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П
оширене житіє прп. Антонія є найбільш таємничим пи -
санням, пов’язаним із історією Печерського монастиря,
про зміст якого ми дізнаємося з численних посилань у

творах свт. Симона та Полікарпа, все інше, що можна знайти в
літературі, походить з творів О. Шахматова [1, 2, 3], М. При-
сьолкова [4, 5, 6] та ін. Після середини XIII ст. про існування
твору нічого невідомо [7, н/н (вступ), 274]. Перші і єдині відомі
нам спроби його пошуку належать до XVI ст. [13, 143]. Деякі
дослідники взагалі відкидали можливість його існування як
окремого поширеного твору [15, 19 прим. 9, 16, 109, 17, 182-183].

Останнім часом з’явилося кілька цікавих робіт, які дозволя-
ють по-новому поглянути на історію вшанування прп. Антонія
[20; 21; 22; 23] та можливий зміст самого житія [8, 9].

Нижче ми подамо лише власні висновки стосовно вказівок,
які отримуємо про житіє прп. Антонія з творів свт. Симона і
Полікарпа (частково вони перекликаються з висноками
Ю. Артамонова [8]).

Перший фрагмент є посиланням свт. Симона на житіє про
постриг прп. Антонієм майбутнього митрополита Іларіона [10,
102-103]. Воно вступає в суперечність з літописною статтею
1051 р., за якою святий прибув до Києва вже після хіротонії Іла-
ріона. Про це вперше написав ще П. Казанський [14, 32]. Була
висловлена теорія, що в творі свт. Симона йдеться не про
постриг прп. Антонієм Іларіона, а про постриг останнього май-
бутнім святителем Леонтієм [8, 16]. Однак з різних причин
вона є абсолютно неприйнятною [19, 41]. Найвірогідніше, вка-
зана літописна стаття року не була точно датованою, і є збір-
ною, подібно до статті 1037 р. А постриг Іларіона є благочести-
вою легендою, оскільки ми ніде не знаходимо повідомлення, що
св. Антоній був священиком.



Другий фрагмент зберігся тільки в тексті Арсеніївської
редакції Патерика [2, 108]. Починаючи оповідь про
прп. Євстратія Постника, автор відзначає зв’язок цієї інформа-
ції з житієм прп. Антонія: œ”и3 и3на такова w4брzщеши брате поликар-
пе. в житьис™гоґнтоніа. К нему же пріиде t киє1ва нэктохотzбыти
чернець...” [25, л. 79-79об.]. З наведеного не видно, аби оповіді про
прп. Євстратія чи прп. Никона були взяті з житія прп. Антонія.
Вказано лише, що Євстратій починав свій чернечий підвиз при
цьому великому святому. Події, описані в словах про Євстратія
та Никона, відбувалися 1096 р., коли житіє прп. Антонія вже
було написане, і є літописного походження, про що свідчить
Густинський літопис [11, 66].

Посилання на житіє прп. Антонія означає, що в ньому опи-
сувалися численні чудеса святого і його учнів, про які й нагадує
свт. Симон Полікарпу.

Ще раз житіє прп. Антонія згадане у кінці оповіді про
св. Афанасія Затворника в Арсеніївській редакції: “ащели кому
невэрномнитсz написаноє3 се. дапочтеть житья с ™го ґнтоніа tц7а наше-
го началника рускыммнихом” [25, л. 86об.; 18, ХСІХ]. У Касиянів-
ській другій редакції додано згадку про житіє прп. Феодосія, де
йдеться про велику кількість оповідей про чудеса, можливо,
схожі на описані в Патерику.

Свт. Симон, оповівши про численні чудеса, пов’язані з засну-
ванням Великої Церкви, зазначає: “Въ житии бо святого
Антоніа сего пространнѣе брящеши. Въ Ѳеодосіевѣ же житіи” і
далі перераховує низку, які дійсно наявні в житії прп. Феодосія
[10, 106]. Таким чином, у точності викладу стосовно житія
прп. Антонія свт. Симоном сумніватися не доводиться [2, 109-
110]. Однак, що конкретно взяв він із житія Антонія? З тексту
Патерика нічого сказати не можна. Вірогідно, що його писання
переважно базувалися на загальновідомих монастирських
переказах. 

П’яту згадку про житіє прп. Антонія знаходимо вже у
посланні Полікарпа, викладеному на адресу свого архімандри-
та Акиндіна в кінці оповіді про прп. Агапіта. Обґрунтовуючи
необхідність своєї роботи, він згадує своїх попередників, і зок-
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рема прп. Нестора, котрий “написа о блаженых отцѣх, о Дамияне,

Іереміи, и Матѳѣи, и Исакыи”. І далі: “Въ житіи же святого
Антоніа вся житіа ихъ вписанна суть, а ще и въ кратці речен-
на”[10, 133].

Ми дізнаємося тут, що житіє прп. Антонія містило інформа-
цію про печерських святих, які згадані також у літописі. Якщо
інформація про прп. Даміана потрапила також до житія
прп. Феодосія – то це дійсно те, що цілком могло міститися і у
втраченому житії, оскільки нема сумніву, що там описувалися
житія і чудеса перших печерських святих. Однак якщо ми поди-
вимося на взаємозв’язок між літописною інформацією і житієм
прп. Ісакія в Патерику – не побачимо якихось кардинальних
відмінностей. Вірогідно, це дійсно в XI ст. (а, можливо, і на
початку XIII) інформація, відома всім.

Ще одне посилання на житіє прп. Антонія знаходимо в опо-
віді про св. Мойсея Угрина. Інформація про цього святого має
складну хронологію, пов’язану з нині відомою літописною. Від-
значимо, що тут також згадано про обидва житія засновників
монастиря. У Касиянівській першій редакції читаємо: “Се•
впи1сано єcв8 житіи5 с™го њц7а нaшогw ґн8то6ніA. є• w4 моv2сiи5, бёбw при-
шeлъ бlжeн8ныи5, въ дн7и с™го ґнто6ніA. и3 скончsсz њn (sic!)гDэ. в
до6брэ и3спwвэданіи5”, і далі про вигнання ченців із Польщі: “сіе же
в8пи1сано єcв8 житіи5 с™го wц7а нaшего феwdсbіA” [26, л. 273-274], з корот-
ким наведенням сюжету. Однак це не означає, як припускав
О. Шахматов, що з житія прп. Антонія до літопису й інших
пам’яток потрапив величезний пласт інформації про початок
XI ст. в Русі та Польщі [2, 112; 1, 87]. Можна припустити, що в
часі написання як житій засновників монастиря, так і Повісті, в
монастирі побутували різні усні перекази про цього святого.
Однак пов’язав ці сюжети з конкретними подіями уже літопи-
сець, в якому можемо вбачати як прп. Нестора, так і його попе-
редника. Чим могло виділятися в даному випадку писемне дже-
рело, так це наявністю більш емоційних і поширених оповідей,
які знаходимо у творі Полікарпа. Все це він навряд чи міг взяти
з усних переказів чи лаконічного літописного викладу
прп. Нестора.

19



20

Одним із найцінніших повідомлень про житіє прп. Антонія у
Патерику є слова, вкладені в уста прмч. Федора у розмові з кня-
зем Мстиславом Святополковичем, де він оповідає: “въ житии

святого Антоніа повѣдаеть, Варяжскый поклажей есть, понежесъ

суди Латиньстіи суть, и сего ради Варяжьскаа печера зоветься и

донынѣ. Злата же и сребра незчисленно множество” [10, 169]. На
жаль, контекст повідомлення про “варязький скарб” так і
лишився незрозумілим, оскільки легенда про первісне поселен-
ня прп. Антонія у Варязькій печері – пізня, пов’язана з необхід-
ністю введення до тексту статті 1051 р. нової хронологічної
сітки, яка відносила заснування Печерської обителі до часів
св. Володимира. Ми категорично заперечуємо можливість
наявності цієї хронології в первинному житії, оскільки ніщо не
підтверджує її існування до XV ст. Що стосується Варязької
печери, то ми визнаємо її існування на території обителі до
заснування останньої, але й тільки, бо до XVIII ст. вона не вхо-
дила до складу культових підземних споруд. 

До семи згадок про житіє прп. Антонія в Патерику, виділе-
них О. Шахматовим, Ю. Артамонов додав фрагмент із житія
прп. Агапіта, де сказано, що святий ревно наслідував прп. Анто-
нія, а саме, прикриваючи свої чудотворіння, давав хворим свою
їжу замість ліків і ті одужували. На думку дослідника, тут хоча
й не згадано саме житіє, але автор явно користується його пові-
домленнями [8, 32-33]. Такого ж висновку дійшли автори дру-
кованого Патерика 1661 р.

Ще хотілося б додати про заповіт прп. Антонія, який згадано
у житії прп. Онисифора. Оповідь про останнього походить з
більш пізніх часів, однак важко уявити, аби така поширена річ,
як заповіт святого, не потрапила до його житія. Не дарма авто-
ри друкованого Патерика 1661 р. ввели дану розповідь до від-
твореного ними житія прп. Антонія.

Отже, з коротких і суперечливих повідомлень авторів Пате-
рика та наших висновків можемо зазначити:

1. Давнє поширене житіє прп. Антонія Печерського дійсно
існувало і було відоме як авторам Патерика, так і іншим, як мі -
 німум – братії Печерського монастиря. 
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2. З робіт О. Шахматова [2, 112-113, 1, 259-260] і М. Присьол -
кова [4] видно, що вони вбачали в житії вельми поширений і
складний твір, хоча суперечливий у змісті й ролі, яку відіграв у
історії Лаври та літописанні. Ця малообґрунтована теорія неод-
норазово піддавалась суттєвій критиці [12, 36-45], нині втрати-
ла чинність завдяки дослідженню ранніх редакцій Прологу,
створеного при митрополії, в якому є житія обох засновників
обителі.

3. Підтримуємо висновок Ю. Артамонова [8, 35], що, власне,
великих цитувань із житія в Патерик не тільки не робилося, але
й не планувалося робити, оскільки на той час житіє було відоме
і авторам, і адресату послання Полікарпа Акіндіну, отже вказів-
ки на нього були радше засобом надати своїм писанням автори-
тетності, аніж вказівкою на використання матеріалу.

4. Наразі можемо припустити наявність у житії певної
інформації про деяких соратників і учнів прп. Антонія, зокрема
прп. Мойсея Угрина, Ісакія, та інших; а також про заснування
Великої Церкви Печерської. Як видно з викладеного, у житії
прп. Антонія навряд чи подавалися широкі описи діянь окре-
мих святих. Можна припустити, що воно нагадувало житіє
прп. Феодосія, із короткими сюжетними вкрапленнями, при-
свяченими тому чи іншому подвижнику. Можливо, більш
широко було описано тільки заснування Великої церкви (як і в
житії прп. Феодосія).

5. Щодо інформації про самого прп. Антонія, то ніде в Пате-
рику нема навіть згадки про першу частину його життя – народ-
ження, підвиз на Афоні, повернення до Києва, хоча б трохи
більше, ніж ми знаємо нині. Інша справа – його життя в монас-
тирі. Можна припустити, що в житії не була відображена його
втеча до Чернігова, чи вона була відображена якось інакше,
оскільки те, що про це знаємо – походження, найвірогідніше,
літописного. Не підлягає сумніву, що певна частина Сказання
свт. Симона про заснування Великої церкви Печерської взята з
житія прп. Антонія, і автор першого неодноразово вказує на
існування в житії чудес, пов’язаних із цією подією (крім “лінії”
про Шимона). Можливо, частину оповіді свт. Симона взято з
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усної традиції, літопису. Вірогідно, в житії прп. Антонія розпо-
відалося про обставини його приставлення, зокрема обітницю.
Втім, можна тільки гадати, чи йшлося там про заборону свято-
го наближатися до його мощей.

Хто б і коли не написав житіє прп. Антонія, та воно разом із
іншими мало в своїй основі один і той же пласт передань Печер-
ського монастиря. Просто один автор підходив до його викорис-
тання без особливої критичності, а дехто, як прп. Нестор, про-
вадив власні додаткові студії, шукав реальних очевидців подій.
Незважаючи на ці відмінності, ясно, що тому ж прп. Нестору чи
комусь із його попередників не потрібно було брати будь-яку
інформацію із житія прп. Антонія. Він, як чернець монастиря,
давно знав головні сюжети і легко міг зібрати ще, як робив це піз-
ніше свт. Симон.
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