити, що за весь час існу-
вання печери зазнавали впливу природних та
антропогенних явищ. На жаль, ми не маємо нія-
ких письмових свідчень про функціонування
печерних комплексів протягом доволі значного
проміжку часу (ХІІ – перша половина ХVІІ ст.).
Можемо тільки припустити, що під час земле -
трусу 1230 р.1 частина печер, а саме північна
частина Ближніх печер, так звані відгалуження
Нестора і Меркурія, зазнали пошкоджень і були
укріплені. Підтвердженням цьому є фрагменти
кладки з дав ньоруської плінфи (іл. 1), знайде -
ні під час археологічних розкопок у 1978–
1979 рр.2 у відгалуженні Меркурія.

Надалі відомості про технічний стан печер
ми черпаємо з повідомлень іноземних мандрів-
ників, що відвідали Київ та печери. З доволі ви-
сокою вірогідністю письмове повідомлення
Еріха Лясоти, датоване 1594 р. про те, що по-
близу сучасної церкви Святого Антонія, там, де
стоїть вівтар, земля ніби провалилась між Анто-
нієм і його бра тією і роз’єднала їх, після чо го по-
чали відкопувати це місце і хотіли шукати Ан-
тонія, але вирвався із землі вогонь і відігнав,
коли ж відійшли ліворуч і там почали копати, то
прорвався потік води такий сильний, що залив
би, коли б не зупинилися3, мож на інтерпрету-
вати як констатацію аварійного обрушення час-
тини печер, спричинених перезволоженням
ґрунтів. Далі автор пише: “Там много ущелий и
ходов, подложеных и подпертых деревом, без

того они провалились бы и разрушились. Вход
обделан почти так же, как это делается при вхо-
дах в рудники”4. Як бачимо, в XVI ст. печери
мали аварійні ділянки, які для безпеки прочан
укріплювались. Про великий льох у печерах, об-
битий деревом, згадує у своїй оповіді про подо-
рож до Києва у 1601–1606 рр.5 Мартин Груневег. 

“Тературґіма” Афанасія Кальнофойського
стала першим науковим етапом вивчення печер
і додані до неї карти є найдавнішим графічним
зображенням лаврсь ких печер. Стіни галерей на
цих пла нах ще не обкладені цеглою. Лише в екс-
плікації до плану Ближніх печер під № 2 згаду-
ється, що одна “вулиця для безпе ки тих, що хо-
дять, стіною кам’яною обкладе на” (сучасний
вихід до Хрестовоздвиженської церкви) та під
№ 23 “видно завалені двері”6 (у північній час-
тині сучасної вул. Батиєм убієнних). В експліка-
ції до Дальніх печер також під № 2 знаходиться
“шия з дерева і стовпами підперта” (сучасний

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЕЧЕРНИХ ЛАБІРИНТІВ: 
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

1 ПСРЛ. – Л., 1926. – Т. 1. – С. 314.
2 Мовчан И.И., Авагян А.Б. Отчет об археологических исследованиях в Ближних пещерах Киево-Печерского

заповедника в 1978–1979 гг. // ИА АН – ІА НАН України Ф.е. № 1978–1979/16 г. – 106 с.
3 Сборник для исторической топографии Киева и его окрестностей. – К., 1874. – Т. ІІ. – С. 20.
4 Там же. – С. 21.
5 Ісаєвич Я. Мартин Груневег та його опис Києва. Мартин Груневег. Славнозвісне місто Київ // Всесвіт. –

1981. – № 5. – С. 211.
6 Кальнофойський А. Тератургіма // Хроніка. – Вип. 17-18. – К., 1997. – С. 35.

Іл. 1. Фрагменти давньоруського мурування
з плінфи, Ближні печери, відгалуження

Меркурія. Сучасний вигляд
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нижній вхід до печер), а під № 30 – “реліквії бла-
гословенного старця … Петра, тільки ноги
видно, решту тіла земля покрила”. На плані
Кальнофойського також не зображені т.зв. від-
галуження Нестора і Меркурія, що на той час
вже були завалені і вхід до них був замурований
або завалений. Про пошкодження печер спові-
щає Гізель у лис ті до пастора Гер бінія в 1674 р.
наступним чином: “Нам не известно, как далеко
простираются пещеры, потому что, около ше-
стидесяти лет тому назад (тобто, приблизно в
1610–1620 рр. – Ч.І.) по причине землетрясения
они в некоторых местах обрушились”7. 

У першій половині XVII ст. почались роботи
з реконструкції пе чер і пристосування їх до від-
відань великої кількості людей, полегшенню до-
ступу до мощів. Печерні ходи було укріплено і
перетворено на коридори, майже однакової ши-
рини і висоти. Склепіння та подіуми аркасолій
вимостили цеглою. Стіни потинькували і об-
мастили, а подекуди й прикрасили живописом. 

У результаті пристосування печер для масо-
во го відвідування прочан були замуро вані при-
міщення, де не ходили віру ючі. Саме в цей пе-
ріод були повністю ізольовані відгалуження
Нестора і Меркурія (або те, що від них залиши-
лось), бо за висновками археологів, на цих ді-
лянках повністю відсутні графіті більш пізнього
часу8. У 1691 р. шляхом об’єднання двох келій
було збудовано церкву Прп. Варлаама Печер-
ського, одразу обличковану цеглою. Не виклю-
чена можливість і аварійного обрушення згада-
них келій і наступне переобладнання їх на
церкву. На цю думку наводять результати архео-
логічних досліджень, під час яких було визна-
чено, що крипта за гробницями Еразма та Луки
(навпроти церкви Прп. Варлаама), від основ-
ного коридору відділена стіною із фрагментів
плінфи повторного використання на глиняному
розчині, потужністю до 60 см. У муруванні зус-
трічаються блоки плінфи на вапняному розчині,
з доданням цементівки (цем’янки) і валуни зі
слідами вапняного розчину. На думку археоло-
гів, на цьому місці обрушились дві крипти і при
подальших перебудовах та ремонтах печер були
укріплені підпірною стінкою, що відділяла при-

міщення від головного коридору печер. Буді-
вельним матеріалом для спорудження підпірної
стіни слугувала плінфа повторного викорис-
тання з руїн давньоруської будівлі, спорудженої
у техніці змішаного мурування9. 

Цікаві дані отримано при проведенні робіт з
ліквідації аварії 2005 р. Вивал ґрунту до підзем-
ної вул. Батиєм убієнних у Ближніх печерах та
утворення провалу на денній поверхні ліквіду-
вали у 2006 р. відкритим способом, з поверхні
було закладено шурф розміром 3,3 × 3,0 м. У ре-
зультаті робіт, було виявлено, що сучасний вивал
стався на місці стародавнього, датованого, за
комплексом археологічних знахідок, другою по-
ловиною XV – початком XVI ст.10 Розчисткою
обвалених печерних проходів у межах шурфу
встановлено, що т.зв. вул. Батиєм убієнних до мо-
менту стародавнього обвалу була значно шир-
шою і вищою ніж тепер. Її ширина становила
1,2-1,3 м (нині вона складає 75-90 см), висота –
2,3 м. Через деякий час галерею відновили,
част ково прокопавши її в обвальному ґрунті.
За хідна стіна галереї та частково скле пін ня є
материковими. Пізніше, вочевидь, внаслідок
осипання обвального ґрунту в південній частині
східної стіни галереї вздовж неї було споруджено
підпірну стіну в півцеглини шириною, висотою
2,1 м (майже під саме склепіння). Стіну виконано
з погано випаленої брунатної цегли на глиня-
ному розчині з незначним додаванням вапна у
першій поло ви  ні XVII ст. У другій половині
XVII – на початку XVIII ст.11 північну частину
зазначеної підпірної стіни було підсилено масив-
ним цегляним контрфорсом з цегли жовтого
кольо ру на вапняному розчині (іл. 2). Зверху на
нього спирається виконане в той же час iз тих са -
мих матеріалів цегля не склепіння у півцеглини
(іл. 3). Простір між цегляним та ста  родав нім ма -
 те риковим скле піннями галереї перекрито муру-
ванням на вапняному розчині. Із заходу скле-
піння, довжиною близь ко 1,2 м, спирається на
полицю, видовбану в материковому пісковику на
висоті 1,6 м від рівня підлоги. З півночі східна
частина склепіння спиралась на полицю, видов-
бану в масиві обвального ґрунту. Таке ж скле-
піння було споруджене в північній частині гале-

7 Закревский Н.В. Описание Киева. – М., 1868. – С. 678.
8 Мовчан И., Авагян А.Б. Отчет об археологических исследованиях… – С. 17.
9 Там же. – С. 23-24.
10 Боровський Т.А., Балакін С.А. Археологічні дослідження на території Ближніх печер Києво-Печерської

лаври у 2006 р. // Праці НДІПД. – К., 2007. – С. 329.
11 Там само. – С. 331.
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реї. Вірогідно, цегляні склепіння підтримували
найслабкіші ділянки відновленої галереї, ос-
кільки середня частина залишилась неукріпле-
ною і зазнала руйнації в 2005 р. Також під час
робіт з ліквідації аварії у східній стіні вул. Батиєм
убієнних було виявлене заповнене обвальним
ґрунтом невідоме відгалуження, зруйноване ста-
родавнім провалом. 

Наступний етап укріплення підземних примі-
щень розпочався після пожежі 1718 р., що зни-
щила будови Верхньої лаври – всі церкви Ближ-
ніх пе чер були ґрун товно перебудовані та
збільшені. То ді ж із по шкод женого Ус пенського
собору було пере несено і вставлено, як кон ст -
руктив ні підпо ри, кілька мармурових фрагментів
дав  ньо русь кого часу. 

З кінця XVII ст. почались робо ти по збере-
женню печер (особливо Дальніх) та укріпленню
схилів, що потерпали від зсувів ґрунту внаслідок
витоків джерельних вод. Будь-які роботи з укріп-
лення схилів без відводу ґрунтових вод, а вони
проводились майже століття (і це лише ті, які ві-
домі нам з архівних джерел) не принесли резуль-
тату. Лише після проведення робіт по відведенню
ґрунтових вод ситуація більш-менш стабілізува-
лась. Суттєвої шкоди печерам завдало будівниц-
тво в 1812–1814 рр. т.зв. затильного укріплення
(рову з валом), що пройшло якраз над печерами.
У Ближні та Дальні печери почала про сочуватись
вода, внаслідок перезволоження ґрунтів у Даль-
ніх печерах сталось обрушення склепіння в гале-
реї, неподалік сучасної вентиляційної шахти, у
Ближніх – в районі вул. Батиєм убієнних12.

У 1820–1850 рр. розпочалась активна буді-
вельна діяльність (перебудова будівель, споруд-
ження погребів, сараїв, підпірних стінок)13 на
денній поверхні над печерами, що призвела до
порушення природного дернового шару та акти-
візації ерозійних процесів і, як наслідок, акуму-
ляції поверхневого та підземного стоку, пере -
зволоження ґрунтового масиву і розвитку
деформацій у наземних та підземних спорудах.
Найбільше від перезволоження страждали час-
тини печер, розташовані на найменшій глибині
від денної поверхні, в районі сучасних та давніх
входів у печери. Саме центральному входу у
Ближні печери найбільшої шкоди завдало будів-
ництво у 1985–1989 рр. перед північним фасадом
Хрестовоздвиженської церкви світлового прорізу
у вигляді бетонного лотка між стіною церкви і
підпірною стінкою, заввишки близько 5 м. У
нього збиралась дощова і тала вода з дахів церк -
ви і корпусу № 48. При будівництві світлового
прорізу був знятий шар глин на глибину 5-6 м.
Між днищем бетонного лотка і входами в печери
залишилося 1-2 м ґрунту. Внаслідок цього, і не-
дбало виконаних будівельних робіт, почалася ін-
тенсивна фільтрація поверхневих вод у печери,
що викликало обрушення стін та склепінь. У
свою чергу підпірна стінка віді грала (і відіграє до
сьогодні) роль своєрідної греблі для підземних
вод і також ускладнила ситуа цію – призвела до
перезволоження ґрунтового масиву і обрушення
склепіння та східної стіни в Трапезній у 1987 р.14

12 Сіткарьова О.В. Архітектура Києво-Печерської лаври кінця XVIII–XX століття. – К., 2001. – С. 14-87.
13 ЦДІАК України. – Ф. 128. – Оп. 1 заг. – Спр. 1092. – Арк. 74-83.
14 Журнал огляду Ближніх печер. НКПІКЗ. – Архів відділу охорони пам’яток.

Іл. 3. Склепіння з цегли, вул. Батиєм убієнних у Ближніх
печерах, друга половина XVII ст. Сучасний вигляд
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Іл. 2. Укріплення, вул. Батиєм убієнних у
Ближніх печерах. Цегляна стіна в півцегли,

перша половина XVII ст.; цегляний 
контрфорс із склепінням, друга половина

XVII ст. Сучасний вигляд
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D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D

У 1991 р. сталось обрушення склепіння над ар-
касолією з мощами Єфросинії Полоцької у Даль-
ніх печерах. Ліквідували аварійні вивали за допо-
могою укріплення бетоном. У подальшому
ситуація лиш погіршувалась: значні зсуви ґрунту
в саду Ближніх печер вище корпусу № 43 навесні
1995 р. та восени 1998 р.; обрушення склепіння
на ділянці Нестора Літописця у Ближніх печерах
навесні 2004 р.; аварійне обрушення склепіння на
ділянці вул. Батиєм убієнних у травні 2005 р.

Аварію ліквідували лише у грудні 2006 р. Об-
рушену галерею, довжиною близько 5 м, було
повністю розібрано та “відбудовано” з металу,
бетону та цегли, без урахування можливості по-
дальшого проникнення поверхневих вод по тілу
шурфу, засипаного недостатньо щільно. У на-
ступні роки саме по тілу шурфу до внутріш-
нього простору печер просочувалась тала вода,
спричиняючи подальше руйнування галереї. 

Як бачимо, всі аварійні ситуації, що виникали
в печерах, тим чи іншим чином пов’язані з
водою. На сучасному етапі функціонування пе-
черних комплексів ці проблеми посилились і тех-
ногенним впливом (культивація денної поверхні
над печерами, будівництво). Найбільшої шкоди
Ближнім печерам завдала реконструкція корпусу
№ 41 у 2007–2008 рр., у процесі будівельних
робіт було пробите склепіння крипти Батиєм убі-
єнних, що в подальшому викликало активізацію
процесів руйнування. 

У 2009 р. т.зв. вул. Батиєм убієнних та одно -
йменну крипту було повністю розчищено від
тиньку та обваленого ґрунту. У
результаті робіт були відкриті
елементи укріплення стін цегля-
ним муруванням різного віку
походження (XVII–XX ст.), що
свідчить про аварійність всієї ді-
лянки і в історичному мину-
лому. Сучасне укріплення вико-
нане з металу, бетону, цегли.

На основі аналізу отриманих
у процесі нагляду за проведен-
ням відновлювальних робіт у пе-
черах у автора виникла думка
розробки схеми внутрішнього
облаштування печер (див. кольо-

рову вкладку). Схема внутрішнього облашту-
вання Ближніх печер розроблена на основі де-
тального аналізу звітів про археологічні розкопки
різних років15, візуальних обстежень та нагляду
за ремонтними роботами у 2006–2009 рр. Схема
внутрішнього облаштування Дальніх печер скла-
дена головним чином на основі нагляду за вико-
нанням ремонтних робіт (у 2008–2009 рр. було
знято тиньк майже по всій площі печер), також
враховано результати звітів про археологічні роз-
копки16 та власних візуальних обстежень. 

Єдине, що не враховано у схемах (через не-
можливість визначення) – потужність цегля-
ного мурування. Хоча при археологічних роз-
копках 1978–1979 рр. та в результаті нагляду за
відновлювальними роботами у Ближніх пече-
рах у 2006–2009 рр. було визначено декілька
видів облаштування стін, серед яких мурування
в одну та півцегли як на глиняному, так і вап-
няному розчині, та обличкування (цегла або
плінфа, поставлена на ребро). Види мурування
представлені на іл. 4.

Звичайно, представлені схеми не є абсо-
лютно достовірними і можуть бути уточненими
в процесі подальших досліджень. Автор споді-
вається, що пророблена робота стане в нагоді
дослідникам різних профілів, зокрема і при ви-
значенні оптимальних умов експлуатації печер-
них комплексів.

15 Мовчан И., Авагян А.Б. Отчет об археологических исследованиях…; Стругацький В.Г. Щоденник розкопок
у Ближніх печерах у 1937 р. – ІА НАН України, ІІМК 69-ІА/Київ.

16 Юра Р.Д., Лєсьнєвський Ю.А., Чумаченько В.В., Дяденко В.Д. Звіт про дослідження Дальніх печер // ІА АН –
ІА НАН України Ф.е. № 1968/25 б; Гойзман И.Р. Отчет о раскопках на Дальних пещерах // ІА НАН України
Ф.е. № 1968-1969/20 в.
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Іл. 4. Внутрішнє облаштування
стін та склепінь:

а – плінфа, поставлена на ребро; 
б – укріплення склепіння в пів-

цегли на вапняному розчині.
Сучасний вигляд б



ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ 
БЛИЖНІХ ПЕЧЕР З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ

На всіх етапах розвитку технічний стан
Ближніх печер, якщо розглядати їх як рукотвор-
ний об’єкт у масиві природного середовища,
зазнавав впливу природних та антропогенних
явищ. Регулярні обстеження технічного стану
Ближніх печер почались з 1957 р., коли печери
ввійшли до складу Києво-Печерського заповід-
ника як експозиційний комплекс. Технічний
стан печер був задовільним. Територія над пе-
черами була спланована та обдернована, у саду
росло декілька десятків фруктових дерев.

Стан Ближніх печер різко погіршився, почи-
наючи з 1985 р. У печерах почастішали такі не-
сприятливі явища як конденсування вологи, ут-
ворення тріщин і мікроорганізмів, корозія
металевих предметів, перезволоження і ло-
кальні (до 0,01 м3), обрушення ґрунту. Якщо в
період з 1957–1985 рр. у печерах зафіксовано
одне обрушення ґрунту, то з кінця 1985 по
1989 р. – 19. Особливо несприятливі обставини
(а саме перезволоження та обрушення ґрунту зі
стін та склепінь) спостерігалася на всіх трьох
виходах з печер, у підземній трапезній і т.зв.
відгалуженні Біснуватих. У 1989 р. для визна-
чення головних чинників, що призвели до ава-
рійних ситуацій, були залучені фахівці Інсти-
туту геологічних наук НАН України на чолі з
кандидатом геолого-мінералогічних наук
В.Ф. Рибіним, які вивчали особливості волого-
переносу в ґрунтових стінах Ближніх печер.
Вологісний режим ґрунтів у Ближніх печерах
залежить від кількості вологи, що просочується
зверху, а також від обміну вологи з повітряним
середовищем. Швидкість випаровування (кон-
денсації) вологи на поверхні ґрунту визнача-
лась розрахунками [2] з урахуванням визначе-
ного експериментально всмоктуючого тиску
порових розчинів (за допомогою спостережень
на гідрофізичних постах). Гідрофізичні пости
(тензіометри – керамічні трубки, заповнені
водою) були встановлені на трьох найвологі-
ших ділянках Ближніх печер: у відгалуженні
Біснуватих, центральному і західному входах у
печери.

У відгалуженні Біснуватих було встанов-
лено три пари тензіометрів на висоті 1,2; 1,75 і
2,45 м від рівня підлоги: один з парних тензіо-

метрів встановлювали на поверхні стіни, дру-
гий заглиблювали в стінку на 0,5 м. За цикл
спостережень встановлені їх чіткі циклічні ко-
ливання. Максимуми всмоктуючих тисків (-20 –
-45 кПа) спостерігались влітку і в першій по-
ловині осені. Взимку і навесні всмоктуючі
тиски падали до мінімальних значень -50 –
-80 кПа. По отриманій у лабораторії нелінійній
залежності об’ємної вологості пісковику від
всмоктуючого тиску зроблено висновок про
зменшення вологості пісковику із зменшенням
всмоктуючого тиску. Частота коливань і річна
амплітуда тисків по поверхневих датчиках була
істотно більша, ніж по глибинних. Подібний
річний ритм всмоктуючих тисків характерний
для верхньої і нижньої пар тензіометрів, що
свідчить про спільність режимоутворюючих
факторів (атмосферні опади, вологість і темпе-
ратура повітря, кількість екскурсантів, що від-
відали Ближні печери тощо). Хід випадання ат-
мосферних опадів не впливав на режим
всмоктуючих тисків. Коливання температури
повітря і режим відвідування (максимум влітку
і мінімум узимку), мали, ймовірно, непрямий
взаємозв’язок із змінами всмоктуючих тисків.
Інтенсивність випаровування чи конденсації
вологи на поверхні ґрунту залежить від віднос-
ної вологості повітря. На денній поверхні ця
величина має суттєві коливання – від 30-40%
переважно у теплий час року, до 80-100% – у
холодний. У печерах коливання відносної во-
логості менші по амплітуді, причому її макси-
муми (98%) спостерігались влітку і восени, а
мінімуми (50%) – узимку і навесні. У відгалу-
женні Біснуватих коливання менш різкі (від 76
до 99%), що пояснюється відносною ізольова-
ністю відгалуження та слабким обміном по-
вітря з атмосферою. Однак загалом характер
коливань відносної вологості подібний, чим і
зумовлені чіткі циклічні коливання всмоктую-
чих тисків порових розчинів. 

Для західного та центрального входів у пе-
чери характерний інший режим всмоктуючих
тисків. Ці ділянки були перезволожені внаслі-
док інфільтрації поверхневих вод із світлового
прорізу. Гідрофізичні пости встановлені на вка-
заних ділянках навесні 1989 р. На стіні захід-
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ного входу на висоті 1,5 м від підлоги встанов-
лено два тензіометра з глибиною закладки 0,25
та 0,55 м. В результаті спостережень визначено,
що головним режимоутворюючим фактором
для порових розчинів на центральному і захід-
ному входах є інфільтрація поверхневого стоку. 

За результатами досліджень було визначено
два типи вологісного режиму ґрунтів (режиму
коливань всмоктуючих тисків): аераційний,
тісно пов’язаний з температурно-вологісним
режимом повітря, та інфільтраційний, пов’яза-
ний з інфільтрацією атмосферних опадів.
Факти прояву деформаційних процесів (ло-
кальні обрушення ґрунту об’ємом до 0,01 м3,
що у відгалуженні Біснуватих і декількох
інших перезволожених ділянках печер зафіксо-
вані навесні та влітку 1988–1989 рр. (три та
одне відповідно) та явний взаємозв’язок між
вологістю і міцністю полтавського пісковику
визначено, що аераційний тип вологісного ре-
жиму несприятливий для збереження печер. Ін-
фільтраційний режим, з яким пов’язане пере-
зволоження ґрунтів у печерах аж до повного
водонасичення взагалі є небезпечним для збе-
реження печер, оскільки можуть мати місце де-
формації аварійного характеру (обрушення
склепінь, вивали зі стін).

Періоди відносно стабільного, близького до
стаціонарного, режиму всмоктуючих тисків
були використані для попереднього розрахунку
швидкості сталого конвективного вологопере-
носу по нормалі до стіни печери. З цією метою
використані дані режимних спостережень по
парі тензіометрів (поверхневому і глибинному)
в періоди квазістаціонарного вологопереносу і
в лабораторії отримана залежність коефіцієнта
вологопереносу від всмоктуючого тиску. В ре-
зультаті отримано висновок, що в теплий пе-
ріод року відбувається рух вологи з печер вглиб
ґрунтового масиву, а в холодний – із ґрунту в
повітряний простір підземних приміщень. От-
римано також дані про швидкість вологопере-
носу – 6 × 10-6–4 × 10-4м/доб.

У результаті проведених досліджень вста-
новлено, що локальні обрушення ґрунтів у пе-
черах починаються при значеннях всмоктую-
чого тиску близько -30 кПа, що відповідає
об’ємній вологості 14-15%. При значеннях
всмоктуючого тиску більше –10 кПа, що відпо-
відає об’ємній вологості 27-30%, можливі
майже миттєві деформації аварійного характе -
ру – значні вивали зі стін та обрушення склепінь.

Після передачі у 1991 р. Ближніх печер
Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі
будь-які дослідження та спостереження за ста-
ном печер було припинено. На території саду
над печерами влаштовано поливні городи, ви-
саджено виноград, плодові дерева, квіти. По-
наднормовий полив, незадовільний технічний
стан водоносних комунікацій та надмірні ат-
мосферні опади спричинили навесні 1995 р. та
восени 1998 р. значні зсуви ґрунту в саду Ближ-
ніх печер вище корпусу № 43. Через недоско-
налу систему відведення поверхневих вод та
внаслідок аварійних витоків з водоносних ко-
мунікацій відбулось перезволоження ґрунто-
вого масиву, в якому пройдені печери, і його по-
дальше руйнування. Це призвело до чисельних
обрушень склепінь печер, вивалів ґрунту та
цегляної кладки зі стін, аварійного обрушення
склепіння на ділянці Нестора Літописця у
Ближніх печерах навесні 2004 р. Об’єм вивалу
склав близько 3м3. 21 травня 2005 р. сталось
аварійне обрушення склепіння на ділянці Ба-
тиєм убієнних. 

Після ліквідації у грудні 2006 р. аварійного
обрушення і надалі, щороку навесні та восени,
спостерігались незначні обрушення склепінь у
крипті Батиєм убієнних, відгалуженнях Бісну-
ватих, Нестора та Меркурія, вивали ґрунту зі
стін у відгалуженні Біснуватих. Головним чин-
ником обрушень навесні є перезволоження
ґрунтового масиву, спричинене інфільтрацією
атмосферних опадів (сніготанення). Восени об-
рушення склепінь відбуваються у місцях утво-
рення конденсату після його зникнення і зумов-
лені порушенням температурно-вологісного
режиму приміщень. 

У вересні–грудні 2007 р. ПП “Гео-Еко-Кон-
салтінг” на замовлення Свято-Успенської Києво-
Печерської Лаври була влаштована система мо-
ніторингу (іл. 1), що включає в себе:

• Спостереження за температурно-вологіс-
ним режимом у Ближніх печерах;

• Спостереження за вологістю ґрунтів (еле-
ментів конструкцій) у Ближніх печерах;

• Спостереження за вологістю ґрунтів та ха-
рактером руху вологи у саду Ближніх печер;

• Спостереження за рівнями ґрунтових вод
та площею розповсюдження ґрунтового водо-
носного горизонту;

• Метеорологічні спостереження (за темпе-
ратурою та вологістю атмосферного повітря і
кількістю опадів).
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Створена мережа комплексного моніто-
рингу призначена для визначення зв’язків пе-
резволоження проблемних ділянок схилу (зона
аварійного вивалу 2005 р., підпірні стінки, зона
виклинення ґрунтового водоносного гори-
зонту) з атмосферними опадами, сніготанен-
ням, акумуляцією поверхневого стоку в локаль-
них пониженнях рельєфу та за допомогою
спостережень перевірити геофізичні припу-
щення про шляхи надходження води на садо-

вий схил і вглиб геологічного розрізу, а також
оцінити на локальних ділянках домінуючі
шляхи надходження вологи в нижню частину
геологічного розрізу (атмосферні опади, акуму-
ляція поверхневого стоку або латеральний при-
ток покрівлі глин).

У комплексі із даними спостережень про
вміст вологи в стінах печер отримана інформа-
ція дозволить зробити висновки про можливий
взаємозв’язок стану печер із гідрогеологічними
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Іл. 1. Схема моніторингу
Умовні позначення:

Пункти спостережень за вологістю ґрунту у саду 
Датчики МГ-44
Метеостанція
гсс-22 Спостережні свердловини
Датчики ІЛП-2 для замірів температури і вологості повітря у печерах
Датчики МГ-3000 для замірів вологості ґрунту у печерах  парні (5 і 15 см) / одиночні (5 см) 



процесами в приповерхневій товщі ґрунтів та
визначити вплив несприятливих умов мікроклі-
мату печер на стан монументального живопису,
тиньку та ґрунтової поверхні галерей, що зна-
ходяться у первісному стані.

Спостереження за температурно-
вологісним режимом у Ближніх печерах

Для замірів температури і відносної вологості
повітря були встановлені електронні пор тативні
вимірювачі-накопичувачі ІЛП2. Заміри прово-
дяться автоматично і записуються у пам’ять при-
ладу через кожні 30 хв. Один раз на місяць нако-
пичені дані переносяться до персонального
комп’ютера, аналізуються та обробляються.

Датчики встановлені у восьми пунктах спо -
стереження по всій площі печер: 6 – у загально-
доступних місцях (всіх церквах, прохідних га-
лереях (біля аркасолії з мощами прп. Нестора
Літописця та непрохідних приміщеннях (у Тра-
пезі і приміщенні навпроти церкви Введення
Пресвятої Богородиці у храм), 2 – у непристо-
сованих для відвідування частинах печер, а саме
у відгалуженні Біснуватих та т.зв. вул. Батиєм
убієнних. У процесі спостережень відміче но не-
досконалість сенсорної частини датчика – за ви-
сокої відносної вологості датчик тимчасово ви-
ходить з ладу. Аналізувались добові, середньо-
добові та середньомісячні значення.

Непристосовані для відвідування частини
печер. Вул. Батиєм убієнних. За всі роки спос-
тережень на цій ділянці відмічено порушений
температурно-вологісний режим, зумовлений
аварійним обрушенням склепіння у 2005 р.,
його ліквідацією з улаштуванням технічного
отвору у 2006 р. та подальшим укріпленням га-
лереї у 2008–2009 рр. Головними чинниками
впливу, що формує мікроклімат цієї ділянки, є
технічний (вентиляційний) отвір та перезволо-
ження ґрунтового масиву внаслідок інфільтра-
ції поверхневих вод (щорічно навесні після сні-
готанення). Внаслідок проникнення теплого
повітря через вентиляційний отвір та реакції
його з прохолодним повітрям у галереї відбу-
вається утворення конденсату влітку з червня
до середини вересня, у 2010 р. у липні–серпні
конденсат утворився навіть на чавунних плитах
підлоги, кам’яних сходах і по всій висоті стін.
У результаті просочування ґрунтових та повер-
хневих вод відбувається перезволоження ґрун-
тового масиву і подальший обмін вологи між
ґрунтовим та повітряним середовищем. 

Максимальні середньодобові значення від-
носної вологості повітря фіксувались датчиком
у літні місяці (близько 93-96%), однак часто дат-
чик не працював через утворення конденсату на
сенсорній частині приладу, що свідчить про
100% відносну вологість повітря у галереї. Мак -
симальні середньодобові температури також за-
фіксовані влітку, переважно у серпні і станов-
лять більше 200С. Мінімальна середньодобова
вологість відмічена у січні–березні (43-45%),
мінімальна середньодобова температура – у бе-
резні (100С).

Відгалуження Біснуватих. За шість років спо -
стережень (для аналізу нами використано дані
Національного Києво-Печерського істори ко-
куль турного заповідника за 2005–2007 рр.) від-
мічено збільшення амплітуди коливань тем пе -
ратури в останні три роки спостережень та
збільшення відносної вологості повітря, зумов-
лених відновленням вентиляційного отвору у ту-
пиковій частині відгалуження (див. кольорову
вкладку). До 2006 р. вентиляційний отвір був за-
мулений глиною через пошкодження конструк-
цій (відбулось зміщення труби внаслідок постій-
них зсувних деформацій – крипу ґрунту, що
притаманний схиловим територіям). У 2008–
2010 рр. максимальна середньодобова відносна
вологість повітря в літній період (травень–вере-
сень) досягає 100%, мінімальна відмічена в зи-
мовий період і становить 94%. Внаслідок збіль-
шення вологості повітря збільшився і період
утворення конденсату (до чотирьох місяців),
площа розповсюдження конденсату також збіль-
шилась (у 2010 р. вперше за всі роки спостере-
ження відмічено утворення конденсату по всій
довжині відгалуження і не тільки на склепінні, а
й на всій поверхні стін аж до низу, навіть на під-
лозі). Нами також відмічене поступове зростання
площі розповсюдження обвальних процесів: від
поодиноких декількох у 2007–2008 рр. до 10 м2

(близько 10 локальних обрушень) у 2009 р. і до
20-25 м2 (більше 20 локальних обрушень майже
по всій довжині відгалуження як із склепіння, так
і зі стін) у 2010 р. 

Головним чинником активізації деформацій-
них процесів ми вважаємо порушення темпе -
ратурно-вологісного режиму внаслідок впливу
атмосферного повітря: влітку відбувається
всмоктування ґрунтовою поверхнею стін вологи
з повітря печерного простору (конденсату),
взимку відбувається зворотній процес – віддача
вологи з ґрунту стін та склепінь у повітряний
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простір печерної галереї на тлі осушення по-
вітря печерного простору завдяки надходженню
сухого морозного атмосферного повітря ззовні
(через вентиляційний отвір). Обидва процеси
призводять до руйнування приповерхневих
шарів ґрунту: перший – внаслідок втрати зв’яз-
ності пісковиком і перетворення його в пісок
через перезволоження, другий – через розущіль-
нення внаслідок пересушення пісковику. 

Пристосовані для відвідування частини
печер. Непрохідні приміщення (мають лише
один вхід). Непрохідними у комплексі Ближніх
печер є Трапеза та приміщення навпроти цер-
кви Введення Пресвятої Богородиці у храм.
Температурно-вологісний режим у цих примі-
щеннях суттєво відрізняється завдяки плано-
вому розташуванню та наявності (відсутності)
вентиляційних отворів.

Трапеза розташована у західній частині
комплексу, має вентиляційний отвір, на денній
поверхні над цією частиною печер (глибина
залягання печер становить близько 5 м) роз-
та шований фруктовий сад, неподалік – вино -
градник та підпірна стіна (світловий проріз
вздовж північного фасаду Хрестовоздвижен-
ської церкви). Температурно-вологісний ре -
жим у Трапезі обумовлений саме наявністю
вентиляційного отвору та близькістю до під-
пірної стіни. Підпірна стіна відіграє роль
бар’єра, що затримує поверхневий стік і во-
лога накопичується в ґрунтовому масиві, що
безпосередньо примикає до південно-західної
стіни приміщення. Внаслідок проникнення
теплого повітря через вентиляційний отвір та
реакції його з прохолодним повіт-
рям у галереї відбувається утво-
рення конденсату влітку. Значну
роль у формуванні температурно-
вологісного режиму у Трапезі ві-
діграє людський фактор, а саме на-
копичення значної кількості
відвідувачів одночасно.

Максимальні значення (серед-
ньодобові) відносної вологості по-
вітря зафіксовані датчиками у чер-
вні–липні (близько 98%, див.
кольорову вкладку). Щороку у сер-
пні датчик виходив з ладу через ут-
ворення конденсату на сенсорній
частині приладу, що свідчить про
100% відносну вологість повітря у
приміщенні. Зниження вологості на

15-20% відмічене за умови застосування при-
ладу для поглинання вологи з повітря “Amcor”
(за ніч збиралось до 14 л води), одночасно від-
мічене зростання температури на 5-60С (іл. 2).
Взимку, незважаючи на надходження прохолод-
ного сухого повітря ззовні через вентиляційний
отвір відносна вологість залишається доволі
високою (65-85%, у порівнянні з показниками
в інших точках спостереження) внаслідок від-
дачі вологи з ґрунту стін та склепінь у повіт-
ряний простір приміщення. Максимальна се-
редньодобова температура (близько 260С)
зафіксована датчиком у червні–серпні, міні-
мальна – у січні–лютому (близько 150С).

Добові коливання показників мікроклімату
залежать від сезону року. Влітку відмічене
зниження відносної вологості повітря у примі-
щенні при зростанні температури у денні го-
дини відвідування печер прочанами та підви-
щення її вночі зі зниженням температури, що
зумовлене впливом зовнішніх факторів, а саме
наявності вентиляційного отвору. Решту сезонів
спостерігається підвищення (зниження) воло-
гості зі зростанням (зниженням) температури і
зумовлений подібний режим людським факто-
ром. Максимальні добові показники параметрів
мікроклімату відмічені у липні–серпні: від-
носна вологість на рівні 100%, температура на
рівні 24-290С; мінімальні (вологість на рівні 52-
54%, температура на рівні 150С) – у середині
січня та на початку лютого. 

Приміщення навпроти церкви Введення
Пресвятої Богородиці у храм (Ілля Муромець).
Приміщення знаходиться у центральній частині
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Іл. 2. Температурно-вологісний режим (добові коливання) 
у непрохідних приміщеннях (Трапеза). Вплив техногенних факторів

(вентиляційний отвір, випаровування вологи зі стін), застосування 
приладів для конденсації вологи 26–27.06.2009



печерного комплексу у масиві ґрунту, відокрем-
леного від решти приміщень комплексу прохід-
ними коридорами на глибині близько 10 м від
денної поверхні. Вентиляційний отвір відсутній. 

Середньодобові показники відносної воло-
гості повітря у приміщенні протягом трьох
років спостережень коливаються в межах 55-
73%. Температура коливається в межах 17-
260С. Максимальні значення відмічені влітку,
мінімальні – взимку.

Добові коливання показників мікроклімату
залежать від сезону року. Максимальні добові
значення температури і вологості фіксувались у
липні–серпні і досягали відповідно 260С та 74-
76%, мінімальні (15-170С і 55-60%) – з кінця
січня до початку березня. У добовому розрізі
спостерігається підвищення (зниження) воло-
гості зі зростанням (зниженням) температури,
обумовлений подібний режим людським факто-
ром. Амплітуда коливань показників незначна і
протягом року відносно стабільна, що свідчить
про усталений температурно-вологісний режим. 

Прохідні приміщення. До прохідних відно-
сяться всі підземні церкви, які мають по 2-3
входи та коридор у районі гробниці з мощами
прп. Нестора. 

Температурно-вологісний режим прохідних
галерей (т.сп. Нестор) зумовлений головним
чином людським фактором, а саме поршневим
рухом повітря внаслідок проходження відвіду-
вачів, завдяки чому відбувається переміщення
теплого вологого влітку (прохолодного сухого
взимку) атмосферного повітря у внутрішній
простір печерного комплексу. Амплітуда коли-
вань вологості у добовому розрізі незначна
(близько 10%, взимку дещо більша – до 14%),
амплітуда коливань температури у добовому
розрізі становить лише 2-30С.

Максимальна середньодобова відносна во-
логість повітря фіксувалась у липні–серпні на
рівні 95-97%, мінімальна – у січні на рівні 50%.
Максимальні температури (20-230С) фіксу -
вались у червні–серпні, мінімальні (близько
170С) – у січні–березні. Загалом за три роки
спостережень відмічена незначна амплітуда ко-
ливань температури (в межах 17-220С, якщо ви-
ключити з вибірки аномальні для цієї точки
спостережень показники на рівні 23-250С, за-
фіксовані у серпні 2008 та 2010 р.), що зумов-
лено віддаленістю точки від входів у печери.
Амплітуда коливань відносної вологості (50-
96%) обумовлена людським фактором.

Церква Прп. Антонія. На формування темпе-
ратурно-вологісного режиму у церкві Прп. Ан-
тонія впливає як людський фактор, так і при-
родні зовнішні чинники (а саме атмосферне
повітря, що надходить до церкви з вентиляцій-
ного отвору, розташованого на вул. Батиєм убі-
єнних; перезволоження ґрунтових стін у вівтар-
ній частині). Максимальна середньодобова
відносна вологість повітря спостерігалась у
липні–серпні і за три роки спостережень відмі-
чене зростання її від 89 до 93%, максимальні
значення вологості за добу зафіксовані датчи-
ком у липні–серпні і становили близько 97%.
Мінімальна середньодобова відносна вологість
фіксувалась у листопаді–березні на рівні 42-
52%, мінімальна добова тоді ж опустилась до
36,2% і була відмічена на світанку. Максимальні
середньодобові температури (24-250С) фіксува-
лись у липні – першій половині вересня, макси-
мальні добові (близько 270С) наприкінці липня –
початку серпня, мінімальні (середньодобові
близько 160С, добові близько 140С) – у січні. За-
галом за три роки спостережень відмічена до-
волі значна амплітуда коливань середньодобо-
вої температури (у межах 16-250С) та відносної
вологості (42-93%), що, ймовірно, зумовлено
наявністю неподалік вентиляційного отвору.
Також нами відмічене незначне зростання ам-
плітуди коливань з 2008 до 2010 р.

Церква Прп. Варлаама. На формування
температурно-вологісного режиму у церкві
Прп. Варлаама впливає головним чином люд-
ський фактор. Максимальні середньодобові
значення відносної вологості повітря були за-
фіксовані у липні–серпні і досягали 87%, міні-
мальні – у грудні–березні на рівні 34-54%. Ам-
плітуда добових коливань значно більша:
максимальна вологість спостерігалась на рівні
92% у липні–серпні, мінімальна на рівні 27% –
у січні. Максимальні середньодобові темпера-
тури (близько 250С) фіксувались у середині
липня–серпня, мінімальні (близько 17,50С) – у
січні. Добові коливання дещо більші: макси-
мальна температура зафіксована датчиком у
третій декаді липня на рівні 28,10С, мінімальна
на рівні 16,20С – у січні. Відмічено значний
вплив на коливання добових показників люд-
ського фактору – на фоні щоденного підви-
щення показників температури і вологості під
час години пік відвідування печер прочанами з
11.00 до 15.00 години неодноразово спостері-
галось підвищення температури і вологості під
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час ранкових богослужінь о 6.00 годині ранку
(див. кольорову вкладку).

Церква Введення Богородиці у храм. Фор-
мування температурно-вологісного режиму у
церкві Введення обумовлене здебільшого роз-
ташуванням приміщення на перетині повітря-
них потоків (йдуть від західного входу до вен-
тиляційного отвору у відгалуженні Біснуватих
та від центрального входу до вентиляційного
отвору на вул. Батиєм убієнних). Таке розташу-
вання забезпечує максимальний, найкращий у
печерах обмін повітря та відносно стабільний
мікроклімат. Максимальна середньодобова во-
логість спостерігалась щорічно у липні–серпні
в межах 79-84%, що у порівнянні з рештою
точок спостереження є однією з найнижчих,
максимальні добові значення (близько 90%)
фіксувались на початку серпня. Мінімальні се-
редньодобові значення (40-54%) вологості за-
фіксовані у грудні–березні, мінімальні добові
тоді ж – на рівні 35-40%. Максимальні серед-
ньодобові температури (24-250С) фіксувались
наприкінці липня–серпні, мінімальні (близько
160С) – у січні. Добові значення не перевищу-
вали середньодобових. 

Загалом відмічене підвищення температури
та вологості у часи пік відвідування, а саме з
11.00 до 15.00 години. Температура у години
інтенсивного відвідування прочанами зростає
(у залежності від кількості відвідувачів) на 2-
50С і вище (у частині печер, закритій для від-
відування – на 1-20С). У нічний час та денні го-
дини за відсутності (або помірній кількості)
відвідувачів температура тримається на по-
стійному рівні і залежать від пори року. Мак-
симальні значення температури постійно від-
мічаються у приміщенні навпроти церкви
Введення. Неодноразово відмічалось різке
зростання температури у часи ранкових та ве-
чірніх богослужінь. 

Відносна вологість зростає значно інтенсив-
ніше – на 6-10%, інколи до 20% (при одночас-
ному значному скупченні прочан або під час
ранкових та вечірніх богослужінь), у частині
печер, закритій для відвідування – на 1-20С. 

За результатами спостережень на основі
аналізу середньодобових значень виділено три
типи температурно-вологісного режиму:

• непорушений;
• порушений, що зазнає впливу техногенних

факторів;
• змішаний.

Непорушений режим, коли із збільшенням
температури зменшується вологість повітря і,
навпаки, відмічено лише у церкві Введення та
приміщенні навпроти церкви Введення (див.
кольорову вкладку). У цих приміщеннях жод-
ного разу не було відмічено утворення конден-
сату, церква Введення добре провітрюється
(завдяки розташуванню та наявності різного
призначення отворів), також зазнає впливу зов-
нішніх факторів.

Порушений температурно-вологісний ре -
жим, коли з підвищенням (зниженням) темпе-
ратури збільшується (зменшується) вологість
повітря, відмічено у Трапезі (див. кольорову
вкладку), який обумовлений перезволоженням
ґрунтових стін та склепіння приміщення, що в
свою чергу є потужним джерелом попадання
водяних парів у атмосферу підземного примі-
щення. Суттєвого впливу на режим мікроклі-
мату у Трапезі завдає наявність вентиляційного
отвору. Також суттєвого впливу на зміну ре-
жиму у Трапезі завдають кондиціонери-воло -
гопоглиначі. Порушений температурно-воло-
гісний режим відмічено і у відгалуженні
Біснуватих. Мікроклімат у відгалуженні Бісну-
ватих створюється під впливом зовнішніх (вен-
тиляційний отвір), техногенних (перезволо-
ження ґрунтових стін та склепінь приміщення)
та майже повною відсутністю людського фак-
тору. За весь період спостережень нами відмі-
чене погіршення технічного стану відгалу-
ження Біснуватих, особливо після розчистки у
2007 р. вентиляційного отвору (із слів служни-
ків монастиря отвір був засипаний ґрунтом
впродовж 6-7 років) – вологість повітря у річ-
ному розрізі постійно зростає. 

Змішаний режим відзначений нами у церк -
вах Прп. Антонія і Прп. Варлаама та прохідних
галереях. Формування мікроклімату у церк вах
зумовлене людським фактором, також впливу
на мікроклімат церкви Прп. Варлаама завдало
використання примусової вентиляції у липні–
серпні. Температурно-вологісний режим про-
хідних галерей здебільшого залежить від люд-
ського фактору і у незначній мірі від зовнішніх
умов. 

Нами зроблено аналіз просторової зміни па-
раметрів мікроклімату: амплітуди коливань
температури та відносної вологості повітря за-
кономірно знижуються від денної поверхні до
приміщень, розташованих поблизу від входів у
печери (церкви Введення Пресвятої Богородиці
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у храм, Прп. Варлаама), віддалених від входів
(церква Прп. Антонія, Прп. Нестор), закритих
відгалужень (Біснуватих).

Таким чином, на коливання температури і
вологості, у частині печер, закритій для відві-
дування, значного впливу завдають зовнішні
(наявність вентиляційних отворів) та техно-
генні (надмірна вологість ґрунтових стін) фак-
тори. Коливання показників мікроклімату у ча-
стині печер, відкритих для відвідування,
зазнають впливу людського та зовнішнього
(проникнення до печер атмосферного повітря
через вхід та вентиляційні отвори і просування
його в глиб печер відвідувачами, що відіграють
роль своєрідного поршня) факторів. Для опти-
мізації умов мікроклімату у Ближніх печерах
необхідно розробити та впровадити проект
примусової вентиляції печерного комплексу за
допомогою спеціальних кондиціонерів з пода-
чею повітря певної температури і вологості та
впровадити режим відвідування.

Дослідження вологості ґрунтів 
у Ближніх печерах

Для визначення вмісту вологи в стінах печер
був використаний датчик МГ-3000 (виробниц-
тва “Аквасенсор”, Харків), з одним електродом,
довжиною 5 або 15 см, постійно встановленим
у ґрунті, вимірювальний модуль є портативним.
Це так званий “конекторний” датчик. Вимірю-
вання вмісту вологи в ґрунті виконуються руч-
ним способом, коли вимірювальний блок на пе-
ріод заміру приєднується до електроду. Датчики
були встановлені на трьох найвологіших ділян-
ках печер, а саме у відгалуженні Біснуватих,
Трапезі та вул. Батиєм убієнних, у місцях, які
дозволяють охарактеризувати вологість ґрунтів
по глибині (датчики встановлені на глибині 5 і
15 см від поверхні стіни) та одночасно визна-
чити головні чинники підвищеної вологості стін
печер: конденсування вологи або вплив зовніш-
ніх факторів (атмосферні опади, підйом рівнів
ґрунтових вод та збільшення площі розповсюд-
ження водоносного горизонту). Для цього дат-
чики встановлені на різній висоті від підлоги у
Трапезі (1,6 та 2,1 м на південній стіні) та від-
галуженні Біснуватих (1,0 та 2,0 м на південній
стіні та 1,5 м на північній стіні).

Спостереження ведуться регулярно один раз
на тиждень з березня 2008 р., після остаточного
калібрування датчиків. Показники вологості,
які ми отримуємо в результаті вимірювання не

співпадають з показниками вологості, визначе-
ними термоваговим способом, тобто вимірювач
вологості МГ-3000 і надалі потребує калібру-
вання. Однак для отримання загальної картини
зміни вологості використання отриманих даних
є прийнятним.

За весь період спостережень по більшості
датчиків, встановлених на глибині 5 см, спос-
терігається загальна тенденція до збільшення
об’ємної вологості на 1-2%. Показники воло-
гості змінюються (в залежності від місця роз-
ташування датчика) від 17,6 до 26,3%. Най-
нижчі значення зафіксовані у відгалуженні
Біснуватих, найвищі – у Трапезі.

В північній частині вул. Батиєм убієнних у
тупиковому відгалуженні, що закривається ві-
концем (тобто в умовах постійного мікроклі-
мату) майже не відмічено зміни вологості повер-
хневого шару ґрунту протягом всього періоду
спостережень (трохи більше року). Показники
вологості ґрунту (об’ємна становить близько
25%) свідчать про майже повне перезволоження.
Постійна об’ємна вологість ґрунту (26,8-27,2%)
відмічена тут і по датчику, встановленому на
глибину 15 см, і також свідчить про повне пере-
зволоження до повного водонасичення (різниця
на 2% в показниках свідчить на користь обміну
вологи у приповерхневих шарах з повітряним
середовищем печер). Така вологість є критич-
ною для пісковику, і призвела до аварійних де-
формацій, а саме незначних за об’ємом вивалів
приповерхневих шарів ґрунту у лютому–березні
2009 р. (В умовах повного водонасичення піско-
вик червоного кольору розповсюджений в
районі вул. Батиєм убієнних, втрачає зв’язність
при вологості 23-27%). Масштаби пошкоджень
могли б бути більшими, однак стабілізуючим
чинником деформування північної частини ді-
лянки є те, що ця частина печер вже пройдена в
порушених ґрунтах (суміш пісковику та глин,
повне водонасичення настає при об’ємній воло-
гості більше 30%) і частково укріплена. Спів-
ставлення попарних показників вологості (див.
кольорову вкладку) вказує на одне й те саме
джерело зволоження ґрунту у тупиковому відга-
луженні вул. Батиєм убієнних – інфільтрація ат-
мосферних опадів. На жаль, у квітні 2009 р., під
час робіт з розширення та укріплення вул. Ба-
тиєм убієнних датчики замірів вологості ґрунту
були ліквідовані. 

Дещо інший характер зміни показників во-
логості приповерхневих шарів ґрунту зареєс-

D   ДИВА ПЕЧЕР ЛАВРСЬКИХ D

232



трований датчиком, встановленим у західній
стіні вул. Батиєм убієнних на 0,7 м південніше
аварійної ділянки. Тут відмічене підвищення
об’ємної вологості пісковику на 2% (до 24,5%)
у червні–липні 2008 р. (паралельно з підвищен-
ням відносної вологості повітря на 10-20% у
відповідний період). У серпні відбувся спад,
надалі настала стабілізація показників об’ємної
вологості на рівні 23,5%, що наприкінці бе-
резня 2009 р. змінилась підвищенням (на жаль,
через ліквідацію датчика при проведенні робіт
з укріплення у травні 2009 р. подальші заміри
не проводились). У лютому 2009 р. внаслідок
інфільтрації атмосферних опадів та ґрунтових
вод по тілу шурфу (пройдений для ліквідації
аварії, що сталась 21.05.2005 р., у липні–ве-
ресні 2006 р., і після закінчення робіт з віднов-
лення склепіння, засипаного ґрунтом з недос-
татнім ущільненням у жовтні 2006 р.) почалось
перезволоження ґрунтів західної стіни віднов-
леної галереї вул. Батиєм убієнних. Протягом
лютого та березня неодноразово відмічались
вивали ґрунту. Візуально відмічено прибли-
ження зони перезволоження ґрунтів до місця
розташування датчика (у пісках процеси філь-
трації проходять майже по вертикалі, з незнач-
ним розширенням зони в горизонтальному на-
прямку), всього в декількох сантиметрах від
датчика спостері гаються процеси деформу-
вання ґрунтів. Тоб то, підвищення об’ємної во-
логості пісковику, зафіксоване у березні 2009 р.
датчиком, встановленим на західній стіні, спри-
чинене зовнішніми факторами, а саме інфіль-
трацією атмосферних опадів. 

Відгалуження Біснуватих. По датчиках,
встановлених у відгалуженні, зафіксована цик-
лічність – підвищення вологості у червні–жов-
тні та зниження у листопаді–травні. Причому
по датчиках, встановлених у найвищих місцях,
зафіксоване різке підвищення вологості у
липні–серпні 2008 р., поступове у червні–липні
2009 р. і різке у червні–серпні 2010 р. Таке під-
вищення зумовлене всмоктуванням абсолютної
вологи з повітря у стіни печер під впливом зов-
нішніх факторів, а саме підвищеної вологості
повітря – кореляція між вологістю пісковику та
вологістю повітря чітко простежується на гра-
фіку (див. кольорову вкладку). За даними бага-
торічних спостережень щорічно саме у червні–
серпні зростає відносна вологість повітря до
100% і на склепінні та верхній частині стін від-
бувається утворення конденсату. У 2010 р. ут-

ворення конденсату розпочалось ще у середині
травня і на початку липня конденсат вкривав
всю поверхню стін і склепіння на всю довжину
відгалуження. Датчиками зафіксоване збіль-
шення вологості ґрунту по нижньому датчику
на південній стіні відгалуження, показники
якого протягом двох років спостережень були
відносно стабільними. Це також свідчить на ко-
ристь підвищення вологості приповерхневих
шарів ґрунту внаслідок всмоктування конден-
сату. Наявність вентиляційного отвору в тупи-
ковій частині відгалуження безпосередньо
впливає на температурно-вологісний режим
повітря – у теплу пору року відбувається
всмоктування атмосферного повітря у під-
земну галерею, у холодну – навпаки. Опосеред-
ковано характер зміни вологості приповерхне-
вих шарів ґрунту зумовлений характером зміни
температури і вологості атмосферного повітря.

Показники вологості приповерхневого шару
ґрунту в літні місяці досягають критичних зна-
чень (до 22%) завдяки перезволоженню внаслі-
док всмоктування конденсату. Для перезволо-
женого пісковику, що насправді є просто
щільним піском, характерним є майже повна
відсутність зчеплення і поява деформацій (ви-
вали і відшарування на локальних ділянках).
Власне така картина спостерігається другий рік
поспіль – приблизно через місяць після утво-
рення конденсату розпочинаються процеси об-
рушення ґрунту на локальних ділянках, голов-
ним чином на склепінні, площею 10-60 см2.
Зона ураження обвальними деформаціями від
поверхні вглиб ґрунтового масиву досягає 5-
10 см. Нами також відмічене поступове зрос-
тання площі розповсюдження обвальних про-
цесів з поодиноких локальних у 2008 р. до 10 м2

(близько 10 локальних обрушень) у 2009 р. і до
20-25 м2 (більше 20 локальних обрушень майже
по всій довжині відгалуження) у 2010 р. Припи-
нення деформаційних процесів пов’язане з тем-
пературно-вологісним режимом повітря у під-
земному просторі – обрушення припиняються
через місяць після зникнення конденсату. Тобто,
погіршення технічного стану відгалуження
(зростання кількості обрушень ґрунту) зумов-
лене погіршенням температурно-вологісного
режиму. Останнє, в свою чергу, за даними спо -
стережень, обумовлене розчисткою вентиляцій-
ного отвору у тупиковій частині відгалуження. 

По датчиках, встановлених на глибині 15 см
також спостерігається слабо виражена тенден-
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ція до збільшення об’ємної вологості ґрунту.
Показники вологості змінюються від 18,6 до
25,2%, при цьому чітко спостерігається збіль-
шення вологості зі зменшенням відстані місця
розташування датчика до денної поверхні (по-
тужності товщі покривних порід). Максимуми
і мінімуми дещо зсунуті у часі у порівнянні з
5-сантиметровими датчиками. Поки що сезон-
ної циклічності коливань вологості по 15-сан-
тиметрових датчиках не встановлено, відмі-
чене лише незначне зростання навесні та
восени і спад взимку та влітку. Однак, врахо-
вуючи доволі значну (близько 9 м) глибину за-
лягання склепіння відгалуження від денної по-
верхні та доволі низькі коефіцієнти фільтрації
(1 × 10-4-1 × 10-3 м/доб.) покривної товщі порід,
представлених здебільшого глинами, можна
лише припустити пролонгований характер ін-
фільтрації атмосферних опадів. Більш вірогід-
ною є версія руху вологи вглиб масиву внаслі-
док всмоктування конденсату, що випадає на
поверхні склепіння та верхніх частинах стін
відгалуження у червні–серпні (саме про це
свідчать більші значення показників вологості
по верхніх датчиках у порівнянні зі значеннями
показників вологості по нижніх). Однак обру-
шення, об’ємом 0,03 м3, що сталось 1 липня
2010 р. у нижній частині південної стіни в ту-
пиковій ділянці відгалуження, зумовлене, віро-
гідно, дією першого фактора. 

Для визначення типу вологісного режиму
ґрунтів нами зроблено аналіз зміни об’ємної
вологості ґрунтів у залежності від зміни від-
носної вологості повітря у печерах. Відмічено
зростання вологості ґрунтів при майже одно-
часному зростанні вологості повітря по 5-сан-
тиметрових датчиках, встановлені у відгалу-
женні Біснуватих та вул. Батиєм убієнних.
Тобто, даний тип вологісного режиму ґрунтів є
аераційним і тісно пов’язаний з температурно-
вологісним режимом повітря. Не відмічено
кореляції між об’ємною вологістю ґрунтів по
15-сантиметрових датчиках і температурно-во-
логісним режимом повітря у печерах. Співстав-
лення вологості ґрунтів приповерхневої товщі
(на глибині 0,5 та 0,75 м від денної поверхні)
та вологості ґрунтів у печерах по 15-сантимет-
рових датчиках також не корелюється, ймо-
вірно, через короткий період спостережень та
значну потужність (до 7-10 м) покривної товщі.

Таким чином, за результатами спостережень
отримані наступні висновки:

• вологість приповерхневого шару ґрунту (5-
сантиметрові датчики) з часом збільшується
(впродовж періоду спостережень), і залежить
від відносної вологості повітря в печерах та на-
явності поблизу вентиляційних отворів (аера-
ційний тип вологісного режиму);

• прочистка вентиляційного отвору призвела
до погіршення ситуації у відгалуженні Бісну-
ватих – збільшилась частота та площа розпов-
сюдження деформацій приповерхневих шарів
ґрунту, зумовлених перезволоженням внаслі-
док утворення конденсату влітку та пересушен-
ням взимку;

• амплітуда коливань показників вологості
приповерхневих шарів ґрунту (5-сантиметрові
датчики) більша у порівнянні з показниками
вологості ґрунтового масиву (15-сантиметрові
датчики). Головним чинником цього є залеж-
ність вологості приповерхневих шарів ґрунту
від температурно-вологісного режиму; 

• підтверджено наявність двох типів вологіс-
ного режиму ґрунтів – аераційного та інфіль-
траційного. Аераційний тип, тісно пов’язаний
з температурно-вологісним режимом повітря,
доволі суттєво впливає на деформаційні влас-
тивості пісковику. Вплив інфільтраційного
типу, пов’язаного з фільтрацією атмосферних
опадів достатньо не вивчений (враховуючи
швидкість фільтрації і потужність покривної
товщі та її літологічного складу опади, що ви-
пали на території саду над печерами у 2008–
2010 рр. досягнуть печер через 4–5 років). 

Гідрофізичний моніторинг 
у саду Ближніх печер

Спостереження за вологістю ґрунтів у саду
Ближніх печер виконуються на гідрофізичних
пунктах, які обладнані датчиками вологи ґрун-
тів МГ-44 і регістраторами (логерами), в авто-
матичному режимі двічі на добу. Гідрофізичні
пункти встановлені у грудні 2007 р. 

Пункт ГФЛ-1 призначений для спостере-
ження за вмістом об’ємної вологи в ґрунтах у
верхній частині схилу. В основному гідрофі-
зичному кущі датчики вмісту вологи в ґрунті
встановлені на глибинах 0,5 м, 1,75 м і 3 м
(нижній датчик розташований у делювіально-
зсувних піщаних ґрунтах над крівлею глин).
Ще один датчик встановлено на гребні схилу
поруч з доріжкою (глибина 1,6 м). Також до ло-
геру підключені датчики рівня і температури
ґрунтових вод (ГВ) із свердловини № 20. Саме
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на цій ділянці постійно спостерігається обвод-
нення поверхневих делювіально-зсувних і на-
сипних ґрунтів, що складають верхню частину
геологічного розрізу монастирського саду. 

Результати спостережень представлені на ко-
льоровій вкладці. На глибині 0,5 м вологість
ґрунтів залежить від зовнішніх кліматичних
умов – за всі роки спостережень відмічено
майже миттєву реакцію (підвищення вологості)
на атмосферні опади та суху (жарку, морозну)
погоду (зниження вологості внаслідок осу-
шення ґрунтового масиву). На глибині 1,75 м
відмічено стабілізацію показників вологості.
Доволі високі значення об’ємної вологості (35-
37%), що реєструє цей датчик, притаманні для
делювіально-зсувних глинистих ґрунтів, в яких
цей датчик знаходиться. На глибині 3,0 м коли-
вання вологості відсутні, а значення об’ємної
активності на рівні 40% вказує на постійну
повну водонасиченість піщаного делювіально-
зсувного ґрунту, в якому цей датчик знахо-
диться.

Пункт ГФЛ-2 призначений для спостере-
ження за вмістом вологи в ґрунтах у “фонових
умовах” у центральній частині схилу на гребні,
де, вірогідно, “виклинюється” четвертинний
горизонт підземних вод. Тут датчик МГ-44 роз-
міщено на глибині 0,5 м. Ще один датчик
вмісту вологи в ґрунті розташований нижче за
схилом у районі перетину садової доріжки го-
ризонтальним дренажним лотком – у місці аку-
муляції (і ймовірної інфільтрації) поверхневого
стоку. Цей датчик також встановлений на гли-
бині 0,5 м, що відповідає крівлі глин. Цей
пункт спостережень також вимірює темпера-
туру ґрунту на глибині 0,1 м. 

Датчик температури взимку 2009–2010 рр.
зафіксував утворення буферної зони з плюсовою
температурою на межі “поверхня ґрунту – пі-
дошва снігового покриву”, що спричинило про-
никнення вологи (талої води) вглиб ґрунтового
масиву. Морозна погода у січні–лютому 2010 р.
(мінімальна температура повітря досягала
-21,20С наприкінці січня) до суттєвого промер-
зання ґрунту не призвела. Навпаки, внаслідок
утворення потужного снігового покриву (до
40 см), відбувалось танення снігу в його підошві
і проникнення вологи вглиб ґрунтового масиву,
що і зафіксовано датчиками вологості ґрунту.

Режим вологості ґрунту по датчику, встанов-
леному на водорозділі, корелюється з атмосфер-
ними опадами і вказує на залежність режиму

вологоперенесення від зовнішніх умов. Різке
підвищення вологості фіксується щорічно після
осіннього дощового періоду або сніготанення,
навіть незначного. Постійне поступове зрос-
тання вологості (максимальні значення щорічно
фіксуються у березні на рівні 43% – повне во-
донасичення) обумовлене збільшенням площі
розповсюдження ґрунтового водоносного гори-
зонту внаслідок інфільтрації атмосферних опа-
дів та постійного потрапляння вологи в ґрунт
внаслідок танення снігу в підошві снігового по-
криву. У літній період відсутність опадів, веге-
таційний період у рослин, усталення теплої по-
годи призводять до осушення приповерхневих
шарів ґрунту (до 10-12%). Стабільно високі по-
казники вологості (41-43%) з грудня–січня по
липень–вересень відмічені по датчику, встанов-
леному під зливовідвідним лотком. Спостере-
женнями відмічено зміщення у часі (відста-
вання) реакції на опади, що підтверджує думку
про роботу лотка у “зворотному” напрямку, а
саме акумуляції поверхневого стоку замість
його відводу (період стабілізації вологості про-
лонгований до липня–вересня, зниження показ-
ників вологості відбувається повільніше і з
меншою амплітудою). Це узгоджується з при-
пущенням про постійну акумуляцію вологи в
районі перетину садової доріжки горизонталь-
ним дренажним лотком. У 2010 р. мінімальні
значення вологості, зафіксовані по цьому дат-
чику, не досягли мінімальних значень, зафіксо-
ваних у попередні роки. Це зумовлено, ймо-
вірно, багаторічною акумуляцією вологи під
замощенням садової доріжки.

Пункт ГФЛ-3 призначений для спостере-
ження за вмістом вологи в ґрунтах на глибині
0,5 м і 0,9 м в районі аварійного провалу гале-
реї Батиєм убієнних. Нижній датчик розташо-
ваний на крівлі глин у непорушених ґрунтах,
верх  ній – у порушених ґрунтах у тілі шурфу. 

Режим вологості ґрунту по датчику, встанов-
леному на глибині 0,5 м у техногенних ґрунтах,
корелюється з атмосферними опадами і вказує
на залежність режиму вологоперенесення від
зовнішніх умов. Різке підвищення вологості
фіксується щоразу після опадів, осіннього до-
щового періоду або сніготанення, навіть не-
значного. У періоди відсутності опадів щоразу
настає осушення ґрунтового масиву, що свід-
чить про недостатнє ущільнення ґрунту.

По датчику, встановленому на крівлі глин, у
перші роки спостерігалась миттєва реакція на
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опади. Надалі реакція дещо уповільнилась і під-
вищення вологості відбувалось з доволі значним
(до двох місяців) відставанням. Наприклад, під-
вищення вологості в лютому 2010 р. зумовлене
проникненням вологи внаслідок сніготанення,
що відбулось наприкінці грудня, через верхній
тех ногенний шар ґрунту і акумуляцією на поверх -
ні глин. До кінця травня датчик фіксував показ-
ники вологості на рівні 45% (повне водонасичен -
ня), зумовлене формуванням на поверхні глин
тимчасового водоносного горизонту. Надалі роз-
почався процес осушення, що продовжувався до
кінця року, обумовлений сухим та жарким літнім
періодом, сухою осінню. Навіть значна кількість
опадів, що випали над територією саду Ближніх
печер влітку здебільшого витрачені на поверхне-
вий стік, поглинання верхніми шарами техноген-
них ґрунтів, випаровування та транспірацію. 

Порівняння графіків вологості по пункту
ГФЛ-3 свідчать про стабілізацію процесів
ущільнення ґрунту в “тілі” шурфу, виконаного
з метою ліквідації аварії 2005 р. Наслідком
цього є пролонгація у часі процесів інфільтра-
ції атмосферних опадів на поверхню глин через
шар техногенних ґрунтів – на графіках помітне
відставання зростання вологості ґрунтів на гли-
бині 0,9 м у порівнянні з графіком зміни воло-
гості ґрунтів на глибині 0,5 м. 

Пункт ГФЛ-4 призначений для спостере-
ження за вмістом вологи в ґрунтах у нижній
частині схилу поруч із “світловим прорізом” і
Хрестовоздвиженською церквою. Вміст вологи
вимірюється на схилі (глибині 0,6 м), у ритвині
під садове дерево (глибина 0,75 м), у межах
розташованого поруч культивованого вино -
граднику (глибина 0,75 м), і в районі підпірної
стіни (глибина 0,7 м). На жаль, у травні 2009 р.
під час проведення робіт з ліквідації лунок,
влаштованих у 2004–2005 рр. під посадку ви-
нограду, було ліквідовано два датчики. 

Графік зміни об’ємної вологості ґрунтів на-
ведений на кольоровій вкладці. По датчику,
встановленому у насипних ґрунтах під кущем
винограду спостерігається сезонне щорічне
збільшення показників вологості, зумовлене
акумуляцією атмосферних опадів та утворен-
ням на поверхні глин тимчасового водоносного
горизонту. Коливання показників вологості
обумовлені інфільтрацією атмосферних опадів,
поливом та засушливими періодами. Загалом,
по датчику встановленому під кущем виног-
раду у не ущільнених ґрунтах, спостерігається

миттєва реакція на опади (зволоження ґрунтів)
і така сама реакція на сухі періоди (осушення
масиву).

По датчику, встановленому на крівлі глин у не -
порушених ґрунтах на схилі зафіксовано відсут-
ність реакції на короткочасні опади, що зумовле -
но геоморфологічними особливостями ділянки
(доволі крутий схил) та наявність реакції на до-
вготривалі (затяжні мілкі дощі та сніготанення).

Порівняння графіків вологості по пункту
ГФЛ-4 вказує на відставання зростання воло-
гості непорушених ґрунтів у порівнянні з гра-
фіком зміни вологості порушених ґрунтів. 

Загалом спостерігається залежність вмісту
вологи у ґрунтах від атмосферних опадів, хоча
і з різною швидкістю реакції, обумовленою лі-
тологічним складом ґрунтів. При цьому в дея-
ких випадках реакція є меншою ніж можна
було б очікувати. Це може бути пов’язане з ви-
бірковим надходженням поверхневого стоку в
тріщини (що утворилися внаслідок переси-
хання ґрунту, механічної і хімічної суфозії?) у
глинистих ґрунтах, що були виявлені в лунках
на схилі при візуальних обстеженнях. Показ-
ники об’ємної вологості ґрунтів протягом року
коливались у межах від 5-15 до 37-43%, що
також зумовлено характером літологічного
складу ґрунтів, в яких встановлено датчики.

Спостереження за рівнями ґрунтових вод
та площею розповсюдження водоносного

горизонту в саду Ближніх печер
Спостереження за режимом рівня ґрунтових

вод ведуться на території саду з 1990 р. по чо-
тирьох свердловинах № 20-23. З грудня 2006 р.
спостереження велись по необладнаних сверд -
ловинах, пробурених для визначення площі й
напрямку розповсюдження водоносного гори-
зонту. З квітня 2009 р. спостереження ведуться
по обладнаних п’єзометрами 16 свердловинах. 

Постійний водоносний горизонт розповсюд-
жений лише у верхній частині саду. На решті
території саду водоносний горизонт має харак-
тер верховодки, тобто тимчасового, і виникає
на поверхні водотривкого шару (товщі бурих та
строкатих глин) після сніготанення та довго -
тривалих або рясних опадів. За багаторічний
період спостережень відмічено появу водо -
носного горизонту у середній частині саду у
листопаді–грудні і зумовлений цей процес над -
ходженням талої води латеральним (по повер-
хні глин) шляхом по зоні розущільнених ґрун-
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тів вздовж садової доріжки (по рядку з вино -
градом) та акумуляцією її в локальному пони-
женні. Впродовж зимового періоду водоносний
горизонт не зникає. Навесні, після снігота-
нення, площа розповсюдження тимчасового во-
доносного горизонту збільшується і займає
майже всю територію саду, глибина до води
становить 0,3-0,5 м. Інфільтрація талої води
вглиб ґрунтового масиву щорічно призводить
до просочування води в галереї Ближніх печер.
З настанням літа площа водоносного горизонту
поступово зменшується і в жовтні досягає
свого мінімального значення. 

Графік співставлення режиму ґрунтових вод
і кількості атмосферних опадів у свд. № 20, об-
ладнаній автоматичним рівнеміром (іл. 3) під-
тверджує висновок про живлення водоносного
горизонту за рахунок інфільтрації атмосферних
опадів. Характер розповсюдження водоносного
горизонту вказує на наявність на поверхні глин
зони локального пониження, де акумулюється
поверхневий стік. Це локальне пониження зна-
ходиться над самою аварійною ділянкою під -

земних відгалужень Нестора і Меркурія у Ближ-
ніх печерах. Мабуть, багаторічна акумуляція
поверх невого стоку саме в цьому місці призво-
дила до постійних обрушень підземних галерей.

Для визначення джерела живлення водонос-
ного горизонту нами відібрані на хімічний ана-
ліз ґрунтові води із свердловин в саду Ближніх
пе чер та сніг. За хімічним складом атмосферні
опа ди відносяться до прісних (загальна міне-
ралізація 0,097 г/л) і мають слабо кислу реак-
цію рН= 5,88, зумовлену значним вмістом аніо-
нів SO4

2-. Хімічний аналіз ґрунтових вод,
відібраних із сверд ловин у саду Ближніх печер
характеризу єть  ся нейтральною реакцію рН=
6,88-7,29 та невисокою мінералізацією (0,6-
1,04 г/л), значним вмістом катіонів Са2+ (44,1-
180,4 мг/л), М2+ (12,2-65,7 мг/л); значним вміс-
том аніонів гідрокарбонату НСО3- (390,5-
561,4 мг/л), меншим SO4

2- (25,6-163,2 мг/л) та
Сl- (10,2-85,7 мг/л). Хімічний склад ґрунтових
вод свідчить про живлення водоносного гори-
зонту на території саду Ближніх пе чер за раху-
нок інфільтрації атмосферних опадів.
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Словник термiнiв

Аркасолій – арочна ніша у стіні, призначена для поховання або установлення труни з мощами препо-
добного, пристосована для поклоніння прочан. Аркасолії розташовані вздовж ходів, на висоті
бл. 0,5 м від підлоги. Мають глибину бл. 0,5 м та довжину бл. 2 м. На Русі відомі з XII ст. У лавр -
ських печерах – з XVII ст.

Галерея – широкий (до 1,5 м) та високий (до 2,5 м) підземний хід. Галереї слугують підходами до го-
ловних печерних комплексів – церков, трапезних тощо. У галереях проходить найбільша кількість
прочан. У XVII–XVIII ст. більшість печерних ходів перетворено на галереї.

Келія підземна – невелика (до 6 м2) штучна порожнина прямокутної форми, перекрита склепінням,
вирубаним у ґрунті. У давнину келії були створені для житла монахів, деякі – лише для молитви
на самоті. Копаючи келію, праворуч від входу лишали виступ з невеликим заглибленням по верх-
ній площині, що служив як ліжко. Ліворуч – виступ такої самої висоти використовувався як стіл.
Навпроти входу вішали ікону. У келіях для молитви навпроти ікони був зроблений виступ для си-
діння у формі стільця. Габарити печерних келій лише трохи були більшими за людський зріст:
висота, довжина і ширина – 2,5 м.

Кісниця – приміщення, за Студійським статутом призначене для складання кісток померлих ченців,
які через певний час після поховання, очищені від плоті, викопували і переносили до спільної
усипальниці (у деяких обителях кістки сортували і складали окремо у пласких арочних нішах, що
називаються “стасидії”. Черепи ченці нерідко зберігали у своїх келіях). У лаврських печерах спе-
ціально зроблених кісниць не знайдено. Кістки складали у порожніх келіях. Ця традиція побуту-
вала у Печерському монастирі до кінця XVII ст.

Крипта – велике підземне приміщення. У римських катакомбах криптами називаються підземні
церкви, але у київських печерах цей термін набув іншого значення: велике приміщення, що не є
церквою.

Локула – (lосulа – лат.) – склепінчаста ніша у стіні підземного ходу, місце поховання. Локули у лавр -
ських печерах мають розміри бл. 0,5 × 2 м і розташовані вище рівня підлоги, перпендикулярно
напрямку ходу – на відміну від локул римських катакомб (звідки походить назва), що розташовані
вздовж ходів. Горловину локули закривали дерев’яною заслоною, на якій було написане ім’я по-
хованого.

Рогаліє – залізний інструмент з гострим кінцем. Використовувався для копання печер і особливо був
зручним для прокопування дуже вузьких ходів. Продовгуваті сліди рогалія на стінах лаврських
підземель помітні й до наших днів. 
Цікаву примітку знаходимо у В.М. Татіщева: “Рогаліа есть снасть такая, которая за недостатком
железа в древности имела рог, насажен на палку, и оную вместо заступа употребляли к копанию
земли, а потом, хотя железные уже имели, но имя то тогда соблюли, а после, от ступания ногою
заступ назвали; равно же и рогатина от того самого рога именовалась”438.

Трапезна підземна – приміщення, просторіше ніж келія, у якому вздовж стін зроблено сидіння. Сюди
сходились насельники печери (крім затвірників) для спільної трапези.

Хід – підземний коридор, що служить для пересування. Первісні габарити ходів були 0,7-1,0 м зав -
ширшки та 1,5-1,8 заввишки. Пізніше вони були збільшені. Хід, що має габарити бл. 30 × 50 см,
у якому можна пересуватися лише плазуючи, називається “шкуродер” (спелеологічний термін).
Такі ходи були створені для виконання обітниці чи для “умерщвления плоти”, рідше – для цер-
ковного покаяння. У деяких келіях вони починаються від задньої стінки.

Церква підземна – приміщення підземних церков мали дуже невеликі розміри. Зазвичай, в них не
було ризниці та дияконника. Після розширення у XVIII ст. вони набули асиметричних форм.
Служби у підземних церквах правилися лише для братії. У церкві не було чітко визначеної солії
та, можливо, іконостаса (у давньоруський час суцільних іконостасів сучасної конфігурації ще не
існувало).
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Собор преподобних отців Печерських. ХХ ст.
Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника



Печерська (Свенська) ікона 
Пресвятої Богородиці 

з предстоячими 
Антонієм і Феодосієм.

Вірогідно, копія з ікони, 
написаної прп. Аліпієм. ХІІІ ст.

Літографія “Монахи перед
мощами Іоанна 
Багатостраждального”.
Невідомий художник. 
Перша чверть ХХ ст.
Фонди Національного Києво-
Печерського історико-
культурного заповідника



Келія прп. Феодосія Печерського. Дальні печери. Сучасний вигляд

Коридор у Дальніх печерах. Сучасний вигляд



Фрагменти парамандів, знайдених під час розкопок у Ближніх печерах.
ХІ–ХVI ст. Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Фрагменти чернечих поясів, знайдених під час розкопок у Ближніх печерах.
ХІ–ХVI ст. Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника



План-схема внутрішнього опорядження Ближніх печер
Умовні позначення:

Стіни: 1 – укріплені цеглою; 2 – укріплені бетоном і потиньковані; 3 – укріплені цеглою 
і потиньковані; 4 – потиньковані; 5 – у природному стані;

Склепіння: 6 – потиньковані; 7 – укріплені цеглою; 8 – укріплені цеглою і потиньковані; 
9 – укріплені бетоном і потиньковані; 10 – у природному стані



План-схема внутрішнього опорядження Дальніх печер
Умовні позначення:

Стіни: 1 – укріплені цеглою; 2 – укріплені бетоном і потиньковані; 3 – укріплені цеглою 
і потиньковані; 4 – потиньковані; 5 – у природному стані;

Склепіння: 6 – потиньковані; 7 – укріплені цеглою; 8 – укріплені цеглою і потиньковані; 
9 – укріплені бетоном і потиньковані; 10 – у природному стані



Багаторічний режим відносної вологості повітря у Ближніх печерах (середньомісячні значення)

Порушений (Трапеза) та непорушений (приміщення навпроти церкви Введення Пресвятої Богородиці у храм) 
температурно-вологісний режим (середньодобові коливання)

Добові коливання параметрів мікроклімату по сезонах року. 
Прохідні приміщення – церква Прп. Варлаама (лінії з маркерами – температура)



Режим об’ємної вологості ґрунтів у Ближніх печерах (парні показники)

Співставлення відносної вологості повітря та ґрунтів у відгалуженні Біснуватих

Режим об’ємної вологості ґрунтів та опадів у саду Ближніх печер


